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BEHOV AV MILJÖBEDÖMNING 

1. Vad är en behovsbedömning? 
Enligt Miljöbalken 6 kap 11§ ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer eller program 

som kan medföra betydande miljöpåverkan. I samband med upprättandet av den nya avfallsplanen för 

Valdemarsviks kommun (planperioden 2022-2025) har föreliggande behovsbedömning upprättats med 

syfte att utreda om en miljöbedömning är nödvändig. Om behovsbedömningen visar på en betydande 

miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas. I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, 

beskrivs och bedöms den betydande miljöpåverkan eller annan påverkan som kan komma att vara 

relevant.  

Bedömningen har utförts med stöd av Ensucon AB. 

2. Beskrivning av aktuellt planförslag 
Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för hur de uppsatta inriktningarna för avfallshanteringen i 

kommunen ska nås under den kommande fyraårsperioden (2022-2025). Avfallsplanen utgör tillsammans 

med avfallsföreskrifterna den kommunala renhållningsordningen. Under planperioden planeras främst 

insatser för att minska avfallsmängderna samt inventering av deponier. Inga nya anläggningar är planerade.  

3. Bedömning 
Lokala och nationella planer 
Strider planen 
mot: 

JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Gällande 
översiktsplan? 

 x   

Nationella och 
lokala miljömål? 

 x   

Riksintressen?  x   

Påverkan på stadsbild och landskapsbild 

In-/utblickar?  x   

Historiska 
samband? 

 x   

Påverkan på naturmiljön/naturvård inkl. biologisk mångfald 

Påverkas: JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Riksintresse för 
naturvård? 

 x   

Natura 2000-
område?1 

 x   

Naturreservat/Na
turskydd? 

 x   

Strandskydd?  x   

Rödlistade arter?  x   

Annan värdefull 
natur? 

 x   

 
1 OBS! Om Natura 2000-område påverkas, eller risk finns för påtaglig skada eller påverkan på skyddad natur  ex 
riksintresseför naturvård eller strandskydd, uppstår alltid betydande miljöpåverkan.  
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Påverkan på rekreation och friluftsliv 
Påverkas: JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Riksintresse för 
friluftsliv? 

 x   

Befolkning?  x   

Grönstruktur?  x   

Påverkan på kulturmiljö/kulturarv 
Påverkas: JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Riksintresse för 
kulturmiljö? 

 x   

Kulturreservat?  x   

Fornminne?  x   

Byggnadsminne?  x   

Kulturminnesvård
? 

 x   

Annan värdefull 
kulturmiljö?2 

 x   

Påverkan på intresse för Försvarsmakten 
Påverkas: JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Riksintresse för 
försvarsmakten? 

 x   

Påverkan på omgivande miljö 
Påverkas: JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Mark  x   

Luft  x   

Klimat  x   

Vatten  x   

Hushållning av naturresurser eller andra resurser 
Beskriv planens påverkan på: 

Mark, vatten eller materiella resurser Planen avser inte påverka negativt utan bedöms 
snarare ha en positiv inverkan på materiella 
resurser.   

Transporter, kommunikationer, energi med mera Avfallstransporterna kommer inte att öka inom 
ramarna för den nya avfallsplanen jämfört med 
innan.   

Riskbedömning för hälsa och säkerhet3 
Uppstår 
störningar från 
omgivningen 
eller ger planen 
upphov till 
störningar? 

JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

 
2 OBS! Om planområdet tas i anspråk för verksamhet där tillstånd ska bedömas enligt miljöbalken, uppstår alltid 
betydande miljöpåverkan.  
3 OBS! Om risker finns för hälsa och säkerhet eller om miljökvalitetsnormer överskrids, uppstår alltid betydande 
miljöpåverkan. 
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Buller/vibrationer  x  Buller kommer 
inte att öka till 
följd av införandet 
av den nya 
avfallsplanen.   

Föroreningar  x   

Överskrids 
miljökvalitetsnor
mer? 

 x   

Finns det risk 
för: 

JA NEJ NÅGOT  KOMMENTAR 

Översvämning?  x   

Erosion?  x   

 

Slutsats om det fortsatta utredningsbehovet 
Kommer planen att leda till betydande miljöpåverkan? 

Avfallsplanen bedöms inte leda till betydande miljöpåverkan på miljön, människors hälsa och säkerhet 

eller ha en negativ inverkan på hushållningen med mark, vatten och andra resurser. Inget fortsatt 

utredningsbehov finns i dagsläget.  
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