1 (3)

Tjänsteskrivelse
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Marie Hägglund

2021-09-01

Dnr SBN 2021-645
Dnr KS 2021-506

Samhällsbyggnadsnämnden

Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin SOU
2021:24, yttrande till Miljödepartementet
Förslag till samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till beslut tillstyrks.
Förslag till kommunstyrelsens beslut
1. Yttrande lämnas enligt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag
till beslut.
Ärende
Linköpings kommun har fått ta del av utredningen Äga avfall – en del av den
cirkulära ekonomin (SOU 2021:24). Utredningen har undersökt alternativa
lösningar för hur yrkesmässiga verksamheter ska få ökad möjlighet att ta hand
om sitt kommunala avfall, så kallat frival. Idag har kommunerna, med vissa
undantag, monopol på att samla in och behandla kommunalt avfall från både
hushåll och verksamheter.
Linköpings kommun ser positivt på ambitionen att utveckla fler cirkulära
lösningar och affärsmöjligheter inom avfallsområdet men vill framföra följande
synpunkter på utredningen:
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En risk med att avfallsmarknaden delas upp i mindre delar och
avfallsslag är att den fria marknaden tar de enklare och mer lönsamma
kunderna och kommunen får ha kvar de svårare, mer kostsamma
kunderna och hämtningsplatserna. En konsekvens blir höjda avgifter
för de som finns kvar i monopolet, till exempel på landsbygden.
En risk är att kommunernas arbete med resurseffektiv avfallshantering
försämras då underlaget för en bibehållen god service urholkas och
avfallstaxan påverkas.
Förslaget om frival för kommunalt avfall från verksamheter innebär en
ökad administration och ökade kostnader för kommunens
tillsynsfunktion genom hantering av ärenden om frival samt behov av
utökad tillsyn. Det inte lätt för kommunerna att debitera all den tid som
går åt för varje enskilt nytt tillsynsobjekt.
Förslaget bedöms som negativt ur miljö och resursperspektiv. Varje
ytterligare anlitad renhållningsaktör leder till en ökad mängd
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transportarbete och ett försämrat klimat eftersom hämtningsställena per
rutt kommer att minska ju fler aktörer som vill konkurrera om
materialet. Med fler aktörer inom branschen riskerar en
otillfredsställande hantering av avfallet uppstå. Det bedöms vara
tveksam att kommunernas ökade tillsyn fullt ut ska kompensera för de
nackdelarna som följer med utredningens genomförande.
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår samhällsbyggnadsnämnden
tillstyrka förslaget inför kommunstyrelsens beslut.
__________
Beslutsunderlag:
Tjänsteskrivelse – Äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin SOU 2021:24, yttrande till
Miljödepartementet, 2021-09-01
Bilaga - Yttrande
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Ekonomiska konsekvenser
Utredningens förslag bedöms innebära negativa ekonomiska konsekvenser för
Tekniska verken i Linköping AB och kan komma att påverka avfallstaxan.
Kommunala mål
 Ett klimatsmart Linköping


Ett företagsamt Linköping

Länk till kommunfullmäktiges övergripande mål
Jämställdhet
Utredningen bedöms inte innebära någon skillnad för pojkar, flickor, män och
kvinnor.
Samråd
Samråd har skett med Tekniska verken i Linköping AB som tillstyrker förslag
till beslut. Tekniska verken avser även att skicka in ett eget yttrande.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL-information eller förhandlingen är inte påkallad.
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