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MILJÖBEDÖMNING AV AVFALLSPLAN FÖR 

BENGTSFORD, DALS-ED. FÄRGELANDA OCH 

MELLERUDS KOMMUNER  

 

Bilaga 5 till avfallsplan för fyra Dalslandskommuner 2018-2025 

2018-03-22 

 

Miljöbedömning av avfallsplanen 

För Dalslands avfallsplan görs bedömningen att genomförandet av planen inte medför 

betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundas i att planen ej ger förutsättningar enligt 4 § i 

Förordning (1998:905) om Miljökonsekvensbeskrivningar för någon ny anläggning som kan 

antas medföra betydande miljöpåverkan eller för någon verksamhet som kan antas påverka ett 

Natura 2000-område. 

I Dalsland finns befintliga återvinningscentraler med erforderlig kapacitet. Planen avser att 

underlätta för hantering av avfall i Dalsland samt öka återvinning och återanvändning. 

Åtgärderna i planen bedöms inte vara av sådan omfattning att tillståndsprövning enligt 

miljöbalken krävs eller att de antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Tabellerna som följer är ett bedömningsunderlag baserat på Miljöbalkens 6 kap samt 

Förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (MKB). 

 

 

Tabell 1. Bedömning av avfallsplanen på miljöaspekter. 

Miljöaspekt Bedömning 

Naturmiljö 

Skyddade områden Avfallsplanen innebär inte förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden och därför 

bedöms inte naturmiljön påverkas. 

Avfallsplanen bedöms inte motverka 

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. 

Strandskydd 

Art- och biotopskydd 

Skyddsvärda skogsområden och träd 

Naturvårdsplan 

Värdefull odlings- och betesmark 
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Friluftsliv 

Rekreationsområden och anläggningar Avfallsplanen innebär inte förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden och därför 

bedöms inte friluftslivet påverkas. 

Grönstruktur 

Kulturmiljö 

Fornlämningar Avfallsplanen innebär inte förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden och därför 

bedöms inte kulturmiljön påverkas. 

Övriga kulturhistoriska lämningar eller miljöer 

Byggnadsminne 

Hushållning av naturresurser 

Överexploatering av värdefull mark Avfallsplanen innebär inte förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden och därför 

bedöms inte överexploatering bli aktuellt. 

Avfallsplanens mål är fokuserade på att 

minska avfall samt återvinna och 

återanvända avfall och produkter. Detta 

arbete bidrar positivt till att minska åtgången 

av ändliga resurser och jungfruliga material. 

Ändliga resurser 

Materiella tillgångar 

Infrastruktur Avfallsplanen innebär inga ändringar i 

kommunernas infrastruktur och påverkar inte 

produktiv skogs- eller jordbruksmark. 

Insamling av avfall i kommunerna är en viktig 

samhällsfunktion som avfallsplanen bidrar till 

att främja och effektivisera. 

Samhällsfunktioner 

Produktiv skogs- eller jordbruksmark 

Hälsa och säkerhet 

Översvämningar, ras och skred 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 anläggningar. 

Buller och vibrationer 

Elektromagnetisk strålning 

Radon 

Luftföroreningar 

Förorenad mark 
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Gifter i miljön Avfallsplanen främjar insamling och 

återvinning av avfall vilket kan minska 

spridning av föroreningar till miljön. 

 

 

 

 

Olycksrisker och farligt gods transporter 

Omgivningspåverkan 

Mark 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. 

Luft 

Vatten 

Klimatpåverkan 

Utsläpp transporter och energi En ökad insamling och återvinning av avfall 

kan innebära att utsläpp indirekt minskar vid 

utbrytning av jungfruligt material, tillverkning 

av nya produkter samt transporter i dessa led 

i ett globalt perspektiv. 

Miljökvalitetsnormer (MKN) 

Fisk- och musselvatten Då avfallsplanen ej ger förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden bedöms 

inte MKN påverkas. 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. 

Omgivningsbuller 

Luft 

Vatten 

Riksintressen och Natura 2000 områden 

Riksintressen Då avfallsplanen ej ger förutsättningar för 

några nya anläggningar eller 

ianspråktagande av nya områden bedöms 

inte riksintressen påverkas negativt. 
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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 bidrar 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 Avfallsplanen 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 Minskade transporter bidrar delvis till 

uppfyllandet av målet. Avfallsplanen syftar 

även till att mer material återvinns 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. 
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God bebyggd miljö Avfallsplanen bidrar till uppfyllandet av målet 

bland annat genom minskade transporter 

globalt. Planen bidrar även till uppfyllandet av 

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. 

Återanvändning eller fortsatt användning av 

produkter som innehåller farliga ämnen kan 

dock innebära att giftiga ämnen blir kvar 

längre i kretsloppet. 

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. 

 


