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Kompletterande samråd enligt 6:e kap 4:e § miljöbalken avseende  

ny omlastningsstation samt befintlig återvinningscentral och deponi i Ahla, 

Laholms kommun 
 
Den 29 september 2016 skickade Laholms kommun samrådshandlingar till er avseende ansökan om 

tillstånd enligt miljöbalken för att uppföra en ny omlastningsstation för hushållsavfall vid deponin i Ahla 

samt fortsatt drift av befintlig deponi och återvinningscentral.  

 

Under hösten-vintern 2016-2017 har önskemål om utveckling av verksamheten uppkommit och 

kommunen väljer därför att komplettera tidigare lämnade uppgifter. Tidigare lämnade uppgifter är 

oförändrade, såvida inget annat anges i detta brev.   

 

Deponin 

 

Kommunen har för avsikt att deponera högst 7 000 ton icke-farligt avfall per år på deponin i Ahla, vilket 

är oförändrat jämfört med dagsläget. Kvarvarande volym i deponin är 40 000 m3.  

 

Kommunen utreder dock möjligheten att sanera mark (icke-farligt avfall) i Glänninge/Altona för att 

möjliggöra byggnation av bostäder på marken. Genomförda utredningar visar att saneringskostnaderna 

blir mycket höga, såvida inte massorna kan deponeras på kommunens deponi i Ahla. Laholms kommun 

har därför för avsikt att komplettera ansökan om tillstånd att även omfatta deponering av upp till 55 000 

ton1 per kalenderår bestående av massor från Glänninge/Altona. För att rymma volymen från 

Glänninge/Altona kan deponin komma att höjas med maximalt 2 meter (från +45 m till +47 m över 

havet), vilket ger en ökad volym med 20 000 m3. När en eventuell sanering av Glänninge/Altona är 

slutförd kommer deponin i Ahla att vara full och då upphör all deponering och sluttäckning av samtliga 

ytor utförs. Påverkan på landskapsbilden till följd av höjningen är mycket begränsad och kommer att 

redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen. Påverkan genom buller från transporter kommer att öka 

tillfälligt under den tid saneringen pågår.  

 

Sammanfattningsvis innebär detta att deponering fortsätter likt idag på västra delen i en mängd av högst 

7 000 ton per år, eller så saneras Glänninge/Altona och då deponeras uppgrävda massor i en mängd av 

högst 55 000 ton per kalenderår under en period av upp till två år och därefter avslutas och sluttäcks hela 

deponin. Aktualiseras inte saneringen i Glänninge/Altona kommer inte höjningen av deponin att 

genomföras och då kommer maximalt 40 000 m3 att deponeras innan deponin avslutas.  

 

Återvinningsverksamhet 

 

Vid ÅVC:n hanteras idag trädgårdsavfall som kommuninnevånarna lämnar. Kommunen har för avsikt att 

förbättra återvinningen av trädgårdsavfall genom öppen kompostering för framställning av jord. Det 

                                                 
1 Densitet för massorna: 1,5-1,7 ton/m3 



 

2 (2) 

bedöms att verksamheten inte medför någon ökad miljöpåverkan eftersom eventuellt vatten från 

komposten kommer att behandlas. 

 

Vid deponin hanteras idag maximalt 1 500 ton asfaltsmassor per år som är fria från PAH-föreningar. 

Fortsatt behov finns av denna verksamhet och kommunen har därför för avsikt att, till dess att deponin 

ska sluttäckas, krossa och återvinna asfalt på västra delen.  

 

Det har framkommit önskemål från myndigheter att verksamheten i Ahla tillfälligt ska kunna ta emot och 

lagra förorenade massor som kan uppkomma vid en olycka på t.ex. E6. Kommunen har därför för avsikt 

att ansöka om tillstånd till lagring av maximalt 500 ton förorenade massor (farligt resp. icke-farligt avfall) 

per enskilt tillfälle. Lagringen kommer endast att vara tillfällig och ske i täta containrar med lock.  

 

Omlastningsstation 

 

I samband med arbetet med den planerade omlastningsstationen har det framkommit ett behov av en 

anläggning för tvättning av lastbilar och containrar. Det bedöms att antalet tvättar kommer att uppgå till 

högst 200 st per år. Det förbrukade vattnet kommer att avledas till en reningsanläggning eller hanteras 

som avfall och transporteras till godkänd mottagare.  

 

 

Kompletterad information och kompletterade samrådshandlingar är tillgängliga på; 

http://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/avfall-och-atervinning/  

 

Handlingarna som finns på kommunens hemsida, kan även översändas per post och vi ber er då att 

kontakta Planeringskontoret, se uppgifterna nedan.  

 

Eventuella synpunkter kan lämnas senast den 15 mars 2017 till:  

 

Laholms kommun 

Planeringskontoret 

312 80 Laholm 

Eller maila på: kommunstyrelsen@laholm.se 

 

Frågor besvaras även av Planeringskontoret enligt kontaktuppgifter nedan.  

 

Lotta Wolf    Eva Aronsson 

Direktnr: 0430-154 27   Direktnr: 0430-159 02 

E-post: lotta.wolf@laholm.se  E-post: eva.aronsson@laholm.se 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

Lotta Wolf 

Avfallsstrateg 

Planeringskontoret 
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