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1 Inledning
En ny avfallsplan för Åre kommun för perioden 2019–2023 är under framtagning. Stommen i
planen består av mål och åtgärder för att minska negativ och öka positiv miljöpåverkan från
kommunens framtida avfallshantering.
Miljöbalken reglerar vilka planer och program som omfattas av krav på strategisk
miljöbedömning. Åre kommun har i samråd med länsstyrelsen kommit fram till att en
miljöbedömning enligt 6 kap. Miljöbalken ska genomföras för Åre kommuns avfallsplan.
Miljöbedömningen ska identifiera, beskriva och bedöma den eventuella betydande miljöpåverkan
som planen antas medföra samt visa att integrering av miljöaspekter har gjorts i samband med
arbetet att ta fram avfallsplanen.

2 Sammanfattning av avfallsplanen
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Avfallsplanen omfattar åtta målområden som presenteras nedan. Till varje målområde finns
delmål och aktiviteter som ska bidra till måluppfyllelse.
•

Förebygga och minska avfall (återbruk): Mängden avfall som uppstår i kommunen
ska minskas genom förebyggande åtgärder och ökad återanvändning.
Informationsinsatser och temadagar planeras för att uppmuntra kommuninvånarna till
återanvändning samt öka kunskapsnivån om matsvinn och hur det kan minskas.
Möjligheterna till ytterligare insamling av återbruksmaterial ska utredas.

•

Återvinning: Andelen avfall som går till återvinning ska öka och andelen avfall som går
till förbränning ska minska. Utsorteringen av t.ex. matavfall, textilier, tidningar och
förpackningar ska öka och insamling av andra fraktioner ska ses över med syfte att
omhänderta avfallet på ett mer resurseffektivt sätt.

•

Farligt avfall: Informationsinsatser planeras för att förebygga och minska negativ miljöoch hälsopåverkan från farligt avfall. Felsorterat farligt avfall i hushållsavfallet ska minska.
Bland aktiviteterna finns även informationsinsatser gällande hantering och uppställning av
skrotbilar och farligt avfall i skrotbilar.

•

Slam: Ett renare slam från enskilda anläggningar och kommunens reningsverk skulle öka
avsättningsmöjligheterna för slammet, till exempel som växtetableringsskikt,
deponitäckning m.m. Genom att revaqcertifiera kommunens reningsverk ökar
möjligheterna för avsättning av slammet då det därmed blir tillräckligt rent för att spridas
på åkermark.

•

Bygg- och rivningsavfall: Genom informationsinsatser vill kommunen öka kunskapen
om och uppmuntra till återbruk och återvinning av bygg- och rivningsavfall och
schaktmassor, förebygga uppkomst av schaktmassor samt förbättra hanteringen av de
schaktmassor som uppstår.

•

Deponier: Miljö- och hälsopåverkan från kommunens nedlagda deponier ska undersökas
och minskas.

•

Nedskräpning: Nedskräpningen i kommunen ska minska genom informationsinsatser,
utplacering av soptunnor och avfallsbehållare för källsortering.

•

Nöjda medborgare: Det ska vara lätt att sortera rätt. Målet ska uppnås genom
informationsinsatser i tidiga skeden och genom upprepad information.
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3 Avfallsplanens påverkan på miljö och människors hälsa
För att bedöma avfallsplanens effekter på miljö och människors hälsa har hänsyn tagits till olika
miljöaspekter i samband med framtagandet av mål och aktiviteter. Avfallsplanens förväntade
påverkan på nationella miljökvalitetsmål har även utretts.
Planen bedöms bland annat bidra till minskad nedskräpning, effektivare resursanvändning,
minskad uppkomst av avfall och ökad utsortering av avfall. Därmed förväntas avfallsplanen
innebära positiv inverkan på friluftsliv, hushållning av naturresurser, materiella tillgångar, hälsa
och säkerhet, omgivningspåverkan och klimatpåverkan.
För naturmiljö, kulturmiljö, miljökvalitetsnormer (MKN) samt riksintressen och Natura 2000områden förväntas ingen negativ påverkan ske.
Nedan beskrivs miljöaspekter som har tagits hänsyn till vid framtagande av avfallsplanens mål
och aktiviteter.

3.1 Naturmiljö
Avfallsplanen bedöms inte gå emot 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 återanvändningen och
återvinningen.

3.2 Friluftsliv
Planen syftar till att minska nedskräpning i kommunen vilket antas främja friluftslivet och
besöksnäringen.

3.3 Kulturmiljö
Kulturmiljön bedöms inte påverkas av avfallsplanen då planen inte innebär förutsättningar för
nya anläggningar eller ianspråktagande av nya områden.

3.4 Hushållning av naturresurser
Avfallsplanens mål fokuserar på att förebygga uppkomsten av avfall samt återanvända och
återvinna avfall och produkter. Detta arbete bidrar positivt till att minska åtgången av ändliga
resurser och jungfruliga material.

3.5 Materiella tillgångar
Avfallsplanen kan innebära små ändringar av kommunens infrastruktur i samband med
anläggandet av fler återvinningsstationer men detta förväntas inte påverka produktiv skogs- eller
jordbruksmark.
Anläggandet av ett revaqcertifierat reningsverk i kommunen, i enlighet med avfallsplanen,
kommer att generera ett slam som är tillräckligt rent för att spridas på åkermark.
Insamling av avfall i kommunerna är en viktig samhällsfunktion som avfallsplanen bidrar till att
främja och effektivisera.
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3.6 Hälsa och säkerhet
Målet att minska förbränning av avfall genom ökad återvinning samt kvartersnära insamling av
förpackningar i villaområden/tätorter medför mindre utsläpp av föroreningar till luft från
avfallsförbränning.
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Avfallsplanen främjar insamling och återvinning av avfall vilket kan minska spridning av
föroreningar till miljön. Informationsinsatser gällande t.ex. hantering och uppställning av
skrotbilar och farligt avfall i skrotbilar kan antas bidra till minskad spridning av föroreningar till
miljön.
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 anläggningarna.
Avfallsplanen anger att miljö- och hälsopåverkan från kommunens nedlagda deponier ska
undersökas och minskas.

3.7 Omgivningspåverkan
Avfallsplanen främjar en minskad mängd avfall samt insamling och återvinning av avfall vilket
kan minska spridning av föroreningar till mark, vatten och luft. Minskad resursanvändning
innebär även minskade transporter i ett globalt perspektiv.
Avfallsplanen anger att miljö- och hälsopåverkan från kommunens nedlagda deponier ska
undersökas och minskas.

3.8 Klimatpåverkan
Ökad insamling och återvinning av avfall kan innebära att utsläpp indirekt minskar vid utbrytning
av jungfruligt material, tillverkning av nya produkter och transporter i dessa led i ett globalt
perspektiv.
Avfallsplanen syftar till att se över förutsättningarna och möjligheterna för att införa insamling av
matavfall i kommunen. Införandet av insamling av matavfall skulle innebära att biogas genereras
vilket kan ersätta fossila drivmedel och bränslen vilket i sin tur medför minskade utsläpp från
transporter och energiproduktion.
Avfallsplanen anger att kommunens samtliga nedlagda deponier ska riskklassas. Riskerna som
deponierna kan utgöra för människors hälsa eller miljön ska utredas. Dessa utredningar kan
komma att leda till åtgärder med syfte att minska klimatpåverkan från deponigasutsläpp.

3.9 Miljökvalitetsnormer (MKN)
En bättre insamling och hantering av avfall samt ökad kunskap hos kommuninvånarna och
besökare gällande nedskräpning och hantering av avfall ger bättre förutsättningar för att minska
spridning av föroreningar till vatten och luft.
Utsläpp och buller kopplade till befintliga tillstånd och förelägganden hanteras på de befintliga
anläggningarna. Avfallsplanen innebär inga ändringar i dessa frågor.

3.10 Riksintressen och Natura 2000 områden
Riksintressen och Natura 2000 områden bedöms inte påverkas negativt av avfallsplanen, då
planen inte innebär förutsättningar för några nya anläggningar eller ianspråktagande av nya
områden.

Bilaga 5 Miljöbedömning

4 Avfallsplanens påverkan på miljökvalitetsmålen
I Tabell 1 framgår att avfallsplanen förväntas bidra positivt till uppfyllande av miljömålen frisk
luft, grundvatten av god kvalitet, levande sjöar och vattendrag, hav i balans och levande kust,
ingen övergödning, bara naturlig försurning, god bebyggd miljö, giftfri miljö, skyddande
ozonskikt, storslagen fjällmiljö och begränsad klimatpåverkan.
5 (8)

Fel! Hittar inte referenskälla.
Indirekt förväntas planen även bidra till uppfyllande av målen om myllrande våtmarker, levande
skogar, ett rikt odlingslandskap samt ett rikt växt- och djurliv.
Planen förväntas inte påverka uppfyllandet av miljömålet om säker strålmiljö.
Tabell 1. Avfallsplanens påverkan på de nationella miljökvalitetsmålen.

Miljökvalitetsmål

Måluppfyllelse

Frisk luft

Planen bedöms bidra till uppfyllandet
genom minskade transporter i ett globalt
perspektiv och minskad avfallsförbränning
i ett lokalt 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.
Planen bedöms även bidra till uppfyllandet
genom riskklassningen av nedlagda
deponier vilket på sikt kan innebära
eventuella åtgärder med syfte att minska
eventuell spridning av föroreningar till
grundvatten.

Levande sjöar och vattendrag

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 vatten.
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Planen bedöms även bidra till uppfyllandet
genom riskklassningen av nedlagda
deponier vilket på sikt kan innebära
eventuella åtgärder med syfte att minska
eventuell spridning av föroreningar till
ytvatten.
Myllrande våtmarker

Planen bedöms inte direkt påverka målet
men kan i viss mån indirekt bidra till
uppfyllandet då planen dels främjar att
avfall tas om hand på ett korrekt sätt dels
att nedlagda deponier ska riskklassas med
syfte att minska miljöpåverkan från dessa,
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 samt att nedlagda deponier ska
riskklassas vilket minskar risk för spridning
av föroreningar till vatten.
Nedskräpningen i kommunen ska minska
vilket kommer att medföra mindre tillförsel
av exempelvis plast, som i sin tur bryts ned
till mikroplaster, i haven.
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Kommunens samtliga nedlagda deponier
ska riskklassas vilket på sikt kan innebära
eventuella åtgärder med syfte att minska
eventuell spridning av föroreningar till
grund- och ytvatten.
Ingen övergödning

Minskade transporter globalt och därmed
minskade kväveutsläpp bidrar till
uppfyllandet av målet.
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På sikt möjliggör planen för spridandet av
revaqcertifierat slam på åkermark vilket
innebär minskat användande av
konstgödsel.
Bara naturlig försurning

Planen bidrar till att mer material
återanvänds eller 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.

God bebyggd miljö

Avfallsplanen bidrar till uppfyllandet av
målet bland annat genom minskade
transporter globalt, insatser för att
förebygga och minska avfall, ökad
materialåtervinning samt förbättrade
möjligheter för sortering i fler fraktioner
och hemkompostering.

Giftfri miljö

Planen bidrar till uppfyllandet av målet då
korrekt omhändertagande av avfall minskar
risken för spridning av föroreningar.
Planen bidrar även till uppfyllandet genom
utredning och riskklassning av nedlagda
deponier.

Säker strålmiljö

Planen innebär ingen påverkan på målet.

Skyddande ozonskikt

Stor del av utsläppen av ozonnedbrytande
ämnen i Sverige kommer från bygg-, rör
och markisoleringsmaterial.
Informationsinsatser med syfte att sprida
information och uppmuntra till
återanvändning och återvinning av byggoch rivningsavfall bidrar till uppfyllandet
av målet.

Storslagen fjällmiljö

Planen bedöms bidra till uppfyllandet av
målet genom minskad nedskräpning i
fjällmiljön.
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Begränsad klimatpåverkan

Planen bidrar till uppfyllandet genom
minskade transporter globalt.
Insatser för att förebygga och minska avfall
(återbruk) och ökad materialåtervinning
leder generellt till mindre miljöpåverkan än
nyproduktion.

Ett rikt växt och djurliv

Planen innebär indirekt positiv påverkan
genom minskat resursutnyttjande och
minskad risk för spridning av föroreningar.

5 Avfallsplanens sammantagna miljöpåverkan
Genomförande av planen bedöms innebära positiva effekter på människors hälsa och miljön.
Avfallsplanen bedöms innebära positiv påverkan med avseende på flertalet miljöaspekter, och
ingen negativ påverkan på övriga miljöaspekter. Vid ombyggnad av reningsverk, till ett
revaqcertifierat reningsverk, görs en separat miljöbedömning.
Planen förväntas bidra direkt eller indirekt till uppfyllande av samtliga nationella miljömål, med
undantag för målet om säker strålmiljö som planen inte bedöms påverka.
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Baserat på det ovannämnda bedöms avfallsplanen för Åre kommun för perioden 2019–2023
sammantaget innebära positiv påverkan på miljön.
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