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Nu blir det lättare att göra 
det rätta på rätt sätt

Från och med hösten 2018 kommer det nya källsorterings- 
systemet att införas i Laholms kommun för att minska vår  

miljöpåverkan och öka återvinningen. Dagens gröna kärl byts 
ut mot två större kärl där varje kärl är indelat i fyra fack.

Alla hushåll, både permanentboende och 
fritidsboende.  
 
Att inte sortera sitt avfall är faktiskt ett lag-
brott. Det nya källsorteringssystemet gör det 
helt enkelt lättare att göra rätt. På rätt sätt.

Nej, hur sophämtningen ska gå till har beslutats 
av kommunen. Viktiga argument är kostnadsef-
fektivitet och god logistik. Men viktigast av allt 
är att en bra miljöanpassad avfallshantering ska 
beröra och omfatta alla. 

Kommer avgiften för sophämt-
ning att höjas? 

Vilka är det som berörs? 

För permanentboende ingår tömning av kärl 1 
(bild ovan) varannan vecka. Tömning av kärl 2 
(bild ovan) sker var fjärde vecka.

För fritidsboende ingår tömning av kärl 1 var-
annan vecka och kärl 2 var fjärde vecka under 
perioden april-september. Mellan oktober 
och april ingår att du kan beställa tömning av 
kärlen vid två tillfällen.
 
Insamling av grovavfall kommer ingå i 
abonnemanget medan trädgårdsavfall blir en 
tilläggstjänst. Nuvarande insamling av farligt 
avfall och elavfall vid fastigheten kommer att 
utgå och ersättas av annan hantering.

Hur kommer sophämtningen 
att gå till?

Finns det fler valmöjligheter  
för sophämtning?

På www.laholm.se/kallsortering 
kan du läsa mer om det nya 
källsorteringssystemet och 
se film om till exempel  
hur hämtningen kom-
mer att gå till.  
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VISSTE DU ATT: 
• Varje ton återvunnet papper sparar 17 träd.

• Återvinning av en glasflaska ger tillräckligt 
med energi för att hålla en glödlampa tänd 
i 4 timmar.

• Det tar 95% mindre energi att återvinna 
aluminium än att producera det.

• Det tar 70% mindre energi att återvinna 
plast än att producera det.

• Det tar 40% mindre energi att återvinna 
glas än att producera det.

• Plastpåsar och andra plastsopor som 
kastas i havet dödar så många som 1 miljon 
olika livsformer i haven varje år.

• Återvinning av plast sparar dubbelt så 
mycket energi som att bränna det i en 
förbränningsugn.

Det vet vi ännu inte. Beslut 
om en eventuell höjning av 
renhållningstaxan kommer 
tas av kommunfullmäk-
tige hösten 2018. Utöver 
källsorteringssystemet ska 
avgiften täcka alla andra investeringar och 
kostnader inom avfallsområdet, som till 
exempel utveckling och miljöanpassning av 
avfallshanteringen i Ahla. 

I dag är taxan relativt låg i Laholms kommun 
jämfört med andra kommuner. 2016 var den 
genomsnittliga taxan för en och tvåfamiljs-
hus i Sverige cirka 2 000 kr/år. I Laholm var 
motsvarande siffra cirka 1 500 kr/år. 

2  Pappers- 
förpackningar

Plast- 
förpackningar1



Att dela kärlen med en eller flera grannar kan 
vara en praktisk och billigare lösning för dig 
som inte har så mycket avfall. Då delas den 
rörliga kostnaden mellan antalet abonnenter 
som delar på kärlen. Renhållningstaxan är 
uppdelad i två delar med en grundavgift och 
en rörlig avgift där vardera utgör cirka hälften 
av taxan. Med dagens taxa hade du fått en 
avgiftsminskning med cirka 470 kr/år om du 
hade delat kärl med en granne.   

Det går inte att förlänga tiden mellan tömning. 
För att inte omfattas av ordinarie sophämt-
ning krävs särskilda skäl. Ansökan görs hos 
miljökontoret. 

Jag har väldigt lite avfall  
eftersom jag bor själv. Vad kan 
man göra åt det?

För den som behöver kommer det finnas en 
möjlighet att ha en tilläggstjänst i form av ett 
kompletterande kärl för restavfall. Det innebär 
en merkostnad för hushållet. Det finns inget  
beslut om att stänga återvinningsstationerna. 
Det finns fortsatt möjlighet att lämna förpack-
ningar på din återvinningsstation.

Vi är en stor familj hemma och 
därför blir det väldigt mycket 
avfall. Vad kan man göra åt det?

Det är fortfarande tillåtet att ha hemkompos-
tering så länge du har tillstånd av miljökon-
toret. Men eftersom kommunen förespråkar 
produktion av biogas framför jordproduktion 
från organiskt avfall kommer hemkompos-
tering inte vara subventionerad i den nya 
renhållningstaxan.

Blir avgiften lägre om jag  
komposterar själv?

Kärlens mått 
 
Höjd: 112 cm
Höjd med uppfällt lock: 178 cm
Djup (upptill): 87 cm
Bredd med hjul: 77 cm

Bilden till vänster illustrerar rekommen-
derat utrymme givet med det mellanrum 
och utrymme som behövs för hämtaren.  
 
På Alha återvinningscentral kan du se 
och känna på kärlen.
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Planeringskontoret, Laholms kommun, tryck augusti 2017
Telefonväxel 0430-150 00
Läs mer på www.laholm.se/kallsortering

A B

 Framhjulet ska vara olåst.BFramhjulet kan vara låst 
om kärlen står på en  
plan, hårdgjord yta -  
annars ska det vara olåst.
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*Läs mer på www.laholm.se/kallsortering om vad det innebär för dig hur nära vägen du väljer att
placera kärlen vid tömning. 
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Vid tömning  
ska kärlen stå  

i *nära anslutning  
till vägen. Så här  

kan de stå:


