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Barn- och ungdomsnämnden, Laholm  

Övergripande 

 

Kommunens styr- och ledningssystem utgår från kommunens vision och de av kommunfullmäktige fastställda 

inriktningsmålen. Inriktningsmålen anger vilka prioriteringar som ska göras inom kommunen och anger på så vis också hur 

kommunens resurser ska hushållas. Inget av kommunfullmäktiges antagna inriktningsmål visar på en prioritering av 

avfallshantering utan den nu föreslagna avfallsplanen blir ett utökat kravställande på nämnderna. För att tydliggöra 

styrningen gentemot nämnderna bör ändamålen med avfallshantering även framgå av kommunplan.  

 

I likhet med den kommunala styrningen är den statliga styrningen för skolväsendet målstyrd. Av förskolans och skolans 

läroplan framgår exempelvis att barnen/eleverna ska ges kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar 

utveckling. Vad detta sedan innebär för undervisningen i skolan framgår av kunskapskraven i enskilda ämnen. För förskolan 

anges bland annat att barnen ska utveckla intresse och förståelse för naturens olika kretslopp och för hur människor, natur 

och samhälle påverka varandra.    

 

Som framgår ovan är den kommunala och statliga styrningen för skolans område målstyrd genom kommunplan och 

läroplan. Det handlingsutrymme som målstyrning innebär ger verksamheten autonomi när det gäller att bestämma hur de 

målställda kraven ska uppfyllas.  

I övrigt, inlämnade synpunkter och kommentarer 

2. Förebygga att avfall uppkommer  

MÅL/ÅTGÄRD  

Matsvinnet ska minska inom 

kommunala verksamheter  

  

  

NYA FÖRSLAG  

Ge gärna nya förslag. Kanske något 

som redan görs eller planeras.  

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR  

GENOMGÖRANDE  

låga eller besparing  

måttliga  

höga  

    

  

  

ÖVRIG KOMMENTAR  

Detta mål finns angivet i kostverksamhetens 

verksamhetsplan, mot bakgrund av att det 

största matsvinnet sker i köken. BUN ser 

gärna en samverkan med kostverksamheten i 

arbetet av detta mål.    

Kommentar KS: Tillagt i planen 
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3. Minska nedskräpningen  
MÅL/ÅTGÄRD  
Mål: Nedskräpnngen på allmänna 
platser ska minska.   
Åtgärd: Skolor ska arbeta med 
certifiering där aktiviteter mot 
nedskräpning ska ingå.   

  

  
NYA FÖRSLAG  
Arbetet mot målet sker genom 
undervisning enligt läroplanen för 
förskola och skola. Uppföljning sker 
via systematiskt kvalitetsarbete på 
huvudmanna- och enhetsnivå.   
Kommentar KS: tillagt som 
styrmedel 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR  
GENOMGÖRANDE  

• låga eller besparing  
• måttliga  
• höga  

  

  

  

ÖVRIG KOMMENTAR  
Kommentera gärna även texten med  
styrmedel, nollalternativ och 
miljökonsekvenser  

  

  

  

  

 

Halmstads kommun 

Övergripande 

Halmstads kommun har i yttrandet främst fokuserat på mål och åtgärder i del 1 – Avfallsplan då vi ser möjligheter 

till regional samverkan kring dessa. Del 2 om föreskrifter har inte hanterats. 

Med anledning av den korta remisstiden har Halmstads kommun heller inte haft möjlighet att ge ett samordnat 

yttrande från andra verksamheter.  Synpunkter som specifikt berör, den för Halmstads och Laholms kommuners 

gemensamma nämnd för, Laholmsbuktens VA samt Halmstads Energi och Miljö AB hanteras därför av respektive 

nämnd/styrelse i egna remissvar. 

Liksom Laholms kommun håller Halmstads kommun Varbergs och Falkenbergs kommuner också på att revidera 

den kommunala avfallsplanen och föreskrifter för avfallshantering. Våra kommuner har många gemensamma 

utmaningar för att uppnå målen med EU:s avfallshierarki om att minska uppkomsten av avfall, styra mot ökad 

återvinning, samt minska avfallets farlighet. Nedskräpning är också en utmaning som behöver åtgärdas. För att nå 

framgång i arbetet med att minska uppkomsten av avfall och motverka nedskräpning kommer det troligen kräva 

både nytänkande och omfattande informationsinsatser.   

Vi ser det som positivt att flera Hallandskommuner kommer att ha aktuella kommunala avfallsplaner 2019 som 

verkar i samma rikning. Det kan underlätta samverkan mellan kommunerna, till exempel med 

informationsinsatser som också Laholm angivit som ett av styrmedeln för att nå flera av målen. Halmstads 

kommun ser gärna en ökad samverkan mellan kommunerna kring information och kampanjer samt 

erfarenhetsutbyte om avfallsförebyggande arbete i kommunal verksamhet.  

Förebyggande av uppkomst av avfall ligger överst i avfallshierarkin. Naturvårdsverkets föreskrifter påtalar att 

avfallsplanen ska ha ett tydligt fokus på avfallsförebyggande åtgärder och att mål och åtgärder för detta lyfts fram 

tidigt i dokumentet. Kommunen ska även ange åtgärder för att minska mängden avfall som uppstår i kommunens 

egna verksamheter.  

I Laholms förslag till avfallsplan är det lite sparsamt med avfallsförebyggande mål och åtgärder för den egna 

verksamheten. Detta är annars områden som kan vara extra inressant för samverkan mellan kommunerna 

eftersom det också är det område som kräver nytänkande och informationsinsater. 
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I övrigt, inlämnade synpunkter och kommentarer 

2. Förebygga att avfall uppkommer  

Det är sparsamt med mål och åtgärder som syftar till att minska uppkomsten av avfall.  

Att arbeta för minskat matsvinn är ett bra exempel på att förebygga avfall i den kommunala verksamheten, 

men det finns även andra områden tex förpackningar och engångsartiklar som ger upphov till stora mängder 

avfall.  

Övriga åtgärder som redovisas här verkar passa bättre under rubriken ökad återanvändning och återvinning.  

Kommentar KS: Kompletterat med textiler och återbruk t i planen 

 

 

Kultur- och utvecklingsnämnden, Laholm 

KAPITEL 8 FRAMTIDA UTVECKLING  

AVSNITT   
Ange vilket avsnitt som kommenteras.   

KOMMENTAR  
  

De anläggningar som bedrivs i 
kommunal regi idag är :  

Tillägg av anläggning:   
Byggåtervinningen i Ahla kommer vara i bruk under 2019 i anslutning till 
kommunens återvinningsanläggning i Ahla.   

   Kommentar KS: Tillagt 

    

 

Laholmsbuktens VA 

Ökad återanvändning och återvinning  

Då slamspridning inte nödvändigtvis är en långsiktigt hållbar lösning för återföring av näringsämnen från 

avloppet bör mål och åtgärder med anknytning till avloppsslam omformuleras.  Laholmsbuktens VA 

bifogar förslag på alternativa formuleringar i mallen för yttrande till renhållningsordning. Dessa baseras på 

Förebygga att avfall 

uppkommer 

 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR  
GENOMGÖRANDE  
• låga eller besparing  
• måttliga  
• höga  
•    
  

  

ÖVRIG KOMMENTAR  
KUN är ansvarig  för café och utspisningar 
som drivs i egen regi. Kost och service 
ansvarar för de tjänster vi köper.  
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att det är näringsåterförsel som ska prioriteras och vikten av att minimera oönskade ämnen i avloppet för 

att optimera detta.  

  

Laholmsbuktens VA anser även att det är positivt att bortkopplingen av lakvattnet från Ahladeponin från 

avloppsreningsverket tas med i avfallsplanen.  

  

Resurseffektiv avfallshantering  

Målet ”Felsorterat farligt avfall, inklusive elavfall, i restavfallet ska inte finnas” bör kompletteras med att 

farligt avfall, så som kemikalier, inte heller ska nå avlopp.  

  

Kapitel 6 Ansvar och organisation  

Det skulle vara positivt att förtydliga var ansvaret för uppföljningen ligger. Laholmsbuktens VA ser gärna att 

uppföljning görs på så vis att det är möjligt att se effekten från respektive åtgärd och styrmedel så att dessa 

kan utvärderas, implementeras igen eller justeras för bästa effekt.  

 

1. Ökad återanvändning och återvinning   

  

MÅL/ÅTGÄRD  
Ange vilka mål eller åtgärder som 
kommenteras.   

  
NYA FÖRSLAG  
Ge gärna nya förslag. Kanske något 
som redan görs eller planeras.  

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR  
GENOMGÖRANDE  

• låga eller besparing  
• måttliga  
• höga  
  

  

ÖVRIG KOMMENTAR  
Kommentera gärna även texten med  
styrmedel, nollalternativ och 
miljökonsekvenser  

  

  

  

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

Slamspridning är inte nödvändigtvis en 
långsiktigt hållbar lösning för återföring av 
näringsämnen från avloppsvatten. För att 
säkerställa att metoden av slambehandling 
framöver inte begränsas bör därför mål 
och åtgärder med anknytning till 
slamkvalité ersättas. Förslag på alternativ 
formulering finns nedan.  

Minska mängden oönskade 
ämnen som når avloppet (i syfte 
att återföra näringsämnen från 
avloppet till produktiv mark.)    

I detta förslag läggs betoningen på 
återförsel av näringsämnen snarare än 
återförsel av slam. Därmed begränsas inte 
eventuell utveckling av nya metoder för 
näringsåterförsel.  

Kommunen tar ett övergripande 
ansvar att ställa krav på egna 
samt privata verksamheter för att 
minska mängden oönskade 
ämnen som når avloppet    

Detta förslag på åtgärd konkretiserar vad 
kommunen bör arbeta med för att 
förbättra förutsättningarna för 
näringsåterförsel från avlopp.  

Lakvattnet från Ahladeponien ska 
inte hanteras på reningsverket    Bra att detta tas med i avfallsplanen!  
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Kommentar KS: Ändrat till  

  

Minska mängden oönskade 
ämnen som når kommunalt 
avlopp i syfte att återföra 
näringsämnen från avloppet till 
produktiv mark. 

Kommunen tar ett övergripande ansvar 
att ställa krav på egna samt privata 
verksamheter för att minska mängden 
oönskade ämnen som når avloppet 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret  
utifrån krav från LBVA 

MÅL/ÅTGÄRD  
Ange vilka mål eller åtgärder som 
kommenteras.   

  

  
NYA FÖRSLAG  
Ge gärna nya förslag. Kanske något 
som redan görs eller planeras.  

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR  
GENOMGÖRANDE  

• låga eller besparing  
• måttliga  
• höga  

  

  

  

ÖVRIG KOMMENTAR  
Kommentera gärna även texten med  
styrmedel, nollalternativ och miljökonsekvenser  

  

  

  

  

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

  Kömplettera ga rna med att farligt avfall 
sa  söm kemikalier inte heller ska na  
avlöpp.  
Kommentar KS: Tillagt och 
ansvarigtilldelats LBVA 

      

 

Länsstyrelsen Halland 

Övergripande 

Länsstyrelsen bedömer att avfallsplanen som helhet belyser avfallssituationen i Laholms kommun på ett 

bra sätt. 

I övrigt, inlämnade synpunkter och kommentarer 

Länsstyrelsen har utöver detta följande synpunkter: 

Masshanteringsplan 

I avfallsplanen bör en masshanteringsplan ingå. I en masshanteringsplan bör  

t.ex. ingå föroreningsnivåer, vart massorna ska köras och hur dokumentation ska göras. Det bör även 

ingå en oljesaneringsplan. Kommunen bör beskriva vad de ska göra vid en eventuell 

oljesaneringssituation, vart det förorenade materialet ska tillfälligt lagras och förslag på slutligt 

omhändertagande. 

Kommentarer KS: Planen har kompletterats med ett stycke kring ”Masshantering” på sid.19 som 

beskriver vad kommunen kan erbjuda för tjänster för masshantering i dagsläget.  

Skola och förskola 

Skola och förskola bör involveras i större utsträckning än planerat. Det är genom de unga som man kan 

åstadkomma störst förändringar. De unga påverkar och lär de vuxna i sin omgivning. 

Kommentar KS: Det saknas en roll inom kommunen som skolinformatör. Dock ska det ingå 

informationsinsatser inom avfallskollektivet. Ett projekt inom förskola med inriktning på avfallssortering 

enligt nya systemet i Laholm ska utföras under hösten 2018, ansvarig är avfallskollektivet. Fler andra 
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projekt är tilltänkta om även skolan är delaktig i kostnaden, exempelvis drama för 10-12 år med 

inriktning på avfallshantering kopplat till miljö. Unga är en viktig målgrupp som det ska sättas mer fokus 

och resurser på framöver. 

Föreskrifterna 

I föreskrifterna bestäms tömningsintervall för kärl 2, som innehåller papper, plast, ofärgat glas och 

metall, till fyra veckor. Om det skulle visa sig att kärl 2 fylls fortare och behöver tömmas oftare än var 

fjärde vecka bör det finnas en möjlighet till förändring av intervallet. 

Kommentar KS: Det är inte planerat att det ska göras eventuell förändring av intervallet. 

Återvinningsstationer ska fortsatt finnas kvar har FTI meddelat och då kan dessa ses som ett 

komplement till den fastighetsnära insamlingen. Det kommer alltid att finnas möjlighet för kunden att 

beställa extratömning men då med en kostnad. 

Förebygga uppkomsten av avfall 

Att förebygga uppkomsten av avfall är det primära enligt avfallshierarkin. Fler åtgärder bör kunna tas 
fram för att förebygga uppkomsten av avfall. Hittills har endast mat- och byggavfall tagits upp i 
avfallsplanen. Enligt naturvårdsverket kan det betyda vinster för både ekonomi och miljö om man inför 
avfallsförebyggande åtgärder även för textil och elektronik. Som exempel kan nämnas att man kan 
informera hushållen om vad de ska göra med textilier och kommunen kan ställa krav vid upphandlingar. 
Naturvårdsverket har uttryckt att mål och åtgärder för insamling av textiler för att öka återanvändningen 
och materialåtervinningen bör behandlas i den kommunala avfallsplanen.  

Kommentar KS: Komplettering gjord 

Mer återbruk Kommunen håller sig 

uppdaterad och informerar om 

kontakter till insamlingsställen 

och webplatser för invånarna 

Kommunstyrelsen/ 

Planeringskontoret 

Bättre hantering av textilier Kommunen styr om möjligt till 

föreningar där textilier i första 

hand återbrukas och rest 

återvinns, exempelvis på Ahla 

återvinningscentral 

Kommunstyrelsen/ 

Planeringskontoret 

 

Nya förordningar 

Nya förordningar träder i kraft den 1 juni 2019, vilket ligger inom den tidsperiod som planerad 

avfallsplan ska gälla: 

- Förordning (2018:1462) producentansvar för förpackningar 

- Förordning (2018:1463) om producentansvar för returpapper 

- SFS 2018:1466 Förordning om ändring i avfallsförordningen (2011:927) 

Kommentar KS: tillagt i planen 
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LRF 

BRA MED FLERFACKSSYSTEM VID FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING.  

EFTER SAMRÅDET DEN 21 SEPTEMBER DISKUTERADES SOPSORTERING FÖR JAKTSTUGOR. LRF FÖRESLÅR 

ATT EJ INFÖRA SOPKÄRL FÖR JAKTSTUGOR (OM DETTA INTE SKULLE ÖNSKAS AV JÄGARNA SJÄLVA 

GIVETVIS). JAKTSTUGOR LIGGER OFTA UTE I SKOGEN I TUFF TERRÄNG OCH DET ÄR STOR RISK ATT 

NÄRMSTA TRANSPORTVÄG INTE HÅLLER KRAVEN (VÄNDPLATS PÅ EN DIAMETER AV 18 METER) FÖR VAD 

SOPBILARNA KLARAR ATT HÄMTA KÄRLEN PÅ 

Kommentar KS: Införandet av flerfackssystemet är endast obligatoriskt vid villahushåll. Jaktstugor 
betecknas vanligen som verksamheter. 
 
1. Ökad återanvändning och återvinning  

MÅL/ÅTGÄRD 

Ange vilka mål eller åtgärder som 

kommenteras.  

 

 

NYA FÖRSLAG 

Ge gärna nya förslag. Kanske något 

som redan görs eller planeras. 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR 

GENOMGÖRANDE 

• låga eller besparing 

• måttliga 

• höga 

 

 

 

ÖVRIG KOMMENTAR 

Kommentera gärna även texten med styrmedel, 

nollalternativ och miljökonsekvenser 

 

 

 

 

FÖRBÄTTRA SLAMKVALITEN 

PÅ RENINGSVERKET I SYFTE 

ATT ÅTERFÖRA ALLT SLAM TILL 

ÅKERMARK 

 

LÄGG TILL: SLAMMET SKA 

VARA REVAQ-CERTIFIERAT 

OCH FRI FRÅN 

PLASTPARTIKLAR.  

BRA MÅL OM SLAMKVALITEN ”HÅLLER 

MÅTTET”. SLAMMET SKA VARA REVAQ-

CERTIFIERAD SAMT VARA FRI FRÅN 

PLASTPARTIKLAR. ÅTERFÖRS SLAMMEN 

AVGIFTSFRITT TILL MARKÄGARNA FÖR 

ÅKERMARKEN? TAR KOMMUNEN 

LÅNGSIKTIGT ANSVAR FÖR SLAMMET 

OM DET SKULLE VISA SIG ATT SLAMMET 

INNEHÅLLER FÖRORENINGAR SOM HAR 

LAGTS PÅ NÅGONS ÅKERMARK?   

Kommentar KS: Tar inte upp taxefrågor i planen. I övrigt se bemötande och tillägg till LBVA. 
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2. FÖREBYGGA ATT AVFALL UPPKOMMER 

 

MÅL/ÅTGÄRD 

Ange vilka mål eller åtgärder som 

kommenteras.  

 

 

NYA FÖRSLAG 

Ge gärna nya förslag. Kanske något 

som redan görs eller planeras. 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR 

GENOMGÖRANDE 

• låga eller besparing 

• måttliga 

• höga 

•  

 

 

ÖVRIG KOMMENTAR 

Kommentera gärna även texten med styrmedel, 

nollalternativ och miljökonsekvenser 

 

 

 

 

Matavfallet ska utgöra en 

resurs till biogasproduktion 

 Bra att matavfallet nyttjas. Hur blir det 

för de som vill kompostera sitt eget 

matavfall och nyttja det enskilt istället 

för att betala för den tjänsten? Bör vara 

kostnadsfritt att få välja detta själv 

samt avgiftsfri ansökan om en sådan 

behövs. 

Kommentar KS: kunden får gärna 

kompostera själv men kan inte avsäga 

sig flerfackssystemet av den 

anledningen. Reducerad taxa för den 

som komposterar själv kommer att tas 

bort.  

 

3. MINSKA NEDSKRÄPNINGEN 

 

MÅL/ÅTGÄRD 

Ange vilka mål eller åtgärder som 

kommenteras.  

 

 

NYA FÖRSLAG 

Ge gärna nya förslag. Kanske något 

som redan görs eller planeras. 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR 

GENOMGÖRANDE 

• låga eller besparing 

• måttliga 

• höga 

 

 

 

ÖVRIG KOMMENTAR 

Kommentera gärna även texten med styrmedel, 

nollalternativ och miljökonsekvenser 

 

 

 

 

Nedskräpning på allmänna 

platser ska minska. 

 Här bör läggas till att nedskräpning på 

privat mark bör minska.  

Dumpning av skräp och bilar på annans 
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Nytt förslag: 

Ökade böter för dumpning av 

skräp och bilar. 

privata mark, är kommunens ansvar att 

ta hand om nedskräparen inte går att 

finna. 

Kommentar KS: Böter utdelas av 

polismyndighet och styrs inte av 

avfallsverksamheten. Vid anmält 

nedskräpningsärende som behandlats 

av Miljö- och hälsovårdsmyndigheterna, 

städas detta bort idag av kommunen. 

 

 

4. RESUREFFEKTIV AVFALLSHANTERING 

 

MÅL/ÅTGÄRD 

Ange vilka mål eller åtgärder som 

kommenteras.  

 

 

NYA FÖRSLAG 

Ge gärna nya förslag. Kanske något 

som redan görs eller planeras. 

BEDÖMNING KOSTNADER/INSATSER FÖR 

GENOMGÖRANDE 

• låga eller besparing 

• måttliga 

• höga 

 

 

 

ÖVRIG KOMMENTAR 

Kommentera gärna även texten med styrmedel, 

nollalternativ och miljökonsekvenser 

 

 

 

 

Säker insamling av farligt avfall 

 

Nytt förslag: 

Använda de fordon som redan 

kör i området (de tar bl. a. 

kylskåp och annat 

skrymmande avfall). De 

fordonen skulle ju även kunna 

ta farligt avfall. Då finns ju rätt 

kompetens och möjlighet till 

säker transport. 

Kommentar KS: Anledningen till 

att plocka bort fastighetsnära 

insamling är att farligt avfall 

står ute flera timmar före 

insamling och är således 

 Att ersätta fastighetsnära insamling 

med insamlingsskåp innebär transport 

av farligt avfall i privata fordon. Vore 

det inte bättre för miljön att fortsätta 

ha fortsatt fastighetsnära insamling 

med insamlingsfordon som drivs 

fossilfritt?  Insamlingsfordonen är 

anpassade för att frakta miljöfarligt 

avfall, vilket privatbilar inte är. 

Insamlingsfordonen drivs dessutom av 

fossilfria drivmedel vilket är bättre för 

miljön. Är detta mål förenligt med 

föreskrift § 7 i vattenskyddsområdet i 

Laholm? 

7§ Hantering av avfall 

Deponering, lagring eller tillförsel av 

avfall eller förorenade massor är 
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tillgängliga för barn och djur 

samt att det är ibland okänt 

farligt avfall vilket blandas i 

transporterna. Flertalet 

transporter är således inte alltid 

lagmässigt godkända. Syftet är 

alltså att det ska vara säkrare 

hantering av farligt avfall på 

detta sättet. 

 

förbjuden. Lagring av hushållsavfall i 

ändamålsenliga kärl, undantas 

förbudet. Kompostering av matavfall 

kräver tillstånd. 

 

kapitel 2  Framtida utveckling 

AVSNITT  

Ange vilket avsnitt som kommenteras.  

Exempel; 1.4 eller 4.2.3 

KOMMENTAR 

 

 

3 Mål och åtgärder Vid införande av bom till soptippen, ha fortfarande generösa öppettider för att 

underlätta för invånarna att lämna skräp de dagar soptippen är öppen. Detta 

för att minska att skräp dumpas hos privata markägaretomter.  

 

föreskrifter 
AVSNITT OCH § 

Ange vilket avsnitt och paragraf (§).  

KOMMENTAR 

 

  

§ 35 Behövs det skickas in en anmälan för kompostering alls? Vid kompostering av matavfall bör 

anmälan vara kosnadsfri och endast göras en gång.   

Kommentar KS: Anledning till att anmälan ska göras är att kompostering kan medföra 

olägenheter. Krav ställs på skadedjurssäker behållare. 

§ 36 Vem tar ansvar för slammets innehåll? Hur kontrolleras detta? 

Kommentar KS: Reningsverket och dessa utför provtagningar på slammets innehåll utifrån 

bestämda parametrar. 
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bilaga 2 – KRAV PÅ AVFALLSUTRYMMEN OCH TRANSPORTVÄGAR 

GÄLLANDE KÄRLHÄMTNING 
KOMMENTAR 

Kraven på transportvägar för hämtningsfordon, kan vara svåra att uppfylla för en del markägare som bor på 

landet och har enskild väg. I Laholms kommun uppges ca 7000 av 25 000 (28 %)bo på landsbygden. Diameter 

på 18 meter för en vändplan är en stor yta. Om kraven inte uppfylls, vem står för kostnaden för att vägen görs 

om?   

Kommentar KS: Hämtnings- och transportvägar är beskrivet i FS 22, 23 §§. Fastighetsinnehavaren ska se till 

att vägarna är av farbart skick.  

 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över förslag till avfallsplanen för Laholms 

kommun:  

  

- 3.1 Lokala mål och åtgärder. Under punkt 1 ”Ökad återanvändning och återvinning” är ett mål att miljö- och 

byggnadsnämnden ska arbeta för fler kretsloppsanpassade enskilda avlopp vid nybyggnation. Det är otydligt 

hur miljö- och byggnadsnämnden ska arbeta med detta. Är ett svårt mål att följa upp.   

 

Kommentar KS: Kretsloppsanpassade avlopp borttaget och ändrat till näringsämnen istället för slam, produktiv 

mark istället för åkermark. 

Öka andelen kretsloppsanpassade 
enskilda avlopp 

Kommunen tar ett 
övergripande ansvar med syfte 
att näringsämnen ska spridas 
på produktiv mark 

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

   
 Information Miljö- och byggnadsnämnd  

Kommunstyrelsen/ 
Planeringskontoret 

  

  

- Information ska gå ut till alla invånare, om hur sortering av hushållsavfall ska ske. Detta för att kunna minska 

mängden hushållsavfall. Även elever på skolorna ska få information och utbildning i sortering av 

hushållsavfall och hur avfallet tas om hand på bästa sätt. Barnen/eleverna är grunden i det framtida 

miljöarbetet.  

 

Kommentarer KS: Informationsinsatser är tilltänkt styrmedel för både invånare och skolelever och finns med i 

planen. 

 Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att i övrigt tillstyrka förslag till avfallsplan för Laholms kommun. 
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Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att lämna följande synpunkter över förslag till 

föreskrifter för avfallshanteringen för Laholms kommun: 

 

-  21 § Hänvisar till bilaga 3. Hänvisningen bör ligga under 20 §.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  23 § Refererar felaktigt till § 19 när det istället ska vara § 22.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  27 § Minireningsverk ska enligt tabellen tömmas en gång per år även när det är 

fritidshus. Bör stå en gång per år/enligt tillverkarens anvisning.    

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  27 § Stycket under tabellen som tar upp undantag för slamtömning bör istället 

flyttas till delen där andra undantag tas upp 32 § och få ett eget 

paragrafnummer.   

Kommentar KS: Ändrat, se 36 b. 

 

-  30 § Det saknas åtgärd för när slamtömning inte kan utföras på grund av till 

exempel icke farbar väg.   

Kommentar KS: Kompletterat, se 30 b§. 

 

-  32 § Ansökningar om undantag från avfallsföreskrifterna kan ske fyra veckor före 

den avsedda uppehållsperioden istället för de föreslagna sex veckorna.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  33 § I texten står det 34-36 §. Det ska stå 34-37 §.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  36 § Skrivfel. ”Läckage av näringsämnen får inte uppstå”.  

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  37 § Lägg till: tillsynsansvarig nämnd.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  38c § punkt 4. Skrivfel. ”och inte upplåtas av någon annan”.   

Kommentar KS: Ändrat 

 

-  38d § Stryk andra stycket då det upprepas i 39b §.    
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Kommunfastigheter 

FÖRESKRIFTER  

AVSNITT OCH §  KOMMENTAR  
Ange vilket avsnitt och paragraf (§).     

22 § Hämtning- o transportvägar  I vårt fastighetsbestånd på ca 80 st uppnår enbart en handfull fastigheter gräns för 
dragväg utan kostnadstillägg.  
Laholmshem drabbas av ökade kostnader i kostnadstillägg för dragning upp till 25 
meter, i princip alla fall ligger det på det högre kostnadstillägget (10-25meter)  
Kommentar KS: Kostnad för dragmeter är inte nytt. Dock trycks det nu hårdare på 
förbättring av säkerhet för boende och arbetsmiljö för sophämtarna i och med ny 
entreprenad för sophämtning. Som styrmedel för att minska dragmeter så kommer 
kostnaderna för detta att höjas rejält. Om bolaget vill hålla kostnaderna nere 
samtidigt som förbättringar kring säkerhet och arbetsmiljö göra rekommenderas att 
fastighetsskötare eller annan kör fram kärlen till hämtningsplatsen på 
tömningsdagen. Detta är vanligt förekommande arbetssätt. 

22 § Hämtning- o transportvägar  Flertalet fastigheter i beståndet övergår maximal dragväg 25m.   
Kombinationen med krav på framkomlighet för hämtningsforden enligt bilaga 2, 
som reglerar hur fordon får backa och vända vid återvändsgränder, ihop med 
Boverkets allmäna råd på maximalt avstånd mellan bostadsentré och 
avfallshantering, vilket ligger på 50 meter.    
Detta blir en omöjlig ekvation för Laholmshem att lösa. Det kräver att flertalet 
områden får undantag för förbudet att backa.  
Utan undantag kommer Laholmshem drabbas av mycket stora kostnader i 
ombyggnationer på områdena. I vissa fall kommer det inte gå att lösa utan att egen 
personal flyttar kärl.  
Se bifogade områdetskartor som visar stora problem i sophanteringen.  
Kommentar KS Det måste även ligga i bolagets intresse att höja säkerhetsnivån i 

Kommentar KS: Ändrat 

-  

  

39 § Sista meningen bör vara sitt eget stycke med paragrafnummer.    

Kommentar KS: Ändrat 

 

Bilaga 1 – Sortering och lämning av avfall  

Småelektronik och kemikalier. Det behöver bli tydligare vad en liten förpackning kemikalier 

är. Ska insamlingsskåp endast finnas i matbutiker?  Kommentarer KS: Kompletterat. 

Matbutiker byts till offentliga platser. 

Döda sällskapsdjur och vilda djur med mera. Husbehovsjakt ger upphov till slaktavfall. Var 

slängs det?   Kommentar KS: Står med och ska förpackas väl innan det läggs i 

behållare för kärlavfall 

Frigolit saknas som fraktion. 

Kommentar KS: Kompletterat 

Trädgårdsavfall. Otydliga instruktioner för hämtning/lämning av avfallet.   Kommentar KS: 

Kompletterat 

Hur sorteras snittblommor och annat som inte är trädgårdsavfall?   Kommentar KS: 

Kompletterat 

          forts  
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bostadsområdet. Se ovan svar för vidare kommentar. 

16 §  Laholmshem behöver rengöring av behållare som minimum 2 gånger per år på 
samtliga fastigheter. Kommentar KS: finns tjänst för rengöring att beställa, se § 17. 

30 § Inte utföra ord. Hämtning  
8 § Sortering av avfallslag  

Med många hyresgäster i områdena har vi som fastighetsägare mycket svårt att 
kontrollera felsortering i kärlen.  
Laholmshem drabbas av kostnader i form av extra tömningar.  
Kommentar KS: Rätt sorterat avfall är grundläggande för bra avfallshantering och 
ekonomi. Dåligt sorterat avfall som kommunen lämnar ifrån sig medför mindre 
inkomster för återvinningsmaterial och höjda kostnader för förbränning. Även detta 
hade kunnat avhjälpas om det fanns en rutin att fastighetsskötaren kör fram kärlen 
till hämtstället. Då hade fel sorterat kunnat avhjälpas av fastighetsskötaren vid det 
tillfället. Även detta är vanligt förekommande arbetssätt för flerbostadsägare. 

31 § Hushållsavfall fr 
verksamheter  

Laholmshem har platser där hushållsavfall från verksamhet och hushållsavfall från 
boende blandas. Exempel är äldreboende där både verksamhet som kök och vård 
delar sophantering med boende i servicelägenheter m.m. Kommentar KS: Det är 
alltså verksamhetsavfall som inte ska blandas med hushållsavfall, ”hållas skilt från 
annat avfall än hushållsavfall”. 

14 § Utymme för avfallshant.  Flertalet soprum idag är ej dimensionerade för ytterliggare kärl för hantering av 
separat matavfall.  
Laholmshem kommer behöva bygga om/bygga ut flertalet soprum.  
Kommentarer KS: Anar att det är hänvisat till fel §. Idag läggs både matavfall och 
restavfall i samma kärl. Restavfall kommer att minska vilket innebär att mindre kärl 
kan användas. Åtgärden ger förhoppningsvis utrymme till kärl för matavfall. 

 

BILAGA 2 – KRAV PÅ AVFALLSUTRYMMEN OCH TRANSPORTVÄGAR GÄLLANDE KÄRLHÄMTNING  

KOMMENTAR  

 

Krav på vändplats vid återvändsgränd kräver i flertalet fall totala ombyggnationer bostadsområdena.  

Höjdkravet för hämtningsbil ligger på  4,7m, alltså  högre än frihöjden på  motorvägarna på  4,.5m. Detta ställer 
orimliga krav på våra områden gällande träd etc.  

 

Kommentar KS: Förslag på åtgärder har getts under respektive synpunkt. 

 

Övrigt 

Tillagt i föreskrifterna § 13:  

På begäran av den avfallsansvariga nämnden kan insamling/hämtning i kulturskyddat område i Gamleby 

för samtliga typer av abonnemang ske i tvåfackskärl.  

 


