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Uppföljning av mål och åtgärder i avfallsplan 2014-2017 
Sammanfattning  
Förklaring av symboler 

Målet är uppfyllt i nuvarande avfallsplan 

Målet är delvis uppnått i nuvarande avfallsplan    

Målet är inte uppnått i nuvarande avfallsplan 

 

Avfallsplan 2014-2017 Status Fortsatt arbetas vidare på till nästkommande 
avfallsplan 

Förebygga att avfall uppkommer 
 

Fortsätta arbetet med att minska matsvinnet i 
skolorna, införa utsortering av matavfallet och 
arbeta med minskning av bygg- och 
rivningsavfall.  

Öka återanvändning/återvinning i 
Laholms kommun  

Fokus på hushållsavfallet men även på slam.  

Farligt avfall 
 

Förändringar i hanteringen av farligt avfall 
under nästa period. Åtgärder ingår i  
”Resurseffektiv avfallshantering”. 

Nedskräpning 
 

Utveckla och utöka mål och åtgärder.  

Transporter 
 

Tas bort. Krav på transporter med mål och 
åtgärder ingår i ”Resurseffektiv 
”avfallshantering”. 

Avloppsslam 
 

Tas bort. Mål och åtgärder angående slam 
ingår i ”Förebygga att avfall uppkommer” och 
”Öka återanvändningen/återvinning”. 

Nedlagda deponier 
 

Ersätts och ingår i ”Minska deponiernas 
miljöbelastning”.  Redovisas även i bilaga. 

 

Uppföljningen har utförts av arbetsgruppen och styrgruppen tillsammans utifrån redovisningar av 

nuläget och workshops.  
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Förebygga att avfall uppkommer  

• Åtgärd A, B, C, D, genomförda 

• Matsvinnet arbetas det kontinuerligt och ska fortsatt vara med 

• Åtgärd E osäker 

• Målen är svåra att följa upp, bör ha andra mer rättvisa mätområden 

 

Mål 

Målet är delvis uppnått 

- Konsumera mindre varor från jungfrulig råvara och bara köpa nödvändiga saker.  

- Mängden grovsopor och restavfall i kärl från hushållen ska minska mellan åren 
2013 och 2017.  

 2013 2014 2015 2016 2017  

Kärlavfall 6177 6120 6144 6458   

Grovsopor 139 177 201 210   

- Minska matsvinn (livsmedel som slängs men som hade kunnat ätas om det hade 
hanterats på annat sätt)  

  
Åtgärd A: Informera och arbeta med barn- och ungdomar om konsumtionsvanor och hur 

detta påverkar miljön. Motivera till att konsumera mindre varor från jungfrulig råvara. 

Ansvarig: Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden   

Åtgärd B: Information på webbplatsen och till avlämnare på återvinningscentralen om 
var hushållen kan lämna varor och produkter för återbruk. Ansvarig: Kommunstyrelsen  
Åtgärd C: Utöka möjligheterna att lämna material på Ahla återvinningscentral för återbruk. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen 

Åtgärd D: Arbeta med att minska svinnet av mat i de kommunala verksamheterna, Ansvarig: 

Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden och Socialnämnden samt 

Kommunstyrelsen   

Åtgärd E: Öka invånarnas medvetenhet om, och förståelse för, matsvinnets betydelse för 
miljön och ekonomin. Informera om vikten att minska matsvinnet i samband med införande 
av separat matavfallsinsamling. Ansvarig: Kommunstyrelsen  
?  Hittar ingenting på hemsidan, annan kampanj? 
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Öka återanvändning/återvinning i Laholms kommun  

   
• Åtgärd H, I genomförda/uppfyllda 

• Åtgärd F, G ej genomförda/uppfyllda 

• Målen är svåra att följa upp, målen är satta för producenterna och återvinningsindustrin, nya mättal 

krävs. 

 

Mål 

Målet är inte uppnått 

- Målet är att öka återanvändning och återvinning av färdiganvända varor och 
material.  

  
- Konsumenterna sorterar ut och lämnar samtliga bilar, däck, läkemedel, 

glödlampor, belysningsarmaturer, elektronikavfall, tidningar, förpackningar 
och batterier till producenterna.  

- Insamlingsnivåerna i förordningarna för producentansvar ska uppnås i Laholm. Se nivåerna 

i följande bild.  
  

Övrigt som ska samlas in:  

Dryckesförpackningar av metall                             minst 90% materialutnyttjande  

Dryckesförpackningar av polymera material       minst 90% materialutnyttjande 
Förpackningar av trä                                       minst 70% varav minst 15% 
materialutnyttjande  
Förpackningar av övriga material                       minst 30% varav minst 15% 

materialutnyttjande  
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Åtgärd F: Ändra insamlingssystem så att förpackningar, tidningar, elavfall som är litet 
till storleken, och batterier kan lämnas fastighetsnära. Ansvarig: Kommunstyrelsen  

 

Uppföljning: Plockanalys av hushållsavfall.  

 Från hushåll, storkök, butiker och restauranger ska minst 90 procent av matavfallet samlas in.  

  
Åtgärd G: Ändra insamlingssystem så att matavfall källsorteras och samlas in.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

Uppföljning: Plockanalys av hushållsavfall.  

   

- Icke-farligt byggnads- och rivningsavfall ska återanvändas, materialåtervinnas eller 
användas till annat materialutnyttjande.  

  
- Sorterade schaktmassor och liknande skall återanvändas i största möjliga 

utsträckning.  
  

Åtgärd H: Kommunens samhällsbyggnadskontor ska i samband med rivningslov informera 
om gällande förutsättningar och krav på sortering och återvinning av avfall. Ansvarig: Miljö- 
och byggnadsnämnden  

  
Åtgärd I: Kommunens miljökontor ska i informera entreprenörer inom bygg- 
och rivningsområdet som återanvändning och återvinning. Ansvarig: Miljö- 
och byggnadsnämnden  

  

  

  

  
100 %   i n sa m lin g   av   G l ö dl a m p or   o   B e l ys nin gsa r m a t u rer ,   L ä k e me d e l    o c h   Bil ar   o   D ä c k   
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Farligt avfall  

  
• Åtgärd J genomförda/uppfyllda 

• Åtgärd K, L ej genomförda/uppfyllda 

• Motsägelsefulla mål 

• Viktigt målområde men nya mål och åtgärder ska utformas 

  

Mål 

Målet är uppfyllt 

- Under perioden ska hushåll och verksamheter lämna in allt sitt farliga avfall.  

- Mängden farligt avfall ska minska.  

Åtgärd J: Årlig information om vad som är farligt avfall. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

 

Åtgärd K: Förbättra insamlingssystem för farligt avfall. Fortsatt insamling vid fastighetsgräns. 

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

 

Åtgärd L:  Kampanjer anordnas för att samla in mer farligt avfall. Till exempel genom 
att kommunens tätorter besöks av insamlingsbil. Ansvarig: Kommunstyrelsen  
? 

  
Uppföljning: Plockanalys av hushållsavfall.  

 2013 2014 

FA villor 0,01 % 0,00 % 

FA ffh 0,17 % 0,00 
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Nedskräpning  

 

 
• Klagomål mycket högre andel idag (Miljökontoret) 

• Nedskräpning på offentliga platser högre idag (Miljökontoret) 

• Åtgärd M (?) genomförd/uppfyllt 

• Åtgärd N ej genomfört/uppfyllt 
 

Mål 

Målet är inte uppnått 

- Nedskräpning i naturen ska minska med 50 procent till 2017 utifrån 2012 års nivå, 
mätt som inkomna klagomål till kommunen.  

  
- Nedskräpning på offentliga platser ska minska till 2017 utifrån 2014 års nivå.  

   

  

Åtgärd M: Information och attitydpåverkan om att inte slänga avfall i naturen, på torgen, på 

stranden mm.  

Ansvarig: Barn- och ungdomsnämnden, Kultur- och utvecklingsnämnden, Socialnämnden, 

Miljö- och byggnadsnämnden samt Kommunstyrelsen  

  
Åtgärd N: Kartlägga nedskräpning. Efter kartläggning bedöma om det behövs fler sopkärl 

eller sopkärl på annan plats  

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

  
Uppföljning: Skräpmätning 2014 och 2017. Ej utförd 
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Transporter  

•  Finns inget underlag att följa upp 

• Åtgärd O, P genomförda/uppfyllda 

Mål 

Målet är inte uppnått 

- Minska antalet kilometer som avfallet transporteras vid hämtning och till behandling.  
  

Åtgärd O: Undersöka möjligheterna till gemensamma hämtställen för hushåll och 

verksamheter. Ansvarig: Kommunstyrelsen  

  
Åtgärd P: Ställa krav på entreprenörer att de har effektiv transportplanering.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

  

Avloppsslam  

• Finns inget underlag att följa upp 

• Åtgärd Q genomförda/uppfyllda 

• Åtgärd R ej genomförda/uppfyllda (?) 

Mål 

Målet är delvis uppnått 

- Öka andelen fosforföreningar som tillvaratas från spillvatten och återförs till 
produktiv mark  

  
Åtgärd Q: Följa utvecklingen när det gäller bästa behandling av fosforfilter.  

Ansvarig: Kommunstyrelsen  

Åtgärd R: Utveckla ett system för återföring av näring till produktiv mark från utsorterade 

WC- fraktioner. Under planperioden ska detta system utvärderas och kostnadsberäknas 

och ligga till grund för beslut om framtida hantering av denna avfallsfraktion. Ansvarig: 

Kommunstyrelsen  

  

Nedlagda deponier  

•  MIFO1 gjort 

• Åtgärd S genomförda/uppfyllda 

 Mål 

Målet är uppfyllt 

- Inventera alla nedlagda deponier som finns belägna i Laholms kommun.  
  

Åtgärd S: Inventera och riskklassificera alla nedlagda deponier enligt MIFO-metodiken 

(Metodik för inventering av förorenade områden). Ansvarig: Kommunstyrelsen för 

kommunens deponier, Kommunstyrelsen för övriga  


