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Figur 1 Kommunens avfallsplan bedöms att en undersökning behöver göras. Undersökningen (denna 

bilaga) visar att det inte krävs en miljöbedömning. 

1 Sammanfattning 
En bedömning ska göras för en avfallsplan enligt miljöbalken kap. 6, 5 § och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) för att se om planens genomförande kan komma att 

medföra betydande miljöpåverkan. Denna undersökning, se figur 1, är behovsbedömningen som 

utgör underlag om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 

Avfallsplanen medför inte betydande miljöpåverkan och ingen miljöbedömning behöver tas fram. 

2 Avfallsplan 2021–2025 
Mål i avfallsplanen ses i tabell 2.1. 

Tabell 2.1 Mål i avfallsplanen med inriktning baserad på avfallstrappan. 

Inriktning Mål 

Förebygga Mängden mat- och restavfall ska minska med 25 % per person år 2025 jämfört 
med 2015.  
 
Mängden farligt avfall i restavfallet ska inte överstiga 15 g/hushåll och vecka år 
2025. 
 
Matsvinnet i kommunala verksamheter ska ha minskat år 2025 jämfört med 2020. 
 



Återanvända Till år 2025 ska invånarnas och näringslivets återanvändning öka och man ska ha 
tillgång till platser där det är möjligt att laga, låna, eller köpa återanvända 
produkter som t ex fritidsartiklar, leksaker, kläder etc. Det ska vara enkelt för 
privatpersoner och företag att lämna in utsorterade produkter för 
återanvändning. 
 
Kommunens verksamheter ska öka sin återanvändning av utrustning och 
inventarier som kontorsmöbler och kontorsutrustning. 
 

Återvinna Minska mängden felsorterat mat- och restavfall som skulle kunna återvinnas.  
Hushåll ska få tillgång till fastighetsnära insamling senast år 2025. 
Information om hur och var man kan återvinna ska finnas tillgänglig för alla. 
 
Återvinning av förpackningar ska finnas i koncernens alla verksamhetslokaler.  
 

Energiutvinna  Kommunen ska arbeta för en miljöstyrande taxa i syfte att minimera mängden 
avfall som går till förbränning. Alla verksamheter där det uppstår kommunalt 
avfall samt bostadsfastigheter ska ha ett abonnemang för sophämtning, senast år 
2023. 
 
Kommunens avfallsabonnemang ska i framtiden anpassas till att mindre mängd 
avfall slängs så att mindre kärl och färre tömningar krävs. 
 

Deponera Senast år 2025 deponeras mindre än 1 % av insamlat material från hushåll. 
 
Senast år 2025 utgör inte nedlagda deponier något hot mot människors hälsa eller 
miljö. 
 

Nedskräpning Tills år 2025 ska nedskräpningen minska i jämförelse med år 2021 
(skräpmätningen ska utföras 2021). Under perioden 2021 – 2025 ska arbetet med 
kunskapsspridning om konsekvenserna av nedskräpning intensifieras så att fler 
motiveras att inte skräpa ner.  
 
Har en tydlig organisation och ansvarsfördelning för att arbeta med förebyggande 
och åtgärdande av nedskräpning. 
90 % av skolor och förskolor är med i Skräpplockardagar från Håll Sverige rent. 
 

3 Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En bedömning ska göras för en avfallsplan enligt miljöbalken kap. 6, 5 § och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966) för att se om planens genomförande kan komma att 

medföra betydande miljöpåverkan. Denna undersökning, se figur 1, är behovsbedömningen som 

utgör underlag om en miljöbedömning behöver göras eller inte. 

Avfallsplanens bedömning om den kan medföra betydande miljöpåverkan utläses i tabell 3.1. Om 

avfallsplanen inte påverkar en aspekt eller intresse (från miljöbedömningsförordningen (2017:966) 5 

§) markeras detta med (0). I de fall avfallsplanen medför positiv påverkan markeras det med (+) och 

negativ markeras med (-). I tabellen ses även om det har bedömts vara en liten eller betydande 

påverkan. 



Bedömningen ska särskilt beaktat: 

      a) sannolikheten, varaktigheten och frekvensen av påverkan och möjligheten att avhjälpa den, 

      b) påverkans totaleffekt, 

      c) påverkans gränsöverskridande art, 

      d) riskerna för människors hälsa eller för miljön, 

      e) påverkans storlek och fysiska omfattning, 

      f) vilken betydelse och sårbarhet som det påverkade området har på grund av intensiv 

markanvändning, överskridna miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller speciella särdrag i naturen, och 

      g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 

skyddsstatus. 

Behovsbedömningens geografiska avgränsning omfattar Alvesta kommun. Tidsmässig avgränsning är 

perioden 2021–2025 (planens giltighetstid). 

Tabell 3.1 Behovsbedömning enligt kriterierna i förordningen 2017:966 gällande 

miljöbedömningsförordningen, 5 §. 
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Motivering 

anger förut-
sättningar för 
verksamheter eller 
åtgärder när det 
gäller lokalisering, 
typ av verksamhet, 
storlek eller 
driftsförhållanden 
eller genom att 
fördela resurser, 

 +  Avfallsplanen innehåller en aktivitet där kommunen ska 
utreda en ny plats för en återvinningscentral i kommunen. 
Dock anger inte planen förutsättningar utan snarare förslag 
på innehåll på återvinningscentralen. Det krävs mer 
undersökningar och där med kommer det behövas göras en 
bedömning kring påverkan i ett senare läge när det gäller den 
nya platsen.  

har betydelse för 
de miljöeffekter 
som 
genomförandet av 
andra planer eller 
program medför 

 +  Avfallsplanen har en positiv inverkan på andra planers och 
programs miljöpåverkan. Huruvida planens påverkan är 
betydande eller ej beror i hög grad på måluppfyllelse.  
 
Översiktsplaner 
Avfallsplanen bidrar positivt till uppfyllandet av 
översiktsplanens mål och riktlinjer i frågan om den hållbara 
avfallshanteringen och hur genom en mer resurseffektiv och 
cirkulär avfallshantering kan miljöpåverkan minska inom 
kommunen.     
 
Detaljplaner 
Avfallsplanen ger vägledning för samhällsplanering och anses 
påverka genomförandet av detaljplaner positivt. I samband 
med framtagande av detaljplaner bör avfallsplanen följas 
(beaktas).  
 



Sveriges avfallsplan och avfallsförebyggande program 2018–
2023: 
Kommunens avfallsplan bidrar genom mål om att:  
Tillämpa avfallstrappan, minska mängden avfall och jobba för 
en cirkulär ekonomi för att minska avfallet och se det som en 
resurs. 
 

har betydelse för 
att främja en 
hållbar utveckling 
eller för 
integreringen av 
miljöaspekter i 
övrigt 

 +  Avfallsplanen syftar till att främja en hållbar utveckling 
genom att förbättra hushållningen med naturresurser. 
Huruvida planens påverkan är betydande eller ej beror i hög 
grad på måluppfyllelse. 
 
Miljökvalitetsmål 
Avfallsplanens mål bidrar till att uppfylla nationella 
miljömålen. De nationenella miljökvalitetsmålen som berörs i 
störst utsträckning är ”God bebyggd miljö”, ”Giftfri miljö” och 
”Begränsad klimatpåverkan” och som bedöms påverkas i 
positiv riktning till planens genomförande. Detta eftersom 
Återanvändning och återvinning ska öka, resurserna ska tas 
tillvara i det avfall som uppstår och mängden felsorterat i 
restavfall och matavfall ska minska. 
 
Etappmål 
Avfallsplanen bedöms bidra till uppfyllandet av två etappmål: 
ökad resurshållning i byggsektorn och ökad resurshushållning 
i livsmedelskedjan. Detta genom att det finns mål/aktiviteter 
att uppnå cirkulär hantering av resurser och minskat 
matsvinn. 
 
Globala målen, Agenda 2030 
Avfallsplanen bidrar till uppfyllande av mål 3 (god hälsa och 
välbefinnande), mål 6 (rent vatten och sanitet för alla), mål 9 
(hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 
(hållbara städer och samhällen), mål 12 (hållbar konsumtion 
och produktion), mål 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 
mål 14 (hav och marina resurser). Detta genom att: 

- Genomföra åtgärder för att förebygga, minska, 
återanvända, återvinna avfall. 

- Arbeta för att förebygga och minska nedskräpning. 
 

har betydelse för 
möjligheterna att 
följa 
miljölagstiftningen 

 +  Avfallsplanens ska inte utgöra problem för att följa 
miljölagstiftningen. Planen ska vara underlätta för 
kommunens invånare och verksamheter att göra rätt när det 
gäller avfallshantering. Högre krav i avfallsplanen följer andra 
kommuners avfallsplaner och det är viktigt att kommunen 
följer utvecklingen som resterande Sverige.  
 
Avfallsplanen bidrar till att följa EU:s avfallshierarki, dvs. 
avfallstrappan. 

 



4 Slutsats till fortsatt utredningsbehov 
Avfallsplanen avser att tillgängliggöra och förenkla avfallssystemen, förebygga avfall, öka 

cirkulationen av material och samtidigt fasa ut farliga ämnen. Planen fokuserar även på att minska 

nedskräpningen och den miljöbelastning som det orsakar. Genom detta kan en mer hållbar 

avfallshantering uppnås vilket främjar en hållbar utveckling. Avfallsplanen bedöms inte ge upphov till 

någon negativ miljöpåverkan. 

Planen anger inte förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder 

som beskrivs i miljöbedömningsförordningen (2017:966). 

Därmed görs bedömningen att avfallsplanen inte medför betydande miljöpåverkan och ingen 

miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram. 
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