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1 Inledning 

1.1 Avfallsplan  

Riksdagen beslutade år 1990 att kommunerna ska ta fram kommunala avfallsplaner 

enligt miljöbalken 15 kap. 41 §. Avfallsplanen utgör tillsammans med kommunens 

lokala föreskrifter om avfallshantering renhållningsordningen för kommunen. Hela 

kommunens planering för omhändertagandet av avfallet omfattas av avfallsplanen 

medan kommunens föreskrifter reglerar om hur avfallshanteringen ska ske. 

Avfallshanteringen i kommunen är avgiftsfinansierad och regleras via avfallstaxa. 

1.2 Avfallsplan 2018 – 2022, beskrivning av planförslag 

Avfallsplanen är ett viktigt styrdokument för hur de uppsatta målen för avfalls-

hanteringen i kommunen ska nås under den kommande femårsperioden.  

Syftet med avfallsplanen är att ge allmänhet och verksamhetsutövare förutsättningar 

för en bra avfallshantering. Den nya avfallsplanen för tidsperioden 2018 – 2022 

kommer att ersätta Laholms kommuns tidigare avfallsplan från 2014 – 2017. 

Avfallsplanen innehåller uppgifter som nuvarande avfallsmängder och hantering, 

framtida mål och redovisar vilka åtgärder som ska vidtas för att målen ska uppfyllas. 

1.2.1 Framtida mål och åtgärder 

I den nya avfallsplanen har målformuleringarna uppdaterats och reviderats. Jämfört 

med föregående plan har nu tre större huvudsyften definierats till att Avfall ska ses 

som resurs, att Hålla Laholm rent och att uppnå en Säker avfallshantering. De tre 

huvudsyftena har tillhörande mål och delmål där åtgärder för att uppnå målen och 

ansvarig enhet hos kommunen.  

Avfall ska ses som resurs 

Mål 1: Ökad återanvändning och återvinning  

Mål 2: Förebygga att avfall uppkommer 

Hålla Laholm rent 

Mål 3: Minska nedskräpningen 

Säker avfallshantering 

Mål 4: Resurseffektiv avfallshantering 

Mål 5: Minska deponiernas miljöbelastning 

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. 

1.2.2 Planområdet  

Avfallsplanen omfattar allt avfall som uppkommer i Laholms kommun, avfall från 

enskilda hushåll och alla former av verksamheter. Planeringen omfattar alltså även 

avfallsslag där verksamheter eller producenter har ett hanteringsansvar.  

 

Avfall transporteras till Halmstad kommun för förbränning då Laholms kommun inte 

har någon egen avfallsförbränningsanläggning. Även andra materialströmmar skickas 
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för vidare behandling till Halmstad kommun. Matavfall förbehandlas i Halmstad och 

kan sedan transporteras till Laholm för rötning. 

 

Under föregående planförslag, avfallsplan 2014 – 2017, togs beslut införa ett nytt 

insamlingssystem för hushållsavfall i Laholms kommun med fyrfackskärl, det vill säga 

två kärl med totalt åtta fraktioner. Införandet av insamlingssystemet har påbörjats 

under 2018 med etapp 1 av 2. I mitten av 2019 beräknas samtliga villahushåll, året-

runt-boende och fritidsboende, ska ingå i det nya insamlingssystemet. 

Det finns i dagsläget fyra pågående ärenden i Laholms kommun gällande avfall ; 

omlastningsstation, ny lakvattenhantering, ny dagvattenhantering samt sluttäckning 

av delar av Ahladeponin. Inga nya miljötillstånd krävs gällande utförandet av dessa 

ärenden eller åtgärder.  

En avfallsplan kan generellt sett ge betydande miljöpåverkan då den anger 

förutsättningar för kommande tillståndspliktiga verksamheter.  

Under den kommande planperioden kommer dock inga nya områden eller ytor inom 

kommunen att tas i anspråk för nya avfallsverksamheter som ska tillståndsbedömas. 

Den kommande avfallsplanen förändrar inte markanvändningen. 

1.3 Vad är en behovsbedömning? 

Arbetet med avfallsplan 2018 - 2022 påbörjades i slutet av 2016 och enligt 

övergångsbestämmelserna gäller då äldre föreskrifter. Enligt miljöbalken 6 kap. 11§ 

ska kommunen genomföra en miljöbedömning för alla planer eller program som kan 

medföra betydande miljöpåverkan.  

I samband med upprättandet av den nya avfallsplanen för Laholms kommun, plan-

perioden 2018 – 2022, har föreliggande behovsbedömning upprättats med syfte att 

utreda om en miljöbedömning är nödvändig. Om behovsbedömningen visar på en 

betydande miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas.  

I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den betydande 

miljöpåverkan.  

2 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. 

 

Bedömningsgrunderna som används tolkas på följande vis; i de fall som avfallsplanen 

inte inkluderats eller har någon påverkan har bedömningen ”Ingen påverkan” använts; 

i de fall som avfallsplanen har en positiv påverkan har detta markerats med (+) och i 
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de fall som en negativ påverkan konstaterats har detta markerats med (-). Om det 

finns risk för en betydande påverkan som ska konsekvensbedömas markeras detta i 

tabellen. 

 

Tabell 1. Tabellen visar vilka aspekter som har en betydande påverkan av planförslagets 
intentioner. 

 Planens bedömda påverkan 

Aspekter/intressen 
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 Kommentar 

Gällande planer 

(Översiktsplan)  
x   

Det finns inga framtagna 

strategier för avfall i Laholms 

översiktsplan ”Framtidsplan 

2030”. Avfallsplanen strider 

dock inte mot några 

strategier i översiktsplanen.  

Nationella 

miljökvalitetsmål 

- God bebyggd 

miljö 

- Giftfri miljö 

- Begränsad 

klimatpåverkan 

 

 +  

I miljömålet god bebyggd 

miljö finns en precisering om 

att avfallet ska förebyggas 

samtidigt som resurserna tas 

till vara i det avfall som 

uppstår. Avfallsplanen 

uppfyller detta i och med 

målen om att återanvändning 

och återvinning ska öka.  

 

I avfallsplanen finns mål som 

rör kontroll av nedlagda 

deponier. Det finns även ett 

mål om att det inte ska 

förekomma farligt avfall i 

restavfallet. Båda dessa mål 

bidrar till att uppfylla 

miljökvalitetsmålet giftfri 

miljö. 

 

I och med att det finns ett 

mål i avfallsplanen om att 

avfallstransporter ska ske 

med fossilfria drivmedel 

bidrar avfallsplanen till att 

uppfylla miljökvalitetsmålet 

begränsad klimatpåverkan. 
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Etappmål 

- Ökad resurshus-

hållning i 

livsmedels-

kedjan 

- Ökad resurs-

hushållning i 

byggsektorn 

 +  

Planen går i linje med 

etappmålen i och med att det 

finns uppsatta mål om 

minskat matsvinn och ökad 

resurshushållning i 

byggsektorn. 

EU.s avfallshierarki  +  

Hanteringen av avfall 

förflyttas delvis upp i 

avfallshierarkin i och med 

avfallsplanens mål 1. Ökad 

återanvändning och 

återanvändning samt mål 2. 

Förebygga att avfall 

förekommer. 

Agenda 2030 

- Hållbara städer 

och samhällen 

- Hållbar 

konsumtion och 

produktion 

 +  

I målet i Agenda 2030 anges 

att städernas negativa 

miljöpåverkan ska minska 

genom att bland annat ägna 

särskild uppmärksamhet åt 

hantering av kommunalt och 

annat avfall. Avfallsplanen 

bidrar till att uppfylla detta 

mål. 

Nationella avfallsplanen 

och 

avfallsförebyggande 

programmet 

 +  

Planen går i linje med 

åtgärderna som presenteras i 

nationella avfallsplanen. 

Lokala och regionala 

miljömål 
 +  

Det finns ett lokalt 

handlingsprogram för 

genomförande av 

miljökvalitetsmål. I denna 

nämns ett antal åtgärder som 

är kopplade till avfall. Dessa 

nämns i en precisering till 

miljökvalitetsmålet god 

bebyggd miljö. 

 

Ett exempel på åtgärd som 

nämns är att en översyn av 

taxorna för avfallslämning ska 

genomföras med syfte att 

minimera deponibehovet. 

 

Åtgärderna i programmet går 

i linje med avfallsplanen. 

Riksintressen 



 

 

RAPPORT                                      BILAGA 3 

 

Datum: 2018-06-15  Behovsbedömning Sida 7 (12) 

Kulturmiljövård 

x   

Inom Laholms kommun finns 

tre riksintresseområden för 

kulturmiljövård men inget av 

dem påverkas av 

avfallsplanen. 

Naturvård 

x  

 Inom Laholms kommun finns 

ett flertal riksintresseområden 

för naturvård samt ett antal 

Natura 2000-områden men 

inget av dem påverkas av 

avfallsplanen. 

Kommunikation 

x  

 Väg 24, väg 15 och E6/E20 

som går genom kommunen 

omfattas av riksintresse för 

väg. Två 

järnvägssträckningar som går 

genom kommunen omfattas 

av riksintresse för järnväg. 

Dessa riksintressen bedöms 

inte påverkas av 

avfallsplanen. 

Friluftsliv 

x  

 Ett riksintresseområde för 

rörligt friluftsliv finns inom 

kommunen men bedöms inte 

påverkas av avfallsplanen. 

Energi  -   Saknas inom kommunen. 

Övriga riksintressen 

x  

 Riksintresse för 

högexploaterad kust och 

riksintresse för totalförsvaret 

finns inom kommungränsen. 

Dessa bedöms dock inte 

påverkas. 

Miljöaspekter 

Djur och växtliv 

Rödlistade arter 

x 

 

 

Flera rödlistade arter finns i 

kommunen. Dessa bedöms 

inte påverkas av avfalls-

planen då ny mark inte tas i 

anspråk. 

Skyddade områden 

-Biotopskydd 

-Nyckelbiotop 

-Strandskydd 

-Andra skyddsvärda 

naturmiljöer och objekt 

x 

 

 

I kommuner förekommer 

biotopskydd i form av till 

exempel alléer och 

märgelgravar. Det finns även 

biotopskyddade områden. 

Delar av kommunen omfattas 

av strandskydd. Inget av de 

skyddade områdena kommer 
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påverkas av avfallsplanen då 

ny mark inte tas i anspråk. 

Rekreation och friluftsliv 

Befolkning 

x  

 Avfallsplanen innebär ingen 

förändring med avseende på 

befolkning. Ett mål är även 

att tillväxt ska kunna ske 

utan ökade avfallsmängder. 

Grönstruktur 

(exempelvis område vid 

Skummeslövs strand 

som ingår i 

sammanhängande 

grönstruktur) 

 

 

x  

 Med grönstruktur menas en 

sammanhängande väv av 

grönska, mark och vatten. 

Ingen påverkan bedöms ske 

på grönstrukturer i 

kommunen, då ingen 

ytterligare mark kommer tas i 

anspråk.  

Hälsa 

Buller 

x  

 Inga av åtgärderna för att nå 

målen i avfallsplanen innebär 

att bullernivåerna riskeras att 

höjas. 

Barriärskapande 

x 

 

 

Avfallsplanen innebär ingen 

förändring med avseende på 

barriärskapande då ny mark 

inte tas i anspråk. 

Ianspråktagande av 

rekreationsytor x   

Inga nya ytor kommer att 

ianspråktagas inom ramen för 

avfallsplanen. 

Olyckor/farligt gods 

x 

  Mängden transporter av farlig 

gods och risken för olyckor 

bedöms inte påverkas av 

planförslaget.  

Mark och vatten 

Föroreningar 

mark/vatten 

  +  

I avfallsplanen finns tre 

uppsatta mål som kan bidra 

till att minska risken för att 

föroreningar ska påverka 

människors hälsa och miljön. 

De uppsatta målen handlar 

om att åtgärda risker som 

nedlagda deponier medför 

genom att införa ny renings-

anläggning för Ahladeponins 

lakvatten samt införa lokal 

rening för dagvattnet inom 

området för Ahladeponin. 
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Om dessa mål uppnås 

kommer det innebära en 

positiv påverkan på miljön. 

Grund- och 

ytvattenkvaliteter 

 + 

 I avfallsplanen finns en 

åtgärd om att 

dagvattenrening ska införas 

inom området för 

Ahladeponin, vilket innebär 

en positiv påverkan på 

ytvattenkvaliteten. 

Förändrad 

infiltrationsmöjlighet x  

 Avfallsplanen innebär ingen 

förändring i 

infiltrationsmöjligheterna. 

Luft och klimat 

Risk för försämrad 

luftkvalitet x  

 Genomförande av planen 

bedöms inte påverka 

luftkvaliteten. 

Klimatpåverkan 

 

 
+ 

 Klimatpåverkan sker genom 

att det förekommer 

avfallstransporter i samband 

med insamling och 

behandling av avfall.  

Mängden transporter kommer 

dock inte att öka till följd av 

planförslaget. Det finns ett 

mål uppsatt i planen om att 

transportmedlet inom 

avfallsverksamheten ska 

drivas med fossilfria 

drivmedel vilket innebär en 

något positiv påverkan på 

klimatet. 

Uppvärmning 

 

 
+ 

 Avfall från Laholms kommun 

transporteras till Halmstads 

kommun för förbränning och 

värmen tas till vara för 

fjärrvärme i Halmstad. 

Mängden avfall som förbränns 

bedöms minska något till följd 

av mål om ökad utsortering 

av förpackningar och 

matavfall. Det finns även mål 

om att matavfallet ska tas 

tillvara för produktion av 

biogas. Denna biogas kan 

sedan användas för 

uppvärmning. Den samlade 

bedömningen är att 

avfallsplanens påverkan på 
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aspekten uppvärmning är 

positiv.   

Landskap 

Landskapsbild 

 

x 
  

Genomförande av planen 

bedöms inte påverka 

landskapsbilden på grund av 

att inga nya ytor kommer att 

tas i anspråk inom ramen för 

avfallsplanen.  

Jordbruk 

 

x 
  

Genomförande av planen 

bedöms inte påverka 

jordbruket på grund av att 

inga nya ytor kommer att tas 

i anspråk inom ramen för 

avfallsplanen. 

Skogsbruk 

 

x 
  

Genomförande av planen 

bedöms inte påverka 

skogsbruket på grund av att 

inga nya ytor kommer att tas 

i anspråk inom ramen för 

avfallsplanen. 

Bebyggelse 

Bebyggelsestruktur 

 

x 
 

 Genomförande av planen 

bedöms inte påverka 

bebyggelsestrukturen  då 

inga nya ytor kommer att 

ianspråktagas inom ramen för 

avfallsplanen. 

Byggnadsminnen 

(exempelvis 

Strandhotellet och 

Skottorps slott) 

x 

  I Laholms kommun finns sju 

byggnader som är 

byggnadsminnen. Dessa 

bedöms inte påverkas till följd 

av genomförandet av planen.  

Forn- och kulturlämningar 

Fornminnen 

x 

 

 

Laholms kommun är rikt på 

fornminnen men de bedöms 

inte påverkas av 

genomförandet av planen då 

inga nya ytor kommer att 

ianspråktagas inom ramen för 

avfallsplanen. 

Kulturhistoriska 

lämningar 

x 

 

 

Laholms kommun är rikt på 

kulturhistoriska lämningar 

men de bedöms inte påverkas 

av genomförandet av planen 

då inga nya ytor kommer att 

ianspråktagas inom ramen för 

avfallsplanen.. 
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I tabell 1 har planförslagets påverkan på globala, nationella och lokala miljömål, 

gällande planer, miljöaspekter och allmänna intressen bedömts.  

Planen anger förutsättningar för hur hushåll och verksamheter ska hantera sitt avfall 

inom planområdet och avfall ska ses som en resurs. Planen kommer styra och 

prioritera sortering av olika avfallsslag till exempel matavfall och annat avfall till 

återanvändning och återvinning. En styrning som regleras i avfallsplanen gäller 

bortkoppling av lakvatten från avloppsreningsverk för att uppnå en bättre slamkvalitet 

och underlätta för återvinning av fosfor. Planen bedöms inte ange förutsättningar för 

verksamheter på ett sådant sätt så att det påverkar möjligheten för 

verksamhetsutövare att söka och få tillstånd enligt miljöbalken. Planen anger heller 

inte förutsättningar för kommande tillstånd.  

Utifrån ovanstående kriterier har även övriga gällande planer, nationella 

miljökvalitetsmål, etappmål, EU:s avfallshierarki, Agenda 2030, Nationella 

avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet samt regionala och lokala miljömål 

bedömts utifrån planens påverkan. Det tilltänkta planförslaget går i linje med dessa 

aspekter och intressen. Avfallsplanen har även som syfte att integrera miljöaspekter 

för att främja en hållbar utveckling vilket uppfylls. 

Genomförandet av planen medför inte miljöproblem som bedöms utgöra negativ 

påverkan, tvärtom är avfallsplanens huvudsyfte att mildra miljöproblem kopplat till 

uppkomst av avfall i samhället. Slutligen är planen i linje med EU:s avfallshierarki och 

Kulturmiljöer/kulturarv 

x 

 

 

Ett flertal byggnadsminnen 

och områden upptagna i 

kommunens 

kulturminnesvårdsprogram 

finns i Laholm. Avfallsplanen 

bedöms ha någon påverkan 

på dessa objekt och områden. 

Naturresurser och andra resurser 

Hushållning av 

naturresurser 

 +  

Det finns mål uppsatta i 

planen om att 

resurshushållningen ska öka i 

och med att matsvinn ska 

minska och att 

resurshushållningen inom 

byggsektorn ska öka.  

Transporter, 

kommunikationer, 

energi mm. 
x   

Mängden transporter och 

nyttjande av energi kommer 

inte att öka till följd av 

planförslaget. 

Risker 

Översvämning 

x 

 

 

Genomförande av planen 

bedöms inte innebära någon 

ökad risk för översvämning. 

Erosion 

x 

 

 

Genomförande av planen 

bedöms inte innebära någon 

ökad risk för erosion. 
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även en del av gemenskapens miljölagstiftning. Planen påverkar därför inte 

genomförandet av miljölagstiftningen.  

Avfallsplanens syfte är huvudsakligen att avhjälpa och mildra olika miljöproblem 

kopplade till avfallshanteringen.  

3 Slutsats om fortsatt utredningsbehov 
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.  


