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Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Enligt miljöbalken 6 kap. ska en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) genomföras vid 
upprättande av planer som krävs enligt lag och som kan medföra betydande 
miljöpåverkan. Undersökningen om betydande miljöpåverkan utgör underlag för 
ställningstagande om en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras för avfallsplanen 
eller inte.  

1. Förenlighet med 3, 4, och 5 kap. miljöbalken  

Genomförandet av avfallsplanen påverkar inte några riksintressen, och kommer inte 
heller enligt kommunens bedömning att leda till betydande miljöpåverkan. 
Miljökvalitetsnormer för luft eller vatten kommer inte att överskridas på grund av 
planens genomförande. Planen är förenlig med 3-5 kapitlet i miljöbalken.  

2. Syfte och huvuddrag 

Den föreslagna avfallsplanen och renhållningsordningen med föreskrifter innebär 
ingen ökad miljöbelastning. Det är viktigt att undvika att avfallsplanen får negativ 
miljöpåverkan och att se till så att planen kan bidra till att faktiskt förbättra tillståndet 
i miljön. Ett genomförande av planen innebär över lag en bättre resurshushållning, att 
energi och resurser utnyttjas på bättre sätt, och verkar för att avfallsmängderna ska 
minska. På så sätt bidrar avfallsplanen för Kinda kommun till en hållbar utveckling i 
linje med de antagna internationella, nationella och regionala miljö- och avfallsmålen. 
De lokala avfallsmålen följer även den avfallshierarki som finns som 
prioriteringsordning för avfallshanteringen i EU:s ramdirektiv för avfall. 

3. Beskrivning av miljöpåverkan 

Kinda kommun bedömer att nuvarande och framtida hantering av avfall inom 
kommunen i enlighet med föreslagen avfallsplan är av den arten att den ej kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan på grund av att: 

• Nytt tillstånd med villkor för Kinda kommuns avfallsanläggning Adlerskog 
erhölls år 2008 och fortlöper under hela planeringsperioden. 

• Inga avfallsförbränningsanläggningar, förutom ett mindre 
smådjurskrematorium, finns inom Kinda kommun. 

• Näringslivet har inte haft några aktiva avfallsdeponier under perioden efter 
1970-talet. De stora verksamhetsutövarna har infört miljöledningssystem som 
med dokumenterade rutiner bland annat hanterar olika typer av avfall. 

• Kinda kommun har en avfallsansvarig med bland annat uppgift att informera 
om avfalls och resursrelaterade frågor till allmänhet, näringsliv, föreningar och 
skolor. Målet är att öka medvetenheten hos kommuninvånarna och att det ska 
vara lättare att göra rätt i avfallsfrågorna.    

• Efter 1970 har inga kommunala avfallsupplag avslutats. 
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• Inga större miljöbelastande förändringar planeras under kommande 
planeringsperiod.  

Undersökningen om betydande miljöpåverkan har också gjorts efter kriterierna i 
miljöbalken (tabell 1). Bedömningen ”liten” innebär att planen ska beskriva påverkan 
och hur den kan minimeras medan bedömningen ”betydande” innebär att en 
miljökonsekvensbeskrivning ska göras.  

 

 

  

Tabell 1: Undersökning om betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken. 
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4. Nollalternativ  

Om inriktningsmålen i planen inte genomförs (nollalternativ) innebär det att: 

• Ingen ökad satsning kommer att göras på information och utbildning kring hur 
våra konsumtionsmönster hänger ihop med det avfall vi producerar. 

• Andelen avfall till återanvändning, materialåtervinning och energiutveckling 
kommer inte att öka i samma takt och deponering kommer därmed inte att 
minska i motsvarande grad. 

• Mer avfall (grovavfall) antas gå till förbränning då återanvändning inte aktivt 
främjas. Det betyder även att mer avfall uppstår om återanvändning inte ökar. 

• Om ett nollalternativ får råda kommer inte utvinningen av energi och 
näringsämnen ur biologiskt avfall, inklusive matavfall att öka i samma 
omfattning. Viktiga resurser går därmed förlorade. 

• Avfallshanteringen kommer inte att vara lika miljö- och kostnadseffektiv om ett 
nollalternativ kommer att råda. 

• Ingen ökad satsning på en god och säker arbetsmiljö för alla som hanterar 
avfall kommer att ske. 

• Ingen ökad satsning kommer att ske på att utveckla verksamheten vid 
Adlerskogs avfallsanläggning för omhändertagande och behandling av avfall 
från kommunens invånare och verksamhetsutövare. 

 

5. Sammanfattning av undersökningen  

Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur det omhändertas. Att 
förebygga uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minimera den negativa 
miljöpåverkan. I grunden handlar det om att ändra beteende och att förändra synen 
på varor och dess värde. Genom att genomföra de åtgärder som föreslås i 
avfallsplanen kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en större 
medvetenhet om konsumtionens negativa påverkan på miljön. Genom att förebygga 
avfall och förlänga livslängden på produkt. Detta sparar både energi och minskar på 
ingrepp i naturen. 

Målen och åtgärderna för god service och god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att 
lyckas med de övriga målen som är direkt kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. För att lyckas med de förslagen på åtgärder måste man ha nöjda 
invånare och en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. Att jobba med miljöfrågor 
handlar om att jobba tillsammans och att engagera många för att få en positiv effekt.  

Enligt Naturvårdsverket finns det scenarioberäkningar som visar på att avfallet 
kommer att fördubblas till 2030 om inget görs nu. Kopplingen mellan ökad tillväxt, 
konsumtion och ökade avfallsmängder är tydlig. Kindas kommun vill växa. Det blir en 
utmaning att få kommunen att göra det samtidigt som avfallsmängderna ska minska, 
om inga åtgärder görs. 
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Med ledning av checklistorna i ”Beskrivning av miljöpåverkan” bedömer kommunen 
att avfallsplanen inte leder till betydande miljöpåverkan varför en 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken inte behöver göras. Kinda 
kommuns bedömning av undersökningen om betydande miljöpåverkan avser tiden 
fram till år 2030.  

Kinda kommun 
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