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Inverkan på miljön/behov av miljöbedömning
Miljöbalken (1998:808)
Enligt 6 kap 11 § miljöbalken ska en miljöbedömning göras av avfallsplanen om dess genomförande
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet är att integrera miljöaspekter i planen så att
en hållbar utveckling främjas.
Kommunen bedömer att föreliggande plan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån
miljöbalkens syfte. Se analys nedan.
Därför föreligger inte krav att genomföra miljöbedömning enligt 12 § och inte heller en
miljökonsekvensbeskrivning enligt 13 §.
Analys
Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar
Enligt 4 § ska en avfallsplan antas medföra en betydande miljöpåverkan om
1. Genomförandet av planen kan antas innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver
tillstånd enligt miljöbalken 7:28a
2. Planen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana verksamheter och är
a) en översiktsplan
b) en plan för tillförsel, distribution och användning av energi
c) en avfallsplan enligt MB 15:41
d) ett åtgärdsprogram enligt MB 5:5
e) en länsplan för regional transportinfrastruktur
Planen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller genomförande av en åtgärd som
anges i 3 § 1 1st eller bilaga 3 då inga sådana mål eller krav ställs i planen. De åtgärder planen
föreslår bedömer kommunen ryms inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag
föreligger.
Planen träffas i 4 § endast av punkten 2c och enbart i det fall planen anger förutsättningarna för
ett kommande tillstånd.
Inga sådana förutsättningar som avses i punkt 2 anges i föreliggande plan.
Därför ska inte planen anses ha betydande miljöpåverkan utifrån en bedömning jämlikt 4
§.
Jämlikt 5 § ska en kommun som upprättar eller ändrar en plan som anges i MB 6:11 men som
inte omfattas av 4 § ovan anta att planen medför en betydande miljöpåverkan endast om
1. planen eller ändringen anger förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter
eller åtgärder som kan påverka miljön och
2. kommunen med beaktande av de kriterier som anges i bilaga 4 finner att genomförandet
kan antas medföra betydande miljöpåverkan
Enligt motsvarande resonemang rörande bedömningen enligt 4 § 1 ovan träffas inte denna plan
av 5 § 1.
Enligt 5 § 2 ska en bedömning enligt bedömningskriterierna i bilaga 4 endast genomföras i det fall
planen träffas av 5 § 1. Då inte 5§ 1 träffar denna plan erfordras heller ingen analys av kriterierna
i bilaga 4.
Därför bedömer kommunen att genomförandet av denna plan inte kan antas medföra en
sådan miljöpåverkan att planen behöver miljöbedömmas enligt MB 6 kap och förordning
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.
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Kristinehamns kommun har infordrat yttrande från länsstyrelsen i Värmlands län avseende denna
bedömning. Nedan framgår att länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Mot bakgrund av kommunens bedömning och länsstyrelsens yttrande ovan utarbetas inte
någon miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning.

