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1 Behovsbedömning  

Behovsbedömningen utgör underlag för ställningstagande om en miljöbedömning behöver göras för 

avfallsplanen eller inte. Kommunen ska alltid göra en bedömning om ifall planens genomförande kan 

ge upphov till betydande miljöpåverkan, d.v.s. risker för människors hälsa eller miljön, att 

miljökvalitetsnormer överskrids eller påverkan på skyddad natur eller skyddade kulturvärden. 

 

1.1 Förenlighet med 3, 4, och 5 kap. miljöbalken 

Genomförandet av avfallsplanen påverkar inte några riksintressen, och kommer inte heller enligt 

kommunens bedömning att leda till betydande miljöpåverkan. Miljökvalitetsnormer för luft eller 

vatten kommer inte att överskridas på grund av planens genomförande. Planen är förenlig med 3-5 

kapitlet i miljöbalken. 

 

1.2 Tidigare ställningstaganden 

För Älvsbyns kommun gäller en renhållningsordning med avfallsplan antagen 2014-02-17. Planen 

gäller fram till och med 2017-12-31. Renhållningsföreskrifterna har reviderats genom beslut i 

kommunfullmäktige 2016-10-17. 

 

1.3 Planens syfte och huvuddrag  

Avfallsplanen anger hur det avfall som uppkommer i Älvsbyns kommun under planperioden ska 

samlas in, hanteras och transporteras samt hur det ska slutligt omhändertas. Planen är inte rättsligt 

bindande. Avfallsplanen innebär inte någon ny etablering av tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga 

verksamheter enligt 9 kap miljöbalken. Planen syftar till att främja en hållbar utveckling genom att 

hushållningen med naturresurser förbättras. 

I den sammantagna renhållningsordningen finns förutom avfallsplanen även rättsligt bindande 

renhållningsföreskrifter. 

De mål som finns angivna är: 

 Avfallets mängd och farlighet ska minska (enligt ”God bebyggd miljö”). 

 Avfallshanteringen ska planeras utifrån ett kretsloppstänkande. (kretsloppsprincipen) och en 
strävan efter effektivt resursutnyttjande (hushållningsprincipen). 

 Avfallshantering ska präglas av god service och kostnadseffektivitet. 

 Medvetenheten om sopsortering samt de ekonomiska konsekvenserna av bristande 
sopsortering ska öka.  
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1.4 Beskrivning av miljöpåverkan 

Behovsbedömningen har gjorts efter kriterierna i MKB-förordningens bilagor 2 och 4. Bedömningen 
”liten” innebär att planen ska beskriva påverkan och hur den kan minimeras medan bedömningen 
”betydande” innebär att en miljöbedömning ska göras (se tabell 4). I tabell 5 visas en 
sammanfattning av avfallsplanens miljöpåverkan.  

Tabell 1 Behovsbedömning   

PÅVERKAN ingen liten betydande kommentarer 

Påverkan på markanvändning x   Markanvändningen förändras inte då 

nuvarande system inte ändras 

Påverkan på känslig vegetation och 

skyddsvärd natur 

x    

Påverkan på natur- eller kulturmiljö  x  Nedskräpning ska minska genom 

planens genomförande. 

Stads- eller landskapsbild x    

Vatten (vattenförekomster, brunnar, 

dagvatten etc.) 

x    

Luftföroreningar / klimatpåverkan x   Ökad återvinning kan bidra till 

minskad klimatpåverkan 

Växt- och djurliv x    

Riksintressen x    

Miljömål/miljökvalitetsnormer  x  Planen främjar resurshushållning och 

hållbar avfallshantering inom 

miljömålet en god bebyggd miljö 

Människors hälsa  x    

natur som har erkänd nationell, 

gemenskaps- eller internationell 

skyddsstatus. Förordning (2005:356). 

x    

Påverkan på verksamheter eller 

åtgärder när det gäller plats, art, 

storlek och driftsförhållanden eller 

genom att fördela resurser. 

 x  Alla ska sortera sitt avfall och planen 

bidrar på så vis till en bättre 

hushållning med naturresurser. 
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Tabell 2 Sammanfattning av miljöpåverkan 

SAMMANFATTNING AV MILJÖPÅVERKAN ja nej Kommentarer 

Genomförandet av planen kan antas 

innefatta en verksamhet eller åtgärd som 

kräver tillstånd enligt 7 kap. 28 a § 

miljöbalken 

 x  

Planen anger förutsättningarna för 

ändringar av eller nya tillstånd enligt 

miljöprövningsförordningen 

 x Inga nya verksamheter tillkommer med 

anledning av avfallsplanen och åtgärderna i 

planen inryms i nuvarande tillstånd. 

Planen påverkar andra planers eller 

programs miljöpåverkan negativt 

 x Planen ingår i kommunens strategiska 
planering med syfte att minska miljöpåverkan. 
Den påverkar inte andra planer. 

Negativ påverkan på Natura 2000 eller 

andra delar av gemenskapens 

miljölagstiftning 

 x Om nedskräpning minskar påverkas Natura 

2000 för Piteälven positivt. Att arbeta för att 

höja nivån i avfallshierarkin är i linje med 

gemenskapens mål för avfallshanteringen. 

Annan betydande påverkan på människors 

hälsa eller miljön 

 x  

Påverkan på riksintresse  x Inga riksintressen påverkas av avfallsplanen. 

Påverkan på lokala, regionala eller 

nationella miljömål 

 x Planen är en anpassning till gällande lokala, 

regionala och nationella mål relevanta för 

avfallshanteringen. 

Påverkan på säkerhet  x Planen påverkar inte säkerhet 

 

1.5 Sammanfattning av planens påverkan 

Avfallsplanen kommer inte att ge upphov till någon negativ miljöpåverkan som skiljer sig från nu 

gällande avfallsplan. Den nya avfallsplanen avser att minska avfallsmängder och avfallets farlighet 

samt öka återanvändning och återvinning av avfallsfraktioner. Därmed kan kommunen uppnå en mer 

hållbar avfallshantering och minska den totala mängden avfall för slutdeponi.  Planen syftar även till 

att minska den miljöbelastning och de kostnader som nedskräpningen innebär. 

1.6 Bedömning 

Med ledning av checklistorna i avsnitt 17.4 bedömer kommunen att avfallsplanen inte leder till 

betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap 

miljöbalken inte behöver göras. 


