
Laholm ska bli 
en av de 50 bästa 
miljökommunerna 

i Sverige.



Miljölyftet i Laholm är kommunens nya satsning för att åter befästa 
sin ställning som aktiv och miljövänlig kommun. Inom tre år ska Laholm 
vara topp 50 på Miljöaktuellts ranking.

Att nå topp 50 gör sig inte själv, det krävs mycket vilja och engagemang 
hos politiker, tjänstemän och allmänhet. Och ambitionen behöver genom-
syra alla verksamheter och synas i både kommunplaner och budget.

Arbetet med Miljölyftet kommer att pågå i flera år och mer eller mindre 
involvera alla kommunanställda. Grundläggande är att få in miljöperspekt-
ivet som en självklar del i arbetet oavsett om det gäller utbildningsfrågor, 
fordonstransporter, webbkonferenser, kommunens avfallshantering eller 
den fysiska planeringen. En tydlig hållbarhetsprofil är viktig för att vara en 
attraktiv kommun att bo i och flytta till. 

Som ett led i Miljölyftet anordnas en utställning 4-13 juni i Laholms Stads-
bibliotek med en lång rad goda exempel från kommunens verksamheter. 
Tanken är att utställningen ska ge inspiration och engagemang för den 
utmaning vi står inför. Där kan man exempelvis se hur duktiga vi är på en 
rad områden bl a på att minska matsvinnet i skolorna, minska kommunens 
totala energianvändning, minska användningen av rengöringskemikalier, 
hur vi arbetar med Grön Flagg i skolorna och mycket mer. 

Välkomna till Miljölyftet!

Thomas Jönsson  
Kommunstyrelsens ordförande

Ove Bengtsson
Miljö- och byggnadsnämndens ordförande

Kontaktpersoner:
Miljöchef Torsten Kindt, torsten.kindt@laholm.se
Energi- och klimatrådgivare Johanna Ivarsson, johanna.ivarsson@laholm.se
Utredare Elin Tallqvist, elin.tallqvist@laholm.se



Laholm är en av landets 95 ekokommuner 
som åtagit sig att ständigt bli miljömässigt 
bättre. Redan 1993 var Laholm med i 
Ekokommunernas tidigaste form. Miljö-
frågorna vävs in i kommunens planering 
och blir en naturlig del i alla verksamheter 
och beslut. Målet är att utveckla Laholm 
utan att försämra kommande generationers 
förutsättningar.

Laholms kommun är numera en Håll 
Sverige Rent-kommun. Kommunens 
verksamheter och skolor anordnar skräp-
plockar-dagar där man gemensamt plockar 
skräp runt om i kommunen.

Medlem i två riksomfattande nätverk.

Förskola och skola med grön flagg.

Ängskulla Förskola i Veinge är med i 
den världsomfattande miljörörelsen Grön 
Flagg. Håll Sverige Rent står bakom 
Grön Flagg som skapar handlingskraft-, 
kompetens och framtidstro genom att 
utgå från barnen, låta alla vara delaktiga, 
handlingar samt dela med sig av kun-
skap. Ängskulla Förskola har valt Livs-
stil och hälsa som tema, som de tycker 
ligger i tiden. 

Tre utvecklingsområden har man lyft 
fram i temat och de är: 
Det är inne att vara ute. Social kompe-
tens och Livsglädje. 

Ängskulla Förskola tilldelades Laholms 
kommuns miljöpris 2012.

liselott.nilssongustavsson@edu.laholm.se

Ängskulla Förskola i Veinge

Det här gör vi idag:



Skottorpsskolan har jobbat med miljö-
frågor i många år och arrenderar sedan 
1991 tre hektar mark av kommunen i 
anslutning till skolan. Det var eleverna 
själva som drev projektet och hade kon-
takt med grävbolag för dammbygge och 
så vidare. På den marken har barnen sitt 
”uteklassrum” med våtmark, blomster-
äng, skolskog, biodling, trädgårdsland, 
växthus och en amfieteater. 

Skottorpsskolan är också med i Hälso-
främjande skola som innebär att man 
ska använda utomhusklassrummet för 
lektioner regelbundet och känna till allt 
som försiggår där från insektsliv till bär-
odling.
 
Eleverna ska också använda sina sinnen 
på ett kreativt sätt och allt de gör här 
kallas Företagsamt lärande. Ingen dum 
start i livet eller hur?

rosemarie.gustavsson@edu.laholm.se

Skottorps Skola



Vad är ett vattenskyddsområde?

Det är en yta där det föreligger risk för 
att föroreningar kan nå den kommunala 
vattentäkten. Rent vatten är vår viktigaste 
naturtillgång och minsta orenhet i vatten-
täkten kan få förödande konsekvenser för 
en stor grupp människor. Därför har mil-
jökontoret och LBVA informerat fastig-
hetsägare inom de berörda områdena vad 
man ska tänka på när man handskas med 
ämnen som kan förorena vattentäkten. 

anna-carin.karlsson@laholm.se

Livsfarligt och energislukande.

Cirka 600 gatubelysningsarmaturer 
med kvicksilver och lysrör byts ut 
fram till 2016. Avsikten är också att 
byta ut de nyare högtrycksnatrium-
lamporna mot LED-armatur. Driftkost-
naden för en LED armatur är 140 kr/
år jämfört med 500 kr/år för en kvick-
silverarmatur. Totalt sett kommer kom-
munens energiförbrukning vad gäller 
gatubelysning att minst halveras när 
alla kommunens belysningsarmaturer 
är utbytta till LED teknik. Kommunen 
har i dag totalt 6500 gatubelysningar.

Giftiga 
stolpar tas 
bort. 
Belysningsstolpar av 
trä innehåller giftet kreosot och 
ska på sikt ersättas av återvin-
ningsbara kompositstolpar.

Gammal asfalt får nytt liv. Samt-
liga asfaltmassor som fräses 
eller grävs bort från kommunens 
vägnät krossas och återanvänds 
på vägnätet som förstärkning osv.
                              

paul.gruber@laholm.se
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Stora investeringar har gjorts på en 
SBR-anläggning i Hishults reningsverk 
för att förbättra reningsprocessen. SBR 
är en förkortning för Sequencing Batch 
Reactor och är en biologisk reningsmetod 

där alla processer blir genomförda i en 
behandlingstank och får alltså samma 
behandling oberoende av tillrinningsgrad. 

jonas.bengtsson@halmstad.se

Förbättrad reningsprocess i Hishult. 



Miljösamverkan Halland har med hjälp av 
Ekologgruppen tagit fram ett digitalt verk-
tyg som identifierar områden med risk för 
ytavrinning av fosfor från åkermark. Syf-
tet är att minska erosionen från åkermark 
så mycket som möjligt. Fosfor, liksom 
kväve, är viktiga näringsämnen som tyvärr 
kan orsaka kraftig algtillväxt om de ham-
nar i vattendrag och i havet. Enkelt uttryckt 
så kartlägger man riskområden med hjälp 

Verktyg räddar Laholmsbukten. 

Kampanj minskar matsvinnet.

Under 1 månad våren 2012 slängdes 
3 273 skolluncher till en kostnad av 
98 443 kr. Som en följd av det gjordes 
en informationskampanj för att minska 
matsvinnet. Nu våren 2014 kan vi kons-
tatera att matsvinnet har minskat med 
41%! 

Vi försöker välja närodlade råvaror och 
djur som har mindre klimatpåverkan. 
Alla fiskrätter innehåller MSC-märkt 

fisk. Grönsaker väljs efter säsong för 
att undvika sådana som fraktas långa 
sträckor. Köttet vi köper klarar svenska 
djurskyddskrav. 

eva.ahlgren@laholm.se

-41%



Egna brunnar analyserades.

Ett slumpvis urval av 4500 egna brunnar 
i kommunen har analyserats i ett projekt 
tillsammans med två studenter. Att känna 
sig trygg med dricksvattnet är viktigt och 
majoriteten av brunnsägarna visade stort 
intresse för undersökningen. 

Vattnet i 50 brunnar analyserades och 
testades för 25 olika bekämpningsmedel. 
Rester av 9 preparat hittades i 9 brunnar 
och 8 av dem var grävda. Borrade brunn-
nar är mycket djupare och därmed renare. 

lotta.petersson@laholm.se

av Lantmäteriets höjddata och får på så 
sätt en karta över de områden som behö-
ver ses över och åtgärdas. 

Miljökontorets inspektör tar tillsammans 

med lantbrukare fram en åtgärdsplan på 
vad som behöver göras och inom Miljö-
samverkan Halland pågår ett projekt för 
att utvärdera verktyget.    

torsten.kindt@laholm.se

En resa tillbaka i tiden.

Skummeslöv strandhed har sedan 2006 
återskapats av Laholms kommun och de 
boende i ett stort naturvårdsprojekt. Pro-
jektet har finansierats av LONA (lokalt 
naturvårdsprojekt) och EU:s landsbygds-
program och resten har de boende och 
lokala föreningar bidragit med genom sitt 

arbete. Det 4 kilometer långa och 50-100 
meter breda strandområdet har långsamt 
fått växa igen sedan sjuttiotalet.  

Målet har varit en öppen sandhed med 
ljung och örtrika strandängar som gör 
livet gott för både soldyrkare och insekter. 
Alla de uppåt 350 personer som deltagit i 
projektet kan ta åt sig av äran och njuta av 
resultatet. 

Även om alla kan unna sig en stunds väl-
behövlig vila så behöver strandheden fort-
satt skötsel och omvårdnad för att utveck-
las. Den är ju så betydelsefull. Inte bara 
för de som bor vid den, utan för hela 
Laholm.

margareta.lindgren@laholm.se



Såghuslund – Laholms 
bäst välbevarade hemlighet.

Urskogsområdet vid Lagan alldeles upp-
ströms Laholm ska få kommunens hjälp 
att utvecklas i ett nytt LONA projekt 
(lokalt naturvårdsprojekt). Eftersom ingen 
hittar dit behövs anvisningsskyltar och en 
parkering med informationstavlor. En del-
vis handikappsanpassad slinga kommer 
att anläggas så att man kan ta sig runt och 

njuta av naturreservatet. En liten rastplats 
med utsikt är också planerad. 

Månghundraåriga ekar ska få mer luft 
omkring sig och snart kan alla få njuta 
och lära sig mer om denna välbevarade 
urskogspärla vid Lagan. 

margareta.lindgren@laholm.se
Foto: Höijer. Laholms Tidning

Många åtgärder från Laholmshem.

Man har installerat smart belysning i 
trapphusen som automatiskt tänds och 
släcks när man kommer och går. En stor 
del av utomhusbelysningen är också bytt 
från kvicksilverlampor till LED-armatu-
rer. Energibesparingen är över 50%.

Genom att installera vattenbesparande 
duschmunstycken så sparar man många 
liter vatten.

Användning av miljömärkta städpro-
dukter blir ren vinst för miljön.

Installation av värmepumpar minskar 
betydligt elanvändningen för uppvärm-
ning. Besparingen överstiger 70% i kom-
bination med andra åtgärder som tillägg-
sisolering, fönsterbyte med mera.

Man återvinner värmen ur ventilatio-
nen och förvärmer ingående luft eller 
varmt vatten till elementen.

Tilläggsisolering och byte till tätare 
fönster blir mer energieffektivt och 
förutom att man spar energi så blir inom-
husklimatet behagligare.

frank.bylund@laholm.se



Enskilt avlopp allmän angelägenhet.

Laholms 4 500 enskilda avlopp 
ses över för att förhindra att de 
släpper ut bakterier och näring. 
På landsbygden är många gräv-
da vattenbrunnar påverkade av 
just avloppsvatten och fl era av 
vattendragen i kommunen är 
övergödda. 

För att informera om proble-
men har miljökontoret tagit 
fram en broschyr om hur man 
kan förbättra sin närmiljö. Krav 
ställs på fastighetsägare som 
inte renar sitt avloppsvatten 
eller som har gamla och uttjänta 
anläggningar.

nina.fransson@laholm.se

För att informera om proble-
men har miljökontoret tagit 
fram en broschyr om hur man 
kan förbättra 

inte renar sitt avloppsvatten 
eller som har gamla och uttjänta 
anläggningar.

Företagen energieffektiviserar.

Ett informationsprojekt har fokuserat på 
företagens energieffektivisering under 
miljökontorets tillsynsbesök på 50 före-
tag i kommunen. 
De 10 största företagen står för 76% av 
energianvändningen i kommunen och det 
är en jämn fördelning mellan el-och bio-
gas användning. 
Det är glädjande att andelen företag som 
genomför energikartläggningar har ökat 
från 10% 2007 till 30% 2012. 63% av 

företagen väger in energifrågan och hela 
maskinens livslängd när de köper in nya 
maskiner och ny utrustning.
Samarbetet med nedanstående aktörer 
har gett extra kraft åt projektet.
Projektet har genomförts i samverkan med Energirådgiv-
ningen och Näringslivsenhetet i kommunen och projekten 
FEEN (Förnybar och effektiv energi näringslivet Halland) 
där Länsstyrelsen, Miljöforum Halland, Region Halland, 
Högskolan i Halmstad, VÄXA och övriga hallandskommu-
ner deltog.

lotta.petersson@laholm.se

Badhuset rengörs med ånga och 
tvättregler minskar kloranvändning.

Nya ångtvättmaskiner rengör golvet i 
badhuset helt utan rengöringsmedel. 

Hårdare tvättregler på badhuset gör att 
kloranvändningen kan minskas på sikt. 
Fritt klor omvandlas till bundet när det 
kommer i kontakt med smuts och avger 

gasen Trikloramin. 
Det är också bundet 
klor som luktar och 
irriterar ögonen och 
gasen kan i värsta 
fall utlösa astma. 

christer.johansson@laholm.se



El och solenergi istället för olja.

Elbil och elcyklar till Bilpoolen och 
busskort vinner i längden. De anställda 
i kommunen har nu tillgång till de mil-
jövänligaste fortskaffningsmedlen. Vill 
man inte trampa till kommunens möten 
så ska man enkelt kunna ta bussen.

Solfångare värmer pensionärerna i 
Knäred och poolerna i Veinge och 
Knäred. Det är äldreboendet i Knäreds 
Smedjebacken som har bytt solfångare 
och fått 150% bättre effekt från dem. 
Utebaden i Veinge och Knäred värms 
upp av solfångare så även miljön blir ren.

Oljepannor skrotas. Det pågår ett kon-
tinuerligt arbete med att byta ut gamla 
oljepannor mot miljövänligare och effek-
tivare alternativ.

Energianvändningen i kommunens 
och Laholmshems fastigheter har 

minskat med 
6,5 % från 2009 
till 2013. 

Målen med 5 % fram till 2014 är nådda 
men vi fortsätter energieffektivisera 
allt vi kan!

     johanna.andersson@laholm.se

Begagnade datorer spar även miljön.

Genom att köpa in 2 år gamla datorer till 
kommunen så sparas både pengar och 
miljö. Datorernas prestanda är fortfarande 
bra och deras livslängd blir uttnyttjad 
maximalt. Den här sparåtgärden har gett 
kommunen ett miljöpris från INREGO två 
år i rad. Efter några år skänks sedan da-
torerna till skolbarn i Bosnien för fortsatt 
användning. En viss andel sparas också 
här som reservdelar.

ove.bengtsson@laholm.se

Kommunens städavdelning använder sig 
till stor del av Svanen- och Bra Miljöval-
märkta rengöringsmedel. Antalet liter ren-
göringsmedel som används har minskat 
radikalt från 1412 liter 2006 till 863 liter 
2011.

I pengar blir besparingen 49150 kr för 
2011 jämfört med 2006!

karin.tuvesson@laholm.se

Renare rengöringsmedel.



Planerade och möjliga åtgärder 
för att klara lyftet:

•  Ny fordonsorganisation med inköp av endast miljöbilar
•  Översyn av resepolicyn, utbildning i sparsam körning mm
•  Samordning av varutransporterna till kommunens verksamheter
•  Hållbart boende i all fysisk planering
•  Klimatanpassningsplan och grönområdesutredning i kustområdet
•  Hållbar planering av kommunens dricks-, dag- och spillvatten
•  Ny avfallsplan – bland annat insamling av matavfall
•  Naturvårdsplanen - en populärutgåva planeras för naturvård och friluftsliv
•  Miljökrav vid upphandling – bland annat utveckla rutinerna föruppföljning
•  Införa miljöledningssystem – för att få bättre koll
•  Grön IT strategi – bland annat fler webbmöten och videokonferenser
•  Delta i Fair Trade city, Klimatkommuner, Borgmästaravtal med flera
•  Öka andelen ekologisk mat



www.laholm.se


