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Miljöbedömning av gemensam avfallsplan för Karlshamns, Sölvesborgs
och Olofströms kommuner
En ny avfallsplan för kommunerna Karlshamn, Olofström och Sölvesborg för perioden 2018–
2025 är under framtagning. Planen inkluderar en beskrivning av mål och åtgärder för att minska
negativ och öka positiv miljöpåverkan från kommunernas framtida avfallshantering.
Miljöbalken (6 kap. 11§) reglerar vilka planer och program som omfattas av krav på
miljöbedömning. I behovsbedömningen konstaterades att en miljöbedömning enligt Miljöbalken
(6 kap. 12§) behöver genomföras för avfallsplanen för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs
kommuner. Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den eventuella betydande
miljöpåverkan som planen antas medföra.

Sammanfattning av avfallsplanen
Avfallsplanen omfattar de övergripande målen som presenteras nedan. Till de övergripande
målen finns delmål och aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.
1. Öka kunskapsnivån och skapa engagemang om avfallsfrågor: Kunskap och
engagemang hos kommuninvånarna är en förutsättning för att de ska bidra till att
avfallet i kommunerna hanteras på ett sätt som minimerar negativ och maximerar
positiv miljöpåverkan. Flera olika utbildningsinsatser och informationsspridning planeras
för att öka kommuninvånarnas kunskap och engagemang om avfall.
2. Förebygga avfallets uppkomst: I avfallsplanen finns mål om bättre användande av
resurser och förflyttning av material högre upp i EU:s avfallshierarki. Bland aktiviteterna
finns bland annat samordning mellan kostenhet och skolor samt informationsspridning
för att minska matsvinnet och öka utsorteringen av matavfall från restavfallet, samt
minska mängden restavfall.
3. Bättre sorterat avfall och återvinningsmaterial: Avfall som kan återanvändas eller
materialåtervinnas ska inte gå till förbränning. I avfallsplanen finns mål om att minska
mängden textil, tidningar och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i
restavfallet då dessa typer av avfall kan omhändertas på sätt som är bättre för hälsa
och miljö.
4. Minska nedskräpningen: Offentliga miljöer är trevligare att vistas på när de inte är
skräpiga. Städkampanjer och bättre möjligheter till sortering ska minska
nedskräpningen i kommunerna. Plast och annat skräp i haven är ett utbrett
miljöproblem. För att motverka detta planerar kommunerna flertalet aktiviteter, däribland
informationskampanjer om vad som får och inte får slängas i avloppet och utökade
avfallssorteringsmöjligheter i anslutning till hav och sjöar.
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Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av effekter om avfallsplanen inte genomförs. Detta skulle troligen
innebära att:
•

Utbildningsinsatser och informationsspridning om avfall uteblir. En konsekvens av detta
är att kommuninvånarnas kunskap och engagemang för god avfallshantering inte ökar.
Utan ökad kunskap och engagemang är det inte troligt att resurshushållningen i
kommunen effektiviseras eller att uppkomsten av avfall förebyggs.

•

Ingen samverkan och informationsspridning för att minska matsvinnet sker.
Utsorteringen av matavfall från restavfallet kommer troligen inte att öka. Följaktligen
kommer inte förutsättningar för ökad biogasproduktion finnas. Mängden restavfall
kommer med största sannolikhet inte heller att minska i kommunerna.

•

Inga nya åtgärder för att öka sorteringen av avfall genomförs. Mängden textil, tidningar
och förpackningar, matavfall, matfett och farligt avfall i restavfallet kommer därmed
sannolikt inte att minska. Det innebär att avfallet inte omhändertas på det sätt som är
bäst ur miljösynpunkt.

•

Åtgärder för att minska nedskräpningen av offentliga miljöer såväl som av hav och
sjöar genomförs inte. Det innebär troligen att dagens nedskräpning fortskrider
alternativt ökar. Nedskräpning ser både tråkigt ut och kan påverka växt- och djurliv
negativt.

Att inte genomföra de aktiviteter som avfallsplanen omfattar kan innebära att nationella mål om
minskade avfallsmängder, ökad materialåtervinning och minskad nedskräpning inte uppnås i
Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner.
Sammanfattningsvis innebär genomförandet av avfallsplanen positiva effekter för människors
hälsa och miljön i jämförelse med nollalternativet att planen inte genomförs.

Avfallsplanen påverkan miljö och människors hälsa
För att bedöma avfallsplanens effekter på miljö och människors hälsa har planens förväntade
påverkan på miljöaspekter och nationella miljömål utretts.
I Tabell 1 beskrivs avfallsplanens förväntade påverkan på olika miljöaspekter. Planen bedöms
bland annat bidra till minskad nedskräpning, effektivare resursanvändning, minskad uppkomst
av avfall och omhändertagande av avfall på sätt som innebär mindre hälso- och miljörisker.
Därmed förväntas avfallsplanen innebära positiv påverkan på miljöaspekterna friluftsliv,
hushållning av naturresurser, materiella tillgångar, hälsa och säkerhet, omgivningspåverkan och
klimatpåverkan.
För miljöaspekterna naturmiljö, kulturmiljö, miljökvalitetsnormer (MKN) samt riksintressen och
Natura 2000-områden förväntas ingen negativ påverkan.
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En separat miljöbedömning ska tas fram för förflyttning av Tubbaryds ÅVC. Eventuell
miljöpåverkan som flytten av återvinningscentralen innebär är därmed inte utredd i denna
miljöbedömning.
Tabell 1. Beskrivning av avfallsplanens påverkan på miljöaspekter.

Miljöaspekt

Bedömning

Naturmiljö
Skyddade områden
Strandskydd
Art- och biotopskydd
Skyddsvärda skogsområden och träd
Naturvårdsplan
Värdefull odlings- och betesmark

Naturmiljön bedöms inte påverkas av
avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan.
Avfallsplanen bedöms inte gå emot
kommunernas naturvårdsplaner och ingen
betydande negativ påverkan på arter eller
naturmiljö förväntas.
Planen syftar till att minska uttag av
jungfruligt material genom att förebygga
uppkomsten av avfall samt öka återvinningen
och återanvändningen.

Friluftsliv
Rekreationsområden och anläggningar
Grönstruktur

Planen syftar till att minska nedskräpning i
natur och andra allmänna platser vilket kan
antas främja friluftslivet.

Kulturmiljö
Fornlämningar
Övriga kulturhistoriska lämningar eller miljöer
Byggnadsminne

Kulturmiljön bedöms inte påverkas av
avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan.

Hushållning av naturresurser
Överexploatering av värdefull mark
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Ändliga resurser

Avfallsplanens mål är fokuserade på att
förebygga uppkomsten av avfall samt
återvinna och återanvända avfall och
produkter. Detta arbete bidrar positivt till att
minska åtgången av ändliga resurser och
jungfruliga material.

Materiella tillgångar
Infrastruktur
Samhällsfunktioner
Produktiv skogs- eller jordbruksmark

Avfallsplanen kan innebära små ändringar av
kommunernas infrastruktur i samband med
flytten av Tubbaryds ÅVC men detta
förväntas inte påverka produktiv skogs- eller
jordbruksmark.
Insamling av avfall i kommunerna är en viktig
samhällsfunktion som avfallsplanen bidrar till
att främja och effektivisera.

Hälsa och säkerhet
Översvämningar, ras och skred
Buller och vibrationer
Elektromagnetisk strålning
Radon
Luftföroreningar
Förorenad mark
Gifter i miljön
Olycksrisker och farligt gods transporter

De flesta frågor rörande hälsa och säkerhet
är kopplade till tillstånd och förelägganden för
befintliga återvinningscentraler och
återvinningsstationer. Avfallsplanen innebär
inga ändringar i dessa eller hur frågorna
hanteras på befintliga anläggningarna.
Undantag kan finnas i samband med flytten
av Tubbaryds ÅVC. Dock kommer frågorna
fortsatt hanteras på samma sätt även då.
Avfallsplanen främjar insamling och
återvinning av avfall vilket kan minska
spridning av föroreningar till miljön.

Omgivningspåverkan
Mark
Luft
Vatten

Avfallsplanen främjar minskning av avfall
samt insamling och återvinning av avfall
vilket kan minska spridning av föroreningar
till mark, vatten och luft. Minskad
resursanvändning kan även innebära
minskade transporter i ett globalt perspektiv.

Klimatpåverkan
Utsläpp transporter och energi

En ökad insamling och återvinning av avfall
kan innebära att utsläpp indirekt minskar vid
utbrytning av jungfruligt material, tillverkning
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av nya produkter samt transporter i dessa led
i ett globalt perspektiv.
Avfallsplanen syftar till att öka mängden
insamlat matavfall vilket ger mer biogas vilket
i sin tur minskar utsläppen.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Fisk- och musselvatten
Omgivningsbuller
Luft
Vatten

MKN bedöms inte påverkas av avfallsplanen,
då planen inte innebär förutsättningar för
några nya anläggningar eller
ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan
En bättre insamling och hantering av avfall
ger bättre förutsättningar för att minska
spridning av föroreningar till mark, vatten och
luft.
Utsläpp och buller kopplade till befintliga
tillstånd och förelägganden hanteras på
befintliga anläggningarna. Avfallsplanen
innebär inga ändringar i dessa frågor.

Riksintressen och Natura 2000 områden
Riksintressen

Riksintressen bedöms inte påverkas negativt
av avfallsplanen, då planen inte innebär
förutsättningar för några nya anläggningar
eller ianspråktagande av nya områden, med
undantag av Tubbaryds ÅVC som planeras
att flyttas. Separat miljöbedömning av detta
görs i samband med planering och ingår
därför inte som en del av denna avfallsplan

I Tabell 2 framgår att avfallsplanen förväntas bidra positivt till uppfyllande av miljömålen frisk
luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust,
bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, skyddande ozonskikt och begränsande
miljöpåverkan.
Indirekt förväntas planen även bidra till uppfyllande av målen om myllrande våtmarker, ingen
övergödning, levande skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.
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Planen förväntas inte påverka uppfyllandet av miljömålet om säker strålmiljö.
Tabell 2. Avfallsplanens påverkan på de nationella miljömålen.

Miljömål

Måluppfyllelse

Frisk luft

Planen bedöms bidra till uppfyllandet genom
minskade transporter i ett globalt perspektiv.

Grundvatten av god kvalitet

Planen bedöms bidra till uppfyllandet då
planen främjar att avfall tas om hand på ett
korrekt sätt vilket minskar risk för spridning
av föroreningar till grundvatten.

Levande sjöar och vattendrag

Planen bedöms bidra till uppfyllandet då
planen främjar att avfall tas om hand på ett
korrekt sätt vilket minskar risk för spridning
av föroreningar till vatten.

Myllrande våtmarker

Planen bedöms inte direkt påverka målet
men kan i viss mån indirekt bidra till
uppfyllandet då planen främjar att avfall tas
om hand på ett korrekt sätt, vilket minskar
risk för spridning av föroreningar till vatten.

Hav i balans och levande kust

Planen bidrar till uppfyllandet då planen
främjar att avfall tas om hand på ett korrekt
sätt vilket minskar risk för spridning av
föroreningar till vatten.

Ingen övergödning

Minskade transporter och därmed minskade
kväveutsläpp kan delvis bidra till uppfyllandet
av målet.

Bara naturlig försurning

Avfallsplanen bidrar till att mer material
återvinns eller återanvänds istället för att
förbrännas vilket bidrar till mindre utsläpp.

Levande skogar

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

Ett rikt odlingslandskap

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

God bebyggd miljö

Avfallsplanen bidrar till uppfyllandet av målet
bland annat genom minskade transporter
globalt. Planen bidrar även till uppfyllandet av
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miljömålet med avseende på delmål om
återvinning av material.
Giftfri miljö

Planen bidrar till uppfyllandet av målet då
korrekt omhändertagande av avfall minskar
risken för spridning av föroreningar.

Säker strålmiljö

Planen innebär ingen påverkan på målet.

Skyddande ozonskikt

En ökad insamling och omhändertagande av
gamla vitvaror med freoner bidrar till
möjligheten att uppnå målet.

Begränsad klimatpåverkan

Planen bidrar till uppfyllandet genom
minskade transporter globalt.
Återanvändning eller fortsatt användning av
äldre elprodukter kan innebära en högre
energiförbrukning än nya produkter. Dock
innebär generellt att minska avfallsmängden
och återanvända produkter en lägre
miljöpåverkan än att tillverka nya produkter.

Ett rikt växt och djurliv

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

Avfallsplanens sammantagna miljöpåverkan
Genomförande av planen bedöms innebära positiva effekter på människors hälsa och miljön
jämfört med nollalternativet, och att inte genomföra planen.
Avfallsplanen bedöms innebära positiv påverkan på flertalet miljöaspekter, och ingen negativ
påverkan på övriga miljöaspekter. En kompletterande miljöbedömning för flytten av Tubbaryds
ÅVC ska dock genomföras.
Planen förväntas bidra direkt eller indirekt till uppfyllande av samtliga nationella miljömål, med
undantag för målet om säker strålmiljö som planen inte bedöms påverka.
Baserat på det ovannämnda bedöms avfallsplanen för kommunerna Karlshamn, Olofström och
Sölvesborg för perioden 2018–2025 sammantaget innebära positiv påverkan på miljön.
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