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Bilaga 4 Behovsbedömning 
 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en kommun som upprättar en plan, som 
krävs i lag eller annan författning, göra en miljöbedömning av planen om det 
kan antas att genomförandet kommer att medföra betydande miljöpåverkan. I 
miljöbedömningen ska den miljöpåverkan som planens genomförande kan 
antas medföra beskrivas och bedömas och dokumenteras i en 
miljökonsekvensbeskrivning.  

Kommunala avfallsplaner innehåller oftast mål och åtgärder som innebär 
förändringar och konsekvenser för miljön och berörs därför av denna lag. Det 
är de mål och åtgärder som kan förväntas få betydande miljöpåverkan som ska 
miljöbedömas. För att veta om en miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning krävs behöver en analys göras av om 
genomförandet av planen innebär betydande miljöpåverkan. Denna analys 
kallas för behovsbedömning.  

Enligt 4 § förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar innebär en 
avfallsplan en betydande miljöpåverkan om den anger förutsättningarna för 
kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder som finns beskrivna 
i 3 § eller bilaga 3 till förordningen. Avfallsplanen för år 2017-2027 omfattar 
inte nya tillståndspliktiga verksamheter eller åtgärder eller ändring av 
befintliga tillstånd. Bedömningen är därför att den nya avfallsplanen inte 
innebär betydande miljöpåverkan eftersom den inte anger förutsättningarna för 
kommande tillstånd, enligt 4 §, för verksamheter eller åtgärder som beskrivs i § 
3 eller bilaga 3 i förordningen.  

Även planer som inte omfattas av 4 § kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Bedömningen görs då enligt 5 § samma förordning. Enligt 
denna paragraf innebär planen betydande miljöpåverkan om den anger 
förutsättningarna för kommande tillstånd för verksamheter eller åtgärder som 
kan leda till påverkan på miljön, och kommunen utifrån kriterierna i bilaga 4 
till förordningen bedömer att genomförandet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Även bedömning enligt 5 § visar att kommunens avfallsplan för 
år 2017-2027 inte innebär betydande miljöpåverkan. Detta eftersom 
avfallsplanen inte anger förutsättningar för kommande tillstånd för 
verksamheter eller åtgärder som kan påverka miljön och därför inte heller 
kräver en bedömning om genomförandet kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan enligt bilaga 4 i samma förordning. 

Med anledning av ovanstående är bedömningen att Grums, Kil, Hammarö och 
Forshaga kommuners avfallsplan för åren 2017-2027 inte omfattas av krav på 
miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning. 
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Behovsbedömningen hanterades politiskt i respektive kommun och lämnades 
till Länsstyrelsen i Värmland för yttrande innan beslut om att avfallsplan för 
åren 2017-2027 inte omfattas av krav på miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning togs i respektive kommunfullmäktige. 
Dokumentet som lämnades till Länsstyrelsen för yttrande var ett utkast till 
denna avfallsplan men förslag till målområden, detaljerade mål och åtgärder.  

Länsstyrelsen yttrade sig i december 2014 med denna formulering:  

”Då planen inte anger förutsättningarna för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter eller åtgärder som beskrivs i 3§ eller Bilaga 3 Förordning 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar eller kan antas uppfylla 5§ p1 
och p2 med hänvisning till kriterierna i bilaga 4 i samma förordning anser 
länsstyrelsen i Värmlands län att avfallsplanen inte medför betydande 
miljöpåverkan.” 
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