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1. Inledning 
Enligt miljöbalken skall det för varje kommun finnas en renhållningsordning. Den ska bestå av en 

avfallsplan med kommunens planering för omhändertagandet av avfallet och kommunens 

föreskrifter om hur avfallshanteringen ska ske. Därutöver utgör taxan för avfallshanteringen en del av 

renhållningsordningen.  

Denna avfallsplan ersätter Laholms kommuns tidigare avfallsplan från 2014-2017.  

Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i kommunen, avfall från enskilda hushåll och alla 

former av verksamheter. Planeringen omfattar alltså även avfallsslag där verksamheter eller 

producenter har ett hanteringsansvar.  

Avfallsplanen ska innehålla uppgifter om nuvarande avfallsmängder och hantering, framtida mål och 

redovisa vilka åtgärder som ska vidtas för att målen skall uppnås.  

Redovisning sker av nuvarande omvärldskrav och ett försök görs att redovisa förväntade förändringar 

i lagstiftning och strategier. Uppföljning av hur tidigare avfallsplan uppnåtts redovisas.  

Samråd har skett under perioden xxx.  

Utställning har skett under perioden xxx.  

 

1.1 Syfte 
Avfallsplanen är ett instrument för att styra kommunens avfallshantering mot en långsiktigt hållbar 

utveckling. Avfallsplan 2018-2022 ska visa inriktningsområden med mål som ligger till grund för 

kommunens åtgärder inom avfallsområdet. Dessa utgår från aktuell lagstiftning, nationella 

miljökvalitetsmål i enlighet med EU:s avfallshierarki. 

Avfallshierarkin, eller avfallstrappan, är den strategi som gäller inom hela EU och som styr mot 

återanvändning och återvinning av material och energi. Avfallsplanen syfte är att minska avfallets 

mängd, farlighet och styra mot ökat återbruk och återvinning. Detta utgör grunden för kommunens 

avfallsplan.  
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Med avfallshantering menas insamling, transport, återvinning, återanvändning samt bortskaffande 

av avfall. Med bortskaffande avses deponering, vilket endast görs av avfall som inte kan eller får 

nyttiggöras på annat sätt.   

Avfallsplanen ska ge allmänhet och verksamhetsutövare förutsättningar för en bra avfallshantering 

genom information om vad som händer inom kommunens avfallshantering under framför allt de 

närmsta fyra åren.  

1.2 Medverkande 
Kommunfullmäktige fastställer avfallsplan och avfallsföreskrifter. Ansvaret för 
avfallshanteringen i kommunen, vilket även omfattar att ta fram avfallsplan och 
avfallsföreskrifter, har Kommunstyrelsen.  
  

Arbetet med avfallsplan har varit i samarbete med kommunalråd och tjänstemän från 
miljökontoret och planeringskontoret där rollerna miljöstrateg och avfallsingenjör 
representerats.  
Styrgruppen har utgjorts av kommunalråden. Dess ansvar har varit att ur ett politiskt 
perspektiv förmedla miljöpolitiska principer för att i avfallsplanen fånga upp politikers syn 
på långsiktiga mål och strategier för avfallshanteringen. 
Arbetsgruppen har utgjorts av miljökontoret som har tillsyn i kommunen och 
planeringskontoret med roller som omfattar miljöstrategiskt arbete samt avfallsfrågor.  
Referensgrupp har utgjorts av både interna och externa deltagare såsom entreprenörer, 
kunder, näringsliv, politiker samt andra som kan tillföra ytterligare perspektiv i specifika 
frågor. 
Nämnderna har varit med framtagande av åtgärder inom egna sektorn för arbete med 
resultatmål.  

Årlig uppföljning av åtgärder och resultatmål görs i respektive nämndsplan eller 
verksamhetsplan.  
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1.3 Samråd 

Text läggs in efter avslutat samråd med sammanfattning av inkomna synpunkter och 

bemötande och vilka ändringar eller kompletteringar som gjorts utifrån dessa. 
 

1.4 Behovsbedömning 
En behovsbedömning har gjorts enligt kriterierna i förordning 1998:905 gällande 

miljökonsekvensbeskrivningar, bilaga 4: 

  

I bedömningen skall särskilt beaktas i vilken utsträckning planen eller 

programmet: 

a) anger förutsättningarna för verksamheter eller åtgärder när det gäller 

plats, art, storlek och driftsförhållanden eller genom att fördela resurser, 

b) har betydelse för andra planers eller programs miljöpåverkan, 

c) har betydelse för integreringen av miljöaspekter särskilt för att främja 

en hållbar utveckling, 

d) innebär miljöproblem som är relevanta för planen eller programmet, 

eller 

e) har betydelse för genomförandet av gemenskapens miljölagstiftning. 

 

En konsekvensbedömning har gjorts i samarbete med ÅF. Den samlade bedömningen är att 

planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Det innebär att en 

miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram i samband med framtagande av planförslaget, 

Avfallsplan 2018 - 2022. Underlag och rapport för bedömning har sänds till länsstyrelsen. Något 

särskilt samråd med länsstyrelsen kommer inte att göras utan under hela samrådsprocessen har 

länsstyrelsen möjlighet att följa arbetet och möjlighet att yttra sig. 

I bilaga X finns rapporten av behovsbedömningen. 

 

 

2. Framtida utveckling 

3. Mål och åtgärder 
Långsiktiga mål inom avfall ska vara att tillväxt inte ska resultera i mer avfall till deponering eller 
energiåtervinning. Avfallet ska istället nyttjas som resurs högre upp i avfallstrappan.  

Det betyder att Laholms kommun ska verka för att hushåll och andra ska kunna konsumera 

miljöanpassat och agera ansvarsfullt. 

Trots att det infördes en lag om nedskräpning med bötfällning år 2012 har nedskräpningen nationellt 

sett bara ökat visar undersökningar som Håll Sverige Rent (2017) utfört. Detta trots att kommunerna 

lägger mycket resurser på både förebyggande aktiviteter och det utarbetats metoder för att mäta 

nedskräpning.  

För ett framgångsrikt resultat behöver kommunen i det förebyggande arbetet kunskap om vilka 

attityder invånarna har till nedskräpningen och varför man skräpar ned eller inte. I dag är samhället 



6 
 

mångkulturellt. Information och kommunikation på rätt sätt och till alla målgrupper blir därför en 

stor utmaning.  

Avfallshanteringen i sin helhet måste utföras med säkerhet och med minsta möjliga miljöpåverkan 

för människa och miljö. Förutsättningar ska skapas för resurseffektiv avfallshantering med hänsyn till 

säkerhet, arbetsmiljö och miljö. 

 

3.1 Lokala mål och åtgärder 
I avfallsplanen för Laholms kommun föreslås mål och åtgärder inom 5 områden och ska inriktas till 3 

huvudsyften. 

Åtgärderna i det nuvarande planförslaget omfattar bland annat införandet av ett nytt 

insamlingssystem för hushållsavfall, att lakvatten och dagvatten ska behandlas lokalt på Ahladeponin 

och att sluttäckning av delar av Ahladeponin ska utföras. 

Beslut togs för hantering av avfall i Servicenämnden 2014 att införa ett nytt insamlingssystem för 

hushållsavfall i Laholms kommun med fyrfackskärl, det vill säga två kärl och åtta fraktioner.  

Införandet av nytt insamlingssystem påbörjas 2018 med etapp 1 av 2. I mitten av 2019 beräknas 

samtliga villahushåll, året-runt-boende och fritidsboende, ingå i det nya insamlingssystemet. 

 

Huvudsyften 
 

 

  

 

Önskvärda resultat  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Säker 

avfallshantering 

 

Hållbar 

resursanvändning 

 

Hålla Laholm rent 

 

1. Ökad återanvändning och återvinning 

2. Förebygga att avfall uppkommer 

 

 3. Minska nedskräpningen 

 

4. Resurseffektiv avfallsinsamling 

5. Minska deponiernas miljöbelastning 
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För att nyttja avfall som en resurs krävs sortering av avfall. Laholms kommun satsar på stor 
förändring inom avfallsinsamlingen hos villahushållen genom att byta system. Den fastighetsnära 
insamlingen ska utökas från dagens 1 till 8 fraktioner med syfte att om det är lätt att göra rätt 
sorteras mer mängd som kan hanteras högre upp i avfallstrappan. Insamling nära fastigheten är 
bevisligen en framgångsfaktor för ökad återvinning visar all erfarenhet och statistik i branschen. 
 
Grundämnet fosfor håller på att bli en global bristvara. Det måste arbetas på att ta tillvara på 
kommunens slam som innehåller växtnäring och återföra det till åkermark.  
 

Mål Åtgärder Ansvarig 
Öka utsorteringsgraden av 
hushållsavfallet 

Införa nytt insamlingssystem 
för avfall 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Förbättra slamkvalitén på 
reningsverket i syfte att återföra 
allt slam till åkermark 

Lakvattnet från Ahladeponien 
ska inte hanteras på 
reningsverket 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Öka andelen kretsloppsanpassade 
enskilda avlopp 

Ställa krav vid nybyggnation Miljö- och byggnadsnämnd 

 Kommunen tar ett 
övergripande ansvar med syfte 
att slammet ska spridas på 
åkermark 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 Information Miljö- och byggnadsnämnd  

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 

Styrmedel 
Informationsinsatser  
Krav vid upphandlingar och inköp 
Miljötillstånd 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ökad återanvändning och återvinning 
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Avfall kan tas omhand som en resurs genom god hantering. Grundförutsättningen för det är att 
avfallet sorteras ut vid källan.  
Hushållens restavfall kommer i det nya avfallsinsamlingssystemet ha möjlighet att sortera ut 
matavfall. Matavfall kommer att nyttjas till biogasproduktion och växtnäring istället för att utgöra ett 
avfall. 

Angående bygg- och rivningsavfall finns goda möjligheter för kommunen att se till att byggherrar och 
entreprenörer hanterar avfallet på ett hälso- och miljömässigt godtagbart sätt. Det är viktigt att 
farliga ämnen, komponenter och material identifieras vid en materialinventering redan innan rivning 
och renovering startar.  Exempelvis kommer den absoluta huvuddelen av utsläppen av 
ozonnedbrytande ämnen i Sverige från bygg-, rör- och markisoleringsmaterial. De måste tas om hand 
på rätt sätt vid rivning eller ombyggnation. 

Mål Åtgärder Ansvarig 
Öka resurshushållning i 
byggsektorn 

Ta fram rutiner för att öka 
utsorteringsgraden av bygg- 
och anläggningsavfall från 
kommunala byggprojekt 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 Ta fram rutiner för att öka 

utsorteringsgraden av bygg- 
och anläggningsavfall inom 
kommunen 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Matavfallet ska utgöra en resurs 
till biogasproduktion 

Utsortering av matavfallet 
inom alla sektioner; hushållen, 
flerbostadshus, verksamheter 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Matsvinnet ska minska inom 
kommunala verksamheter 

 Barn- och ungdomsnämnd 

   
   

Styrmedel 
Informationsinsatser 
Taxa och avgifter som premierar sortering av avfall vid verksamheter såsom byggarbetsplatser där stora 
mängder avfall uppkommer 

 

 

 

 

 

 

 

2. Förebygga att avfall uppkommer 
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Laholm är medlem i nätverket av kommuner inom Håll-Sverige-Rent. Förutom den samverkan det ger 

bistår också Håll-Sverige-Rent med praktiska och konkreta verktyg, stöd i kommunikationsarbetet 

samt omvärldsbevakning med förändrade krav som stödjer det förebyggande arbetet mot 

nedskräpning. 

Mål Åtgärder Ansvarig 
Nedskräpningen på allmänna 
platser ska minska 

Skolor ska arbeta med 
certifiering där aktiviteter mot 
nedskräpning ska ingå 

Barn- och ungdomsnämnd 

   
 Ta fram rutiner för att förebygga 

nedskräpning från 
byggarbetsplatser inom 
kommunen 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

 Informationskampanjer till 
allmänheten 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Överfulla behållare på 
återvinningsstationerna ska 
minska 

Nytt insamlingssystem för avfall 
minskar risken för överfulla 
behållare 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

 

Styrmedel 

Informationsinsatser 

Skolprojekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Minska nedskräpningen 
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Kommunen kommer att ställa höga krav på insamlingsfordon som ska drivas fossilfritt, fordon som 

ger mindre utsläpp av partiklar och transporter som ska utföras utifrån bästa logistiken.  

Höga krav kommer också att ställas på hämtställenas transportvägar och utformning, insamling av 

farligt avfall mm vilket kommer att innebära ändring av insamlingen vid flertalet hushåll.  Detta för 

att säkra boendes och förbipasserandes miljö men även för hämtarens arbetsmiljö.  

Mål Åtgärder Ansvarig 
All avfallshantering ska utföras 
i enlighet med Avfall Sveriges 
handbok ”Avfallsutrymmen” 

Inventera och åtgärda 
problemområden som inte 
uppfyller kraven 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

 Utveckla avfallssystemet med 
avfallsskåp och 
underjordsbehållare 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Säker insamling av farligt avfall Ersätta fastighetsnära 

insamling med insamlingsskåp 
på offentliga platser  

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Felsorterat farligt avfall, 
inklusive elavfall, i restavfallet 
ska inte finnas 

Information till hushållen Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Avfallshanteringen är 
integrerad i stadsplaneringen 
 

Dokumentera redovisning i 
vart projekt hur 
avfallsfrågorna  
hanteras i planeringskedjan 
utifrån översiktsplan, 
detaljplan och 
bygglov. 

Miljö- och byggnadsnämnd 

   
Rättvis kostnadsfördelning för 
avfallslämning på Ahla 
återvinningscentral 

Utreda om 
inpasseringssystem ska 
införas såsom bomsystem och 
därmed förbättra 
mottagnings- och 
betalsystemet för företagare 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

Källsortering ska införas i 
kommunens tätortsmiljöer 

Införa källsorteringssystem i 
offentliga miljöer 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Transportmedel inom 
avfallsverksamheten ska drivas 
med fossilfria drivmedel 

Kravställning i upphandlingar Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 

 

4. Resurseffektiv avfallshantering 
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Styrmedel   
Riskbedömningar 

Informationskampanjer 

Samverkan med byggherrar 

Krav i upphandlingar och inköp 

 

 

 

 

 

Nya lagstiftningar kring deponier har inneburit stora förändringar för både gamla nedlagda deponier 
och utformning av deponier som fortfarande är i drift.  

Det kommer att krävas flera åtgärder för att säkra den deponi som fortfarande är i drift i kommunen 
för att förebygga negativ påverkan i framtiden för människa och miljö.  

Ett arbete med inventering av gamla nedlagda deponier har gjorts och en planering för åtgärder av 
en del av dem har fastställts.  

 

Mål Åtgärder Ansvarig 
Inventera och vid behov 
åtgärda kommunens nedlagda 
deponier för att minimera 
risken för hälsa och miljö 

1-2 deponier enligt plan, klart 
2024 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Minska mängden lakvatten och 
därmed minska risk för 
föroreningar som kan påverka 
människa och miljö 

Införa ny reningsanläggning 
och metod för Ahladeponiens 
lakvatten 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 Sluttäcka delar av 

Ahladeponien 
Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
Minska dagvattnets risk för 
föroreningar som kan påverka 
människa och miljö 

Införa lokal rening för Ahla 
områdets uppkomna 
dagvatten 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
   
   
   

 

Styrmedel   
Tillsyn 

Miljötillstånd 

 

 

5. Minska deponiernas miljöbelastning 
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4. Styrmedel och infrastruktur 
I Miljöbalken kap. 15 stadgas att det ska finnas en renhållningsordning i varje kommun och 

den ska bestå av två delar, lokala föreskrifter om hantering av avfall och en avfallsplan. 

Vilka uppgifter som ska finnas i avfallsplanen anges i Naturvårdsverkets föreskrifter och 

allmänna råd NFS 2017:2. Miljöbalkens och Avfallsförordningens regler om avfall påverkar 

innehåll och form för renhållningsordningen. 

De lokala föreskrifterna beskriver hur hantering av avfall ska ske inom kommunen och är den 

rättsliga grunden för det dagliga arbetet inom avfallsverksamheten, medan avfallsplanen är ett 

styrande dokument, där strategier för kommunens avfallshantering beskrivs med 

målsättningar för framtiden. 

Beslut om att anta ny renhållningsordning tas av kommunfullmäktige efter att samråd med 

allmänheten och särskilt berörda har genomförts och inkomna synpunkter har beaktats. 

Synpunkter från referensgrupper och allmänhet kommer att ligga bilagda i antagen 

renhållningsordning.  

  

Avfallsplanen ska följas upp och är ett styrdokument till årliga verksamhetsplaner. Då görs 

bedömningen om avfallsplanen behöver revideras. Uppgifterna i avfallsplanen ska ses över 

minst vart fjärde år enligt avfallsförordningen.  

Avfallsplanen är ett av de interna styrdokumenten. Kommunstyrelsen ska minst en gång per 

mandatperiod pröva om styrdokumentet är aktuellt. Uppföljning görs enligt riktlinjer för 

ekonomi- och verksamhetsstyrning som redan åligger nämnder och bolag. Kommunstyrelsen 

samordnar och utvärderar det övergripande miljöarbetet.  

Om styrdokumentet inte är aktuellt ska det upphävas eller revideras. Miljöpolicyn och 

avfallsplanen har sammanförts inom 1 fokusområde, Hållbar resurshushållning. 

4.2 Miljömål med inriktning på avfall 
Inom avfallsområdet finns förutom lagstiftningen också mål och strategier som ska 

eftersträvas.  

Nationella 

Övergripande mål inom avfallshantering är ”Avfallshanteringen är effektiv för samhället, 

enkel att använda för konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det 

avfall som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och 

risker för hälsa och miljö minimeras”. 

Utifrån det finns 2 etappmål inom avfallshantering. 

 Ökad resurshushållning i livsmedelskedjan  

Etappmålet för ökad resurshushållning i livsmedelskedjan innebär att insatser ska vidtas så att 

resurshushållningen i livsmedelskedjan ökar genom att minst 50 procent av matavfallet från 

hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och behandlas biologiskt så att 

växtnäring tas tillvara, där minst 40 procent behandlas så att även energi tas tillvara senast 
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2018. Om matavfall behandlas biologiskt genom kompostering eller rötning, så minskar 

utsläppen av växthusgaser och växtnäring, som exempelvis fosfor, kan tas tillvara och 

återföras i kretsloppet. Rötning ger energi i form av biogas och kan ersätta annan, icke-

förnybar energiproduktion. Etappmålet har inte uppnåtts och bedöms inte nås inom uppsatt tid 

 Ökad resurshushållning i byggsektorn  

Etappmålet om byggnads- och rivningsavfall innebär att insatser ska vidtas så att 

förberedandet för återanvändning, materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-

farligt byggnads- och rivningsavfall är minst 70 viktprocent senast år 2020. Avfall inom 

byggsektorn kan tas omhand och bli en resurs genom återvinning. Bygg- och rivningsavfall 

består till mycket stor del av mineralavfall som betong, tegel och asfalt. Sådant avfall 

återvinns i dag som ballast till vägar, parkeringsplatser, bullervallar och andra 

anläggningar.  Etappmålet har uppnåtts enligt Naturvårdsverket. 

Regionala 
Länsstyrelsen har uppdraget att samordna och följa upp det regionala arbetet med att uppnå de 

nationella miljömålen. 

Lokala miljömål 
Lokalt handlingsprogram är upprättat 2012 och har därefter uppdaterats och aktualiserats. 

Målen i handlingsprogrammet bygger på de nationella miljökvalitetsmålen och målinriktningen är 

densamma. Handlingsprogrammet ska följas upp årligen genom miljömålsavstämning. Detta innebär 

att respektive verksamhet till kommunstyrelsen i samband med sin årsredovisning redovisar hur man 

uppfyllt eller genomfört respektive uppdrag. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utforma 

miljömålsavstämningen.   

Sveriges program för att förebygga avfall 2014-2017 

Enligt avfallsdirektivet (2008/98/EG) ska alla medlemsländer ha ett avfallsförebyggande 

program. Det ska innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets miljöpåverkan och 

mängden avfall och farliga ämnen i material och produkter. 

Målen och åtgärderna ska följas upp för att se hur bra det går att uppfylla och genomföra dem. 

Syftet med programmet är att det ska vägleda och inspirera svenska aktörer så att miljömålen 

nås och det blir mindre avfall och produkter utformas utan innehåll av farliga ämnen oavsett 

hur mycket ekonomin växer. Det finns fyra fokusområden i programmet. De är mat, textil, 

elektronik och byggande och rivning.  

Arbetet med nästa avfallsförebyggande program har varit ute på remiss. Programmet kommer 

denna gång att ingå i den nya avfallsplanen som ska tas fram för 2018-2023.  

Över 100 remissinstanser har lämnat svar och Naturvårdsverket jobbar med att revidera 

planen och programmet utifrån inkomna synpunkter. Synpunkterna från remissen kommer 

även att speglas i parallella pågående arbeten och processer. Till exempel i arbetet med 

genomförandet av EU:s handlingsplan för cirkulär ekonomi, arbetet med fördjupad 

utvärdering av miljökvalitetsmålen och i pågående regeringsuppdrag mm.  
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Interna styrdokument 

I samband med nytt insamlingssystem ska ny avfallsplan och föreskrifter börja gälla.  

Nya avfallsföreskrifter behövs för information till allmänhet och verksamhetsutövare vid 

införande av nytt insamlingssystem av avfall. Starten för dess implementering är hösten 2018. 

I samband med uppstarten av nya avfallsföreskrifter 2017 sågs avfallsplanen över och det 

bedömdes att behov av uppdatering behövdes. 

Nuvarande avfallsplan gäller 2014-2017 och antogs av kommunfullmäktige 26 augusti 2014. 

Nuvarande avfallsföreskrifter antogs samtidigt men är inte tidsbegränsade. Dessa kommer 

dock också revideras samtidigt som avfallsplanen.  

Nationella förändringar inom avfallsområdet 

Miljöministern har tagit initiativ till en översyn av reglerna för avfall och 

återvinning. Laholms kommun och vår branschorganisation Avfall Sverige 

välkomnar denna nya process. Avfall Sverige bidrar till fortsättningen med 22 

förslag som utgår från en tydlig och långsiktig ansvars- och rollfördelning och som 

leder till bättre resurshushållning i Sverige. Förslagen omfattar inte bara frågor om 

förpackningar och returpapper, utan också så kallat jämförligt hushållsavfall från 

verksamheter samt matavfall och textil.  

 

Regeringen har under 2018 tagit beslut om förordningsändringar om producent-

ansvaret för förpackningar och tidningar. Där tydliggör regeringen att huvudregeln 

för insamling av returpapper och förpackningsavfall av de vanligaste materialen ska 

vara att dessa samlas in bostadsnära (fastighetsnära) eller kvartersnära. Det är en stor 

förändring från dagens system med återvinningsstationer som huvudregel. För att 

aktörerna ska få tid på sig att anpassa sid så kommer servicen på insamlingen höjas 

stegvis 2021 och 2025. Om bostads- eller kvartersnära insamling inte bedöms skälig 

med hänsyn till bland annat fastighetens utformning så ska avfallet hämtas på en 

plats som ligger så nära bostadsfastigheten som möjligt. 

Ett av huvudargumenten när producentansvaret för förpackningar infördes 1994 var 

att det skulle leda till mer miljösmarta förpackningar. Nu skärps kraven på att 

förpackningar ska designas smartare.  

Det är producenterna av förpackningar och tidningspapper som ska bekosta insamlingen, inte 

kommuner och bostadsrättsföreningar. Nu förtydligas att det fulla ekonomiska ansvaret ska 

tas av producenterna genom tillståndspliktiga insamlingssystem. 

Kommunerna får krav att tillhandahålla system för separat insamling av matavfall från 

hushållen senast 2021. Regeringen har även beslutat att förlänga etappmålet om 

resurshushållning i livsmedelskedjan inom Sveriges miljömål från 2018 till 2020. 

 

5. Konsekvenser 
Den samlade bedömningen är att planförslaget inte innebär en betydande miljöpåverkan. Det 

innebär att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver tas fram i samband med framtagande 

av planförslaget, Avfallsplan 2018 - 2022.  

Det finns i dagsläget fyra pågående ärenden, som är en direkt följd av nytt miljötillstånd för 

Ahla avfallsanläggning, i Laholms kommun gällande avfall ; omlastningsstation, ny 

lakvattenhantering, ny dagvattenhantering samt sluttäckning av delar av Ahladeponin. För att 

möta kostnadsökningarna föreslås taxan höjas med ca 7 % årligen. 
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Inga nya miljötillstånd eller investeringsbeslut krävs gällande utförandet av dessa ärenden 

eller åtgärder.  

Under samråd med yttranden från de kommunala verksamheterna ombeds dessa ge sina 

synpunkter men även de ekonomiska konsekvenserna för genomförande av föreslagen 

avfallsplan. Konsekvenserna kommer att redovisas i antagen avfallsplan.   

Information/Kommunikation ut till kunder gällande avfallshantering ska anpassas efter 

målgrupp;  

- nyinflyttade i kommunen ska snabbt få tillräckligt med information för att kunna 

sortera rätt 

- informationsfoldrar på hemsidan ska kunna läsas via Google Translate 

- genom avfallsverksamheten finns möjligheten för fastighetsägare, arrangörer av 

evenemang, föreningar, hembygdsgårdar, flerbostadsägare, kommunala verksamheter, 

campingar mm att få riktad information gällande deras målgrupp 

- kampanjer inom skolan ska göras kontinuerligt 

 

Information/Kommunikation ska utformas så att den ger beteendeförändringar och skapar nya 

vanor som innebär en mindre miljöbelastning och att t.ex. attityden till avfallshantering och 

avfallstrappan blir positiv.  
 
 

6. Ansvar och organisation 
Sammanfattning av ansvarsroller för hantering av avfall:  

  
Konsumenter  Alla som har avfall ska källsortera enligt anvisningar i form av 

föreskrifter från kommun och producenten av varan.  

Producenter av varor  Har insamlingsansvar för sådant avfall som omfattas av 

producentansvar. Idag är det förpackningar, tidningar, elavfall, 

ljuskällor, läkemedel, batterier, däck och bilar.  

Verksamheter och industrier  Har ansvar för det avfall som uppkommer i verksamheten (förutom 

hushållsavfall). Avfall ska källsorteras. Hushållsavfall ska lämnas till 

kommunen.  

Kommunen  Har ansvar för hushållsavfall inklusive slam från enskilda 

avloppsanläggningar och därmed jämförligt avfall samt för 

avfallsplanering och lokala bestämmelser  

 

7. Nulägesbeskrivning 
Beskrivning av kommunen 

Laholm är Hallands äldsta stad och länets sydligaste kommun. Staden har anor från 1200-

talet. 

Kommunen gränsar såväl med Skåne som Småland. Ytan är 887 kvadratkilometer, varav 

cirka 250 kvadratkilometer är jordbruksmark. Naturtyperna skiftar. Hav och strand i väster, 

Laholmsslätten mitt i och skogsbygd i öster 
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Befolkning och fördelning 

Vid årsskiftet 2017/2018 hade kommunen 25 147 invånare. Av dem bor drygt 6 600 i Laholm. 

Målet, 25 000 invånare som politikerna hoppades nå år 2025, nåddes redan under oktober 

2017. Det visar att kommunens kännetecken för vår livsmiljö, enkelt, mänskligt och aktivt, 

vinner i längden. 

Laholm är kommunens centralort med ungefär en fjärdedel av invånarna. Knappt 7000 bor på 

landsbygden, medan övriga är bosatta i någon av övriga 13 tätorter.  

 

Näringslivsstruktur 

Laholm har utsetts som en kommun med ett av Sveriges bästa företagsklimat och har ett 

gynnsamt geografiskt läge. 

Laholm har drygt 3 200 olika bolag och enskilda firmor. Varje år startar eller etableras mellan 

80 och 120 nya företag. 

Ryggraden i näringslivsstrukturen är tillverkande små- och medelstora företag inom främst 

trä-, plast- och verkstadsbranschen, livsmedelsindustri och grafisk produktion. Jord- och 

skogsbruket är fortfarande stort men tjänstesektorn ökar successivt. 

 

Avfall som kommunen har ansvar för 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för avfallshanteringen i kommunen samt 

ansvarar för fastställande av taxor och renhållning. Kommunfullmäktige har beslutat att 

kommunstyrelsen har verksamhetsansvaret för den avfallshantering som kommunen enligt 

miljöbalken och andra föreskrifter är skyldiga att utföra. 

Kommunen är enligt 15 kap. 20 § miljöbalken skyldig att svara för bortforsling av 

hushållsavfall inom kommunen. Med hushållsavfall avses enligt 15 kap. 3 § miljöbalken 

avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.  

Den största delen av hushållsavfall kommer från invånarnas mat- och restavfall. Ingen 

utsortering av matavfallet sker förutom vid kommunala verksamheter såsom skolkök samt ett 

fåtal restauranger.  

Det har inte kunnat insamlas mängder från fettavskiljare och frityr- och matfett. Det 

sistnämnda har det senaste året kunnat lämnas in på Ahla återvinningscentral. Grovavfall 

samlas in på Ahla återvinningscentral men har även kunnat avropas av kunden för 

fastighetsnära insamling.  

Fastighetsnära insamling av farligt avfall har funnits men är nu en tjänst som kommer att 

plockas bort och ersättas med annat system. 

Redovisade struktur och mängder nedan är baserade på 2017 års siffror. 
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Avfall som kommunen inte ansvarar för 
Uppgifter om tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter som bedriver verksamheter med 

återvinning och bortskaffande av avfall 

Södra Hallands Kraft biogas AB 

Vallberga 

anläggningsnummer: 1381-61-001 

sifferkod: 90.406-i, B-verksamhet 

typ av avfall: gödsel, matavfallet, slakteriavfall 

metoder för återvinning eller bortskaffande: rötning 

tillåten mängd och kapacitet: 70 000 ton/år 

totala mottagna mängder (2017):46 200 ton 

Ahla avfallsanläggning 

Ahla 

anläggningsnummer: 1381-60-001 

sifferkod: 90.300-i; 90:50, B-verksamhet 

typ av avfall: Mottagning och mellanlagring av hushållsavfall exkl. organiskt avfall 
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metoder för återvinning eller bortskaffande: sortering, återvinning, mellanlagring, flisning 

tillåten mängd och kapacitet: 16 000 ton/år 

totala mottagna mängder (2017): 14 593 ton 

LBC Ängstorps sorteringsanläggning 

Veinge 

sifferkod: 90.80; 90:40; 90.110, C-verksamhet 

typ av avfall: Främst bygg- och rivningsavfall 

metoder för återvinning eller bortskaffande: sortering, krossning, flisning 

tillåten mängd och kapacitet: 10 000 ton/år 

totala mottagna mängder (2017): 5 359 ton 

 

Glänninge återvinning 

Glänninge 

sifferkod: 90.80; 90:40; 90.60, C-verksamhet 

typ av avfall: Skrot 

metoder för återvinning eller bortskaffande: mekanisk bearbetning, mellanlagring av avfall och FA 

tillåten mängd och kapacitet: 10 000 ton/år 

totala mottagna mängder (2017): 3 000 ton 

 

Rolfssons åkeri 

Östra Nyby 

sifferkod: 90.110, C-verksamhet 

typ av avfall: Träd, buskar, ris 

metoder för återvinning eller bortskaffande: flisning av trädgårdsavfall 

tillåten mängd och kapacitet: 1 000 m3/år 

 

Förpackningsavfall och returpapper 

I dagsläget har hushållen möjlighet att lämna förpackningar och returpapper till 16 stycken 

återvinningsstationer inom kommunen; 

1. Ahla - Återvinningscentral; Ahla 205 

2. Genevad - Bruksgatan mellan nr 3 och 5 

3. Hasslöv - Karupsvägen 2, vid Bygdegården 

4. Hishult - Möllevägen mellan nr 1 och 3, vid Brandstationen 

5. Knäred - Lagavägen 3, vid järnvägen 

6. Laholm -  Ängelholmsvägen, mittemot Coop 

7. Laholm - Repslagaregatan 18 

8. L:a Tjärby - Bonnarpsvägen/Tjärbyvägen 

9. Mellbystrand - Söderleden Maxi parkering 

10. Ränneslöv - Kristineborgsvägen vid fotbollsplanen 

11. Skottorp - G:a järnvägen nära Strandvägen 37 

12. Skummeslövsstrand - Stora Strandvägen mellan Timmermansv och Västkustv 

13. Vallberga - Maskinvägen 

14. Veinge - Korsningen Skogabyvägen/Vessingegatan 

15. Våxtorp - Bygatan 19 

16. Ysby - Brödåkravägen 2, vid fotbollsplanen 
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Stationerna drivs av Förpacknings- och tidningsinsamling. I senare delen av 2018 påbörjas 

implementering av ett nytt insamlingssystem, flerfackssystemet, för villahushåll. I det nya 

insamlingssystemet får hushållen möjlighet att få fastighetsnära insamling av bl.a. samtliga 

förpackningar och returpapper. Syftet med nytt insamlingssystem är att göra det enkelt för hushållen 

att källsortera vilket ska uppfylla målet att hushållsavfallet ska hanteras på bästa möjliga 

miljömässiga sätt. 

Bästa verktyget som kommunen har för att förebygga att förpackningar uppstår och främja 

återanvändning av förpackningar är genom information och att föregå med gott exempel.  

Informationskampanjer med fokus på avfallssortering genomförs i samband med införande av nytt 

avfallsinsamlingssystem. Det har skett på olika sätt såsom skriftlig information till kunden hem i 

brevlådan, material på hemsidan med bl.a. video som upplysningsmedia samt fysiska kundträffar ute 

i kommunen. På de fysiska träffarna upplyses om plastens roll i nedskräpningsproblematiken och 

tygkassar delas ut.  Kampanjer av detta slaget kommer att vara återkommande och grundkonceptet 

ska vara att beteendemönstret sikta uppåt i avfallstrappan. 

Kommunen kan styra vid och genom upphandlingar och inköpsrutiner. Ett verktyg för att förebygga 

att förpackningar och tidningar uppstår är att ställa krav på att vid leverans av produkter ska detta 

göras utan onödigt emballage.  

 

8. Framtida utveckling 
Framtidens avfallshantering har målsättningen minskad klimatpåverkan och effektiv 

resurshushållning. 

Syftet med nytt insamlingssystem för avfall hösten 2018, flerfackssystemet, är att öka 

utsorteringsgraden samt förbättra avfallshanteringen från energiåtervinning till materialåtervinning.  

Det nya systemet innebär en mängd investeringar och i dagsläget ses inga ytterligare behov av 

anläggningar. En uppföljning av det nya systemets resultat samt invånares eventuellt nya behov   

kommer att utgöra ett underlag för framtidens anläggningar. Nybyggnation och förtätning kan 

exempelvis utgöra behov för fler återvinningscentraler i kommunen. Det nya insamlingssystemet kan 

också vara en grund till indragningar av de återvinningsstationer som bedrivs av Förpacknings- och 

tidningsinsamling. 

De anläggningar som bedrivs i kommunal regi idag är: 

- Ahla återvinningscentral 

- Ahla deponi 

Bilagor 
1. Nedlagda deponier med riskklass och planerade åtgärder 

2. Uppföljning av föregående avfallsplan 2014-2017 

3. Behovsbedömning 

 

 


