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Dnr KS/2022:89 

§ 159 - Beslut om betydande miljöpåverkan 
avfallsplan  
Beslut om bedömning av betydande miljöpåverkan togs av Hagfors 
kommunstyrelse 2022-02-14 § 23. Efter att samhällsbyggnadsavdelningen 
konstaterande att bedömning av miljöpåverkan, enligt delegeringsordningen, ska 
beslutas i kommunfullmäktige lyfts ärendet upp på nytt. 

 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors håller på att ta fram en ny avfallsplan för 
perioden 2022–2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya 
avfallsplanen medför någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 
och 5 miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap §1 andra stycket 
miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas 

 
Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller 
genomförande av en åtgärd som anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan 
till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål eller krav ställs i den nya 
avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 
inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger. 

 
Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller 
att den föreliggande avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och 
Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha betydande miljöpåverkan som kräver 
vidare undersökning med automatik. 
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att 
föreliggande avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån 
miljöbalkens syfte. 

Handlingar i ärendet 
Tf samhällsbyggnadschefs tjänsteskrivelse, 2022-09-05 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nya avfallsplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
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Beslut om betydande miljöpåverkan avfallsplan 

Beslut om bedömning av betydande miljöpåverkan togs av Hagfors 
kommunstyrelse 2022-02-14 § 23. Efter att samhällsbyggnadsavdelningen 
konstaterande att bedömning av miljöpåverkan, enligt delegeringsordningen, ska 
beslutas i kommunfullmäktige lyfts ärendet upp på nytt. 

 
Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors håller på att ta fram en ny avfallsplan för 
perioden 2022–2030. I processen ingår att kommunen ska besluta om den nya 
avfallsplanen medför någon betydande miljöpåverkan eller ej enligt 6 kap §§ 3 
och 5 miljöbalken. Syftet med en miljöbedömning är enligt 6 kap §1 andra stycket 
miljöbalken att integrera miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en 
hållbar utveckling främjas 

 
Avfallsplanen förutsätter inte anläggande av sådan verksamhet eller 
genomförande av en åtgärd som anges i SFS 2017:966 § 6 punkt 1 eller i bilagan 
till miljöbedömningsförordningen då inga sådana mål eller krav ställs i den nya 
avfallsplanen. De åtgärder avfallsplanen föreslår bedömer kommunerna ryms 
inom den nuvarande verksamheten och de tillstånd som idag föreligger. 

 
Vid samrådet med Länsstyrelsen i Värmland (2021-09-02), ansågs det inte heller 
att den föreliggande avfallsplan för kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och 
Munkfors enligt kap 6 § 6 kan anses ha betydande miljöpåverkan som kräver 
vidare undersökning med automatik. 
Kommunerna Sunne, Torsby, Hagfors och Munkfors bedömer därför att 
föreliggande avfallsplan inte medför en betydande miljöpåverkan utifrån 
miljöbalkens syfte. 
 

Handlingar i ärendet 
Tf samhällsbyggnadschefs tjänsteskrivelse, 2022-09-05 
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Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att nya avfallsplanen inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. 
 
 

 

Emil Florell  
GVA-chef  

 
Beslutet skickas till: 
Samhällsbyggnadschef Louise Sjöholm 
GVA-chef Emil Florell 
Driftledare Leif Nilsson 
Miljö- och byggavdelningen 
Sunne kommun, kommun@sunne.se  
Torsby kommun, torsby.kommun@torsby.se  
Munkfors kommun, kommun@munkfors.se  
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