
TVÅ STÖRRE FYRFACKSKÄRL.
Dagens gröna kärl byts ut mot två större 
kärl där båda har en fackindelning. Varje 
kärl har fyra fack. I de tillsammans åtta 
facken ska abonnenten sortera ut matav-
fall, förpackningar av plast, metall, papper 
och färgat/ofärgat glas, tidningar och till 
sist det restavfall som inte kan återvinnas 
utan går till förbränning. Det ena kärlet 
töms med två veckors intervall och det 
andra var fjärde vecka. Vilket avfall som 
ska ligga i vilket fack och kärl styrs av hy-
gieniska faktorer och beräknade mängder 
som uppstår i hemmet.

VARFÖR FÖRÄNDRAR  

VI AVFALLSHANTERINGEN?
Det nationella målet för matavfall är att 
senast år 2018 ska minst 50 procent av 
matavfallet sorteras. Detta har medfört 
att allt fler kommuner i landet sorterar 
matavfallet. Där ligger Laholm långt efter 
och tillhör den tredjedel av landets kom-
muner som fortfarande saknar insamling 
av källsorterat matavfall. Det nationella 
målet visar ett tydligt insamlingsansvar av 
kommunerna och avfallsbranschen hoppas 
och tror att det snart kommer att tydliggö-
ras även på förpackningssidan.
Flerfackssystemet visar på högst och bäst 
utsorteringsgrad jämfört med andra fastig-

För att minska vår miljöpåverkan och öka återvinningen  
introducerar Laholms kommun ett nytt avfallshanterings- 
system 2018. Detta innebär att samtliga hushåll i kommunen 
kommer att hantera avfall, som vi idag lägger i ”det gröna  
kärlet,” och samtliga förpackningar på ett helt nytt sätt.  
Det nya systemet kommer att vara både mer bekvämt för  
invånarna och mer miljöanpassat.

hetsnära system och är mer lätt- 
använt för kommuninvånarna. 

MILJÖ- OCH EKONOMISKA EFFEKTER  
AV SYSTEMINFÖRANDET.
Att återvinna avfallet ger en minskad rå-
varukonsumtion, kräver mindre energi för 
att producera varor, som i sin tur minskar 
utsläppet av växthusgaser. Förändring av 
avfallets transportlogistik medför också 
färre transporter.
Det är inte bara miljön som tjänar på 
materialåtervinningen. Omläggningen av 

insamlingssystemet kostar pengar för in-
vestering i nya och fler kärl, omlastnings-
stationer och dyrare insamlings- 
bilar men det kommer också att medföra 
långsiktiga intäkter och besparingar för 
kommunen. Intäkter från försäljning av 
förpackningar och tidningar samt bespa-
ringar i form av mindre kostnader för 
brännbart avfall. Om vi inte källsorterar 
går istället stora mängder restavfall till för-
bränning eller deponeras. Förbränning och 
deponering är dyrare och beskattas högre 
än återvinning av avfallet. 

Vid källsortering återvinns avfallet/
materialet för att göra nya varor istället för 
att använda råvaror, exempelvis genom 
skogsavverkning. 

Att bearbeta ett återvunnet material 
kräver inte lika mycket energi som att 
bearbeta en ny råvara. Att använda åter-
vunnet aluminium till exempel används 95 
procent mindre energi jämfört med om en 
råvara använts.

MÄTBARA MÅL.

Gör det lättare  
att göra det rätta  

på rätt sätt.
• Den brännbara delen av vårt avfall ska 

halveras, (125 kg per invånare  
och år).

• Insamling av förpackningar och  
returpapper ska öka, (100 kg per invå-
nare och år).

• Starta utsortering av matavfall med mål-
sättning att minst uppfylla de nationella 
målen, (50 kg per invånare och år).

• Alla villahushåll och fritidshus ska om-
fattas av det nya avfallssystemet 2020, 
(100% anslutning).

(Artikeln fortsätter på nästa sida.)

VILKA BERÖRS?
I första steget, med start hösten 2018, 
berörs permanentboende i villahushåll och 

”Det nya avfallssystemet innebär en 
mer effektiv avfallshantering och har 
som syfte att minska laholmarnas 
miljöpåverkan i linje med nationella 
miljömål, nationella avfallsplanen och 
mål i den kommunala avfallsplanen”

Eva Aronsson, avfallsingenjör.

”Att inte sortera sina sopor är 
faktisk ett lagbrott. Så det nya 
avfallssystemet gör det helt enkelt 
lättare att göra rätt”

Eva Aronsson, avfallsingenjör.
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fritidsboende. Lösningar för flerfamiljs-
bostäder och verksamheters hushållsavfall 
kommer att arbetas fram parallellt inför 
2018 och därefter löpande. ”Målet är att 
en ny, effektiv och miljömässigt bättre 
avfallshantering ska genomsyra hela 
kommunen. Förutsättningarna kommer 
finnas i och med att en omlastningsstation 
ska byggas i kommunen”, Eva Aronsson, 
avfallsingenjör.

SPARA TID, BRÄNSLE, PLATS, OCH MILJÖ.
Det nya systemet innebär många fördelar 
för dig som invånare. Du sparar tid och 
bensin eftersom du inte behöver åka till 
återvinningsstationen med dina förpack-
ningar. Du sparar plats genom att du slip-
per mellanlagra förpackningarna inomhus 
och du sparar miljön eftersom avfallet 
hanteras på allra bästa sätt. Som en bonus 
av att du ser mängden avfall du produce-
rar blir du mer miljömedveten och ser de 
ekonomiska fördelarna.

Resultat av plockanalyser av avfallet  
från Laholmarens ”gröna kärl” år 2014.
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MEN VAD ÄR DET SOM GÖR ATT MAN TRIVS  
PÅ DEN PLATS MAN BOR?
Bekväma och bra bostadsförhållanden till att börja med. Goda 
kommunikationer och möjligheten att lätt kunna ta sig överallt 
är också viktigt. En hög levnadsstandard och tillgång till en bra 
arbetsmarknad naturligtvis. Och om du till detta adderar en fantas-
tisk natur, en rik historia och en växande matkultur så är det tyd-
ligt att Laholms kommun har alla förutsättningar att bli Hallands 
bästa boendekommun! 

”Många företag och familjer vill bo lite mer ute på landet, 
längre ifrån stora städer. I Laholms kommun har vi skog, inland, 
kust, hav, vattendrag, och sjöar - man kan åka skidor, paddla 
kajak, bada, vindsurfa - vi har verkligen ett Sverige i miniatyr - 
vi har allt. Ett av Nordens mest attraktiva lägen, med närmare 
7,5 miljoner potentiella kunder inom 30 mil”, Erland Björkman, 
Laholm kommun. 

FÖRETAG ADDERAR INTÄKTER OCH INVÅNARE
”Vi arbetar på ett tillväxtprogram för Laholms kommun som ska 
fokusera på att öka vår redan fantastiska potential för att attrahe-
ra fler invånare, turister, investerare och företag till vår kommun. 
Företag som kompletterar befintliga verksamheter och som har 
den kraft att attrahera både anställda och andra företag till vår 
kommun. Företag med tillväxtambitioner, utvecklingskraft och 
högt kunskapsinnehåll som kan förnya och utveckla kommunens 
näringsliv”, Erland Björkman, Laholm kommun. 

Tillväxtprogrammet fokuserar på samarbete med skola och 
näringsliv i södra Halland för att göra Laholms kommun ännu mer 
pulserande och framgångsrikt i framtiden!

KONTAKTPERSON TILLVÄXTPROGRAMMET
Erland Björkman, verksamhetschef, planeringskontoret.
erland.bjorkman@laholm.se

DET NYA  
AVFALLSSYSTEMET  
I KORTHET
• Alla har skyldighet att sortera 

ut sina förpackningar.
• Lättare att göra rätt, särskilt om 

du inte har bil eller har fysiskt 
hinder.

• Färre överbelastade och  
nedskräpade återvinnings- 
stationer.

• Enkelt att göra en insats för 
att minska sin miljöpåverkan, 
vilket många vill.

• Spara resurser, pengar och 
miljön.

VAR SKALL JAG PLACERA  
DE NYA KÄRLEN?
”Vid första anblicken kan de nya avfalls- 
kärlen verka skrymmande och ta myck-
et plats, men erfarenheter från andra 
kommuner visar att de allra flesta hittar 
en bra plats för de nya kärlen och till slut 
blir nöjda”, Eva Aronsson, avfallsingen-
jör. Generellt ser man via uppföljningar, 
där systemet införts, att de som använder 
kärlen är mycket nöjda. 

Om du behöver hjälp kan du vända dig 
till kommunen för rådgivning.  

KONTAKTPERSON AVFALLSSYSTEMET 
Eva Aronsson, avfallsingenjör, 
planeringskontoret.
eva.aronsson@laholm.se

”Hållbarhet handlar också om  
livskvalitet - och det är en av de främsta  
faktorerna bakom tillväxt”.

Erland Björkman, Laholms kommun.

Ett lyckligt Laholm  
är ett växande Laholm.
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