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Behovsbedömning av Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs 
kommuners framtida avfallsplan. 

 
Alla planer och program som är aktuella för miljöbedömning ska först behovsbedömmas. Det 
finns tre grundläggande kriterier som samtliga alltid ska vara uppfyllda för att en miljöbedömning 
ska krävas (6 kap. 11§ MB): 
 

1. Planen eller programmet ska upprättas eller ändras av en myndighet eller kommun. 
2. Planen eller programmet ska krävas i lag eller annan författning. 
3. Genomförande av planen, programmet eller ändringen ska kunna antas medföra 

betydande miljöpåverkan.  
 
Avfallsplanen uppfyller de två grundläggande kriterierna i första och andra punkten ovan. För att 
undersöka om även punkt 3 ovan uppfylls, beaktas kriterierna i bilaga 4 till förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar för att bedöma om genomförandet av 
avfallsplanen kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta enligt punkt 2 i 5 § i 
förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 
Bilaga 4 till förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar ser ut enligt följande: 

Bilaga 4 

Bedömningskriterier 
1. Planens eller programmets karaktäristiska egenskaper 

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller programmet 
a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller plats, art, storlek och 
driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 
b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, 
c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling, 
d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, eller 
e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 
 
2. Typen av påverkan och det område som kan antas bli påverkat 

I bedömningen skall särskilt beaktas 
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 
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g) påverkan på områden eller natur som har erkänd nationell, gemenskaps- eller internationell 
skyddsstatus. Förordning (2005:356). 
 
Vid beaktande av bedömningskriterierna ovan, bedöms avfallsplanen ha en betydande 
miljöpåverkan. Avfallsplanen påverkar andra planer och program samt har betydelse för 
integrering av miljöaspekter särskilt för att främja en hållbar utveckling. Dessutom planeras det 
även för en ombyggnation av Tubbaryds återvinningscentral (ÅVC) i Karlshamns kommun då 
denna i dagsläget är underdimensionerad. Separat miljöbedömning av detta görs i samband 
med planering och ingår därför inte som en del av denna avfallsplan. I Tabell 1 och Tabell 2 i 
miljöbedömningen i Bilaga 7, visas hur bedömning av miljöpåverkan har gjorts i förhållande till 
olika miljöaspekter och de nationella miljömålen. Framförallt förväntas avfallsplanen utgöra en 
positiv miljöpåverkan.  

Bedömning 

Då avfallsplanen bedöms ha betydande miljöpåverkan och därmed uppfyller samtliga tre 
grundläggande kriterier enligt 6 kap. 11 § MB, ska en miljöbedömning göras av avfallsplanen.   


