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KOMPLETTERINGAR HAR MARKERATS MED GUL ÖVERSTRYKNING 
 
 

Kompletterat samråd enligt 6:e kap 4:e § miljöbalken 
avseende ny omlastningsstation samt befintlig 
återvinningscentral och deponi i Ahla, Laholms 
kommun 

1 Bakgrund 

Laholms kommun har för avsikt att anlägga en ny omlastningsstation för 
hushållsavfall vid den befintliga deponin och återvinningscentralen i Ahla.  

Deponin i Ahla anlades 1971 och under åren 1971-1986 deponerades 
hushållsavfall, men därefter har huvuddelen av avfallet bestått av avfall från 
industri- och byggverksamhet. Även deponering av asbest i en särskild 
”asbestgrop” förekommer. De största mängderna avfall har härstammat från 
DIAB, men denna deponering har numera upphört. Med anledning av minskade 
mängder inkommande avfall för deponering, kommer Laholms kommun att 
avsluta deponiverksamheten på den östra delen av deponin, men fortsätta 
verksamheten på den västra delen tills erforderliga höjder erhålls.  

I anslutning till deponin finns en återvinningscentral, ÅVC, där mottagning och 
mellanlagring sker av utsorterat avfall från hushåll och företag. Sortering vid 
återvinningscentralen sker bl.a. i fraktionerna brännbart, skrot, gips, träavfall 
(farligt resp. icke-farligt), asbest och däck. Dessutom finns behållare för avfall 
som omhändertas via materialbolagen, d.v.s. förpackningar, tidningar m.m. inom 
producentansvaret. Inom verksamheten förekommer krossning och flisning av 
trä (icke-farligt avfall) samt krossning och siktning av växtdelar (trädgårdsavfall). 
Denna verksamhet kan komma att öka något i framtiden.  

Laholms kommun har beslutat att införa ett 4-fackssystem för insamling och 
sortering av hushållsavfall i åtta fraktioner. En lokaliseringsutredning för 
omlastningsstationen 2014 och kommunen anser att bästa platsen är i 
anslutning till den befintliga verksamheten i Ahla. Lokalisering av 
omlastningsstationen till Ahla innebär att befintlig maskinpark, våg, 
personalutrymme och personal kan nyttjas.  
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2 Administrativa uppgifter 

Huvudman: Kommunstyrelsen, Laholms kommun 

Postadress: Humlegången 6, 312 80 Laholm 

Kontaktperson: Lotta Wolf 

e-post: lotta.wolf@laholm.se 

Telefonnummer: 0430-150 00 

Organisationsnummer: 212000-1223 

Fastighetsbeteckning: Kungsladugården 1:9 

Verksamhetskod:  

Miljöprövningsförordningen (2013:254) ändrades 2016-12-01 varför koderna 
nedan uppdaterats.  

Deponering av avfall 

29 kap. 21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300-i gäller för att 
deponera icke-farligt avfall som inte är inert, om 
1. den tillförda mängden är mer än 2 500 ton men högst 100 000 ton avfall per 
kalenderår, eller  
2. mängden avfall som deponeras är mer än 25 000 ton. 
Tillståndsplikten gäller inte om deponeringen är tillståndspliktig enligt 20 §. 
 
Biologisk behandling 
 
29 kap. 31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.171 gäller för att 
behandla icke-farligt avfall genom biologisk behandling, om 
1. avfallet inte är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 
10 ton men högst 500 ton per kalenderår, eller 
2. avfallet är park- och trädgårdsavfall och den tillförda mängden är mer än 50 
ton men högst 18 750 ton per kalenderår. 
Anmälningsplikten gäller inte om behandlingen är tillstånds- eller 
anmälningspliktigt enligt 21 kap. 2 eller 3 §.  
 
 
Mekanisk bearbetning och sortering 
 
29 kap 40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för att återvinna 
mer än 10 000 ton icke-farligt avfall per kalenderår genom mekanisk bearbet- 
ning. Tillståndsplikten gäller inte 
1. för att genom krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbet- 
ning återvinna avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller  
2. om återvinningen är tillståndspliktig enligt 65 §.  
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Lagring som en del av att samla in avfall 
 
29 kap. 49 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för att lagra 
icke-farligt avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något 
tillfälle är   
1. mer än 10 ton men högst 30 000 ton och avfallet ska användas för bygg-
nads- eller anläggningsändamål, eller  
2. mer än 10 ton men högst 10 000 ton annat icke-farligt avfall i andra fall. 
 
29 kap. 50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för att lagra 
farligt 
avfall som en del av att samla in det, om mängden avfall vid något tillfälle är 
1. mer än 5 ton och utgörs av olja, 
2. mer än 30 ton och utgörs av blybatterier, 
3. mer än 50 ton och utgörs av elektriska eller elektroniska produkter,  
4. mer än 30 ton och utgörs impregnerat trä,  
5. mer än 50 ton och utgörs av motordrivna fordon, eller 
6. mer än 1 ton i andra fall. 
 
Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 
 
29 kap 56 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90-408-i gäller för att lagra 
farligt avfall i avvaktan på sådan behandling som kräver tillstånd enligt 5, 6, 7, 8 
eller 67 §, om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 50 ton 

 
 29 kap. 2 § C 90.40 

Anläggning för mellanlagring av annat avfall 
än farligt, om den totala avfallsmängder vid 
något enskilt tillfälle är större än 10 ton. 
Anmälningsplikten gäller inte 1. Anläggning 
för lagring under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns 
eller behandlas, eller 2. Om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 1 §. 

 29 kap. 4 §, B 90.50 
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, 
om mängden avfall vid något tillfälle uppgår 
till  
1. mer än 5 ton oljeavfall,  
2. mer än 30 ton blybatterier,  
3. mer än 100 ton elektriska eller 
elektroniska produkter,  
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller 
5. mer än 1 ton annat farligt avfall. 
Tillståndsplikt gäller inte  
1. anläggning för lagring av farligt avfall 
under längre tid än ett år innan det 
bortskaffas eller tre år innan det återvinns 
eller behandlas, eller 2 om verksamheten är 
tillståndspliktig enligt 3 §.  

 Återvinning av avfall 
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 29 kap 9 §, B 90.100 Anläggning för att 
genom mekanisk bearbetning återvinna 
annat avfall än farligt avfall, om den 
hanterade avfallsmängden är större än 
10 000 ton per kalenderår. Tillståndsplikten 
gäller inte 
1. krossning, siktning eller motsvarande 
mekanisk bearbetning av avfall för 
byggnads- eller anläggningsändamål, eller 
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 
30 eller 50 §.  

 Deponering av avfall 

 29 kap. 36 §, B 90.300  
Anläggning för deponering av annat avfall än 
inert eller farligt avfall, om 1. den tillförda 
mängden avfall är större än 2 500 ton per 
kalenderår, eller 2. Den tillförda mängden 
avfall som deponeras i anläggningen är 
större än 25 000 ton. Tillståndsplikten gäller 
inte om verksamheten är tillstånds- eller 
anmälningspliktigt enligt 35 eller 41 §. 

Tillsynsmyndighet Miljö- och byggnadsnämnden 

Tillståndsmyndighet Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen 
Hallands län  

3 Gällande beslut 

3.1 Gällande tillstånd 

Länsstyrelsen meddelade 1999-12-08 tillstånd för fortsatt och utvidgad 
avfallsdeponering avseende etapp 1 och 2 samt behandling och mellanlagring 
av avfall. Den totala mängden avfall får uppgå till högst 16 000 ton/år varav 
högst 7 000 ton/år får deponeras. Tillståndet innefattar även behandling av 
lakvatten.  

Delar av beslutet överklagades och beslut om villkor 4 och 5 meddelades av 
miljödomstolen 2000-06-13. 

Tillstånden bifogas i bilaga 2.  

3.2 Beslut från tillsynsmyndigheten 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2004-02-18 att godkänna inlämnad 
anpassningsplan.  

Miljökontoret meddelade 2005-06-01 delegationsbeslut med anledning av 
mellanlagring av tryckimpregnerat träavfall. Anmälan avsåg mellanlagring av 
impregnerat trä i öppna fack.  
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Med anledning av förändrad verksamhet vid Ahla återvinningscentral beslutade 
Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-22 att förelägga Servicenämnden i 
Laholms kommun att senaste 3 månader efter ombyggnaden skett, komma in 
med ett förslag på ljudnivåmätning eller motsvarande. I övrigt föranledde 
anmälan ingen åtgärd. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2016-01-27 angående anmälan om 
mellanlagring av massor. Beslutet innebär bl.a. att mellanlagringen inte får 
överstiga 30 000 ton vid något tillfälle.  

4 Översiktlig beskrivning av planerad verksamhet 

4.1 Verksamheten vid ÅVC och omlastningsstation 

Laholms kommun har för avsikt att i Ahla anlägga en omlastningsstation för 
sorterat hushållsavfall. Ansökan omfattar även tillstånd för den befintliga 
återvinningscentralen. 

Kommunen har för avsikt att införa 4-fackssystem så att hushållen själva ska 
kunna sortera hushållsavfallet i åtta fraktioner. Avfallet anländer således sorterat 
till omlastningsstationen där det mellanlagras. Vid den nya omlastningsstationen 
kommer avfallet att förvaras sorterat i täta containrar. Kommunen kommer att 
säkerställa att minimera risker för olägenheter från lukt och skadedjur.  

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. 

Den befintliga återvinningscentralen avses vara kvar på samma sätt och plats 
som idag. Kommunen behöver dock beakta en eventuellt framtida ökning av 
mellanlagrade mängder vilket även kan innebära att nya ytor kan komma att tas 
i anspråk.  

I verksamheten planeras: 

Biologisk behandling 

 Återvinningen av park- och trädgårdsavfall förbättras genom 
kompostering i en mängd av högst 8 000 ton per år. 

Mekanisk bearbetning och sortering 

 Flisning och krossning av trä, som utgör icke-farligt avfall, samt 
krossning och sortering av trädgårdsavfall, i en mängd av högst 15 000 
ton per år.   

 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 sluttäcks, 
krossa och återvinna asfalt på västra delen. 
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Lagring som en del av att samla in avfall 

 Lagring som en del av att samla i avfall i en mängd av högst 15 000 ton 
icke-farligt avfall vid ett och samma tillfälle vid omlastningsstation samt 
ÅVC. Den lagrade avfallsmängden kommer inte att överstiga totalt  
40 000 ton per år. 

 Mellanlagring av högst 10 000 ton icke-farligt avfall vid ett och samma 
tillfälle vid omlastningsstation samt ÅVC. Den mellanlagrade 
avfallsmängden kommer inte att överstiga totalt 40 000 ton per år.  

 Lagring av farligt avfall kommer inte att överstiga 50 ton vid varje enskilt 
tillfälle. Den mellanlagrade mängden kommer inte att överstiga totalt  
3 000 ton per år. 

Lagring i avvaktan på återvinning eller bortskaffande 

 Lagring av farligt avfall kommer att uppgå till högst 500 ton vid varje 
enskilt tillfälle. Lagring kommer att sker i tät container med lock. 

 Mellanlagring av farligt avfall kommer inte att överstiga 50 ton vid varje 
enskilt tillfälle. Den mellanlagrade mängden kommer inte att överstiga 
totalt 3 000 ton per år. 

4.2 Verksamheten vid deponin 

4.2.1 Befintlig deponering 

Kommunen har för avsikt att sluttäcka den östra delen av deponin. För att 
deponin ska uppfylla kraven i deponiförordningen avseende sluttäckning, 
kommer en omfördelning av deponerade massor att ske för att skapa en 
erforderlig modellering/ konstruktion av den befintliga deponin (lutning 1:3-1:20). 
Anpassningsplanen kommer att revideras. Kommunen har för avsikt att ansöka 
om undantag från kraven på geologisk barriär och bottentätning.  

Den västra delen kommer att drivas vidare tills erforderliga höjder uppnås. Den 
deponerade mängden kommer att bestå av industriavfall och förenade massor 
och kommer att uppgå till högst 7 000 ton per år.  
 

4.2.2 Deponering föranledd av sanering 

Inom Laholms kommun pågår utredningar för att klargöra om det är möjligt att 
sanera förorenad mark (icke-farligt avfall) i Glänninge/Altona för byggnation av 
bostäder.  
 
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 ton per kalenderår under en period av upp 
till två år, 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 
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volym med ca 20 000 m3. För att minimera den deponerade mängden kommer 
avfallsmassorna att sorteras/siktas vid Ahla före deponering.  
 
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.  
 
Om inte sanering av Glänninge/Altona utförs, fortsätter deponeringen oförändrat 
som idag, på västra delen i en mängd av högst 7 000 ton per år tills de 
tillgängliga 40 000 m3 är utfyllda.  

5 Alternativ lokalisering för omlastningsstationen 

Ahla avfallsanläggning ligger ca 3 km nordost om centrala Laholm längs med 
Ahlavägen mot Skogaby. Den nya omlastningsstationen kommer att placeras 
söder om återvinningscentralen.  

En lokaliseringsutredning för omlastningsstationen utfördes 2014. Av denna 
framgår att en lokalisering vid den befintliga verksamheten i Ahla är mest lämplig 
pga. samordningsvinster med ÅVC:n. 

Övriga utredda områden är Nyby industriområde, som ligger längs med väg 24 
strax söder om Laholms tätort, samt Mellby industriområde, som ligger längs 
med E6 strax söder om avfarten till Mellbystrand. 

 

Figur 1 Alternativa lokaliseringar för omlastningsstation 

Mellby industriområde 

Nyby industriområde 

Ahla avfallsanläggning 
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6 Omgivningar 

6.1 Geologiska förhållanden 

Jordlagren under deponin utgörs av marina sediment. Tjock lera har påvisats på 
nivåerna mellan +15 och +20 m.ö.h. Över leran finns genomsläppliga sediment. 
Grundvattenströmmarna i området går från öst till väst med tillrinning mot Lillån 
och Lagan.  

6.2 Detaljplan 

Den aktuella fastigheten omfattas inte av någon detaljplan.  

6.3 Närmaste bostäder och övriga byggnader 

Omlastningsstationen vid Ahla avfallsanläggning kommer att placeras söder om 
den befintliga återvinningscentralen. Detta är den logistiskt sett mest lämpliga 
placeringen.  

 

Figur 2 Ahla avfallsanläggning. Röd ring markerar placering av den nya omlastningsstationen. 

Vid mätning av avstånd till verksamheten har den yttre gränsen för deponin, 
återvinningscentralen och den planerade omlastningsstationen använts.  

En ödegård (f.d. bostad) ligger norr om anläggningens tomtgräns på ett avstånd 
av ca 200 m. Drygt 350 m öster om infarten till verksamheten samt ca 380 m 
öster om omlastningsstationen, finns en bostad. Söder om anläggningen längs 
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med Ahlavägen ligger ett flertal bostäder på ett avstånd mellan ca 450-650 m 
från deponins södra gräns och ca 540-600 m från omlastningsstationen.  

I Boverkets ”Bättre plats för arbete” anges ett riktvärde för skyddsavstånd för 
deponeringsanläggning motsvarande 500 m, för omlastningsstation anges 500 
m och för mellanlager för miljöfarligt avfall rekommenderas 200 m.   

En hundklubb är belägen på kommunens fastighet ca 60 m söder om infarten till 
verksamheten. En dagverksamhet för ungdomar och vuxna och som ägs av 
Laholms kommun, är belägen i anslutning till verksamheten.  

6.4 Landskapsbild 

Deponin 
 
Deponin kommer, efter att den sluttäckts, att uppnå en nivå som är lägre än 45 
m.ö.h. Den sluttäckta östra delen av deponin kommer att bestå av en gräsklädd 
kulle utan buskar och träd. Den västra delen av deponin kommer att användas 
för deponering tills den fått erforderlig höjd och kommer därefter att sluttäckas.  

 
Om det blir aktuellt att utföra sanering vid Glänninge/Altona kan deponin i Ahla 
komma att höjas med 2 meter till + 47 m för att rymma ytterligare 20 000 m3. 
Påverkan på landskapsbilden till följd av höjningen bedöms vara mycket 
begränsad och kommer att redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen.  
 
ÅVC och omlastningsstation 
 
Verksamheten vid ÅVC:n kommer inte att förändras avseende uppställning av 
containrar, byggnader m.m. Däremot kan nya ytor behövas tas i anspråk för 
bearbetning och mellanlagring av avfall. Om nya ytor tas i anspråk mot 
infartsvägen kommer insynsskydd eventuellt i form av quickblock monteras samt 
vegetation planteras. 
 
Omlastningsstationen planeras att anläggas söder om ÅVC:n och öster om 
deponin. Verksamheten planeras bedrivas som containerhantering, men en 
eventuell byggnad kan inte uteslutas. Placeringen av omlastningsstationen är 
medvetet vald till en lågpunkt i terrängen och verksamheten kommer med 
största sannolikhet inte att påverka landskapsbilden. Befintliga buskar och träd 
kommer att bevaras kring området och under sommarhalvåret kommer dessa att 
fungera som insynsskydd. 

6.5 Transportvägar 

Transportvägen från Laholm resp. Skogaby är väg 550 som är en allmän väg.  

Avfartsvägen norrut är en enskild väg och del av Årnaberga-Bonnarps 
samfällighet. Transporterna till Ahla avfallsanläggning kör en sträcka på ca 650 
m på denna väg. Idag ansvarar Laholms kommun för driften av vägen.  

Kommunen planerar att bredda och förstärka vägen under 2016-2018.  

I viss mån använder även transportörerna vägar som ansluter norrifrån.  
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Kommunen äger infartsvägen västerut mot avfallsanläggningen.  

 

Figur 3 Transportvägar 

6.6 Kulturmiljö 

I områdena väster om verksamheten har diverse fornfynd, bl.a. en stenåldersby, 
noterats och inom området för avfallsverksamheten finns en fyndplats för 
flintyxor. 

7 Översiktlig beskrivning av miljöpåverkan 

7.1 Miljökonsekvensbeskrivning 

För närvarande pågår arbete med upprättande av en 
miljökonsekvensbeskrivning för verksamheten. Ett utkast till innehållsförteckning 
till MKB:n bifogas i bilaga 3.  

7.2 Utsläpp till vatten 

Lakvatten 

Lakvatten från deponin samlas upp och leds till ett lakvattenmagasin. Magasinet 
håller en lägre nivå än omgivande ytvatten för att förhindra spridning av 
lakvatten. Utjämningsmagasinets volym är ca 2 000 m3. Därefter pumpas 
lakvattnet antingen till bevattning av en salixodling eller till Ängstorps 
avloppsreningsverk (vintertid).  

LBVA arbetar enligt REVAQ och har beslutat att fortsättningsvis inte ta emot 
lakvattnet till avloppsreningsverket. Istället kommer lakvattnet framöver samlas 
upp, behandlas på fastigheten och avledas till en recipient. Det finns olika 

Väg 550 

Enskild väg 

Kommunens väg 
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behandlingsmetoder för ett lakvatten och f.n. pågår en utredning om vilken 
teknik och omhändertagande som kommer att bli aktuellt för lakvattnet. Det 
preliminära resultatet är att lakvattnet kommer att omhändertas lokalt med 
dammar, våtmark och växtzoner. Områden som eventuellt kan komma och tas i 
anspråk för dammar eller våtmark är sydväst eller väster om deponin. I 
dagsläget finns även ytor öster om återvinningscentralen som troligen kan 
nyttjas till vattenhantering. 

 

Figur 4. Översiktskarta 

Dagvatten 

Dagvattnet från de hårdgjorda ytorna vid ÅVC:n avleds idag till ett dike norr om 
deponin som sedan leder ut till Lillån. Dagvattnet från flisningsområdet och 
vägen upp till deponiområdet avleds till lakvattenmagasinet. Utredning pågår f.n. 
om hur och på vilket sätt det framtida dagvattnet kommer att omhändertas. 

7.3 Utsläpp till luft 

Transporter till och från verksamheten, samt utsläpp från arbetsmaskiner från 
hantering av avfallet kommer att ge utsläpp av bl.a. koldioxid, NOx och stoft.  

Ahla-deponin tog emot organiskt avfall från hushållen under åren 1971-1985 och 
sannolikt ger avfallet fortfarande upphov till utsläpp av deponigas (främst 
metan). 
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7.4 Buller 

Buller från verksamheten förekommer vid transporter samt hantering av avfall 
främst i samband med flisning av trä. Flisning av trä kommer att utföras vid ca 4 
gånger om året av en extern entreprenör under ca 2-3 dagar per gång.  

Buller uppkommer även vid lastning, lossning och rangering av containrar. 

Bullret från hantering av avfallet kommer att underskrida Naturvårdsverkets 
riktvärden vid närmaste bostad. 

7.5 Lukt och skadedjur 

Lukt kan uppstå i vissa fall eftersom hushållsavfall och annat organiskt material 
kommer att hanteras. Även risk för skadedjur som gnagare och flugor föreligger.  

Kommunens utgångspunkt är att avfallet ska hanteras så att olägenheter inte 
uppstår, t.ex. genom av användning av täta containrar. Åtgärder kommer att 
vidtas så att olägenheter med lukt och skadedjur minimeras. Kommunen 
kommer att upprätta kontrollprogram för att förebygga olägenheter samt även 
anlita externa skadedjursföretag för kontroll.  

7.6 Risker 

Risk för brand förekommer alltid i samband med hantering av brännbart avfall. 
Personalen kommer att utbildas så att lagringen av avfallet sker på bästa sätt 
utifrån områdets förutsättningar. Det är av största vikt att förebygga risken för 
uppkomst och spridning av brand. Rutiner och instruktioner kommer att 
upprättas för en första insats vid händelse av brand.  

Riskbedömningar kommer fortlöpande att utföras för brand, men även andra 
aspekter såsom t.ex. uppkomst av lukt, skadedjur m.m. kommer att bedömas. 
Av förordning 1998:901 om verksamhetsutövares egenkontroll framgår bl.a. att 
verksamhetsutövare fortlöpande och systematiskt ska undersöka och bedöma 
riskerna med verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt och att arbetet ska 
dokumenteras. 

En brandriskanalys för framförallt brandrisker i samband med 
modellering/schaktning i deponin kommer att bifogas ansökan.  

7.7 Trafik 

Antalet lastbilstransporter samt persontransporter till återvinningscentralen 
uppgår idag till i genomsnitt ca 410 transportrörelser per dag varav ca 20 
transportrörelser sker med lastbil.1  

Antalet transportrörelser för personbilar kommer att vara av samma 
storleksordning som idag, medan antalet transportrörelser med lastbil kommer 

                                                 
1 1 transport = 2 transportrörelser 
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att öka med ca 20 st per dag till ca 40 st per dag. Antalet transportrörelser 
kommer således att uppgå till i genomsnitt 430 st per dygn. 

Laholms kommun har under perioden 2016-07-15—31 låtit utföra mätningar av 
trafiken på Ahla-vägen och antalet fordon uppgick till i medeltal 2 853 per dygn 
västerut och österut. 

För det fall att sanering av Glänninge/Altona blir aktuell, kommer lastbilstrafiken 
att öka under tiden saneringen pågår. Det är inte idag klarlagt under hur lång tid 
en eventuell sanering pågår, men uppskattningsvis uppgår mängden massor till 
totalt 100 000 ton och det motsvarar en ökning med 26 transporter per dag 
under vardagar i 6 månader. När saneringen är klar, upphör transporterna med 
deponiavfall helt eftersom deponin avslutas.  

 

Ert eventuella yttrande sänds senast 2017-03-16 till:  

Laholms kommun 
Kommunstyrelsen  

312 80 LAHOLM 
 

kommunstyrelsen@laholm.se 

Telefon: 0430-150 00 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lotta Wolf 
Laholms kommun 

 

Bilagor:  

Bilaga 1: Gällande tillstånd 
Bilaga 2: Utkast till innehållsförteckning till MKB 

 

 

 

 

 

mailto:kommunstyrelsen@laholm.se
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Bilaga 1 

 



Ahla, Laholms kommun 

Kompletterat samråd om ny omlastningsstation, befintlig ÅVC samt deponi 
15 (20) 

 

 

 

 



Ahla, Laholms kommun 

Kompletterat samråd om ny omlastningsstation, befintlig ÅVC samt deponi 
16 (20) 

 

 

 

 



Ahla, Laholms kommun 

Kompletterat samråd om ny omlastningsstation, befintlig ÅVC samt deponi 
17 (20) 

 

 

Bilaga 2 
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