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Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Klippans kommun             1:01 

 
Antagna av Kommunfullmäktige i Klippans kommun  2011-11-22, § 22. 

 

Klippans kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala ordningsföreskrifter enligt Ordningslagen 
(1993:1617).   

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
§ 1 

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i 3 kap 

Ordningslagen (1993:1617).  

 

Dessa lokala ordningsföreskrifter innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i 
Klippans kommun ska upprätthållas. 

Bestämmelserna i 18 § har till syfte att hindra att människors hälsa eller egendom skadas till följd av 
användningen av pyrotekniska varor. 

 

Om förbud mot nedskräpning på offentlig plats finns bestämmelser i 15 kap 30 § miljöbalken 
(1998:808). 

 

§ 2 

Dessa föreskrifter är tillämpliga på alla platser inom kommunen som är offentlig plats enligt 1 kap 2 § 
första stycket punkterna 1-4 Ordningslagen (OL) om inte annat anges.  

 

Med offentlig plats enligt 1 kap 2 § första stycket  OL avses: 

1. allmänna vägar, 

2. gator, vägar, torg, parker och andra platser som i detaljplan redovisas som allmän plats 

och som har upplåtits för sitt ändamål, 

3. områden som i detaljplan redovisats som kvartersmark för hamnverksamhet, om de har 

upplåtits för detta ändamål och är tillgängliga för allmänheten, samt 

4. andra landområden och utrymmen inomhus som stadigvarande används för allmän trafik. 

 

Bestämmelserna i 18 § är även tillämplig på andra än offentliga platser inom Klippans kommun. 

  

För områden som kommunen har upplåtit till torghandel finns också Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel i Klippans kommun. 
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§ 3 

Vid tillämpning av 3 kap Ordningslagen och dessa föreskrifter ska, med stöd av 1 kap 2 § andra 
stycket Ordningslagen, följande områden inom Klippans kommun enligt bilaga 1 jämställas med 
offentlig plats: 

1. lekplatser 

2. idrottsplatser 

3. badplatser 

4. motionsspår 

5. begravningsplatser och kyrkogårdar  

 

§ 4 

Innan Polismyndigheten fattar beslut om tillstånd enligt 7 §, 10 § första stycket, 11-12 §§ och 18 § bör 
kommunen ges tillfälle att yttra sig. 

 
Lastning av varor m.m. 
§ 5 

Vid lastning, forsling, lossning och annan hantering av gods ska den som är ansvarig för åtgärden göra 
vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill 
eller dålig lukt. 

 

Avlastning och uppläggning av gods får inte ske så att brandposter, brandsläckningsutrustningar och 
utrymningsvägar blockeras eller så att räddningstjänstens arbete hindras eller försvåras. 

 

Schaktning, grävning m.m. 
§ 6 

Den som är ansvarig för upptagande av grus, jord eller sand, tippning av fyllnadsmassor, schaktning, 
grävning eller annat liknande arbete ska se till att det sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för 
minsta möjliga olägenhet. 

 

Störande buller 
§ 7 

Arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser, t ex stenkrossning, pålning och 
nitning, får inte ske utan Polismyndighetens tillstånd. 
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Containrar 
§ 8 

Ägaren eller nyttjanderättshavaren till en container, som enligt tillstånd ska ställas upp på en offentlig 
plats, är skyldig att tydligt märka containern med ägarens eller nyttjanderättshavarens namn, adress 
och telefonnummer samt med lämpliga reflexer. Vid uppställning av container ska avstånd till 
byggnad väljas så att risken för brandspridning minimeras.  

 

Markiser, flaggor och skyltar 
§ 9 

Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut över en gång- och cykelbana på 
lägre höjd än 2,30 meter eller över en körbana på lägre höjd än 4,50 meter. 

 
Affischering 
§ 10 

Affischer, annonser eller liknande anslag får inte utan tillstånd av Polismyndigheten sättas upp på 
sådana husväggar, staket, stolpar, skyltar eller liknande som vetter mot offentlig plats. 

 

Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är 
avsedda för detta ändamål. Inte heller krävs tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser och andra 
tillkännagivanden som avser näringsidkarens rörelse på byggnad där verksamheten bedrivs. 

 

Högtalarutsändning 
§ 11 

Information, reklam, propaganda eller andra budskap som riktar sig till personer på offentliga platser, 
får inte ske genom högtalare eller liknande utan tillstånd av Polismyndigheten. 

 
Insamling av pengar 
§ 12 

Polismyndighetens tillstånd krävs för insamling av pengar i bössor eller liknande, om inte insamlingen 
utgör led i en tillståndspliktig allmän sammankomst eller offentlig tillställning. 

 

När insamlingen ska ske i samband med framförande av gatumusik krävs inte tillstånd. 

 
Förtäring av alkohol 
§ 13 

Spritdrycker, vin och starköl får inte förtäras på offentlig plats inom området: 
Torggatan/Bryggerigatan/Allétorget/Storgatan/Åbyparken/Åbyplan/Torget i Klippan, enligt karta 
bilaga 2. Socialnämnden kan dock medge tillfälliga tillstånd till servering inom det aktuella området.    
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Camping 
§ 14 

Camping får inte ske på offentlig plats inom detaljplanelagt område. 

 

Hundar 
§ 15 

Grundläggande bestämmelser om tillsyn över hundar finns i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar 
och katter. 

 

Hundens ägare, den som tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande eller den som endast tillfälligt 
vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i 16 och 17 §§. Det som sägs i dessa paragrafer 
gäller inte för ledarhund för synskadad person, signalhund för hörselskadad, servicehund för 
funktionsnedsatt person eller för polishund i tjänst. 

 

§ 16 

Hundar ska hållas kopplade på offentlig plats samt på idrottsplatser, motionsspår och 
begravningsplatser, som jämställs med offentlig plats enligt § 3, bilaga 1. 

 

På andra platser när en hund inte hålls kopplad ska den ha halsband på sig med ägarens namn, adress 
och telefonnummer eller kunna identifieras på motsvarande sätt. 

 

Hundar får inte vistas på: 

1. friluftsbaden i Ljungbyhed och Östra Ljungby samt kommunala badplatsen vid Bandsjön under 
perioden 15 maj till 15 september samt 

2. allmän lekplats enligt bilaga 1. 

 

§ 17 

Föroreningar efter hund ska plockas upp på gång- och cykelbana, gata, torg och park inom 
detaljplanelagt område i tätorterna i Klippan, Ljungbyhed och Östra Ljungby/Stidsvig. Detsamma 
gäller för idrottsplatser i kommunen samt de markerade motionsspår som anges i § 21. 

 
Fyrverkeri och andra pyrotekniska varor 
 
Enligt 3 kap 7 § OL får pyrotekniska varor inte användas utan tillstånd av Polismyndighet, om 
användningen med hänsyn till tidpunkten, platsens belägenhet och övriga omständigheter innebär risk 
för skada eller någon beaktansvärd olägenhet för person eller egendom. 
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§ 18 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får inte, utöver de undantag som anges nedan, användas på 
offentlig plats samt områden som enligt dessa föreskrifter är att jämställa med offentlig plats enligt 3 
§, bilaga 1, utan Polismyndighetens tillstånd.  

 

Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får användas utan Polismyndighetens tillstånd på 
nyårsafton från kl. 16.00 fram till 04.00 på nyårsdagen. Vid användandet ska hänsyn tas till platsens 
belägenhet och övriga omständigheter.  

 

Användande av fyrverkerier och andra pyrotekniska varor får aldrig ske närmare än 30 m från 
tomtgräns till särskilda äldreboenden såsom Åbyhem, Bågen, Ljungåsen och Ljungbygården. 

 

 
Sprängning och skjutning med eldvapen m m 
 
Enligt 3 kap 6 § OL krävs Polismyndighetens tillstånd för sprängning och skjutning med eldvapen och 
för användning av luft- eller fjädervapen inom detaljplanelagda områden. 

 

19 § 

Tillstånd av Polismyndigheten krävs för sprängning och skjutning med eldvapen inom detaljplanelagt 
område och de platser som jämställs med offentlig plats enligt 3 §. 

 

20 § 

Luftvapen, fjädervapen, paintballvapen, pil- och slangbågar får inte användas på offentlig plats och på 
de platser som jämställs med offentlig plats enligt 3 §. 

 

Undantag kan medges genom tillstånd av Polismyndigheten för särskilt arrangemang som innefattar 
sådana vapen. 

 
Ridning  
 
§ 21 

Ridning får inte ske i följande markerade motionsspår: Åslingan, Elfdalsslingan, Bruksslingan, 
Forsmölleslingan, Vasasjöslingan, Kopparmölleslingan, Klockareslingan, Nybodammslingan och 
Åstigen.  
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Adressnummerskyltar 
§ 22 

Varje fastighet med gatuadressnummer, ska placera nummerskylt, som är väl synlig från gata/väg, på 
fastigheten. 

 

Avgift för att använda offentlig plats 
§ 23 

För användning av offentlig plats och område som kommunen jämställt med sådan plats har 
kommunen rätt att ta ut en avgift enligt de grunder som har beslutats av Kommunfullmäktige. 

 

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift 
§ 24 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 5-9 §§, 10 § första stycket, 11 §, 12 § 
första stycket, 13-14 §§, 16-17 §§, 18 § och 20-21 §§  kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § 
andra stycket Ordningslagen. 

 

I ordningslagen 3 kap 19 och 21 §§  finns också bestämmelser om Polismyndighetens rätt att utfärda 
förelägganden och rätt att förverka egendom.  

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 22 december 2011. Äldre beslutade Allmänna lokala 
ordningsföreskrifter upphör därmed att gälla. 

_____ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Rev 2013-10 

Författningssamling 

      1:01:6 

 

 

Bilaga 1    till Lokala ordningsföreskrifter för Klippans kommun  
 

Områden som enligt § 3 jämställs med offentlig plats      (nr på karta) 
 

Lekplatser 
Klippan  

-  Bygelstigen   (1) 

-  Färgaregatan  (2) 

-  Kastanjevägen    (3) 

-  Lillemånsväg  (4) 

-  Spindelgatan  (5) 

-  Stadsparken   (6) 

Östra Ljungby och Stidsvig 

-  Gullvivevägen   (7) 

-  Handlaregatan  (8) 

-  Malmgatan    (9) 

Ljungbyhed  

-  Hjortstigen   (10) 

-  Torget  (11) 

-  Vinkelgatan  (12) 

 
Idrottsplatser 
Åbyvallen i Klippan  (13) 

Lönnbyvallen i Östra Ljungby (14) 

Ljungavallen i Ljungbyhed  (15) 

 

Badplatser 
Friluftsbadet i Ljungbyhed   (16) 

Friluftsbadet i Östra Ljungby  (17) 

Kommunala badplatsen vid Bandsjön (18) 
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Motionsspår 
Åslingan  (19) 

Elfdalsslingan  (20) 

Bruksslingan  (21) 

Forsmölleslingan  (22) 

Vasasjöslingan (23) 

Kopparmölleslingan (24) 

Klockareslingan (25)  

Nybodammslingan  (26)  

Åstigen   (27) 

 
Begravningsplatser 
Kyrkogårdar vid 

 

- Klippans kapell  (28) 
- Vedby kyrka  (29) 
- Gråmanstorps kyrka  (30) 
- Västra Sönnarslövs kyrka (31) 
- Östra Ljungby kyrka  (32) 
- Riseberga kyrka  (33) 
- Färingtofta kyrka  (34) 
- Källna kyrka  (35) 
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HANDLINGSPROGRAM FÖR FÖREBYGGANDE  1:02 
VERKSAMHET OCH RÄDDNINGSTJÄNST, SAMT 
PLAN FÖR EXTRAORDINÄRA HÄNDELSER. 
 
Fastställd av kommunfullmäktige 2015-03-24, § 40. 
 

  Räddningstjänsten Söderåsen har som uppdrag att ansvara för det  
  förebyggande brandskyddet samt räddningsinsatser i Klippans och 
   Åstorps kommuner. Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och  
  säkra var de än är, om det så är på jobbet, i skolan, i hemmet eller på  
  fritiden.  

 
Vi strävar efter att alla ska känna sig trygga och säkra 
Räddningstjänsten jobbar utifrån lagen om skydd mot olyckor vilket 
innebär att man jobbar före, under och efter att en olycka inträffat. 
Detta handlingsprogram har flera syften, framför allt att du som 
kommuninvånare ska få en inblick i kommunernas gemensamma 
räddningstjänst, både det olycksförebyggande arbetet men även den 
utryckande verksamheten.  
Handlingsprogrammet utgör även ett politiskt styrdokument för 
ställningstaganden avseende skydd mot olyckor samt hur 
räddningstjänsten ska arbeta genom de verksamhetsmål som ska 
uppnås under de kommande fyra åren som handlingsprogrammet 
gäller.  
Ett handlingsprogram ska enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 
upprättas inför varje mandatperiod för att därefter skickas ut på remiss 
(bilaga 1) och slutligen antas av kommunfullmäktige. Detta program 
kan liknas vid en långtidsplanering som i sin tur styr hur den årliga 
och lokala planeringen sker inom verksamheten men även samarbetet 
med andra aktörer (bilaga 2). 
Handlingsprogrammet bygger på en risk- och sårbarhetsanalys som 
visar på de aktuella riskförutsättningar som gäller i det geografiska 
ansvarsområdet. I vår dynamiska omvärld sker ständiga förändringar 
som gör att riskbilden kan ändras relativt snabbt, varför analysen 
måste hållas ”levande”. Därför har vi valt att endast omnämna utvalda 
delar av analysen i handlingsprogrammet medan den fullständiga 
rapporten återfinns som separata dokument. 
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Förkortningar och begrepp 
Räddningstjänstområdet är fullt av förkortningar och begrepp som är nödvändiga att 
känna till när man läser handlingsprogrammet. I detta kapitel redovisas de vanligast 
förekommande förkortningarna och begreppen. 
 
BI Brandingenjör 

Personal anställd som brandingenjör. Innehar brandingenjörsexamen. 

 

Bmd/ 

RIB 

Brandman deltid / Räddningsman i beredskap 

Person som agerar deltidsbrandman under räddningsinsats. Innehar lägst 
någon av följande utbildningar: 

 Räddningsinsats för räddningstjänstpersonal i beredskap 

 Brandman deltid 

 

FiP ”Första Insats Person”, akut insatsenhet som inom 90 s enskilt beger sig till 
skadeplatsen dit övriga styrkan ansluter. 

 

FRG-grp Civilförsvarsförbundets frivilliga resurs-grupp 

 

FSO Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor 

 

GIS Geografiska informationssystem 

Digitalt kartstöd där geografiskt knuten information kan presenteras och 
nyttjas. 

 

IL Insatsledare 

Person som agerar insatsledare (nivå 2-befäl) under räddningsinsats. Innehar 
lägst någon av följande utbildningar: 

 Räddningsledning B 

 Brandmästare samt Tillsyn A 

 

IVPA I väntan på ambulans 

Räddningstjänsten larmas som sjukvårdande enhet enligt särskilt avtalade 
kriterier. 

 

LBE Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 
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LEH 

     

 

Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid 
extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap 

 

LSO Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

 

MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

2009 slogs de tre myndigheterna Krisberedskapsmyndigheten, Statens 
räddningsverk och Styrelsen för psykologiskt försvar samman till MSB. 

  

POSOM Psykosocialt omhändertagande 

En stödgrupp för människor som kan aktiveras i händelse av kris eller 
motsvarande. 

 

RAKEL Radiokommunikation för effektiv ledning 

Nationellt kommunikationssystem för samverkan och ledning. 

 

RCH Räddningschef 

Person anställd som räddningschef. Ytterst ansvarig för all 
räddningstjänstverksamhet. 

 

RUB Påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer 

Påbyggnadsutbildning för person med brandingenjörsexamen som genomförs 
vid MSBs (fd SRVs) skola i Revinge. 

 

SBA Systematiskt brandskyddsarbete 

 

SL Styrkeledare 

Person som agerar styrkeledare (nivå 1-befäl) under räddningsinsats. Innehar 
lägst någon av följande utbildningar: 

 Räddningsledare A 

 Brandförman deltid 

 

SRV Statens Räddningsverk 

 

Stf RCH Ställföreträdande räddningschef 
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Tillsyn A 

    
 

Tillsyn A 

MSBs grundkurs i tillsyn och olycksförebyggande arbete.  

Motsvaras av den äldre utbildningen; brandförman heltid tillsammans med 
Räddningsverkets utbildning i förebyggande åtgärder för brandförmän. 

 

Tillsyn B Tillsyn B 

MSBs fördjupningskurs i tillsyn och olycksförebyggande arbete.  

Motsvaras av den äldre utbildningen; brandmästare tillsammans med 
Räddningsverkets utbildning i förebyggande åtgärder för brandmästare. 
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Angreppstid 
Tiden från det att fordonen placerats vid 
skadeplatsen till dess att räddningsarbetet 
kan påbörjas. Vid enklare insatser i 
markplan (marklägenhet/villa) uppgår 
angrepps-tiden normalt sett till ca 1 minut. 
Generellt kan man säga att vid 
lägenhetsbränder ökar angreppstiden med 
en halv minut för varje vånings-plan de fullt 
utrustade rökdykarna ska passera. 
Angreppstiden på industrier varierar 
beroende på angreppsvägarnas längd. 
 
Anspänningstid 
Tiden från alarmering av personalen till 
dess att räddningsstyrkans första fordon 
utgår från brandstationen. 
 
Befäl 
Personal som erhållit befälsutbildning 
motsvarande lägst styrkeledare vid någon 
av MSBs skolor. Har möjlighet att agera 
räddningsledare enligt LSO och FSO. 
 
Beredskap 
Förmåga att igångsätta viss verksamhet 
inom viss tid. 
 
Extraordinär händelse 
En händelse som avviker från det normala 
och innebär en allvarlig störning, eller en 
överhängande risk för en allvarlig störning i 
viktiga funktioner. En extraordinär händelse 
kräver brådskande insatser. 
Geografiskt områdesansvar 
Vid en kris ska de som har ett geografiskt 
områdesansvar verka för att samordningen 
fungerar mellan alla som är inblandande i 
krisberedskapen på lokal, regional 
respektive central nivå. Till exempel 
myndigheter, företag, fri-
villigorganisationer, trossamfund och 
föreningar. 
 
Insatstid 
Tiden från alarmering av insatsstyrkan till 
dess räddningsarbetet kan påbörjas, d v s 
summan av anspänningstid, kör-tid och 
angreppstid. 
 
Kris 
Mycket svår situation. Försvagat till-stånd. 
Att inte kunna bemästra en situation. 
 
Körtid 

Tiden det tar att, med räddningsfordon, 
förflytta sig från brandstationen till 
skadeplatsen. Denna tid påverkas av vägnät, 
trafikintensitet samt vilket väglag som 
råder. Därför beräknas körtid efter en norm 
(fastställd av SRV), som innebär en 
medelhastighet på 60 km/h. Denna 
medelhastighet är att betrakta som hög, 
speciellt i tätbebyggt område. 
 
Resiliensanalys 
Analys av systemens förmåga att klara av 
påfrestningar, stress, störning eller annan 
förändring samt dess förmåga till 
återhämtning. 
Räddningsstyrka 
Styrka med hel- och/eller deltids-anställd 
personal och under ledning av befäl. 
Styrkan har föreskrivna an-spänningstider 
och storlek som ska finnas tillgänglig alltid. 
En räddnings-styrka ska kunna ingripa vid 
alla typer av kommunal räddningstjänst. 
Styrkan ska självständigt kunna hantera 
mindre olyckor samt, i samverkan med 
andra enheter, hantera större olyckor. 
Personal i räddningsstyrkan ska vara 
utbildad eller erhålla utbildning 
motsvarande MSBs RIB. Varje kommun 
ska ha tillgång till en eller flera 
räddningsstyrkor. 
 
Räddningstjänst 
Med begreppet räddningstjänst avses i 
lagen de räddningsinsatser som staten eller 
kommunen ska ansvara för vid olyckor eller 
överhängande fara för olyckor i syfte att 
förhindra och begränsa skador på 
människor, miljö och egendom. För att en 
räddnings-insats ska utgöra räddningstjänst 
ska det vara motiverat med hänsyn till 
behovet av ett snabbt ingripande, det hotade 
intressets vikt, kostnaderna för insatsen och 
omständigheterna i övrigt. 
 
Skadeplats 
Den plats där en olycka har inträffat. 
 
Räddningsvärn 
Frivillig räddningskår utan regelbunden 
beredskap. Personalen larmas in på 
tjänsteplikt vid utryckning.  
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Skydd 
Anordning som förhindrar skadliga 
verkningar av en oönskad företeelse. 
 
Styrel 
Styrel är ett landsomfattande system för 
prioritering av samhällsviktiga elanvändare 
vid en förutsedd eller plötsligt uppkommen 
kortvarig elbrist. 
 
 
 
 

 
 
Sårbarhet 
Oförmåga att hantera oönskade händ-elser. 
 
Säkerhet 
Resultatet av åtgärder eller egenskaper som 
minskar sannolikheten för att olyckor eller 
andra oönskade händelser ska inträffar. 
 
Trygghetspunkt 
I förväg utsedda geografiska samlings-
platser där man vid en händelse kan starta 
upp mötes-/samlingsplatser för information 
eller stöd för den enskilde. 
 

1.1 Inledning 
Enlig lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta ett så kallat 
handlingsprogram inför varje mandatperiod. Handlingsprogrammet beskriver den 
olycksförebyggande verksamheten samt den operativa verksamheten. Dessa kommer inte 
att särskiljas i detta handlingsprogram då verksamheten arbetar enligt helhetsmodellen: 
”före, under och efter olyckan”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2 Klippans och Åstorps kommuner 
Kommunerna är en del av den expansiva Öresundsregionen (Helsingborg-Malmö-
Köpenhamn-Helsingör). Inom regionen finns ett brett och välutvecklat utbud av arbete, 
handel, kultur, service och utbildning. I kommunerna finns allt från större industrier till 
mindre serviceföretag. Dominerande branscher i kommunerna är transportnäringen med 
stora åkerier och lagercentraler. Gällande tillgänglighet till natur och rekreation finns 
Söderåsen, ett skogslandskap med inslag av jordbruksmark som är kännetecknande för 
kommunerna.  
Befolkningsutvecklingen har varit positiv sedan 2000 och företagsetableringen har en 
positiv utveckling. Kommunerna har totalt ca 31 700 invånare, 16 700 i Klippan och 15 000 
i Åstorp.  
Det finns en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla till de 
närbelägna större arbetsmarknadsregionerna då stora vägar och järnvägar går genom 
kommunerna. Kommunerna täcker en total yta om 470 km2. Åstorp med sina 93 km² är 
strategiskt belägen mitt i nordvästra Skåne och Klippan med sina 377 km2 som är den näst 
största kommunen i nordvästra Skåne. Klippans kommun består av fyra större tätorter; 
Klippan, Ljungbyhed, Östra Ljungby och Stidsvig. Åstorps kommun består av de fyra 
tätorterna Hyllinge, Nyvång, Åstorp och Kvidinge. 
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1.3 Räddningstjänsten Söderåsen 
Sedan 1996 har Klippans och Åstorps kommuner haft en gemensam räddningschef samt 
flera gemensamma insatsledare. För att verksamheten skulle kunna upprätthålla en 
likvärdig nivå med samma resurser samt kunna följa samhällets snabba utveckling togs ett 
politiskt beslut om att sammanslå räddningstjänsterna.  
Under 2013 arbetade Klippans och Åstorps kommuner fram ett civilrättsligt avtal avseende 
sammanslagningen av de två räddningstjänsterna. Avtalet innebär att en gemensam 
räddningsnämnd upprättas med ledamöter representerade ur båda kommuner samt att 
verksamheten organisatoriskt inrättas under Åstorps kommun. I samband med 
sammanslagningen antogs det gemensamma namnet ”Räddningstjänsten Söderåsen”.  
På räddningstjänsten arbetar totalt sett ca 70 personer. Ett tiotal av dessa arbetar med 
räddningstjänstfrågor samt utryckning på heltid. Därtill finns ca 60 personer i utryckande 
tjänst, de utgår från sitt ordinarie arbete och är deltidsanställda. Ytterst ansvarig chef för 
verksamheten betecknas ”räddningschef”. 
Hur vi arbetar inom räddningstjänsten kommer att beskrivas närmare i detta 
handlingsprogram. Dels inom det förebyggande arbetet som involverar ytterligare 
förvaltningar än räddningstjänsten samt den operativa verksamheten som styrs genom LSO. 
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2 Kommunernas olycksförebyggande mål 
Kommunernas samtliga förvaltningar måste arbeta gemensamt i syfte att minska antalet 
olyckor och risker. För att bedriva detta arbete på ett effektivt sätt har arbetsgrupper i 
kommunerna tagit fram sex säkerhetsmål. Dessa mål har därefter brutits ner till konkreta, 
tydliga och rimliga prestationsmål, både för kommunerna men även för den enskilde 
kommuninvånaren. 
 
Prioriterade områden 

 Brand 

 Trafik 

 Vattensäkerhet 

 Fallolyckor 

 Miljö 

 Samhällsstörningar 

 
Varje enskild verksamhet i kommunerna ansvarar för att förverkliga dessa prestationsmål 
genom aktiv styrning, planering och återkoppling. Kommunernas säkerhetschef ansvarar 
för att samordna detta arbete så att det sker på ett så effektiv sätt som möjligt. 
 
 

1.4 Brand 
Säkerhetsmål 

I Klippans och Åstorps kommuner ska ingen  
omkomma eller skadas till följd av brand 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar: 

 Ska känna till brandrisker och kunskap om brand 

 Ska ha skälig brandskyddsutrustning i hemmet (brandvarnare) 

 Ska kunna veta hur man får kontakt med Räddningstjänsten för rådgivning om 
brandskydd 

Kommunernas ansvar: 
 Systematiskt brandskyddsarbete i kommunernas verksamheter ska genomföras och 

hållas uppdaterat 

 Undervisning om brandskydd ska ges till skolelever 

 Utbildning i brandskydd ska tillhandahållas till kommunernas personal 

 Kommunernas vård- och omsorgspersonal ska vid arbete i enskilda hem medverka 
till ökad brandsäkerhet 

 Kommunerna ska kontinuerligt utföra tillsyner i enlighet med LSO/LBE 
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1.5 Trafik 
Säkerhetsmål 

I Klippans och Åstorps kommuner ska människor  
kunna röra sig tryggt och säkert i trafiken 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar:  

 Ska följa gällande lagar och trafikregler 

 Ska på cykeln bära cykelhjälm och vid gång i mörker bära reflex 

 Ska visa hänsyn i trafiken 

Kommunernas ansvar: 
 Se till att gator/vägar (inklusive gång- och cykelvägar är trygga och säkra) 

 Under vintern se till att gång- och cykelvägar blir skottade först 

 Betona trafiksäkerhet vid förskolor och skolor 

 Olycksutreda olyckor i syfte att dra lärdomar och erfarenheter 

 

1.6 Vattensäkerhet 
Säkerhetsmål 

Klippans och Åstorps kommuner ska  
vara vattensäkra kommuner 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar:  

 Bära flytväst vid aktiviteter på och invid sjöar/vattendrag 

 Vid innehav av pool på egen tomt se till att det är säkert 

 Se till att vara simkunnig 

Kommunernas ansvar: 
 Undervisa skolelever i simning samt att upprätthålla dessa färdigheter 

 Se till att badplatser är trygga och säkra, bland annat genom att placera 
livräddningsutrustning på badplatser och vid kanotleder 



 
 

 

Författningssamling 

     
 

1.7 Fallolyckor 
Säkerhetsmål 

I Klippan och Åstorps kommuner  
ska antalet fallolyckor minskas 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar:  

 Anskaffa kunskap om fallolyckor 

 Ta ansvar för att utrusta sitt hem i syfte att undvika fallolyckor 

Kommunernas ansvar: 
 Erbjuda hjälp, i form av ”fixartjänster”, till de som inte själva klarar av att utföra 

dessa uppgifter 

 Förebygga olycksrisker inom de egna verksamheternas arbetsplatser 

 Analysera inträffade olyckor i syfte att dra lärdomar och erfarenheter 

 Ansvara för god renhållning på gator/vägar (snöröjning, sandning, etc)   

 

1.8 Miljö 
Säkerhetsmål 

Klippans och Åstorps kommuner ska  
präglas av en god och hållbar miljö 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar:  

 Ha medvetenhet och kunskap så att miljöskada inte förorsakas 

 Ha medvetenhet och kunskap kring enskildas påverkan på miljön 

 Livsmedel ska hanteras så att de inte åsamkar sjukdom, smitta eller skada 

Kommunens ansvar: 
 Lagar och föreskrifter för farligt gods ska vara uppdaterade samt att tillsyn av 

dessa ska kunna genomföras 

 Analysera risker som kan påverka miljön 

 Undervisning i och efterlevnad av miljömål gentemot skolelever, 
kommunanställda och särskilda grupper (t ex pensionärer) 

 Miljökontor/miljöförbund ska arbeta med rådgivning, förebyggande arbete samt 
tillsyn 

 Inventera om farligt gods finns samt anskaffa mer kunskap inom området i syfte 
att hanteringen ska vara säker 

 Informera, sprida kunskap och kontrollera livsmedelshantering 
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1.9 Samhällsstörningar 
Säkerhetsmål 

Klippans och Åstorps kommuner ska  
vara rustade för klara samhällsstörningar 

 
Prestationsmål 
Enskildas ansvar:  

 Ha medvetenhet och kunskap om det egna ansvaret (att kunna klara av vissa 
nödsituationer), bl a el-, vatten- och kommunikationsavbrott 

Kommunernas ansvar: 
 Ha en god och uppdaterad krisberedskap med utbildad och övad personal 

 Informera allmänheten om förebyggande åtgärder samt i krissituationer kunna 
informera snabbt och korrekt 

 
Kommunernas riskbild 
Risk- och sårbarhetsanalysen för respektive kommun (Klippans kommun samt Åstorps 
kommun, 2014) utgör underlag för detta handlingsprogram avseende räddningstjänstens 
verksamhet. I detta kapitel redovisas de övergripande risker som finns i Klippans och 
Åstorps kommuner genom att lyfta fram och belysa utvalda delar ur risk- och 
sårbarhetsanalysen. Hela analysen återfinns som bilaga till detta handlingsprogram. 
Sammansättning och näringsliv 
I kommunerna bor det ca 31 500 personer där huvuddelen bor i tätorterna Klippan, 
Ljungbyhed, Östra Ljungby, Stidsvig, Hyllinge, Nyvång, Åstorp och Kvidinge. 
Näringslivet är rikt differentierat och det finns mycket småindustri samt en del större 
företag. En dominerande bransch är transportnäringen med stora åkerier och lagercentraler. 
Handeln är en annan stor näringsgren där flera stora etableringar har gjorts under senare år. 
Kommunikationer 
Kommunikationerna till, från och mellan kommunerna är mycket goda och omfattas av E 4, 
riksväg 21 och länsväg 112.  
Det finns även en välutbyggd kollektivtrafik med både buss och tåg. Det är lätt att pendla 
till de närbelägna större arbetsmarknadsregionerna, viss pendling sker även genom 
kommunerna på väg västerut och österut. 
Farliga verksamheter 
Ingen verksamhet i Klippans kommun faller under lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor ”SEVESO”. 
Flygplatsen i Ljungbyhed är däremot klassad som farlig verksamhet enligt LSO. Alla 
flygplatser som godkänts enligt luftfartslagen klassas som farliga anläggningar enligt LSO. 
I Åstorps kommun finns en verksamhet som lyder under ”SEVESO-direktiven”, nämligen 
Frode Laursen. Detta är en följd av verksamhetens hantering av stora mängder brandfarliga 
varor. 
I övrigt har kommunerna inga andra anläggningar som kan hänföras till gruppen farlig 
verksamhet. Det är Länsstyrelsen som fattar beslut om vilka anläggningar som ska klassas 
som farlig verksamhet.  
Farligt gods 
Enligt en statistik från MSB transporterades uppskattningsvis 33 000-66 000 ton farligt 
gods på E4 och ca 100-33 000 ton på riksväg 21 enbart under september 2006. I 
grovanalysen bedömdes risken för olyckor i denna grupp som ”mindre sannolik”. Däremot 
kan konsekvenserna för liv och miljö bli betydligt högre.  
Det scenario som bedöms få allvarligast konsekvenser för liv är en olycka och ett utsläpp 
med kondenserad giftig gas. När det gäller miljön är en olycka med utsläpp av kemikalier  
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eller brännbara vätskor en katastrof om det skulle medföra att vattentäkten i Kvidinge blir 
obrukbar. 
Sannolikheten för att en järnvägsolycka ska inträffa är relativt låg men konsekvenserna kan 
bli mycket allvarliga. Järnvägen går igenom centrum och avstånden till kommunhus, skola, 
samlingslokal och räddningstjänst till 20-180 m. 
Åstorp är en central järnvägsknut där fem spår möts; Skånebanan mot Hässleholm, 
Söderåsbanan mot Teckomatorp, Bjuvsbanan mot Helsingborg, Kattarpsbanan mot Kattarp 
samt Godsstråket genom Skåne mot Ängelholm.  
Genom Åstorps centrala delar passerade 2003, enligt Banverket, ca 85 000 ton farligt gods 
per år. När tunneln genom Hallandsåsen blir klar förväntas mängderna öka till ca 250 000 
ton farligt gods per år. 
På Klippans bangård hanteras relativt lite farligt gods men det finns dock ett industrispår till 
DHLs lager. Sannolikheten för att en järnvägsolycka ska inträffa är relativt låg men en 
olycka med giftig kondenserad gas kan få katastrofala konsekvenser. 

1.10 Statistik, operativ räddningstjänst 
Följande tabell anger antalet utryckningar under 2012 och 2013 fördelade på respektive 
händelsetyp. 

Händelsetyp 2012 2013 

Totalt antal händelser 682 620 

Deltidsstyrkor 

Automatlarm, ej brand 136 120 

Brand, ej i byggnad 83 62 

Brand i byggnad 56 57 

Sjukvårdslarm (inkl IVPA och ambulanshjälp) 111 70 

Trafikolycka 143 157 

Utsläpp av farligt ämne 9 11 

Övriga larm 121 113 

Räddningsvärn 

Kvidinge 23 30 
 
 
 

2 Räddningstjänsten Söderåsens lokala mål 

Räddningstjänsten eftersträvar ett modernt och ändamålsenligt arbete genom de lokala 
målsättningarna. Genom att låta MSBs nationella strategi, med visionen att ”ingen ska 
omkomma eller skadas allvarligt till följd av bränder i Sverige”, genomsyra framtagandet 
av de lokala målsättningarna har följande områden med respektive mål arbetats fram. 

2.1 Förebyggande 
Förebyggandearbetet ska ske i enlighet med räddningstjänsterna i Skåne Nordvästs 
riktlinjer i syfte att skapa en så likvärdig syn och bedömning som möjligt. Detta sker bland 
annat genom nyttjandet av gemensamt framtagna tillsynshandböcker och 
bedömningsgrunder. 
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Målsättningen är att räddningstjänsten fortsatt ska vara en aktiv aktör inom kommunernas 
samhällsplaneringsarbete för att göra samhället säkrare och tryggare.  
Räddningstjänstens ärendehantering ska vara effektiv och ändamålsenligt organiserad i 
syfte att skapa enkelhet och tydlighet för den enskilde samt övriga aktörer inom 
kommunen. 
Genom fortsatt bedrivande av utbildning och rådgivning till allmänheten förväntas 
kunskapsnivån kring förebyggandefrågor stiga och därmed olycksfrekvensen minska, allt i 
enlighet med MSBs nationella strategi. 

2.2 Övning 
Samtliga befattningar och nivåer av räddningstjänstpersonal ska övas och kvalitetssäkras 
för att kunna möta de risker som dagens samhälle omfattar samt för att skapa trygga och 
handlingskraftiga medarbetare. 

2.3 Operativt 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor syftar till att i hela landet bereda människors liv och 
hälsa samt egendom och miljö, ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande 
och likvärdigt skydd mot olyckor (1 kap 1 §), samt att räddningstjänsten ska planeras och 
organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på 
ett effektivt sätt (1 kap 3 §). 
Detta arbete bedrivs kontinuerligt inom räddningstjänsten. Det senaste steget i denna 
utveckling är att FIP (Första Insats Person) har införts i områdena kring Ljungbyhed. 
Räddningstjänstens målsättning är att på sikt ha täckning med FIP-enheter över hela det 
geografiska området. 
I stort är den övergripande målsättningen, avseende räddningstjänstens operativa förmåga, 
att en räddningsstyrka ska kunna nå samtliga områden inom kommunerna inom 20 minuter. 
 
Före olyckan 
Räddningstjänsten Söderåsen är organiserad så att samtliga medarbetare arbetar efter 
modellen ”före, under och efter olyckan”. I detta kapitel ligger fokus på arbetet som 
bedrivs före en olycka har skett. 

2.4 Organisation och planering 
Till vardags är det främst den heltidsanställda dagtidspersonalen som arbetar 
olycksförebyggande. Vid särskilda tillfällen och evenemang brukar även den 
deltidsanställda personalen bedriva olycksförebyggande arbete i någon form. Den 
heltidsanställda personalen utgår från brandstationerna i Klippan och Åstorp och verkar 
gränslöst över kommungränserna i detta arbete. 
För att det olycksförebyggande arbetet ska bedrivas på ett ändamålsenligt sätt fastställs en 
huvudsaklig inriktning och prioritering årligen. Räddningstjänsten eftersträvar att spegla 
samhällets krav i detta arbete varför aktuella riskanalyser ligger till grund för planeringen. 

2.5 Aktiv aktör i samhällsplaneringen 
Kommunens arbete med plan- och byggprocesser omfattar många interna och externa 
aktörer, räddningstjänsten utgör en av dessa. Räddningstjänstens roll i dessa processer är att 
agera remissinstans avseende brand- och riskfrågor ur kommunens perspektiv. 
Målsättningen är att räddningstjänsten ska vara en aktiv och självklar aktör inom dessa 
områden, både som kontrollinstans men även som rådgivare. 
Kommunens hemsida är en viktig informationskanal och här finns mycket av informationen 
samlad. Räddningstjänstens delar finns under räddning och säkerhet. Räddningstjänsten 
håller hemsidan uppdaterad och aktuell för att kommuninvånarna själv ska kunna hitta  
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information och råd. Vidare finns goda möjligheter att ringa eller besöka räddningstjänsten 
för att få svar på frågor. 

2.6 Utbildning 
Räddningstjänsten erbjuder utbildning i bl a systematiskt brandskyddsarbete, heta arbeten, 
allmän brandkunskap och brandkunskap för grundskoleelever som syftar till att stärka den 
enskildes medvetenhet och kunskap avseende olycks- och riskreduktion i vardagen. Detta 
är en del av strategin för att uppnå det nationella målet (att ingen ska dö eller skadas 
allvarligt till följd av bränder). Räddningstjänsten lägger stor vikt vid att den enskilde ska 
kunna agera självständigt och kunna minimera riskerna samt kunna stoppa ett negativt 
olycksförlopp. 

2.7 Tillsyn 
Inför varje nytt år upprättas en tillsynsplan som beskriver det kommande tillsynsåret. I 
tillsynsplanen väljer räddningstjänsten, i samverkan med Skåne Nordväst, ut vilka 
verksamheter som tillsynsarbetet ska fokuseras på. 
Räddningstjänsten genomför kontinuerligt tillsyner av verksamheterna i kommunerna. 
Syftet med tillsynerna är att kontrollera och hjälpa de enskilda verksamheterna att bedriva 
sitt systematiska brandskyddsarbete på ett ändamålsenligt sätt. Räddningstjänsten lägger 
stor vikt vid att stötta den enskilde i detta arbete genom att medvetandegöra risker och 
ansvarsförhållanden i kombination med tekniska stickprovskontroller. 
I vissa fall genomförs oanmälda tillsyner som även kan ske utanför ordinarie arbetstider, 
exempelvis i samband med offentliga tillställningar, nattklubbar, restauranger, etc. 
Personal som genomför tillsyner har lägst utbildningsnivån Tillsyn A eller motsvarande. 
För vissa objekt krävs lägst utbildningsnivån Tillsyn B, brandingenjörsexamen 
kompletterad med påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer/RUB eller 
motsvarande. 

2.8 Skriftlig redogörelse 
Arbetet med att få in skriftliga redogörelser sker fortlöpande för nya verksamheter. De 
skriftliga redogörelserna utgör ett av underlagen för var tillsyn ska bedrivas. För befintliga 
verksamheter som lämnat in en skriftlig redogörelse ska en ny redogörelse lämnas in då 
något väsentligt är förändrat, exempelvis ägarförhållande eller förändrad verksamhet.  
Vid tillsyn kontrolleras om den skriftliga redogörelsen är aktuell, behövs revideringar krävs 
en ny redogörelse in. Kommunen har inte för avsikt att besluta om någon ny föreskrift för 
inlämnande av skriftliga redogörelser. 

2.9 Sotning och brandskyddskontroll 
Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll av anordningar såsom eldstäder och 
imkanaler över spisar är en viktig del i det förebyggande arbetet. Rengöringen syftar till att 
förebygga brand och brandskyddskontrollen syftar till att upptäcka fel och brister i 
anläggningen för att förebygga skador på människor, egendom och miljö till följd av brand.  
Kommunen ansvarar för all rengöring och brandskyddskontroll. Kommunen har dock slutit 
avtal med enskilda entreprenörer, så kallade sotningsdistrikt, som tilldelats ett geografiskt 
område för att utföra rengöring och brandskyddskontroll. Sotningsdistrikten ska hålla ett 
register över samtliga objekt inom detta område som omfattas av rengöring och 
brandskyddskontroll.  
De personer som för kommunens räkning utför brandskyddskontroll ska uppfylla 
kompetenskrav enligt MSBs föreskrifter. Kommunen tillåter rengöring i egen regi efter 
skriftlig ansökan från enskild fastighetsägare. Ansökan sker på särskild avsedd blankett, 
som finns att ladda ner via kommunens hemsida och behandlas av räddningstjänsten på 
delegation av räddningsnämnden.  
      
 



 
 

 

Författningssamling 

Tidsfrister för rengöring fastställs av räddningsnämnden. Fristerna tas fram med hänsyn till 
sotbildning, bränsle, typ av anläggning samt energibehov med hänsyn till 
klimatförhållanden och bebyggelsestruktur. Detaljer avseende tidsfrister, riktlinjer och 
egensotning återfinns i bilaga 3. 

2.10 Övning och insatsplanering 
Räddningstjänstens personal ska kontinuerligt övas och vidareutbildas så att 
kommuninvånarna kan erhålla kvalificerad hjälp vid räddningsinsatser. En årlig 
målformulerad övningsplan ska därför upprättas för räddningstjänstens personal genom 
kvalitetssäkringsarbetet. 
Övningsplanen ska ange: 

 Vilka personalkategorier som ska delta i respektive övning/utbildning 

 Övningarnas omfattning i tid 

 Övningarnas mål 

 
Övningarna ska genomföras i minst den omfattning som framgår av följande tabell. 

Övning av insatspersonal 

Befattning Timmar/år Antal/år Innehåll i stort 

Insatsledare 24 8-10 
Operativ ledning 

Samverkan 

Styrkeledare 60 20-30 

Operativ ledning 

Samverkan 

Allmän räddningstjänst 

Brandmän 50 20-30 Allmän räddningstjänst 

2.11 Räddningstjänst vid höjd beredskap 
Räddningstjänsten ska under anpassningsperioden, som för närvarande är 10 år, kunna öka 
sin förmåga att hantera händelser som kan uppstå under höjd beredskap. 
Räddningstjänst vid höjd beredskap bygger på de tre principerna; ansvar, likhet och närhet, 
d v s det man ansvarar för i fred ansvarar man även för i krig. Man försöker att efterlikna 
uppgifterna på liknande sätt som i fred samt att man försöker lösa problemen där de 
uppstår, d v s ett decentraliserat förhållningssätt. 

2.12 Omvärldsbevakning 
Dagligen bedrivs omvärldsbevakning både kortsiktigt för de närmsta dagarna samt 
långsiktig för de kommande kalendermånaderna. I det längre perspektivet hänvisas man till 
kommunernas övergripande risk och sårbarhetsanalys. 
Arbetet bedrivs genom säkerhetschefen, brottsförebyggaren, räddningstjänsten och RCB-
TIB Skåne Nordväst. Verktygen som används är WIS med information från de centrala 
myndigheterna och Länsstyrelsen i Skåne. Aktuell och viktig information sprids till 
ansvariga för kommunens samhällsviktiga funktioner samt via kommunens hemsida. 
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3 Under olyckan 

Räddningstjänsten ska, i enlighet med LSO, planeras och organiseras så att 
räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt. 
Detta krav uppfylls genom att räddningstjänsten dels håller beredskap med egen personal 
men även genom samverkan med andra kommuner och räddningstjänster i området. För att 
kunna organisera och dimensionera räddningstjänsten ändamålsenligt används risk- och 
sårbarhetsanalyser som underlag. 

3.1 Räddningstjänstens operativa förmåga 
Räddningstjänsten Söderåsen är organiserad så att 90 % av invånarna ska kunna nås av en 
räddningsstyrka inom 20 minuter. Brandstationer finns inom de fyra tätorterna Klippan, 
Kvidinge, Ljungbyhed och Åstorp. Inom dessa tätorter kan man generellt sett räkna med en 
betydligt kortare insatstid. 

 
Genom proaktivt arbete av stabsbrandmästaren och SOS Alarm nyttjas resurserna optimalt 
vilket gör att räddningstjänstens operativa förmåga kan öka ytterligare.  
Ytterligare information avseende räddningstjänstens förmågor/begränsningar samt 
vattenförsörjning via brandpostnätet återfinns i bilaga 4 respektive bilaga 5. 
För att uppnå målen är räddningstjänstens beredskapsresurser utformade enligt följande 
tabell. 

Funktion/station Ledning Brandmän Anm. Ansp. tid 

Ledningsberedskap 
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Ledningsnivå 4 1 räddningschef i beredskap 

1 stabsbrandmästare 

Ledningsnivå 3 1 brandingenjör 90 s 

Ledningsnivå 2 1 insatsledare 90 s 

Grundberedskap 

Klippan 1 styrkeledare 5 Deltid 5 min 

Ljungbyhed 1 styrkeledare (FiP) 

 

 

4 
Deltid 

90 s 

5 min 

Åstorp 1 styrkeledare 5 Deltid 5 min 

Kompletterande resurser 

Kvidinge Räddningsvärn, frivillig inryckning, tjänsteplikt vid insats 
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Enhetsbeteckningar 

Grunduppdrag 

Djurlivräddning Förmåga till livräddande insats samt hantering av tamdjur 
med befintlig utrustning. 

 

FiP ”Första Insats Person”, akut insatsenhet som inom 90 s 
enskilt beger sig till skadeplatsen dit övriga styrkan 
ansluter. 

 

H (höjdenhet) Livräddning: Förmåga att utföra livräddning via 
höjdfordon enligt metodik. 

Håltagning: Förmåga att utföra håltagning från höjdfordon 
enligt metodik. 

 

IL (insatsledare) Nivå 2-befäl, ledningsfunktion vid nivå 2-larm. 

 

Kem Förmåga att kunna utföra livräddande insats endast iförd 
andningsskydd och brandkläder. 

 

Lättskum Förmåga att kunna producera större mängder lättskum än 
vad en släckresurs kan ge. 

 

Motorsåg Förmåga att bl a kunna utföra stormfällning. 

 

R (räddningsenhet) Grundläggande förmågor som att kunna hantera släckbilen, 
tillhörande utrustning, köra utryckningskörning, 
instruktioner etc. 

 

Räddningsfrånkoppling Förmåga att kunna hantera gällande regelverk vid insatser 
på eller i anslutning till järnväg. 

 

Rapellering Förmåga till livräddande insats genom rapellering i 
förhållande till lokal riskbild. 
 

Rökdykning Förmåga att kunna genomföra en rökdykning i normal 
riskmiljö enligt rökdykarinstruktionens klassificering.  

Förmåga att kunna genomföra en rökdykning i hög 
riskmiljö enligt rökdykarinstruktionens klassificering. 
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Skyddsjordning 

  

 

Förmåga att kunna utföra arbetsmomentet skyddsjordning i 
samband med räddningsfrån-koppling. 

 

Trafik 1: Förmåga att kunna spärra av olycksplats samt utföra 
enkel losstagning. 

2: Förmåga att kunna spärra av olycksplats samt utföra 
enkel losstagning. 

3: Förmåga att kunna spärra av olycksplats samt utföra 
losstagning på tunga fordon. 

 

V (vattenenhet) Förmåga att kunna säkra vattenförsörjningen vid en insats. 

 

Vattenlivräddning 1: Förmåga att kunna utföra en säker ytlivräddning, 
anpassat för stationsområdets risker. 

 

Tilläggsuppdrag enligt avtal 

IVPA ”I Väntan På Ambulans” enligt avtal med Region Skåne. 
Akut insats vid livsfarlig sjukdom eller olycksfall då 
räddningsenhet befinner sig närmare platsen än närmsta 
ambulans. 

 

Sanering av vägbana Avtal med väghållare om sanering av vägbana i samband 
med trafikolycka. 

 
 
 
 
 

Placering Enheter Specialenheter/förmågor 

Deltidsstyrkor 

Klippan R + H + V IVPA 

Kem 1 

Motorsåg 

Räddningsfrånkoppling 

Rökdykning 2 

Sanering av vägbana 

Skyddsjordning 

Trafik 2 

Vattenlivräddning 1 
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Ljungbyhed 

 

 

FiP + R/V 

 

 

Djurlivräddning 

IVPA 

Kem 1 

Rapellering 

Rökdykning 2 

Sanering av vägbana 

Trafik 2 

Vattenlivräddning 1 

Åstorp R + H + V IVPA 

Kem 1 

Lättskum 

Räddningsfrånkoppling 

Rökdykning 2 

Sanering av vägbana 

Skyddsjordning 

Trafik 3 

Rtj Söderåsen IL IL/Nivå 2-befäl 

 

Räddningsvärn 

Kvidinge Brandvattenförsörjning 

Sanering av vägbana 

Trafik 1 

Utvändig brandsläckning 
 

3.2 Alarmering och VMA 
Allmänheten kan vid en olycka larma räddningstjänsten via telefonnummer 112. 
Utlarmning av räddningstjänsten 
Utlarmning av räddningstjänsten utförs genom avtal med SOS Alarm. Det sker genom två 
oberoende sambandsvägar, nämligen via radio- och RAKEL-nätet. 
Särskild plan för allmänhetens alarmering vid teleavbrott återfinns i bilaga 6. 
Viktigt meddelande till allmänheten ”VMA” 
Varning av allmänheten i tätorterna Hyllinge, Klippan, Kvidinge, Ljungbyhed, Nyvång 
samt Åstorp kan utföras med hjälp av ljudsändare och VMA-signalen ”Viktigt meddelande 
till allmänheten”. Signalen kan aktiveras via SOS men även direkt via brandstationerna. Det 
är räddningschef, räddningsledare, polismästare och räddningstjänstansvariga på 
regional/central nivå som kan initiera användning av varningssystemet. 
Signalen består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders paus mellan, denna 
sekvens spelas upp under minst två minuter. 
 
      



 
 

 

Författningssamling 

 
När faran är över ljuder en ny signal för att markera ”FARAN ÖVER”. signalen består av 
en 30-40 sekunders kontinuerlig signal. 
Signalen testas fyra gånger årligen. Det sker första helgfria måndagen i mars, juni, 
september och december kl 15:00. I samband med dessa prov ges information i radio. Vid 
övriga tidpunkter ska man vid signalen vidta följande åtgärder: 

 Gå in alternativt stanna inomhus 

 Lyssna efter information via radio (lokala- eller rikskanaler) 

 Stänga dörrar, fönster och ventilation 

Information delges kommuninvånarna bl a genom kommunernas hemsida under ”Räddning 
och säkerhet” – ”Viktigt meddelande till allmänheten”. 
Information till allmänheten om hur räddningstjänsten bedriver sin varnings- och 
informationsverksamhet ges i samband med externa utbildningar, studiebesök samt vid 
större arrangemang som ordnas i kommunerna. Vid dessa tillfällen beskrivs också ingående 
signalen ”Viktigt Meddelande” och tillhörande varningsrutiner. Fördjupad information om 
varningssystemet ges också i lokalradion i samband med signalens provande. 
 

3.3 Operativ ledning 
Yttre ledning på skadeplats är den operativa ledningen på skadeplats. 
Ledningsorganisationen bygger på fyra ledningsnivåer enligt räddningstjänsterna i Skåne 
Nordvästs överenskomna ledningsdoktrin (Räddningstjänsterna i Skåne Nordväst, 2012) 
där de första ledningsnivåerna hanterar ledningsarbetet på skadeplats. Befälens 
kompetenskrav återfinns i bilaga 7. 
Nivå 1 
Styrkeledaren har ansvaret att leda en enskild enhet och ska vid behov kunna verka som 
sektorchef. Styrkeledaren är normalt räddningsledare vid nivå 1–larm. Det är mindre larm 
som ej kräver samordning av många enheter utan en person ska ha möjlighet att hantera 
samtliga funktioner inom ramen för nivå 1. Styrkeledaren bär gul hjälm på skadeplatsen. 
Rapporter bakåt sker till SOS. 
Nivå 2  
Insatsledaren är normalt räddningsledare vid nivå 2–larm och ska vara fristående från 
samtliga styrkor. Detta innebär att insatsledaren utan dröjsmål ska kunna tas i anspråk på 
olika platser i regionen. Nivå 2 är en typ av larm som kräver ett utökat ledningsbehov i 
form av samordning av enheter eller specialkompetens. Insatsledarens uppgift är att 
koordinera arbetet mellan två eller flera styrkor vid larm av nivå 2 eller 3. Insatsledaren bär 
röd hjälm och gul jacka. Vid nivå 2-larm kvitterar primärstyrkan till SOS och inhämtar 
eventuell kompletterande information. Därefter sker all bakåtrapportering från skadeplatsen 
till Stabsbrandmästaren. Rapportering om när enheter lämnar olycksplatsen samt 
klarrapportering sker dock till SOS, antingen via radioanrop eller statusrapportering.  
Insatsledaren har samordningsansvaret för både informationsinhämtning till 
erfarenhetsåterföring och återkoppling till drabbade. 
Nivå 3 
Vakthavande brandingenjör är normalt räddningsledare vid s.k. nivå 3–larm och ska vara 
fristående från samtliga styrkor. Detta innebär att denne utan dröjsmål ska kunna tas i 
anspråk på olika platser i regionen. Nivå 3 är en typ av larm som kräver ett ytterligare 
utökat lednings- och samverkansbehov. Nivå 3-larm kan även vara den typen som kräver en 
särskild specialkompetens. VBI bär röd hjälm och röd jacka. Vid nivå 3-larm kvitterar 
primärstyrkan till SOS och inhämtar eventuell kompletterande information. Därefter sker 
all bakåt-rapportering från skadeplatsen till Stabsbrandmästaren. Rapportering om när 
enheter lämnar olycksplatsen samt klarrapportering sker dock till SOS, antingen via 
radioanrop eller statusrapportering. 
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Nivå 4 
Den högsta nivån i ledningspyramiden utövas av den regiongemensamma räddningschef i 
beredskap (RCB). Nivå 4 har det högsta ansvaret för strategisk och normativ ledning i 
Skåne Nordväst. I rollen ingår bland annat: 

 Införa eldningsförbud enligt fastställda kriterier av Räddningschefs-gruppen 

 Ansvara för ramar och riktlinjer för insatsen/insatserna 

 Kontakta och initiera kommunledningen om räddningschefen ej är disponibel 

 Ansvara för att beredskapen i Skåne Nordväst är god vid en eller flera pågående 
händelser 

 Samordna för övergripande informationsinsats vid en större händelse 

Normativ ledning innebär att hantera övergripande frågor av typen eldningsförbud, 
prioriteringar av larm på grund av svåra väderförhållanden, exempelvis orkan, snöstorm, 
omfattande och långvariga översvämningar, etc. 
Både RCB och räddningschef i aktuell kommun kan göra skadeplatsbesök. Detta innebär 
inte att räddningsledarskapet övergår till dem. De kan dock när som helst fatta beslut om att 
ta tillbaka räddningsledarskapet om de bedömer att det finns skäl för detta. RCB och 
räddningschef som gör skadeplatsbesök utan att aktivt tagit över räddningsledarskapet ska 
bära svart hjälm. 
Stab 
Räddningsledaren kan knyta till sig en operativ stab till skadeplatsen. Det finns två 
förutbestämda stabsnivåer som snabbt kan etableras på skadeplatsen, Stabsnivå 1 och 
Stabsnivå 2. Stabsnivå 1 och 2 aktiveras på begäran från antingen räddningsledaren, 
stabsbrandsmästaren eller RCB, men först då ledningsnivå 3 är aktiverad.  
Stabsnivå 1 innebär att en Insatsledare från angränsande område ansluter till skadeplatsen 
för att utgöra ett ledningsstöd till räddningsledaren. Alla Insatsledare i SKNV ska kunna 
agera som ledningsstöd enligt Stabsnivå 1.  
Stabsnivå 2 innebär att två brandmän från Höör kör ut ett stabsfordon till olycksplatsen. 
Ytterligare tre befäl (Nivå 2 och Nivå 3) från angränsande region ansluter till stabsfordonet 
för att understödja räddningsledaren.  
Utöver dessa två förutbestämda stabsnivåer finns även möjlighet att komponera ihop en 
stabsresurs med lokala befäl. 
 
 

3.4 Räddningsledarens beslut 
Beslut om ingrepp i annans rätt, tjänsteplikt samt avslutande av räddningsinsats ska 
dokumenteras skriftligt av räddningstjänsten. För närvarande används följande rutiner för 
denna dokumentation. Rutinerna kan komma att modifieras med anledning av ändrad 
insatsrapport eller ändrade rutiner vid SOS centralen. 

 Avslutande av räddningsinsats meddelas omgående till SOS för införande i 
larmprotokoll och därefter införande i räddningstjänstens insatsrapport. 

 Ingrepp i annans rätt och tjänsteplikt dokumenteras på särskild blankett ute på 
olycksplatsen eller via SOS enligt föregående punkt för att därefter föras in i 
räddningstjänstens insatsrapport. 

Räddningsledaren ansvarar för att erforderliga uppgifter inhämtas samt att dessa blir 
införda. 
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Efter en räddningsinsats ansvarar räddningsledaren för att orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts undersöks i skälig omfattning. Detta arbete 
kan utföras av räddningsledaren själv eller av annan/utbildad utredare, se även avsnitt 3.10. 

3.5 Tjänsteman i beredskap ”TiB” 
Kommunen har sedan 2008 en TiB-funktion, på senare år även i samverkan med RCB-TiB 
i Skåne Nordväst. Syftet är att hålla en hög beredskap samt att säkerställa en god 
krishanteringsförmåga och samordna arbetet i samband med en kris. Vid allvarliga 
händelser (större olyckor, kriser eller extraordinära händelser) ger funktionen en tydlig 
kontaktväg in till kommunen från myndigheter, samarbetspartners samt kommunens chefer 
och arbetsledare. 

3.6 Samverkan med angränsande kommuner 
Räddningsstyrkornas uthållighet är begränsad och vid behov (insatser som pågår över 
längre tid) uppnås uthålligheten genom samverkan med angränsande kommuner. 
Begränsningar i uthålligheten kan gälla såväl personal som materiel. Samverkan i 
räddningstjänst sker med grannkommunerna genom avtal där närmsta räddningsstyrka 
alltid larmas oberoende av var kommungränsen går, så kallad ”gränslös räddningstjänst”. 
Genom avtal med angränsande kommuner kan styrkor om ett befäl och flera brandmän för 
första insats inom delar av kommunerna komma från övriga delar av nordvästra Skåne.   
Samverkan sker även med gemensamma befälsresurser. Samverkan bedrivs i första hand 
inom Skåne Nordväst som omfattar kommunerna: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 
 
Efter Olyckan 
När man har drabbats av eller bevittnat en olycka kan det vara obehagligt på många sätt. 
Därför är det viktigt att visa att vi finns till för de drabbade. I detta kapitel ligger fokus på 
arbetet som bedrivs efter att en olycka har skett. 

3.7 Återkoppling till de drabbade 
Det kan vara många frågor som dyker upp efter en olycka som de drabbade inte har fått 
svar på, t ex ”varför olyckan inträffade”, ”varför gjorde räddningstjänsten si eller så”, etc. 
Vid en olycka lämnar räddningstjänsten ut en broschyr om hur man kan gå vidare efter 
olyckan. Aktuellt befäl på plats lämnar även ut sitt visitkort till de drabbade för fortsatt 
kontakt och återkoppling. 
Vid en större brand eller olycka kan informationsbehovet vara stort. Då kan det bli aktuellt 
att bjuda in till en träff där flera aktörer kan delta, t ex polisen, räddningstjänsten, 
fastighetsbolag, försäkringsbolag, med flera. 

3.8 Kamratstöd 
När olyckan har varit framme kan det även påverka den egna personalen som kan må dåligt 
efter en insats. Räddningstjänsten arbetar med internt kamratstöd där särskilt utbildad 
personal kan bemöta personer som har varit med om en tragisk händelse som har påverkat 
dem. Aktuellt befäl initierar kamratstöd efter de riktlinjer som är framtagna för denna typen 
av händelser. 

3.9 Psykosocialt omhändertagande ”POSOM” 
Vid en olycka, även en mindre sådan, där personerna som är inblandade behöver hjälp i 
någon form har POSOM kunskap om psykiska reaktioner och kan ge första hjälpen på det 
känslomässiga och sociala planet. De som arbetar i POSOM är en ledningsgrupp och  
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särskilt utsedda stödpersoner. Stödpersonerna har i uppdrag att ge stöd till drabbade 
individer och/eller deras närstående. 
POSOM ska fånga upp problem eller svårigheter och vid behov slussa dessa vidare till rätt 
person eller instans. 
Beslut om att kalla in POSOM fattas av TiB, räddningschef, polisinsatschef, kris- och 
säkerhetssamordnaren eller av ledningsgruppen i POSOM enligt larmrutin. 

3.10 Olycksundersökning 
När en händelse/olycka sker som i sin tur föranleder en räddningsinsats är kommunen 
enligt LSO skyldig att, i skälig omfattning, klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
samt hur insatsen har genomförts. Detta resulterar i någon form av undersökning som kan 
generera allt ifrån en muntlig genomgång med en enklare dokumentation till föreläsningar 
och rapporter om olyckan.  
Vid särskilt utvalda händelser görs en mer djupgående olycksundersökning av 
räddningstjänstens olycksutredare. Mer detaljerad information om räddningstjänstens 
olycksundersökningar återfinns i bilaga 8. 
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För att vi tillsammans ska få ett säkrare samhälle med strävan efter att färre olyckor ska 
inträffa, måste vi som kommun men även du som enskild aktivt arbeta för att förebygga 

bränder och andra olyckor, som också är intentionen med Lagen om Skydd mot Olyckor.
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Bilaga 1: Sändlista samt inkomna synpunkter, remissinstanser 
Myndigheter  

Länsstyrelsen Skåne, Försvarsenheten: -- 

 

Polismyndigheten Skåne: 

 

 

Region Skåne: 
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SOS Alarm AB: -- 

 

Trafikverket: -- 

 

Transportstyrelsen: -- 

Angränsande kommuner och kommuner i Nordvästra Skåne 

Räddningsnämnden i Bjuv: 

 

 

Räddningsnämnden i Båstad: 

 

 

Räddningsnämnden i Helsingborg: -- 

Räddningsnämden i Höganäs 
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Räddningsnämnden i Landskrona: 
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Räddningsnämnden i Svalöv: 

 

 

Räddningsnämnden i Ängelholm: 

 

Räddningsnämnden i Örkelljunga: 
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Inom Klippans och Åstorps kommuner 

Barn- och utbildningsförvaltningen (Klippan): -- 

 

Bildningsförvaltningen (Åstorp): -- 

 

Bygg- och miljönämnden (Åstorp): -- 

 

Kommunledningsförvaltningen (Klippan): -- 

 

Kommunstyrelseförvaltningen (Åstorp): -- 

 

Plan- och byggkontoret (Klippan): -- 

 

Björnekulla Fastighets AB (Åstorp): -- 

 

Treklövern Bostads AB (Klippan): 
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Bilaga 2: Avtal 
Räddningstjänsten Söderåsen har ingått flertalet avtal med andra aktörer avseende beredskap för 
räddningsinsatser. Ett urval av dessa omnämns i denna bilaga, för ytterligare information om avtalens innehåll 
kontakta räddningstjänsten. 

 Samverkansavtal om gemensamma befälsresurser samt räddningstjänst i samverkan inom region 
Skåne Nordväst. (Skåne Nordväst Räddning) 

Avtalet omfattar kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, 
Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. 

 Principöverenskommelse om samverkan mellan Åstorps kommun (räddningstjänsten) och PEAB 
Entreprenad Syd AB 

Avtalet avser snabb hjälp med olika insatser från byggbranschen och gäller såväl i fred, som beredskap 
och krig. 

 Restvärdeskyddsavtal 

Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om att räddningstjänsten ska 
utföra akut restvärdesräddning 

 Saneringsavtal avseende det statliga vägnätet 

Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om att räddningstjänsten ska 
utföra sanering av det statliga vägnätet efter trafikolyckor. 

 Avtal med SOS Alarm Sverige AB (SOS-centralen, Skåne) 

Avtalet avser räddningstjänstalarmering. 

 Avtal med Kommunförbundet Skåne om gemensamma ledningsfordon 

 Avtal med Kommunförbundet Skåne om gemensamt miljöskyddsfordon och organisation av 
kembefäl 

 Saneringsavtal av järnväg och evakuering av tåg 

Avtal mellan Brandskyddsföreningen och Räddningstjänsten Söderåsen om att räddningstjänsten ska 
utföra sanering av järnväg och evakuering av tåg efter järnvägsolycka. 

 Avtal med L.J. Sot AB om skorstensfejarmästare och sotning 

 Avtal med Kvidinge Frivilliga Räddningskår om medhjälp till operativ räddningstjänst 

 Avtal med Region Skåne avseende IVPA och sjukvårdslarm 
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Bilaga 3: Sotning, tidsfrister, riktlinjer och egensotning 
 

Frister för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll 
 
Värme-, varmvatten-, varmlufts- och ångpannor 
Om pannan ingår i en värmecentral som står under kontinuerlig övervakning av en kvalificerad driftsledare kan 
sotning utföras med fristen tre år, oavsett vilket bränsleslag som används. I övriga fall kan, om eldning sker med 
fasta bränslen, sotning göras enligt följande. 

 
Frister Anmärkning 
Sotning/ rengöring 3 ggr/år 
Brandskyddskontroll 
1 gång/3år 

Konventionella pannor 

Sotning/ rengöring 2 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/3år  

Avser pannor med keramisk inklädnad i förbränningskammaren 
eller motsvarande konstruktion för effektiv förbränning av 
bränslet och där pannan är ansluten till ackumulatortank eller 
motsvarande anordning. 

Sotning/ rengöring 1 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/6år 

Avser pannor där eldning sker med träpellets eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och där 
eldningsapparaten är speciellt konstruerad för, från 
brandskyddssynpunkt, effektiv förbränning av bränslet  

 
 
Om eldning sker med flytande bränslen skall sotning ske enligt följande 
 
Frister Anmärkning 
Sotning/ rengöring 3 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/3år  

Avser pannor där eldning sker med tung eldningsolja eller 
annat, från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

Sotning/ rengöring 2 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1gång/6år  

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannans 
märkeffekt överstiger 60 kW   

Sotning/ rengöring 1 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/6år  

Avser pannor där eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, 
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle och pannan 
märkeffekt uppgår till högst 60 kW  

 
 



 
 
 

 

Författningssamling 

      
 
Köksspisar, ugnar, och andra jämförbara förbränningsanordningar för matlagning 
Om eldning sker i större omfattning än för enskilt hushålls behov skall sotning göras enligt följande. 

 
Frister Anmärkning 
Sotning/ rengöring 6 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/3år  

Eldning sker med fasta bränslen, tung eldningsolja eller annat, 
från sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

Sotning/ rengöring 1 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/6år  

Eldning sker med lätt eldningsolja eller annat, från 
sotbildningssynpunkt, motsvarande bränsle 

 
Om eldning sker för enskilt hushållsbehov för uppvärmning och matlagning skall sotning utföras enligt följande: 
 
Lokaleldstäder 
Om eldning sker i lokaleldstäder skall sotning göras enligt följande. 

 
Frister Anmärkning 
Sotning/rengöring 1 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/3år  

Avser eldstäder som utgör den huvudsakliga källan för 
uppvärmning av det rum där eldstaden är uppställd eller för 
matlagning. 

Sotning/rengöring 1ggr/3år  
Brandskyddskontroll 
1 gång/6år 

Avser eldstäder som eldas i mindre omfattning och som inte är 
den huvudsakliga källan för uppvärmning av det rum där 
eldstaden är uppställd eller för matlagning. 
( mindre omfattning = trivseleldning ca 500kg/1m3 ved/år) 

Sotning/rengöring 1ggr/3år 
Brandskyddskontroll  
1 gång/6år  

Eldstaden finns i ett fritidshus 

 
Imkanaler i restauranger eller andra storkök 

 
Frister Anmärkning 
Rengöring 3 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1gång/2år 

Imkanalen betjänar ett kök där matlagning sker i större 
omfattning än för enskilt hushålls behov 

Rengöring 1 ggr/år 
Brandskyddskontroll  
1gång/2år 

Imkanalen betjänar ett kök för endast uppvärmning av mat eller 
motsvarande verksamhet. 

 
Övrigt 
Kommunens föreskrifter om sotningsfrister kan i tillämpliga fall omfatta 
 undantag från sotningen när ingen eldat mellan två sotningstillfällen, 
 möjligheter att ändra sotningsfristen i enskilda fall av brandskyddsmässiga skäl,   
 övergångsförfarandet vid införandet av nya föreskrifter om sotningsfrister. 
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Egensotning 

Policy för sotningsdispens i Klippans och Åstorps kommuner avseende möjligheten för fastighetsägare att sota 
själv eller med hjälp av annan aktör. 

Kommunen får i enlighet med 3 kap 4 § lag (2003:778) om skydd mot olyckor medge en fastighetsägare eller av 
denna utsedd annan aktör att utföra sotningen på den egna fastigheten. Ansvaret för att sotningen sker på ett, ur 
brandskydds-synpunkt, betryggande sätt ligger dock fortfarande kvar hos kommunen.  

Vid överlåtelse av sotningen till annan aktör än fastighetsägaren finns risk för att konflikter kan uppkomma med 
den skorstensfejarmästare som kommunen har avtal med. Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR) 
hävdar att uppdrag för annan att verkställa föreskriven sotning mot ersättning utgör yrkesmässig verksamhet och 
intrång i den näringsrätt som skorstensfejarmästaren för distriktet förvärvat. 

Vid bedömning om sotning kan ske på ett betryggande sätt bör kommunen beakta: 

 Risksituationen 

 Förbränningsanordningens komplexitet 

 Den enskildes kunskap och förutsättningar för uppgiften 

 Vid behov i samråd med andra myndigheter och förvaltningar 

 Kontrolljournal för utförd egen sotning/rengöring ska föras 

 Tidigare och kvarstående anmärkningar på anläggningen 

Vidare ska första ordinarie brandskyddskontroll genomföras inom tre månader efter första genomförda sotning i 
egen regi. 
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Bilaga 4: Förmågor och begränsningar 
Räddningstjänsten ska ha utrustning och personal som är övad för att kunna utföra förekommande typer av 
räddningsuppdrag som utgör kommunal räddningstjänst samt samverka med berörda myndigheter vid statlig 
räddningstjänst. Förmågan innebär inte att alla olyckstyper och olycksstorlekar ska klaras av med enbart 
kommunernas resurser utan att vissa måste lösas genom samverkan med angränsande kommuner. På samma sätt 
måste kommunerna vid behov/förfrågan, kunna hjälpa angränsande kommuner vid större insatser. 

Vid såväl övningar som räddningsinsatser har det visat sig att samverkan mellan kommuner kan fungera bättre 
varför utbildning och övning i samverkan bör prioriteras. Detta avser såväl samverkan med andra räddningstjänster 
som sjukvården och polisen. 

Räddningsstyrkorna består av hel- och deltidspersonal som kan arbeta självständigt med två mindre insatser eller 
tillsammans med en större. Styrkorna ska bl a ha förmågan att självständigt och tillsammans kunna starta upp 
och/eller utföra något av följande uppdrag: 

 Livräddning eller släckinsats med rökdykare invändigt samt med höjdfordon utvändigt vid en 
bostadsbrand 

 Insats med rökdykare i hög riskmiljö och med krav på skyddsgrupp i samverkan med annan enhet 

 Släckning av spillbrand (max 300 m2) vid tankbils-/tankvagnsolycka med så kallade ”polära vätskor” (d v 
s blandbar med vatten och därmed svårare att släcka än exempelvis bensin eller diesel som inte är 
blandbara med vatten) 

 Losstagning av fastklämda personer vid exempelvis trafikolyckor 

 Utföra akuta åtgärder med defibrillator eller sjukvård enligt L-ABCDE (Livsfarligt läge, Airway, 
Breathing, Cirkulation, Disability, Exposure) vid sjukvårdslarm eller IVPA-larm (I Väntan På Ambulans). 

 Oljebekämpning 

 Övrig räddningstjänst, exempelvis djurlivräddning, ras, skred, stormskada, översvämning, etc. 

 Livräddning vid en kemikalieolycka i branddräkt 

Räddningsstyrkornas uthållighet är begränsad och vid behov av insatser som pågår över längre tid uppnås 
uthållighet genom samverkan med angränsande kommuner. Begränsningar i uthållighet kan gälla såväl personal 
som materiel.  
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Bilaga 5: Vattenförsörjning via brandpostnätet 
Inom kommunernas tätorter ska det finnas erforderligt antal brandposter anslutna till kommunens 
vattenledningsnät. Brandpostsystemet ska vara utfört enligt Svenska vatten- och avloppsverksföreningens 
anvisningar. 

Samhällsbyggnadskontoret svarar för underhållet av kommunernas brandpostnät samt upprättandet av 
brandpostkartor. Nya brandposters placering ska bestämmas i samråd med räddningstjänsten. 

Inom kommundelar där brandpostnät inte finns eller inte kommer att anläggas kan det, efter räddningsnämndens 
prövning och beslut, anläggas branddammar samt andra särskilt iordningställda uppställningsplatser för 
motorsprutor. 

Samhällsbyggnadskontoret svarar för anläggandet och underhållet av nämnda anläggningar, vilka även ska finnas 
angivna i separat plan. 

Räddningstjänsten disponerar tankbilar för att säkerställa vattentillgången genom så kallad alternativ 
brandvattenförsörjning på landsbygden samt i de tätorter där brandpostnät saknas. 
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Bilaga 6: Alarmering vid teleavbrott 
Räddningstjänsterna i Skåne har tillsammans med Länsstyrelsen kommit överens om rutiner vid teleavbrott samt 
när åtgärder ska vidtas. 

Tele-/nätoperatör meddelar SOS Alarm omgående vid bortfall omfattande fler än 100 abonnenter under minst 15 
minuter. 

SOS Alarm meddelar insatsledare i beredskap och polis vid förväntat bortfall som pågår längre än 1 timme efter 
det att SOS Alarm har fått kännedom om avbrottet. 

På uppdrag av tele-/nätoperatör alternativt räddningsledaren meddelar SOS Alarm Sveriges Radios 
sändningsledning. 

Kommunal räddningstjänst vidtar åtgärder i övrigt, t ex utplacering av fordon med kommunikationsradio, när 
avbrottet bedöms pågå längre än 3 timmar efter det att SOS Alarm har fått kännedom om avbrottet och berör tätort 
med fler än 1 000* abonnenter respektive landsbygd med fler än 300* abonnenter. 

*Om mobiltelefonnätet fungerar eller om bortfallet är förlagt mellan kl 00:00 och 
kl 05:00 fördubblas gränsvärdet avseende minsta antalet abonnenter. 

 

Planerade uppställningsplatser för ”larmfordon” vid teleavbrott 

Färingtofta  Kyrkan 

Hyllinge  Torget 

Klippan  Brandstationen 

Kvidinge  Brandstationen 

Ljungbyhed  Brandstationen 

Nyvång  Biblioteket 

Riseberga  Kyrkan 

Stidsvig  Skolan 

Åstorp  Brandstationen 

Östra Ljungby  ICA-butiken     

 

Bilaga 7: Befälens kompetenskrav 
Följande tabell anger kraven på lägsta utbildningsnivå för respektive befälsbefattning inom Räddningstjänsten 
Söderåsen. 

Befattning Lägsta utbildnignsnivå 
Räddningschef Räddningsledning B samt Tillsyn B / motsvarande 

Stf räddningschef Räddningsledning B samt Tillsyn B / motsvarande 

Insatsledare Räddningsledning B samt Tillsyn A / motsvarande 

Styrkeledare Räddningsledare A / motsvarande 
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Bilaga 8: Olycksundersökning 
När en händelse/olycka sker som i sin tur föranleder en räddningsinsats är kommunen, enligt 3 kap 10 § i lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor, skyldig att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet 
och hur insatsen har genomförts.  

Mål 

Att färre ska omkomma, färre antal ska skadas samt att skador på egendom och miljö minskar. 

Syfte 

Att ta lärdom utifrån de olyckor som sker för att därefter aktivt kunna påverka/föreslå åtgärder för att minska 
antalet liknande oförutsedda händelser i framtiden. Strävan är också att öka samhällets/kommunens förmåga att 
förebygga och hantera situationer som kan föranleda räddningsinsatser. 

För räddningstjänstens operativa verksamhet är strävan att alltid öka kunskapen för att vara bättre förberedda för 
framtida händelser, genom att analysera samt dra lärdom av de olika situationer/händelser som man ställs inför.  

Analys sker även av egna insatser för att i framtiden kunna bli effektivare, samt för att minimera felkällor. 

Grundläggande olycksundersökning (berörd räddningsledare) 

Genomförs av berörd räddningsledare vid alla olyckor som föranleder en räddningsinsats. En grundläggande 
undersökning görs i princip alltid. Den grundläggande undersökningen är som regel enkel och baseras på den 
initiala datainsamlingen (vid behov inhämtar räddningsledaren information och stöd från andra 
kompetensområden): 

 En tidig bedömning av orsakerna till olyckan 

 En kortfattad beskrivning av olycksförloppet och räddningsinsatsen. 

 En skriftlig redovisning i räddningstjänstens insatsrapport samt eventuella bilagor 

Enkel olycksundersökning (utsedd olycksutredare) 

Genomförs vid behov av en utsedd olycksutredare. En enkel olycksundersökning bygger vidare på den 
grundläggande undersökningen och utförs normalt tidigast första vardagen efter olyckstillfället. Här behövs oftast 
en kompletterande datainsamling och en mer strukturerad analys av olycksorsaker, olycksförlopp och 
räddningsinsats. Förslagen till åtgärder kan bli mer långtgående. 

Utöver räddningstjänstens insatsrapport kan den utökade olycksundersökningen redovisas i en särskild rapport, 
eller som bilaga till räddningstjänstens insatsrapport. 

 

Fördjupad olycksundersökning (utsedd grupp för olycksundersökning) 

Genomförs vid behov av en utsedd grupp för olycksundersökning. En fördjupad undersökning kräver större 
kunskaper, vunna genom utbildning och/eller erfarenhet. Det handlar dels om kunskap om olyckor samt dels om 
utredningsmetodik. En person utses som ansvarig för utredningen, även om det ofta handlar om en grupp av 
personer med olika kunskapsområden som arbetar tillsammans. Denna person ansvarar för redovisning av 
undersökningen, antingen som en fristående rapport eller som bilaga till räddningstjänstens insatsrapport. 
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Kostnader 

Utredningskostnaderna ska alltid ställas i relation till nyttan. 

 

Utbildning 

Förutom erfarenheter, kan lämplig utbildning för en olycksutredare vid räddningstjänsten vara: 

 Utbildning i metoder för olycksundersökning 

 Utbildning i brandorsaksutredning 

 

Samverkan 

Kommunen är skyldig att hjälpa till vid utredningar som polisen och andra myndigheter utför efter olyckor som har 
föranlett räddningsinsats enligt 3 kap 8 § i lag (2003:789) om skydd mot olyckor. 

Möjlighet finns att använda annan kommuns kompetens (enligt samverkansavtal för räddningstjänsterna i Skåne 
Nordväst) vid genomförande av dessa utredningar. Om undersökningen görs i samverkan med andra ska 
rapporteringen lösas i samråd. 

 

Beslut om olycksutredning 

Olycksutredning får initieras av: 

 Räddningschefen 

 Räddningstjänstens egen utredare (om sådan finns) 

 Berörd räddningsledare 

 Annat befäl får även initiera en utredning på begäran från räddningstjänstens egen personal 

 

Kriterier 

Fördjupad/utökad olycksundersökning initieras/genomförs vid: 

 Olyckor med dödsfall eller svårt skadade 

 Olyckor med höga skadekostnader 

 Stora händelser som är angelägna för kommunen 

 Frekventa geografiskt betingade händelser 

 Miljöolyckor 

 Eget intresse från räddningstjänsten/kommunen 

 Förfrågan av annan myndighet 

Återkoppling 

Återkoppling av utförda olycksutredningar sker genom samverkansgruppen för brand och olycksutredning Skåne 
Nordväst. Här finns representanter från kommunerna i Nordvästra Skåne där erfarenheter och lärdomar tas tillvara 
över kommungränserna. Inom kommunen sprids informationen genom förvaltningschefsgruppen och för 
räddningstjänstens personal återkopplas olycksutredningar vid övningar o 
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORG- 1:03 

HANDELN I KLIPPANS KOMMUN 

 

Antagna av kommunfullmäktige 2008-10-28, § 84. 

 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

§ 1 

Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokal ordningsföreskrifter gäller 
dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med föreskrifterna är att upprätthålla den 
allmänna ordningen. 

 

§ 2  

Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel: Allétorget och Torget i Klippan samt Torget i Ljungbyhed. 

 

Polismyndigheten får efter samråd med kommunstyrelsen anvisa annan plats för Åby marknad i 
Klippan, Gammelmarknaden i Ljungbyhed och liknande arrangemang. 

 

Fördelning av saluplatser 

 

§ 3  

På de allmänna försäljningsplatserna finns endast tillfälliga saluplatser vilka bestäms av 
kommunstyrelsen. 

 

§ 4  

Vid fördelningen av saluplatserna gäller följande: 

 

Försäljare, som bedriver återkommande torghandel i Klippan och betalar hel- eller halvårsavgift, får i 
mån av plats tilldelas plats på Allétorget. Övriga försäljare anvisas plats på Torget. 

 

Saluplatser tilldelas försäljarna i den ordning som de kommer till försäljningsplatsen, eller genom 
lottning, om det är lämpligare. 
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Tider för försäljning 

 

§ 5  

Torghandel får ske helgfria onsdagar och lördagar. Om helgdag infaller på torgdag, får torg-handel i 
stället ske närmast föregående vardag. 

 

Försäljning av jordgubbar eller liknande bär och frukter får under juni, juli, och augusti månad pågå 
vardagar och lördagar. 

 

Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00 vardagar och lördagar kl 
08.00 – 16.00, ifall nämnden inte medgivit undantag eller beslutar annat. 

 

Försäljarna får inte tidigare än en timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor eller 
redskap på försäljningsplatsen.  

 

Varor och redskap skall vara bortförda senast en timme efter försäljningstidens slut. 

 

Försäljning av julgranar får med kommunens tillstånd under tiden från och med den 1 december till 
och med den 23 december pågå vardagar mellan klockan 08.00-20.00 samt på julafton mellan klockan 
08.00-16.00. 

 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får nämnden 
besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt ställas 
in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

 

§ 6  

Enligt lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel (1998:514) skall försäljare till 
kommunen uppge namn eller firma, person- eller organisationsnummer samt adress och tele-
fonnummer. Försäljaren skall även överlämna kopia av sitt F-skattebevis. 

 

Försäljning av livsmedel 

 

§ 7  

Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 
bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt före-
skrifter meddelade med stöd av dessa. 
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Placering av varor, redskap och fordon 

 

§ 8  

Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller mellan 
saluplatserna. 

 

 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen eller uppställas så att 
det hindrar övrig försäljningsverksamhet. 

 

Renhållning m m 

 

§ 9  

En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 30 minuter efter försäljningstidens slut samla ihop 
avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort det. 

 

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

 

§ 10  

För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgifter enligt de grunder som 
har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Fr o m 2009-01-01 gäller följande avgifter: 

 

Årsavgift, 12 mån 1 700 kr 
Halvårsavgift, 6 mån 900 kr 

Månadsavgift 350 kr 

Dagavgift, en försäljningsdag 100 kr 

 

Överträdelse av föreskrifter 

 

§ 11  

Om straff eller påföljd för förseelse mot bestämmelserna i dessa ordningsföreskrifter för torghandeln 
gäller vad som är föreskrivet i ordningslagen den 1 april 1994 (SFS nr 1993:1617). 
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Saluhållande i strid mot bestämmelserna i livsmedelslagstiftningen medför straff enligt nämnda 
lagstiftning. 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2009. 
_____ 
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SKYDDSBESTÄMMELSE FÖR KOMMUNALA  
GRUNDVATTENTÄKTER    1:04:A 
 
Antagna av Kommunfullmäktige 1986-09-23, § 99 
Fastställda av länsstyrelsen 1987-02-27. 
 
Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentäkter i Färingtofta inom Klippans 
kommun. 
 
§ 1  
Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde, som utmärkts på bifogad karta. 
Skyddsområdet är indelat i brunnsområden samt skyddszon. 
 
§ 2 
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 
 
§ 3 
Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande: 
 

a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna f och g 
angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 

b) Anläggning för förvaring av stallgödsel, urin, pressvatten, och dylikt skall utföras, skötas och 
underhållas så att dess innehåll ej genom läckning eller genom bräddning t.ex. vid 
regntillfällen kan nedtränga i marken. 
 
Anläggning skall utföras enligt de råd och riktlinjer (Miljöskydd vid djurhållning – allmänna 
råd) som statens naturvårdsverk utfärdat. 
 

c) Spridning av gödsel, urin, pressaft och slam i större mängd än vad som erfordras från 
gödslingssynpunkt får ej förekomma. Spridning skall utföras så att utlakningen av kväve 
minimeras. 
 
Slam från avloppsanläggningar får endast spridas efter tillstånd av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. All gödsling – även med handelsgödsel – skall sek enligt gödslingsplan 
som markinnehavaren upprättat. Tillämpningen av gödslingsplanen skall dokumenteras i årlig 
journal över tillförda mängder och tidpunkter härför. 
 

d) Kemikalier – typ bekämpningsmedel, blastdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt 
– får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av 
besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles 
på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall 
räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

e) Avloppsvatten i miljöskyddslagens mening får ej utsläppas på eller i marken utan miljö- och 
hälsoskyddsnämndens tillstånd. Sådant tillstånd medges endast om utsläppet med hänsyn till 
avloppsvattnets mängd och beskaffenhet, grundvattenytans läge m.m. kan ske utan risk för 
grundvattnet. 
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f) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska 
skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk 
utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor SFS 1961:568 
skall iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. 
Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

g) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och 
transformatorolja, tjärprodukter samt industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej 
anordnas annat än om miljö- och hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd 
därtill. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får 
lagras och dels förskriva de skyddsåtgärder som måste vidatas. 
 

h) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- 
och hälsoskyddsnämndens tillstånd. 
 

i) Grus- eller sandtäkt inom skyddszonen får ej ske till större djup än tre meter över högsta 
naturliga grundvattennivå. 
 
Återfyllning av grus- eller sandtag får ej ske med sådant material att väsentlig minskning av 
grundvattenbildningen eller grundvattenförorening kan bli följden. 
 
Efter avslutad täkt skall ett marklager som tillåter tillfredsställande vegetation påföras. 
 
På väl synlig plats vid infart till grustäktsområdet skall genom exploatörens försorg uppsättas 
en skylt med texten: Skyddsområde för grundvattentäkt. Förbjudet att här tömma bensin, olja, 
fett, avfall m.m. Spill eller läckage skall omedelbart anmälas till räddningskåren och miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. 
 

j) Vid grus- eller sandtäkt använd och med petroleumprodukt driven stationär maskin skall vara 
försedd med en tät uppsamlingsanordning, anbringad under motor och bränsletank samt 
rymmande hela den förekommande bränslemängden. Detsamma gäller rörlig sådan 
arbetsmaskin, då den ej är i bruk. 
 
Innehavaren av maskinen skall tillse att uppsamlingsanordningen ej genom vattenfyllning eller 
på annat sätt bringas ur funktionsdugligt skick. 

 
§ 4 
Överträdelse av ovannämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen. 
_____ 
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SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR GRUNDVATTEN- 1:04:C 

TÄKTEN VID KLINTARP 

 

Fastställd av länsstyrelsen 2003-03-03, med ändring av regeringen  

2006-11-23 (§ 2 d, f och g). 

Huvudman för vattentäkten i Klintarp är Klippans kommun. 

 

§ 1 Brunns- och skyddszoner 

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad 
karta. Skyddsområdet är indelat i brunnsområden samt inre och yttre skyddszon. Inom 
brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas och brunnsområde skall vara inhägnat. 

 

§ 2 

Inom skyddsområdet gäller följande: 

 

a) Miljöfarliga ämnen 

Inre och yttre skyddzon: Upplag, hantering och lagring av för grundvattnet skadliga ämnen såsom 
bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och transformatorolja, tjärprodukter samt industriella 
råvaror, produkter och avfallsämnen får inte anordnas utan tillstånd från kommunens nämnd för 
miljöfrågor. Nämnden har att bestämma vilka mängder som får lagras och äger föreskriva om 
eventuella skyddsåtgärder. 

 

b) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 

Inre skyddszon: Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter får normalt inte 
förekomma utöver vad som behövs för bostadsuppvärmning och för jord- och skogsbruksdrift. 
För hanteringen skall i övrigt iakttas vad som gäller enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om 
skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor  

(NFS 2000:4). 

 

Yttre skyddszon: Samma bestämmelser gäller som för inre skyddszon, dock att kommunens 
nämnd för miljöfrågor kan ge tillstånd i det enskilda fallet. 

 

c) Jordbruk, trädgårdsskötsel och djurhållning 

Inre och yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen, slam och 
bekämpningsmedel får inte ske utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Kemiska 
bekämpningsmedel får inte användas i trädgårdsskötseln eller på vägar, gångar och gårdsplaner 
utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Nedgrävning av döda djur får inte ske. 
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d) Skogsbruk 

Inre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av 
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. För tillfälliga upplag med lagring på 
mer än tre månader krävs tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Sådant tillstånd krävs 
även för tillfälliga upplag med lagring på mer än två veckor om upplaget ligger på öppen grusyta, 
bevattnas eller om kemiska produkter används. Vedupplag som kontinuerligt används för 
energiuttag genom eldning är undantagna från förbudet. 

 

Yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av 
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. Timmerupplag från en av-
verkningssäsong får dock förekomma. Vedupplag som kontinuerligt används för energiuttag 
genom eldning är undantagna från förbudet. 

 

e) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering 

 av avfall 

Inre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållsspillvatten eller kommunalt dagvatten får 
inte anläggas. Avloppsledningar skall vara täta, inspekteras regelbundet och vid behov renoveras. 
Deponering av avfall eller förorenade massor får inte förekomma. 

 

Yttre skyddszon: Infiltrationsanläggning för hushållsspillvatten eller kommunalt dagvatten får inte 
anläggas utan tillstånd från kommunens nämnd för miljöfrågor. Avloppsledningar skall vara täta, 
inspekteras regelbundet och vid behov renoveras. Deponering av avfall eller förorenade massor 
får inte förekomma. 

 

f) Industriell verksamhet 

Inre och yttre skyddszon: För nyetablering av industriell verksamhet krävs tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

g) Väghållning 

Inre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus och vägsalt får inte förekomma. 
Spridning av vägsalt, saltinblandad sand/grus undantagen, får inte ske utan tillstånd från 
kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

Yttre skyddszon: Upplag och tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte ske utan tillstånd 
från kommunens nämnd för miljöfrågor. 

 

h) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Inre skyddszon: Täktverksamhet, inklusive husbehovstäkt, får inte etableras. 

 

Yttre skyddszon: Täktverksamhet får inte etableras utan tillstånd. 



 
 

 
Rev 2007-02 

Författningssamling 

 

i) Energianläggningar 

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) och 
värmelager i grundvatten får inte anläggas. 

 

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får inte anläggas utan tillstånd från kommunens nämnd 
för miljöfrågor. 

 

j) Transport av farligt gods 

Inre och yttre skyddszon: Transporter av farligt gods regleras enligt trafikförordningens 
föreskrifter. Med undantag av transporter för enskilda bostadsfastigheters bränsleförsörjning skall 
farligt gods transporter företrädelsevis ske på rekommenderad väg. Fordon som används för 
transport av farligt gods skall uppfylla Statens Räddningsverks föreskrifter. 

 

§ 3 Allmänna bestämmelser 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser, 
som kan medföra risk för yt- eller grundvattenförorening, omedelbart anmäls till räddninstjänsten 
och till miljökontoret. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom alarmering på 
telefon 112. 

 

Huvudmannen för vattentäkten skall på väl synliga platser inom skyddsområdet, längs allmän 
väg, parkeringsplatser m m samt vid förvaringstankar för brandfarlig vätska sätta upp 
informationsskyltar om skyddsområde för grundvattentäkt. 

 

§ 4 Undantag 

Om det finns särskilda skäl får Länsstyrelsen meddela dispens från skyddsföreskrifterna 
enligt 7 kap 22 § Miljöbalken. 
 

 § 5 Överklagande 

Beslut meddelade av kommunens nämnd för miljöfrågor enligt § 2 kan överklagas hos 
Länsstyrelsen enligt miljöbalken 19 kap 1 §. 

 

§ 6 Ansvar och påföljd 

Den som med uppsåt eller av oaktsamhet bryter mot föreskrifter meddelade enligt § 2 i 
dessa skyddsföreskrifter, kan med stöd av 29 kap 8 § miljöbalken dömas till böter eller 
fängelse i högst två år. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Rev 2007-02 

Författningssamling 

§ 7 Tillsyn 

 

Tillsyn och efterlevnad av bestämmelserna i §§ 1-3 utövas av Länsstyrelsen. Om tillsyn 
över efterlevnaden av, samt påföljd för förseelse mot ovan meddelade föreskrifter stadgas 
i miljöbalken.
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SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA 
GRUNDVATTENTÄKTER    1:04:D 

 

Antagna av Kommunfullmäktige 1986-12-16, § 168. 
Fastställda av länsstyrelsen 1988-01-13. 

 

Skyddsområde och skyddsbestämmelser avseende grundvattentillgång för vattenförsörjningen för 
Ljungbyheds samhälle i Klippans kommun. 

 

§ 1  
Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. 
Skyddsområdet är indelat i brunnsområden samt inre och yttre skyddszon. 

 

§ 2  
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

§ 3 
Inom skyddsområdet i övrigt skall gälla följande: 

 

a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c och d 
angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. Inom inre skyddszon får döda djur av nöt, svin och häst ej 
nedgrävas. 
 

b) Kemikalier – typ bekämpningsmedel, blastdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt 
får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av 
besprutningsaggreagat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles 
på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall 
räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

c) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska 
skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk 
utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor SFS 1961:568 
skall iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. 
Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

d) Upplag av för grundvattnet skadliga ämnene såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och 
transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel samt 
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas annat än om miljö- och 
hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö och 
hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagras och dels 
föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas. 
 

e) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- 
och hälsoskyddsnämndens tillstånd. 
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§ 4  
Överträdelse av ovan nämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen. 

_____ 
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SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA 
GRUNDVATTENTÄKTER    1:04:E 

 

Antagna av Kommunfullmäktige 1986-12-16, § 165. 
Fastställda av länsstyrelsen 1988-01-13. 

 

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt inom byggnadsplaneområde Ljung 1:2 
m.fl. i Klippans kommun. 

 

§ 1 
Nedan angivna bestämmelser skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogad karta. 
Skyddsområdet är indelat i brunnsområde och inre skyddszon. 

§ 2 
Inom brunnsområde får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

§ 3 
Inom skyddsområdet i övrigt skall följande gälla: 

 

a) Hushållsavfall, latrin, slam, gödsel eller dylikt samt avfall av nedan under punkterna c och d 
angivna produkter och annat fast avfall får endast uppläggas på sätt som godkänts av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden. Inom inre skyddszon får döda djur av nöt, svin och häst ej 
nedgrävas. 
 

b) Kemikalier – typ bekämpningsmedel, blastdödningspreparat, dammbindningsmedel och dylikt 
får användas endast i sådan omfattning att grundvattnet inte skadas. Hantering av 
besprutningsaggregat skall ske på sådant sätt att bekämpningsmedel ej utläcker eller utspilles 
på mark eller i vatten. Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall 
räddningskåren och miljö- och hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

c) Anordning för förvaring, hantering, transport i ledning och försäljning av brandfarlig vätska 
skall vara så utförd att vätskan beräknas ej kunna komma lös. Av statens industriverk 
utfärdade tillämpningsbestämmelser till förordningen om brandfarliga varor SFS 1961:568 
skall iakttagas. Anordningarna skall skötas och underhållas så att de fungerar på avsett sätt. 
Vid spill eller läckage av mer än obetydlig omfattning skall räddningskåren och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden omedelbart underrättas. 
 

d) Upplag av för grundvattnet skaliga ämnen såsom bekämpningsmedel, smörj-, hydraul- och 
transformatorolja, tjärprodukter, fenoler, organiska lösningsmedel, dammbindningsmedel samt 
industriella råvaror, produkter och avfallsämnen får ej anordnas annat än om miljö- och 
hälsoskyddsnämnden efter särskild prövning lämnat tillstånd därtill. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har dels att bestämma till vilken mängd ämnena får lagra och dels 
föreskriva de skyddsåtgärder som måste vidtas. 
 

e) Jord-, berg- och grundvattenvärmesystem får icke anläggas inom skyddsområdet utan miljö- 
och hälsoskyddsnämndens tillstånd. 
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§ 4 
Överträdelse av ovan nämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen. 
_____ 



 
 
 

Rev 2011-11 

Författningssamling 

SKYDDSBESTÄMMELSER FÖR KOMMUNALA 1:04:F 

GRUNDVATTENTÄKTER  

 

Antagna av kommunfullmäktige 1994-06-28, § 59. 

Fastställda av länsstyrelsen 1995-11-22 och genom dom i länsrätten, Skåne 1998-03-12, samt med 
ändring av tel.nr, november 2011. 

 

Skyddsområde och skyddsbestämmelser för kommunala grundvattentäkter i Östra Ljungby samhälle, 
Klippans kommun. 

 

Nedan angivna skyddsföreskrifter skall gälla inom det skyddsområde som utmärkts på bifogade karta 
(bilaga). Skyddsområdet är indelat i brunnsområde samt inre och yttre skyddszon. Brunnsområdena 
innefattar avgränsade områden samt den byggnad som brunnarna är belägna i. 

 

Med "hantering" avses i nedanstående paragrafer definitionen enligt 2 § lagen om kemiska produkter 
(1985:426), dvs tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring, transport, användning, 
omhändertagande, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförliga 
förfaranden. 

 

§ 1  

Inom brunnsområdet får endast vattentäktsverksamhet bedrivas. 

 

§ 2 

a) Hantering, lagring och användning av petroleumprodukter 

 

Inre och yttre skyddszon: Får inte ske utan tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Nytillkomna 
oljecisterner etc skall vara utrustade eller placerade så att hela den lagrade volymen vid läckage säkert 
kan förhindras tränga ner i marken. För hanteringen skall i övrigt iakttagas vad som enligt lagen om 
kemiska produkter och Statens naturvårdsverks föreskrifter om brandfarliga vätskor. 

 

b) Hantering, lagring och användning av för grundvattnet skadliga kemiska ämnen eller 
kemiska beredningar. 

 

Inre och yttre skyddszon: Får inte förekomma på sådant sätt att förorening av grundvatten-magasinet 
kan bli följden. Vid tveksamhet ska miljö- och hälsoskyddsnämnden kontaktas för inhämtande av råd. 
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c) Jordbruk 

Inre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, växtnäringsämnen och bekämpningsmedel får inte 
förekomma i samband med jordbruksverksamhet. Slam från kommunalt avloppsreningsverk får ej 
spridas. 

 

Yttre skyddszon: Hantering och lagring av ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska  

gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma i samband med jordbruksverksamhet utan 
medgivande och i enlighet med eventuella föreskrifter från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Slam från 
kommunalt avloppsreningsverk får ej spridas. 

 

d) Skogsbruk 

Inre och yttre skyddszon: Permanenta upplag av bark och timmer samt hantering och lagring av 
bekämpningsmedel och träskyddsmedel får ej förekomma utan medgivande från miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

 

e) Avledning av hushållsspillvatten och kommunalt dagvatten samt hantering av avfall 

Inre och yttre skyddszon: Infiltrationsanläggningar för hushållspillvatten och kommunalt dag-vatten 
får ej anläggas utan medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

Avlopps- och spillvattenledningar skall vara täta, samt skall regelbundet inspekteras och vid behov 
läggas om eller renoveras. Deponering av avfall från trafikerade ytor får ej förekomma. 

  

f) Industriell verksamhet 

Inre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras. 

 

Yttre skyddszon: Industriell verksamhet får ej etableras utan medgivande från miljö- och häl-
soskyddsnämnden. 

 

g) Väghållning 

Inre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma. 

 

Yttre skyddszon: Upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får ej förekomma utan 
medgivande från miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

h) Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten 

Inre och yttre skyddszon: Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får ej förekomma. 
Schaktningsarbeten, t ex i samband med vägbyggen, får ej ske utan medgivande av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden om det ej är uppenbart att skaderisker för grundvattnet ej föreligger. Deponering 
av främmande massor får ej ske. 
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Befintlig täktverksamhet inom inre och yttre skyddszon får avslutas i enlighet med gällande 
täkttillstånd. 

 

Återställning av täktområde inom yttre och inre skyddszon får ej ske med sådant material eller  

 

på sådant sätt att grundvattenförorening eller väsentligt minskad grundvattenbildning och 
grundvattenframrinning kan bli följden.           

 

i) Energianläggningar 

Inre skyddszon: Markvärmeanläggningar (ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) får ej anläggas. 
Värmelager i grundvatten får ej anläggas. 

 

Yttre skyddszon: Markvärmeanläggningar får ej anläggas utan tillstånd av miljö- och hälso- 

skyddsnämnden och vattentäktsinnehavaren. Värmelager i grundvatten med högre temperatur än ca 
20oC får ej anläggas. 

 

j) Transport av farligt gods 

Inre skyddszon: Transport av farligt gods är förbjuden, med undantag av transporter för fastigheters 
verksamhet. Väg som måste användas för sådan trafik bör vara försedd med räcken och med 
avledningsanordningar för dagvatten i form av täta vägdiken eller kantsten. Inträffade olyckor skall 
omedelbart rapporteras genom alarmering på telefonnr 112. 

 

Yttre skyddszon: Vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet 
med anvisningar i föreliggande skyddsplan. Inträffade olyckor skall omedelbart rapporteras genom 
alarmering på telefonnr 112. 

 

§ 3 

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som 
kan medföra risk för grundvattenförorening omelbart anmäls till räddningstjänsten och miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen. 

 

§ 4 

Om särskilda skäl föreligger kan länsstyrelsen medge undantag från ovan meddelade föreskrifter. 

 

§ 5 

Överträdelse av ovan nämnda föreskrifter medför ansvar enligt vattenlagen. 

_____  
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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR 1:05 
BRUKANDE AV KLIPPANS KOMMUNS 
ALLMÄNNA VATTEN- OCH AVLOPPS- 
ANLÄGGNING, ABVA 

 

Antagen av Kommunfullmäktige 2008-10-28, § 80, att gälla fr.o.m. 2009-01-01. 

 

Inledning 

1. För fastighetsägares användning av den allmänna anläggningen gäller vad som föreskrivs i lagen 
om allmänna vattentjänster (2006:412) eller annan författning samt vad som nedan föreskrivs. 

 

Vad som enligt dessa bestämmelser gäller för fastighetsägaren gäller även för den som innehar fast 
egendom med tomträtt, ständig besittningsrätt, fideikommissrätt eller på grund av testamentariskt 
förordnande. 

 

Har huvudmannen träffat avtal med annan än fastighetsägare om användning av anläggningen, gäller 
för denne jämlikt 5 § lagen om allmänna vattentjänster vad som i lagen och dessa allmänna 
bestämmelser föreskrivs om fastighetsägare. 

 

Med fastighet kan enligt 4 § lagen om allmänna vattentjänster i vissa fall även förstås byggnad eller 
annan anläggning, som inte tillhör ägaren till marken. 

 

Fastighetsägare är skyldig att följa ändring i och tillägg till dessa allmänna bestämmelser. 

 

2. Huvudman för den allmänna VA-anläggningen är kommunen.  

 

Inkoppling till den allmänna anläggningen 

3. Fastighetsägare som vill ansluta fastigheten till den allmänna anläggningen ska göra skriftlig 
anmälan till huvudmannen innan inkoppling sker. Arbetet ska utföras av huvudmannen eller av 
huvudmannen godkänd entreprenör. 

 

Användningen av den allmänna dricksvattenanläggningen 

4. Huvudmannen levererar vatten till fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna 
dricksvattenanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet. 

 

Huvudmannens leveransskyldighet avser endast vatten av dricksvattenkvalitet för normal 
hushållsanvändning. Huvudmannen garanterar inte att visst vattentryck eller viss vattenmängd per 
tidsenhet alltid kan levereras. 
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Vatten som levereras genom VA-anläggningen får utnyttjas för värmeutvinning endast om 
huvudmannen efter ansökan skriftligen medger detta. 

 

5. Huvudmannen har rätt att begränsa eller avbryta vattenleveransen när denne finner det 
nödvändigt för att förebygga person- eller egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller 
annan sådan åtgärd som berör huvudmannens egna eller därmed förbundna anläggningar. 

 

Vid begränsad vattentillgång är fastighetsägare skyldig att reducera sin vattenförbrukning enligt 
huvudmannens anvisningar. 

 
Vid planlagt leveransavbrott lämnar huvudmannen på lämpligt sätt meddelande om detta. 

 

6. Ska vattenförbrukning hos fastighetsägare fastställas genom mätning tillhandahålls vattenmätare 
av huvudmannen och förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet mätare och vilket 
slag av mätare som ska användas. Fastighetsägaren ska bekosta erforderliga anordningar för 
uppsättning av mätare och sammankoppling med installationen i övrigt. 

 

Vattenmätares plats ska vara godkänd av huvudmannen, som har rätt att kostnadsfritt disponera 
platsen och ensam har befogenheter att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och 
frånkoppla mätaren. 

 

Användning av den allmänna avloppsanläggningen 

7. Huvudmannen tar emot avloppsvatten från fastighet, vars ägare har rätt att använda den allmänna 
avloppsanläggningen och som iakttar gällande bestämmelser för användandet, om behovet av 
avledning inte kan tillgodoses bättre på annat sätt. 

 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars beskaffenhet i inte oväsentlig mån avviker 
från hushållsspillvattens. 

 

Huvudmannen tar emot spillvatten om följande värden innehålls: 

 

Slamhalt  ≤ 300 mg/l 

Fettinnehåll ≤ 150 mg/l 

Mineraloljeinnehåll ≤ 100 mg/l för bilvårdsanläggningar 

  ≤ 50 mg/l i övriga fall 

pH-värde  6,5 – 10 

Temperatur 10 – 45○C 

 

8.  Vatten som utnyttjats för värmeutvinning får avledas till den allmänna avloppsanläggningen 
endast om huvudmannen efter ansökan skriftligen medger det. 
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9. Fastighetsägare får inte tillföra avloppet lösningsmedel, avfettningsmedel, färger, olja, bensin 
eller annan petroleumprodukt, fett i större mängd, läkemedel eller sura, frätande eller giftiga vätskor 
och inte heller vätska, ämnen eller föremål som kan orsaka stopp, avlagring, 
 

vidhäftning, gasbildning, explosion, eller som kan skada ledningsnätet eller dess funktion, försämra 
slamkvaliteten eller som negativt kan påverka reningsprocesserna i avloppsreningsverken. 

 

Ånga eller varmvatten med högre temperatur än 45○C får inte tillföras i förbindelsepunkten. 

 

Utsläpp av sådant slag som anges ovan ska ofördröjligen anmälas till huvudmannen. 

 

Fastighetsägare får inte tillföra avloppet spillvatten från köksavfallskvarn utan huvudmannens 
skriftliga medgivande. 

 

10. Värmeuttag ur avloppsvatten får inte ske så att temperaturen i utsläppt avloppsvatten underskrider 
temperaturen i det av huvudmannen levererade dricksvattnet. 

 

11. Huvudmannen har rätt att tillfälligt begränsa fastighetsägares möjlighet att använda 
avloppsanläggningen när huvudmannen bedömer det nödvändigt för att förebygga person- eller 
egendomsskada samt för reparation, ändring, kontroll eller annan åtgärd som berör huvudmannens 
egna eller därmed förbundna anläggningar. 

 

12. Spillvatten får inte tillföras allmän ledning som är avsedd att uteslutande avleda dag- och 
dränvatten. Med spillvatten likställs i denna punkt allt avloppsvatten som huvudmannen bedömer ska 
avledas till spillvattenledning. 

 

Dag- och dränvatten får inte tillföras allmän ledning som inte är avsedd för sådant ändamål, om inte 
huvudmannen av särskilda skäl skriftligen medgivit undantag. 

 

Avleds dag- och dränvatten från fastighet till spillvattenförande ledning får fortsatt tillförsel av sådant 
vatten inte ske, sedan särskild förbindelsepunkt för ändamålet upprättats och fastighetsägaren 
underrättats därom, eller om huvudmannen vidtagit åtgärder för avledande av dagvatten utan att 
förbindelsepunkt för dagvatten upprättats, när huvudmannen meddelat fastighetsägaren att sådana 
åtgärder har vidtagits. Huvudmannen bestämmer tidrymd inom vilken tillförseln ska ha upphört. 
Undantag från förbudet eller anstånd med att avbryta tillförseln kan medges av huvudmannen om 
särskilda skäl föreligger. 

 

Har särskild förbindelsepunkt för dag- och dränvatten inte upprättats, kan huvudmannen ändå förbjuda 
dittills tillåten tillförsel av sådant vatten till spillvattenförande ledning. Förutsättningar för detta är dels 
att avledning kan ske ändamålsenligt på annat sätt, dels att huvudmannen i skälig omfattning ersätter 
fastighetsägaren hans kostnader för erforderlig omläggning. Dag- och dränvatten från fastighet, som 
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nyinkopplas till den allmänna anläggningen får inte tillföras annan ledning än den huvudmannen 
bestämmer. 

 

13. Huvudmannen kan i enskilda fall medge utsläpp i den allmänna avloppsanläggningen av 
avloppsvatten som i inte oväsentlig mån har annan sammansättning än spillvatten från bostäder 
(hushållsspillvatten) vad gäller arten eller halten av ingående ämnen. Huvudmannen bestämmer därvid 
villkoren för utsläpp av såväl spill- som dagvatten. 

 

De i spillvatten ingående ämnena skall vara biologiskt nedbrytbara eller avskiljbara i de kemiska 
fällningsstegen. Det åligger fastighetsägare att redovisa vilka ämnen som kan finnas i spillvatten likaså 
data om toxicitet mot vattenlevande organismer, bioackumulerbarhet, nitrifikationshämning och 
respirationshämning. 

 

Högsta tillåtna värden av oorganiska ämnen i spillvatten är 

 

Ämne Halt mg/l 

 

Kadmium 0,0005 

Kvicksilver 0,0005 

Bly  0,05 

Krom (6-värt) 0,01 

Krom totalt 0,05 

Nickel 0,05 

Silver 0,05 

Tenn 0,01 

Koppar 0,5 

Zink 0,5 

Cyanid (fri) 0,2 

 

Vidare får inte avloppsvatten som innehåller nonylfenol eller svartvita framkallare avledas till 
kommunala anläggningen. Spillvatten anses lättnedbrytbart om  

 

BOD7/COD > 0,5 

DOC-minskning > 70% 

BOD28-minskning > 60% 

 

Godtagbar nitrifikationhämning anses föreligga vid högst 10 % nitrifikationshämning vid 20 % 
inblandning av avloppsvatten i testlösning baserat på dygnsprov. 
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14. Fastighetsägare som helt eller delvis använder eller upplåter fastighet till annat än 
bostadsändamål ska informera huvudmannen om sådan verksamhet som kan påverka beskaffenheten 
hos avloppsvattnet från fastigheten. Fastighetsägaren ska bekosta de provtagningar och analyser som 
huvudmannen finner vara nödvändiga för kontroll av avloppsvattnet. 

 

Huvudmannen har rätt att fordra att fastighetsägaren för journal över verksamhet som inverkar på 
avloppsvattnets beskaffenhet och företar kontroll av vattnet genom provtagningar och analyser. 
Huvudmannen anger hur journalföring och provtagningar ska göras. 

 

Bestämmelse rörande installation av pumpenhet som ingår i tryckavloppssystem med klena 
dimensioner (LTA-anläggning) 

 

15. Vid anslutning till allmänt tryckavloppssystem tillhandahåller huvudmannen pumpenheten som 
förblir dennes egendom. Huvudmannen bestämmer antalet pumpenheter och vilket slag av pumpenhet 
som ska användas samt svarar för installationen. Fastighetsägaren bekostar erforderliga anordningar 
för att sammankoppla enheten med installationen i övrigt. 

 

Enhetens plats bestäms av huvudmannen, som äger rätt till kostnadsfri upplåtelse av platsen och som 
ensam har befogenheter att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla 
enheten. 
_____ 
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Inledning 

§ 1 För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken 
(1998:808) och Avfallsförordningen (2020:614) samt bestämmelserna om 
avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar. Det innebär att 
varje kommun ska ha en Renhållningsordning som ska antas av 
Kommunfullmäktige. Renhållningsordningen innehåller dels föreskrifter 
om hanteringen av avfall, dels en avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla 
uppgifter om förekommande avfall inom kommunen och kommunens 
åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. 

§ 2 Från och med 2023-01-01 gäller de föreskrifter om avfallshantering som 
finns i denna Renhållningsföreskrift och som beslutats av 
Kommunfullmäktige.  

§ 3 Regler för hur källsorteringen ska gå till för olika typer av abonnenter 
bestäms av Nårab. 

§ 4 Komplement till denna Renhållningsföreskrift är ”Avfallsplan 2019–2022 
för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner”. 

§ 5 Ändringar i gällande lagar och andra författningar samt andra 
myndighetsbeslut som reglerar avfallshanteringen införs i denna 
Renhållningsföreskrift utan särskilt beslut i Kommunfullmäktige. 

§ 6 Nårab har tolkningsföreträde avseende Renhållningsordning och 
Renhållningstaxa. 

Bemyndigande 

§ 7 Med stöd av 15 kap. 38, 39 och 41 §§ Miljöbalken (1998:808) och 9 kap. 
1-2 §§ Avfallsförordningen (2020:614) meddelar Kommunfullmäktige i 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga dessa föreskrifter för avfallshantering i 
Klippans, Perstorps och Örkelljunga kommun. 

Kommunalt ansvar för avfallshantering, tillsyn och 
information 

§ 8 Kommunstyrelsen i Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun har 
verksamhetsansvar, enligt 15 kap. 20 § och 20 a § Miljöbalken, för 
hanteringen av kommunalt avfall i respektive kommun. De ansvariga 
nämnderna i respektive kommun är i: 
    Klippan:  Plan och Byggnämnden  
  Perstorp:  Kommunstyrelsen 
  Örkelljunga:  Samhällsbyggnadsnämnden 
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§ 9 Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, i följd Nårab, är ett kommunalt bolag 
som ägs gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga. Nårab har som uppdrag att utföra de uppgifter som enligt 
verksamhetsansvar 15 kap. 20 § och 20 a § Miljöbalken åligger 
kommunerna. 

§ 10 Hantering av det avfall som omfattas av kommunens ansvar utförs av 
Nårab också kallad renhållare och/eller den eller de entreprenörer Nårab 
utser.  

§ 11 Söderåsens Miljöförbund är tillsynsansvarig nämnd och har ansvar för 
tillsyn över avfallshanteringen enligt 15 kap. Miljöbalken samt prövar 
frågor om undantag eller dispens från denna Renhållningsföreskrift enligt 
§119 – §132. 

§ 12 Nårab ansvarar för att informera allmänhet, företag, skolor och 
bostadsbolag med flera om hantering av avfall samt i förekommande fall 
om hantering av avfall med producentansvar. 

Tillämpningsområde 

§ 13 Kommunalt avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken, 
tidigare kallat hushållsavfall, ska samlas in, hanteras och behandlas av 
Nårab eller av Nårab utsedd entreprenör. För producentansvarsavfall 
gäller att Nårab samlar in detta i de fall Nårab har producenternas 
uppdrag härför. Angående producentansvarsavfall i flerfamiljsfastigheter, 
se § 105 i denna Renhållningsföreskrift. 

§ 14 Renhållningsordningen innehåller bestämmelser för hantering av följande 
avfallstyper inom kommunen: 

1. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken och därmed 
jämförligt avfall 

2. Trädgårdsavfall   
3. Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från enskilda 

avloppsanläggningar, som är dimensionerade för högst 25 
personekvivalenter (om anläggningen endast används för 
hushållsspillvatten, eller spillvatten som till sin art och sammansättning 
liknar hushålls-spillvatten) samt latrin från torrtoaletter och jämförliga 
lösningar  

4. Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet 
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Allmänna bestämmelser 

Definitioner 

§ 15 Följande termer och begrepp används i dessa föreskrifter med de 
betydelser som anges här: 

1. Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en 
avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är 
skyldig att göra sig av med. (15 kap 1 § Miljöbalken) 
 

2. Med kommunalt avfall avses detsamma som i 15 kap.3§ Miljöbalken, det 
vill säga avfall som kommer från hushåll och sådant avfall från andra 
källor som till sin art och sammansättning liknar avfall avfall från hushåll, 
med undantag för vad som anges i 15 kap. 3 § 1-6 punkterna. 
 

3. Med avfall under kommunalt ansvar avses kommunalt avfall inklusive 
avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 20 § Miljöbalken.  
 

4. Med grovavfall avses avfall under kommunalt ansvar som är så tungt 
eller skrymmande eller har egenskaper som gör att det inte är lämpligt att 
samla in i säck eller kärl. 
 

5. Med trädgårdsavfall avses sådant biologiskt nedbrytbart trädgårdsavfall i 
enlighet med definitionen i 1 kap. 5 § 1 punkten Avfallsförordning 
(2020:614) som uppstår vid normalt nyttjande av trädgård vid 
bostadshus. 
 

6. Med farligt avfall avses avfall som i bilaga 3 Avfallsförordningen 
(2020:614) beskrivs med en avfallskod markerad med en asterisk (*). 
 

7. Med konsumentelavfall avses detsamma som i 13 § förordningen 
(2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 
 

8. Med före detta livsmedel avses butiksavfall av animaliskt ursprung enligt 
förordningarna 1069/2009/EG och 142/2011/EU. 
 

9. Med matavfall avses allt biologiskt nedbrytbart avfall som uppkommer i 
och med livsmedelshanteringen i hushåll, restauranger, storkök, butiker 
och liknande och som skulle kunna, eller har kunnat, användas som 
livsmedel och som utgör avfall under kommunalt ansvar. I begreppet 
matavfall som utgör avfall under kommunalt ansvar ingår också avfall 
som hälls ut i vasken (flytande livsmedel såsom mjölk eller livsmedel 
som sköls ur förpackningar) i de fall detta samlas upp i sluten tank. 
Förutom detta ingår också skal, ben och liknande som visserligen inte är 
mat men ändå intimt förknippat med mat. Butiksavfall av animaliskt 
ursprung utgör dock före detta livsmedel i enlighet med punkten (8) ovan. 
 

10. Med restavfall avses sorterat brännbart kärl- och säckavfall. Med detta 
avses avfall som kvarstår när matavfall, farligt avfall, returpapper, 
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förpackningar, el-avfall och annat avfall som omfattas av 
producentansvar, har sorterats ut från hushållens kärl- och säckavfall. 
 

11. Med bygg- och rivningsavfall avses avfall i enlighet med 15 kap. 8 § 
Miljöbalken från bygg- och rivningsarbeten. 
 

12. Med bygg- och rivningsavfall som inte producerats i en yrkesmässig 
verksamhet avses detsamma som i 15 kap. 20 § 4 punkten Miljöbalken. 
 

13. Med fastighetsägare avses den som äger fastigheten eller den som 
enligt 1 kap 5 § Fastighetstaxeringslagen (1979:1152) ska anses som 
fastighetsägare. 
 

14. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av begreppet 
fastighetsinnehavare, har rätt att bruka eller nyttja fastighet. 
 

15. Med permanentboende avses den som är folkbokförd på fastigheten. 
 

16. Med fritidsbostad menas sådan fastighet avsedd för boende som nyttjas 
uteslutande för fritidsändamål och på vilken 
fastighetsägaren/hyresgästen inte är folkbokförd. 
 

17. Med permanentbostad menas övriga fastigheter avsedda för boende. 
 

18. Med samfällighetsförening avses en juridisk person, där ägarna till de 
fastigheter som ingår i föreningen är medlemmar. En 
samfällighetsförening, för ägande och skötsel av en gemensam 
anläggning för avfallshantering, ersätter fastighetsinnehavarens 
betalningsansvar för avgifter. 
 

19. Med tätort avses i denna Renhållningsföreskrift bebyggelse inom 
tätbebyggt område enligt tätortskartor i bilaga 1. 
 

20. Med gemensamma kärl avses i denna Renhållningsföreskrift avfallskärl 
som nyttjas gemensamt av två småhusabonnenter eller verksamheter. 
 

21. Med gemensam avfallslösning avses att flera behållare delas av 
fastigheter som bildat förening. 
 

22. Med avfallsbehållare menas kärl, container, säck, djupbehållare eller 
liknande som är avsett att innehålla något typ av avfall. 
 

23. Med källsorteringskärl avses i denna Renhållningsföreskrift delade kärl 
med insats- eller påhängsbehållare avsett att sortera flera olika 
avfallsfraktioner. 
 

24. Med anvisad plats avses den plats utanför fastigheten som kommunen 
anvisat i syfte att fullgöra sin bortforslingsskyldighet. 
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25. Källsorteringssystemet Beda innebär att abonnenter i småhus och 
flerfamiljsfastigheter källsorterar i anslutning till sin bostad, så kallad 
fastighetsnära insamling. 
 

26. Med Återvinningscentral (ÅVC) avses Nårabs mottagningscentral för 
återbruksmaterial, sorterat grovavfall, trädgårdsavfall, farligt avfall och 
konsumentelavfall enligt definitionerna ovan från hushåll och 
verksamheter. Mängden avfall som får lämnas på ÅVC regleras av 
Nårab. 
 

27. Med enskilda avloppsanläggningar avses sluten tank, slamavskiljare, 
fosforfilter, minireningsverk och andra motsvarande anläggningar som 
samlar upp och behandlar samt ger upphov till avloppsfraktioner. En 
enskild avloppsanläggning är inte ansluten till det kommunala 
avloppsnätet. 
 

28. Med latrinbehållare avses ett system med behållare där mänsklig 
avföring samlas upp. 

 
För definitioner av andra termer och begrepp som används i dessa föreskrifter 
hänvisas till 15 kap. Miljöbalken och till Avfallsförordning. 

Abonnentens skyldighet 

§ 16 Fastighetsägaren är ansvarig gentemot kommunen och skyldig att: 

a) se till att avfall som uppkommer hanteras enligt Renhållningsordningen. 
b) ha abonnemang och erlägga avgifter enligt fastställd taxa.  
c) till Nårab anmäla sådan förändring i fastighetens utnyttjande, 

utformning eller annat som kan medföra ändrat behov av 
renhållningsservice eller ändrad taxesättning. 

d) i erforderlig omfattning informera dem som bor eller är verksamma i 
fastigheten om Renhållningsföreskriftens bestämmelser.  

§ 17 Hushåll och andra förbrukare är skyldiga att: 

a) källsortera avfallet, enligt anvisningar från Nårab, för att öka 
återanvändningen och återvinningen samt för att underlätta en 
miljöriktig avfallsbehandling enligt gällande lagstiftning. 

b) sortera ut och lämna farligt avfall till plats som anvisas av Nårab. 

§ 18 Enligt lag ska alla fastigheter där avfall under kommunalt ansvar enligt 15 
kap. Miljöbalken kan uppkomma ha renhållning eller beviljad dispens från 
renhållning. 

§ 19 Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet som ger upphov till annat 
avfall än avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken ska på 
begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter till dem om 
avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som 
underlag för kommunens Renhållningsföreskrift och Avfallsplan.  



Renhållningsföreskrifter 2023 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 

8 

 

§ 20 Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en 
förpackning eller en vara som är innesluten i en förpackning, ska på 
begäran av Söderåsens Miljöförbund lämna de uppgifter till dem om 
förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som 
behövs som underlag för kommunens Renhållningsföreskrift och 
Avfallsplan.  

Vem får transportera? 

§ 21 Avfall enligt punkt 1 och 3 under §14, ska transporteras av Nårab eller av 
Nårab utsedd entreprenör, om inget annat anges i denna 
Renhållningsföreskrift. Fastighetsägaren får själv bortforsla 
trädgårdsavfall, grovavfall samt bygg- och rivningsavfall till 
Återvinningscentralen.  

§ 22 Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken som inte ska 
hämtas regelbundet vid fastigheten och som inte heller får slutbehandlas 
av hushållet eller andra förbrukare ska transporteras av avfallslämnaren 
eller av Nårab utsedd entreprenör till anvisad plats. 

§ 23 Farligt avfall som uppkommer i hushållet ska transporteras av hushållet 
till miljöstationen på Återvinningscentralen.  

§ 24 För farligt avfall som uppkommit i verksamheter gäller särskilda regler 
enligt i Renhållningsordningen och i Avfallsförordningen (SFS 2020:614). 

Avfallsutrymme, behållare, hämtning, hämtningsväg med mera  

§ 25 Vid nyttjande av Nårabs källsorteringssystem ska avfall förvaras och 
hämtas i behållartyper som föreskrivs av Nårab. Bestämmelser om 
funktionskrav för avfallsutrymme med mera inom fastigheterna meddelas 
av Boverket och Nårab. 

§ 26 Fastighetsägare ska placera sin avfallsbehållare så att hämtning 
underlättas. Behållaren får inte placeras bakom staket eller häck, eller så 
att den på annat sätt inte går att komma åt. Kärlen ska på tömningsdagen 
vara placerade vid tomtgräns, eller, av Nårab godkänd, stannplats i de 
fall tomtgräns/-infarten ej är belägen i anslutning till farbar väg med 
vändmöjlighet, senast klockan 06.00 på hämtningsdagen.  
 
Kärlen ska stå med draghandtagen mot gatan. Det gäller ej 
trädgårdsavfallskärl.  
 
Extra avgift tas ut för gångavstånd som överstiger 2 meter. Kärlen får ej 
ställas på vägar, cykelbanor, cykelvägar eller trottoarer. 
 
Kärlen ska vara fri från snö och is vid hämtningstillfället. 
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§ 27 Hämtningsväg ska vara lätt framkomlig och hållas i skick så att den är 
farbar för de renhållningsfordon som används av Nårab eller av Nårab 
anlitad entreprenör. Vintertid ska väg snöröjas och hållas halkfri. Nårab 
beslutar om godkända vägmått, vägstandard mm. Uppgifter om detta kan 
fås hos Nårab, se bilaga 2. 

§ 28 Om framkomligheten är sådan att fastigheten inte kan nås av 
renhållningsfordon ska fastighetsägaren avlämna avfallet på plats som 
överenskommes med Nårab eller anvisas av ansvarig nämnd i berörd 
kommun. Det är Nårab som avgör om vägen är körbar. Fastighetsägaren 
inhämtar godkännande för kärlens placering om det är annans mark. 

§ 29 Om avfallet inte kan hämtas på ordinarie uppställningsplats på grund av 
planerade hinder, till exempel vägarbeten, ska avfallet avlämnas på en 
uppställningsplats som på förhand överenskoms med Nårab eller anvisas 
av ansvarig nämnd i berörd kommun. 

§ 30 Om ett antal fastigheter inte är framkomliga för renhållningsfordonet kan 
Nårab utse gemensamma uppsamlingsplatser för kärlen eller, genom att 
en förening bildas, att man har gemensamma kärl (samtliga fraktioner). 

§ 31 Nårab och entreprenör som anlitats av Nårab ska ges tillträde till 
utrymme i fastighet där tömning ska ske. Nycklar, portkoder och dylikt 
ska vid begäran om tömning lämnas till Nårab eller av Nårab anlitad 
entreprenör. 

§ 32 Hos flerfamiljsfastigheter bör det finnas låsbara utrymmen i markplan för 
grovavfall. 

Fyllnadsgrad, vikt på behållare, sortering med mera 

§ 33 Det är obligatoriskt att sortera ut matavfall och matavfallet ska läggas i 
särskilda påsar som Nårab tillhandahåller. 

§ 34 Det är även obligatoriskt att sortera ut returpapper (tidningar) och 
förpackningar ur restavfallet och lämna det för återvinning enligt 
Avfallsförordningen (SFS 2020:614). 

§ 35 Källsortering av avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken 
och därmed jämförligt avfall ska ske enligt sorteringsguide utgiven av 
Nårab. Erforderliga tillämpningsföreskrifter och råd utfärdas av Nårab. 
Material som ska återvinnas får inte blandas med annat avfall. 

§ 36 Behållare tillhandahållna av Nårab ska användas. 

§ 37 Behållare får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Överfyllda 
behållare töms inte. Behållaren får heller inte vara så tung att det blir 
uppenbara svårigheter att flytta den. Arbetsmiljöverkets regler ska följas. 
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§ 38 Vid tömning ska avfallet falla ur kärlet utan extra åtgärd från 
hämtningsfordonets förare. Nårab eller Nårabs entreprenör har ingen 
skyldighet att tömma avfall som frusit fast eller på annat sätt fastnat i 
avfallsbehållaren. 

§ 39 Trädgårdsavfallskärlet får bara belastas så att det lätt går att rulla själv. 
Maximal belastning för kärlen är 152 kg (för 190 L kärl) respektive 170 kg 
(för 370L kärl). 

§ 40 Varm aska, slagg, frätande ämnen, farligt avfall eller ämnen som kan 
förorsaka antändning får inte läggas i behållare. Samma gäller för 
byggnadsavfall, jord, sten och liknande. 

§ 41 Insamling av källsorterat avfall bygger på att alla anslutna abonnenter 
sköter källsorteringen på ett acceptabelt sätt. Om behållare innehåller 
dåligt sorterat avfall (t ex ett kärl för glas som har fyllts med annat avfall), 
tvingas renhållaren tömma behållaren i fraktionen för restavfall i 
renhållningsfordonet. Abonnenter som vid upprepade tillfällen har 
behållare med dåligt sorterat avfall kommer att kontaktas av Nårab och 
kan komma att erläggas felsorteringsavgift enligt gällande 
renhållningstaxa. Om bristerna i sortering fortsätter trots uppmaningar om 
rättelse kan Nårab ändra kundens abonnemang. 

Äganderätt till behållare med mera 

§ 42 I abonnemanget ingår att Nårab tillhandahåller matavfallspåsar genom 
flaggning på sorteringskärlet eller för flerfamiljsfastigheter efter 
beställning. Önskas fler matavfallspåsar hämtas dessa på närmaste 
Återvinningscentral. Dessutom tillhandahåller Nårab hållare till 
matavfallspåsar, avfallsbehållare och containrar för avfall under 
kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken samt behållare för latrin. 

§ 43 Nårab tillhandahåller ej underjordiska avfallsbehållare (Djupbehållare). 
Underjordiska avfallsbehållare (Djupbehållare) anskaffas, ägs, underhålls 
och installeras av fastighetsinnehavare. Nårab ansvarar för tömning. 

§ 44 Nårab äger tillhandahållna avfallsbehållare. Fastighetsägaren förvaltar 
tilldelat material och svarar för skötsel, rengöring och förstörda eller 
försvunna behållare. Behållarna får inte målas eller förses med extra 
dekaler. 

§ 45 Underjordsbehållare, sopsugsanläggning samt andra behållare och 
anordningar för avfallshantering ska godkännas av Nårab innan 
installation. Fastighetsinnehavare ansvarar för och bekostar sådana 
installationer. 
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Paketering och hantering av avfall 

§ 46 I avfallsbehållare, avfallsutrymme och sopnedkast får endast placeras 
sådant avfall som behållare och förvaringsplats är avsedd för. Avfall ska 
vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan 
olägenhet inte uppkommer. 

§ 47 Det är i de flesta fall innehavaren som avgör när ett föremål övergår från 
att vara en produkt till att vara ett avfall. När ägaren placerar ett föremål i 
avfalls-behållaren blir föremålet ett avfall och ska därmed hanteras av 
Nårab som är skyldiga att transportera bort avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken. Om fastighetsägaren placerat något i 
behållaren som strider mot bestämmelserna i denna renhållnings-
föreskrift kan Nårab vägra att tömma behållaren och kräva att föremålen 
avlägsnas och/eller att avfallet i behållaren sorteras om av 
fastighetsägaren innan tömning kan ske.  

§ 48 Matavfall får endast förpackas i påsar som tillhandahålls av Nårab. Påsen 
ska vara väl försluten då den läggs i behållaren. 

§ 49 Större glasföremål eller andra större skärande eller stickande föremål ska 
paketeras och märkas väl med beteckningen ”glas” eller annan 
varningstext. Denna typ av avfall hanteras som grovavfall. 

§ 50 Mjukplast ska paketeras. 

§ 51 Vid felsortering hämtas avfall först när det sorterats om, med undantag 
för kärl med matavfall. Fastighetsägaren kan åläggas felsorteringsavgift 
enligt gällande taxa. 

Extra tömning 

§ 52 Extratömning av avfall, grovavfall, avloppsslam och latrin utförs efter 
särskild beställning hos Nårab enligt gällande taxa. 

§ 53 Extra latrinbehållare kan beställas hos Nårab. 
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Föreskriven hantering av avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. Miljöbalken.  

Utsortering av vissa avfallsslag 

§ 54 Följande avfallsslag ska sorteras bort från det avfall under kommunalt 
ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken som läggs i kärlet: 

a) Grovavfall; d v s skrymmande avfall som uppkommer vid normalt 
nyttjande av ett hushåll och som inte får plats i den normala 
avfallsbehållaren. Grovavfall kan vara både återvinningsbart och icke 
återvinningsbart. På Nårabs hemsida finns ytterligare uppgifter om vad 
som räknas som grovavfall. 
 
Vid budning av grovavfallshämtning ska avfallslämnaren uppge vilken typ 
av avfall som ska hämtas så att avfallet kan omhändertas på rätt sätt. 
Grovavfall hämtas efter budning enligt upprättade körturer och med en 
frekvens som framgår av gällande taxa. Maximalt tio kollin med en 
sammanlagd volym motsvarande maximalt 2 m3 hämtas per år. 
Grovavfallet får maximalt väga 32 kg/kolli och ska normalt kunna 
hanteras av en person. Grovavfall kan utöver detta hämtas genom extra 
budning (maxvikt 250 kg) enligt gällande taxa eller lämnas på 
Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 
 
Till grovavfall räknas inte: Avfall från mer omfattande renovering, 
underhållsarbete eller nyproduktion. Hit räknas inte affärs-, industri-, 
byggnads- eller jordbruksavfall eller avfall som kommer från skolor, 
förskolor, hotell, sjukhem eller dylikt. 
 

b) Farligt avfall; d v s sådant avfall som finns särskilt markerat i bilaga 2 till 
Avfallsförordningen (SFS 2011:927) eller har en eller flera av de 
egenskaper som anges i bilaga 3 till Avfallsförordningen. 
 
Exempel på farligt avfall som uppkommer i hushållen är: termometrar 
med kvicksilver, färg och lösningsmedel, bekämpningsmedel, sprutor och 
kanyler, bilbatterier, impregnerat trä. Detta ska sorteras ut från avfall 
under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken, lämnas till 
Återvinningscentralen och då vara tydligt märkt med uppgift om 
innehållet. 
 

c) Sprutor, kanyler och annat stickande och skärande avfall som varit i 
kontakt med kroppsvätskor från människor eller djur ska antingen lämnas 
i tillsluten godkänd förpackning på Återvinningscentralen eller till 
apoteket i behållare som delats ut av dem. Läkemedelsrester, med 
undantag av cytotoxiska läkemedel och cytostatika (ATC L01), ska 
lämnas på apoteket. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika lämnas i 
tillsluten förpackning som är märkt med uppgifter om innehållet till 
Återvinningscentralen. 
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d) Ammunition och sprängämne ska lämnas till Polisen. 
 

e) Upptäcks farligt avfall inblandat i annat avfall efter avlämning på 
Återvinnings-centralen eller på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta 
debiteras en extra hanteringsavgift. 
 

f) Återvinningsbara material som omfattas av producentansvar;  
d v s förpackningar av glas, papper, plast (hård och mjukplast), metall 
eller wellpapp ska lämnas i av Nårab tillhandahållen behållare vid 
fastigheten eller på Återvinningscentralen.  
 

g) Returpapper; ska sorteras ut och lämnas i av Nårab tillhandahållen 
behållare vid fastigheten eller på Återvinningscentralen. 
 

h) Matavfall; ska sorteras ut och hämtas efter abonnemang eller 
komposteras, efter godkännande av Söderåsens Miljöförbund, på egen 
fastighet. 
 

i) Bygg- och rivningsavfall; ska sorteras i fraktionerna trä, mineral 
(betong, tegel, klinker, keramik eller sten), metall, glas, plast och gips 
och ska i första hand lämnas på Återvinningscentralen. Större mängder 
hänvisas till Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta. Bygg- och 
rivningsavfall kan även hämtas mot avgift enligt gällande taxa efter 
budning. 

§ 55 Kylmöbler och klimatanläggningar; kylskåp, frysskåp, frysboxar och 
värme-pumpar hämtas kostnadsfritt efter budning eller lämnas på 
Återvinningscentralen. 

§ 56 Elektriskt och elektroniskt avfall; data-, TV- och radioapparater, 
bandspelare, mindre hushållsmaskiner, miniräknare, elarmaturer, 
tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskiner, spisar, spisfläktar, lysrör, 
lågenergilampor, glödlampor mm lämnas på Återvinningscentralen. 

§ 57 Småbatterier; enligt definition i Batteriförordningen (SFS 1997:645) de 
som uppkommer i bostäder, kontor, skolor, förskolor, mindre rörelser mm 
och skall sorteras ut och lämnas i utsatta batteriboxar eller på 
Återvinningscentralen. Produkter med inbyggda batterier kan också 
lämnas på försäljningsstället. 

§ 58 Järn- och metallskrot; värmepannor, varmvattenberedare och radiatorer 
utan elektronik samt badkar, gräsklippare, skottkärror, diskbänkar, 
plåtskåp, cyklar, bildelar, takrännor av metall, TV-antenner, rengjorda 
tomfat, barnvagnar etc lämnas på Återvinningscentralen. 

§ 59 Trädgårdsavfall; lämnas på Återvinningscentralen. Det kan även i tätort 
hämtas efter abonnemang eller komposteras på den egna fastigheten. 

§ 60 Träavfall; trämöbler, plankor etc lämnas på Återvinningscentralen.  
Impregnerat trä är inte återvinningsbart utan klassas som farligt avfall. 
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§ 61 Frityroljor och fett från stekbord; Frityroljor och fett från restauranger 
och storkök hämtas enligt särskilt abonnemang eller lämnas på 
Återvinnings-centralen enligt gällande taxa. 
Hushåll och övriga ska samla fett i lämplig behållare och lägga det i 
restavfallet eller lämna det på Återvinningscentralen. 

§ 62 Schaktmassor; mindre mängder tegel, kakel, porslin, jord, grus, sten 
och liknande lämnas på Återvinningscentralen. 

§ 63 Personbilsdäck; lämnas på försäljningsstället eller på 
Återvinningscentralen.  Avgift tages ut i vissa fall. 

§ 64 Tryckkärl; behållare för gasol, syrgas mm lämnas i första hand till 
försäljnings-ställe och i andra hand på Återvinningscentral. Sprayburkar 
lämnas som farligt avfall på Återvinningscentralen. 

§ 65 Döda sällskapsdjur; Sällskapsdjur mindre än 3 kg kan om det förpackas 
väl läggas som brännbart restavfall i sopkärl. I vissa kommuner finns 
också djurbegravningsplatser. Kontakta kommunen. 

§ 66 Invasiva arter; kan lämnas mot avgift på Nårabs Avfallsanläggning i 
Hyllstofta. Växterna skall vara förpackade i väl förslutna, dubbla säckar 
och hanteras separat.  

Hantering av komposterbart avfall 

§ 67 Kompostering av annat avfall än trädgårdsavfall ska anmälas till 
Söderåsens Miljöförbund. (Avfallsförordningen SFS 2020:614). 
Fastighetsägaren får i allmänhet kompostera köksavfall på egen fastighet 
om det kan ske utan olägenhet för omgivningen och efter ansökan hos 
Söderåsens Miljöförbund. 

§ 68 Vid kompostering av animaliskt matavfall skall skadedjurssäker och 
isolerad behållare för åretruntbruk användas. Kompostering ska ske så 
att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår. Vidare måste 
det finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten. 

§ 69 Information om kompostering kan fås från Söderåsens Miljöförbund eller 
från Nårab. 

Hantering av latrin 

§ 70 Abonnent ska vid tömning ta ut den fyllda latrinbehållaren från 
uppställnings-platsen i toalettutrymmet, sätta på medföljande lock enligt 
anvisningar och placera behållaren på överenskommen skyddad plats i 
anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast klockan 06:00 på 
hämtningsdagen. Latrinbehållaren ska vara så försluten att olägenheter 
för omgivningen inte uppstår. 
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§ 71 Dispens för eget omhändertagande av latrin kan fås efter ansökan hos 
Söderåsens Miljöförbund. 
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Trädgårdsavfall 

§ 72 Trädgårdsavfall är vegetabiliskt avfall från normal skötsel av trädgårds-
anläggningar. Det får komposteras på egen fastighet om så kan ske utan 
olägenhet för omgivningen. Trädgårdsavfall kan också lämnas på 
Återvinningscentralen eller hämtas vid fastighet inom tätort enligt särskilt 
abonnemang från Nårab. Större mängder trädgårdsavfall kan lämnas på 
Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta. 

§ 73 Den som avser att kompostera mer än 50 ton trädgårdsavfall per år ska 
enligt Miljöbalken göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet till 
Söderåsens Miljöförbund. 

§ 74 Observera att trädgårdsavfall som hämtas eller mottages av Nårab ska 
vara fritt från icke nedbrytbara föremål och miljöskadliga ämnen. Om 
sådant avfall upptäcks debiteras avfallslämnaren för nödvändig sortering. 

§ 75 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön innehåller 
bestämmelser om eldning av trädgårdsavfall. 
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Avfall från avloppsfraktioner och filter-material från 
enskilda avloppsanläggningar samt latrin från 
torrtoaletter och jämförliga lösningar 

§ 76 Renhållningsordningen innehåller föreskrifter för avfall från 
avloppsfraktioner och filter-material från enskilda avloppsanläggningar, 
som är dimensionerade för högst 25 personekvivalenter (om 
anläggningen endast används för hushållsspillvatten, eller spillvatten som 
till sin art och sammansättning liknar hushållsspillvatten) samt latrin från 
torrtoaletter och jämförliga lösningar. 

§ 77 Tömning av slamavskiljare utan anslutet WC utförs på fastighetsägarens 
särskilda beställning. 

§ 78 Tömning av slamavskiljare för WC, fettavskiljare, slutna tankar och 
minireningsverk sker vid behov, dock minst en gång per år om inget 
annat medgivits.  

§ 79 Kampanjslamtömning sker en gång per år efter fasta körturer. Om det 
gått mer än sex månader sedan budad tömning (7-dagars eller 
omgående) när den årliga kampanjen genomförs, utförs ny tömning. 

§ 80 Månadsbestämd slamtömning sker en eller fler gånger per år på månad 
som abonnenten önskar. 

§ 81 Extra tömning av slam kan efter beställning och enligt gällande taxa 
göras antingen sju dagar efter beställning (beställningsdagen oräknad) 
eller akut.  

§ 82 Akut tömning görs samma dag om beställningen gjorts innan klockan 
15:00, och nästkommande vardag om beställningen görs efter klockan 
15:00. Beställningen görs hos Nårab. För omgående tömning kväll/helg 
kan beställning göras på entreprenörens journummer som anges på 
Nårabs hemsida till en kostnad enligt gällande Renhållningstaxa. 

§ 83 Slamavskiljare, fettavskiljare, slutna tankar och minireningsverk ska vara 
lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en 
person, vara markerad på lämpligt sätt och får inte vara övertäckt i 
samband med tömningen. Minsta diameter är 400 mm och max diameter, 
om locket eller manluckan är gjord av betong eller annat tungt material, 
är 600 mm. Locket får maximalt väga 25 kg om det kan öppnas genom 
att dras åt sidan och maximalt 15 kg om det måste lyftas upp. Anslutning 
för slang ska godkännas av renhållaren. Fastighetsägaren svarar för 
anläggningens skötsel och underhåll. 
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§ 84 Avståndet mellan uppställningsplats för tömningsfordon och anläggning 
som ska tömmas får inte överstiga 20 m om inte särskilda skäl föreligger.  
Botten på anläggningen får inte ligga lägre än sju meter under tömnings-
fordonets uppställningsplats. Om brunn eller tank ligger utanför den egna 
tomten eller då det är oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, ska 
tömningsplatsen vara markerad med en tydlig skylt som anger 
fastighetsbeteckningen. 

§ 85 Avfall från fosforfilter ska inför hämtning vara förpackat och tillgängligt på 
ett sådant sätt att hämtning kan utföras. Tömning görs med kranbil. 

§ 86 Efter hämtning av uttjänat filtermaterial från fosforfilter ska nytt 
filtermaterial tillföras anläggningen genom fastighetsägarens försorg. 

§ 87 Byte av fosforfilter ska ske enligt anläggningens tillstånd.  

§ 88 I samband med tömning av minireningsverk ska fastighetsägaren vid 
varje tömningstillfälle tillhandahålla tydlig och noggrann instruktion enligt 
tillverkarens anvisning om hur tömning ska ske, genom uppmärkning 
samt skrivna eller muntliga instruktioner på plats. 

§ 89 I det fall minireningsverk kräver påfyllning av vatten efter genomförd 
tömning är det fastighetsägarens ansvar att tillse att detta genomförs. 

§ 90 Framkörnings-/Bomkörningsavgift tas ut då abonnenten aviserats om 
tömning av brunnen i förväg men den trots detta inte är nåbar eller 
tömningsbar. 

§ 91 Avfallskvarn får inte anslutas till det kommunala avloppsnätet utan 
tillstånd från kommunens nämnd som hanterar va-frågor. Anslutning av 
avfallskvarn till enskilt avlopp fordrar ansökan till Söderåsens 
Miljöförbund, som prövar om det är möjligt. 
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Särskilda bestämmelser för en- och tvåfamiljs-fastigheter 

§ 92 Abonnenter ska hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
Miljöbalken enligt anvisningar från Nårab. Hämtningsfrekvenser framgår 
av taxan. 

§ 93 Latrin 
Latrin hämtas var fjortonde dag året runt eller annan frekvens i gällande 
taxa. 

§ 94 Grovavfall 
Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som 
framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller 
lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 

§ 95 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet, med sidlastande 
renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Nårab, 
komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. 

§ 96 Farligt avfall 
Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska 
lämnas på någon av Nårabs Återvinningscentraler. 

§ 97 Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet 
ska i första hand lämnas på Återvinningscentralen. Större mängder 
hänvisas till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta.  
Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet 
kan även hämtas i storsäck efter budning mot avgift enligt gällande taxa. 

  



Renhållningsföreskrifter 2023 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 

20 

 

Särskilda bestämmelser för fritidshushåll 

§ 98 Abonnenter ska hantera avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. 
Miljöbalken enligt anvisningar från Nårab. Hämtningsfrekvenser framgår 
av taxan. 

§ 99 Latrin 
Latrin hämtas var fjortonde dag maj till och med september och en 
hämtning i vardera januari, mars och november, sammanlagt 14 
hämtningar per år eller enligt gällande taxa. 

§ 100 Grovavfall 
Grovavfall hämtas kostnadsfritt efter budning med en frekvens som 
framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning mot avgift eller 
lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 

§ 101 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätort vid fastighet, med sidlastande 
renhållningsfordon (se bilaga 3), mot särskilt abonnemang hos Nårab, 
komposteras på egna fastigheten eller forslas till Återvinningscentralen. 

§ 102 Farligt avfall 
Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska 
lämnas på någon av Nårabs Återvinningscentraler. 

§ 103 Bygg- och rivningsavfall 
Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet 
ska i första hand lämnas på Återvinningscentralen. Större mängder 
hänvisas till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta.  
Bygg- och rivningsavfall som inte producerats i yrkesmässig verksamhet 
kan även hämtas i storsäck efter budning mot avgift enligt gällande taxa. 
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Särskilda bestämmelser för flerfamiljsfastigheter 

§ 105 Ägare till flerfamiljsfastigheter ska hantera avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. Miljöbalken enligt anvisningar från Nårab. Avseende 
producentansvarsavfall kan fastighetsägare välja att nyttja Nårabs Beda-
system eller källsorteringssystem som tillhandahålls av producenten 
(genom avtal direkt med producenten eller med den som har 
producentens uppdrag). 

§ 106 Väljer fastighetsägare avseende producentansvarsavfall att nyttja annat 
källsorteringssystem än Beda-systemet ska Nårab informeras om detta 
vid tecknande av abonnemang eller när byte av system sker. 
Hämtningsfrekvenser framgår av taxan. 

§ 107 Grovavfall 
Grovavfall från de boende hämtas kostnadsfritt efter budning med en 
frekvens som framgår av gällande taxa, hämtas via ytterligare budning 
mot avgift eller lämnas på Återvinningscentralen enligt gällande taxa. 

§ 108 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet mot särskilt abonnemang 
hos Nårab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till 
Återvinningscentralen. Trädgårdsavfall från förvaltning av grönytor 
klassas som verksamhetsavfall. 

§ 109 Farligt avfall 
Farligt avfall som färgburkar, lösningsmedel, el-avfall och batterier ska 
lämnas till någon av Nårabs Återvinningscentraler eller tecknas 
abonnemang enligt gällande taxa. 

§ 110 Hantering av avfall från service och underhåll 
Under reparation, service och underhåll av fastigheter uppstår ofta avfall, 
både farligt och annat avfall. Detta klassas som verksamhetsavfall. Det är 
du i egenskap av fastighetsägare och beställare av tjänster där avfall 
uppstår som är ägare till avfallet och som ska se till att anlitade 
underentreprenörer hanterar avfallet på godkänt sätt. Avfall som 
uppkommer när hyresgästen renoverar bostad själv ansvarar den boende 
för. 
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Särskilda bestämmelser för verksamheter 

§ 111 Verksamhetsinnehavare ska hantera avfall under kommunalt ansvar 
enligt 15 kap. Miljöbalken enligt anvisningar från Nårab. Avseende 
producentansvars-avfall kan verksamheter välja att nyttja Nårabs Beda-
system eller källsorteringssystem som tillhandahålls av producenten 
(genom avtal direkt med producenten eller med den som har 
producentens uppdrag). 

§ 112 Väljer verksamhetsinnehavare avseende producentansvarsavfall att 
nyttja annat källsorteringssystem än Beda-systemet ska Nårab 
informeras om detta vid tecknande av abonnemang eller när byte av 
system sker. Hämtningsfrekvenser framgår av taxan. 

§ 113 Grovavfall 
Grovavfall kan lämnas på någon av Nårabs Återvinningscentraler mot 
avgift.  

§ 114 Trädgårdsavfall 
Trädgårdsavfall hämtas i tätorterna vid fastighet mot särskilt abonnemang 
hos Nårab, komposteras på egna fastigheten eller forslas till 
Återvinningscentralen. Trädgårdsavfall från förvaltning av grönytor 
klassas som verksamhetsavfall. 

§ 115 Farligt avfall 
Farligt avfall från verksamheter kan lämnas på Nårabs avfallsanläggning i 
Hyllstofta mot avgift. 

§ 116 Hantering av avfall från service och underhåll 
Under reparation, service och underhåll av fastigheter uppstår ofta avfall, 
både farligt och annat avfall. Detta klassas som verksamhetsavfall. Det är 
du i egenskap av verksamhetsinnehavare och beställare av tjänster där 
avfall uppstår som är ägare till avfallet och som ska se till att anlitade 
underentreprenörer hanterar avfallet på godkänt sätt.  
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Underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare 
eller filterkassett/säck 

§ 117 Vid installation av underjordsbehållare, andra bottentömmande behållare, 
eller anläggning med fosforfilterkassett eller säck för filtermaterial, ska 
behållaren/anläggningen utformas så att den är åtkomlig för fordon 
utrustat med kran. 

§ 118 Anläggande ska ske så att avståndet mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållarens lyftanordning inte överskrider 6 meter, 
om inte särskilda skäl föreligger. Om fastighetsinnehavaren eller 
nyttjanderättshavaren själv placerar fosforfilterkassett eller säck för 
filtermaterial inom angivet avstånd inför hämtning kan anläggningen 
placeras längre från fordonets uppställningsplats. 

§ 119 Vid hämtning av avfall ska den fria höjden ska vara minst 10 meter över 
kranfordonet, och hålla minst samma höjd mellan kranfordonets 
uppställningsplats och behållaren eller anläggningen. Det får inte finnas 
hinder nära den sträcka som behållaren lyfts från behållarplatsen till 
fordonet. 

§ 120 Uppställningsplatsen ska ha lämpligt underlag som ger tillräcklig bärighet 
när kranfordon ska lyfta behållaren. 
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Undantag från Renhållningsföreskrifternas 
bestämmelser 

§ 121 Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift enligt gällande taxa för 
handläggning av ärenden gällande undantag från 
Renhållningsföreskriftens bestämmelser. 
Även vid avslag debiteras avgift. 

A. Avfall under kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken 

§ 122 Söderåsens Miljöförbund kan efter ansökan från fastighetsägare medge 
dispens från avfallshämtningen: 
Total befrielse.  
För att erhålla tidsbegränsad dispens krävs att fastighetsägaren kan visa 
att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen el indragen) 
och/eller är i sådant dåligt skick att den inte kan nyttjas. Total befrielse 
förutsätter att man inte i någon form använder eller behöver använda sig 
av Nårabs service. Dispens ges för högst 6 år. 

§ 123 Söderåsens Miljöförbund kan efter ansökan från fastighetsägare medge: 
Hemkompostering.  
Vid kompostering av matavfall (vegetabiliskt och animaliskt) ska isolerad 
och skadedjurssäker behållare för åretruntbruk användas. Det måste 
också finnas tillräckliga ytor för avsättningen av komposten.  

§ 124 Nårab kan efter önskemål från fastighetsägare tillåta följande 
abonnemang: 
 

1. Gemensamma källsorteringskärl för två närbelägna fastigheter eller 
verksamheter. Kärlen ska vara uppställda på en av fastigheterna. Med 
närbelägen fastighet avses att fastigheterna gränsar till varandra eller att 
de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna 
fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om 
det finns en nära kontakt mellan de boende och det görs så gott som 
dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och 
ges för högst 6 år.  
 

2. Gemensamma mat/rest-avfallskärl för två närbelägna verksamheter. 
Med närbelägen verksamhet avses att fastigheterna gränsar till varandra 
eller att de gemensamma kärlen finns inom 200 m från den egna 
fastighetsgränsen. Längre avstånd mellan fastigheterna kan tillåtas om 
det finns en nära kontakt mellan verksamheterna och det görs så gott 
som dagliga besök dem emellan. Abonnemangsformen är tidsbegränsad 
och ges för högst 6 år. 
 

3. Glestömning, dvs tömning av restavfall sex gånger per år.  
För att erhålla glestömning krävs att hemkompostering av såväl 
animaliskt som vegetabiliskt matavfall är godkänd av Söderåsens 
Miljöförbund och att avfall under producentansvar lämnas på anvisad 
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plats. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 6 år.  
 

4. Minitömning, dvs tömning av restavfall efter budning två gånger per år.  
För att erhålla minitömning krävs att mycket små mängder avfall uppstår 
och att hemkompostering av såväl animaliskt som vegetabiliskt matavfall 
är godkänd av Söderåsens Miljöförbund och att avfall under 
producentansvar lämnas på anvisad plats. Abonnemangsformen är 
tidsbegränsad och ges för högst 6 år.  
 

5. Uppehåll i tömning.  
För att erhålla tidsbegränsat uppehåll krävs att fastighetsägaren kan visa 
att fastigheten inte avses att användas så att avfall uppkommer under 
den tid uppehållet avser. Fastigheten får inte användas för övernattning 
eller matlagning. Tillsynsbesök får göras vid max 7 tillfällen per år utöver 
hastigt besök eller skötsel typ gräsklippning. Uppehållet ska omfatta 
minst 6 månader för permanentbostäder resp minst 12 månader för 
fritidsbostäder. Abonnemangsformen är tidsbegränsad och ges för högst 
3 år. 

§ 125 Meddelade dispenser och abonnemang gäller fastighetsinnehavaren och 
upphör att gälla vid ägarbyte och förändrade förhållanden. Söderåsens 
Miljöförbund kan kräva åtgärder eller förbjuda åtgärden om olägenhet 
uppkommer. 

§ 126 Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, 
medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.  

B. Latrin 

§ 127 Det krävs dispens från Söderåsens Miljöförbund för eget 
omhändertagande av latrin. För förutsättningar för eget 
omhändertagande av latrin hänvisas till Söderåsens Miljöförbunds 
hemsida www.smfo.se.  

§ 128 Vidare kan Nårab medge uppehåll i hämtningen om fastigheten används 
så att latrinavfall inte uppkommer. Uppehåll ges för högst 3 år. 

§ 129 Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, 
medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.  

C. Slam 

§ 130 Efter ansökan hos Söderåsens Miljöförbund kan fastigheter med 
lantbruksdrift få dispens att själv tömma och omhänderta slam från 
slamavskiljare och slutna tankar från egen avloppsanläggning. Det 
förutsätts att tillräcklig areal finns.  
Dispens ges för högst 6 år. 



Renhållningsföreskrifter 2023 för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner 

26 

 

§ 131 Söderåsens Miljöförbund kan vidare efter särskild prövning medge längre 
tömningsintervall av slamavskiljare och fettavskiljare till vartannat år och 
slutna tankar till vart tredje år. 
För att få förlängt tömningsintervall krävs att det finns en fungerande 
avlopps-anläggning och att anläggningen används så sparsamt att 
förlängt tömningsintervall inte menligt påverkar anläggningens funktion. 
Förlängt tömningsintervall får inte innebära någon fara för miljön. Dispens 
ges för högst 6 år. 

§ 132 Nårab kan medge uppehåll i hämtningen om anläggningen inte används. 
Uppehåll ges för högst 3 år. 

§ 133 Söderåsens Miljöförbund kan även i övrigt, om särskilda skäl föreligger, 
medge undantag från Renhållningsföreskrifterna.  

D. Fosforfilter 

§ 134 Efter ansökan hos Söderåsens Miljöförbund kan fastigheter med 
lantbruksdrift få dispens att själv tömma och omhänderta fosforfilter. Det 
förutsätts att tillräcklig areal finns.  
Dispens ges för högst 6 år. 
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Renhållningsavgift 

§ 135 Avgifter för renhållningstjänsterna enligt denna Renhållningsföreskrift 
fastställs av Kommunfullmäktige. 

§ 136 Fastighetsägaren är avgiftsskyldig och avgiften ska betalas till Nårab.  

§ 137 Renhållningsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift. 
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för 
fastigheter som står helt oanvända och som dessutom betraktas som 
obeboeliga. Rörlig avgift tas ut för aktuell typ av hämtning av avfall under 
kommunalt ansvar enligt 15 kap. Miljöbalken. 

§ 138 I grundavgiften ingår bland annat: 

 Återvinningscentraler med markhyra eller investeringskostnader för 
ytan, tömning av containrar och transporter från Återvinningscentralerna 
till Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta samt drift av 
Återvinningscentralerna med personal, maskiner, el och vatten. 

 hämtning av grovavfall. 
 batteriinsamling från Återvinningscentraler, Återvinningsstationer och 

vissa affärer. 
 information (ex. Lilla Gröna, sorteringsbroschyrer, dekaler, skyltar, 

annonser o dyl.). 
 återställningskostnader för Nårabs avfallsanläggningar. 
 mottagning och hantering av farligt avfall.  
 mottagning och hantering av elektriskt- och elektroniskt avfall.  
 insamling mottagning och hantering av kylmöbler. 
 Påsar för matavfall. 
 administration.  

§ 139 Den rörliga avgiften består av två delar, insamlingsavgift och 
behandlingsavgift.  
 
Insamlingsavgiften består av kostnader för: 

 tömning av avfallskärl.  
 kärl. 
 transport av avfallet till Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta, 

mellanlagring och vidaretransport till återvinningsföretag. 
 
I behandlingsavgiften ingår bland annat kostnader för: 

 lakvattenrening. 
 förbehandling genom krossning. 
 rötning i reaktor. 
 bearbetning som krossning, siktning och kompostering. 
 avfallsskatt. 
 förbränning. 
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§ 140 För den rörliga avgiften gäller vidare att storleken på denna är beroende 
av om källsortering sker eller inte, se gällande Renhållningstaxa. 

Ikraftträdande och Uppföljning 

§ 141 Dessa Renhållningsföreskrifter träder i kraft 2023-01-01 i Örkelljunga 
kommun, Perstorps kommun och Klippans kommun då gällande 
föreskrifter upphör att gälla. 

§ 142 Tidigare meddelade dispenser och andra beslut meddelade med stöd av 
de upphävda föreskrifterna ska anses som meddelade med stöd av 
motsvarande bestämmelser i denna föreskrift. 

§ 143 Renhållningsföreskrifterna ska följas upp vartannat år med redovisning 
före utgången av maj månad. Avfallsplanen ska följas upp varje år. 

§ 144 I uppföljningsarbetet ingår representanter för Söderåsens Miljöförbund  
och Nårab (sammankallande). Rapport skickas till Kommunstyrelserna, 
Söderåsens Miljöförbund och Nårab. 

§ 145 Renhållningsföreskrifterna med tillhörande dokument omarbetas i 
samband med upphandling av renhållningstjänsterna eller tidigare om 
ändrade förutsättningar föranleder detta. 
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Sammanfattning 

Alla kommuner måste enligt 15 kap. Miljöbalken ta fram en renhållningsordning med 
en tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
avfallets mängd och farlighet. Avfallsplanen för Nårab-regionen har tagits fram i ett 
samarbete mellan Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun, Söderåsens 
Miljöförbund (SMFO) och Norra Åsbo renhållningsbolag (Nårab) under 2018. 
 
Nårab-regionen består av Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner och har 
tillsammans ca 34 515 invånare. Kommunerna har både tätortsboende och 
landsbygdsboende många fritidsområden och några större industrier. 
Nårab har antagit de sex övergripande gemensamma mål för hela Skåne Nordväst-
regionen som omfattas av Bjuvs, Båstads, Helsingborgs, Höganäs, Klippans, 
Landskronas, Perstorp, Svalövs, Åstorps, Ängelholms och Örkelljungas kommun. 
Målen är högt satta och för att nå målen måste alla kommuner i Skåne Nordväst-
regionen bidra utifrån sina förutsättningar. 
 
De sex övergripande målen för Skåne Nordväst som ska uppnås till år 2020 är följande: 
•  Avfallsminimering, avfallsmängden ska minska från 500 kg till 320 kg/person och år. 
•  Materialåtervinning, mängden felsorterat avfall ska minska från 200 kg till 100 

kg/person och år. 
•  Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall skall minskas från 3 till 1,5 kg/hushåll och 

år. 
•  God arbetsmiljö, antalet arbetsskador skall halveras. 
•  God service, halvera antalet kundklagomål. 
•  Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras. 
 
Utifrån de regionala målen för Skåne Nordväst har mål och åtgärder föreslagits för 
Nårab-regionen utifrån de förutsättningar kommunerna har idag.  Sex målområden har 
valts ut för att jobba med lokalt utifrån de regionala målen och även de lokala målen. 
 
1. Avfallsminimering/Förebyggande av avfall – minska avfallsmängderna per person 
2. Öka materialåtervinningen – minska mängden förpackningar och matavfall som 

slängs i restavfallet. 
3.  Avgifta kretsloppen – minska mängden farligt avfall som slängs i restavfallet och 

matavfallet 
4.  God arbetsmiljö – få igång ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
5.  God service – öka antalet nöjda kunder 

6.       Miljövänligare transporter – minska energiförbrukningen för transport och öka 

andelen fossilfritt drivmedel. 
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1 Beskrivning av Nårab-regionen 

1.1 Folkmängd och fakta 

Nårab-regionen består av tre kommuner; Klippan, Perstorp och Örkelljunga. 
Området är ungefär 870 km2 stort och ligger mitt i nordvästskåne. Kommunerna är 
natursköna och ett rikt friluftsliv med Söderåsens nationalpark, lummiga lövskogar 
och ett 70 tal sjöar. (Källa: respektive kommun) 
 
Den 31 december 2016 bodde 34515 personer inom Nårab-regionen, vilket 
var 556 fler än 2015. (Källa: SCB).  
 
I Nårab-regionen finns ca 12 000 småhusenheter för 1-2 familjer. Av dessa är ca 
1700 fritidsboenden och ca 10 300 permanentboende. Andelen hushåll som bor i 
lägenheter är låg och totalt finns det ca 5 800 lägenhetshushåll i kommunen varav 
merparten ägs av de kommunala bostadsbolagen. (Källa: Nårab) 

1.2 Näringslivsstruktur 

I regionen finns ca 1 800 företag. Majoriteten är små företag med mindre än 10 
anställda. Ca 75 % är enmansföretag och 95 % har mindre än 10 anställda. (Källa 
SCB kommunfakta). Kommunerna är varuproducerande eller pendlings kommuner. 
Här ligger Perstorp Industripark som är Sveriges största centrum för kemisk 
industri med 2000 arbetstillfällen. (Källa: SCB och respektive kommun) 
 

1.3 Avfallsorganisation 
Norra Åsbo renhållningsbolag (Nårab) är ett kommunalt bolag som ägs av tre kommuner; 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga. Nårab är beställare av all renhållning som kommunerna 
ansvarar för (inte gaturenhållningen och allmänna ytor som torg etc.). Nårab ansvarar för 
upphandlingen av insamlingstjänster för hushållsavfall och slam. Nårab ansvarar även för 
framtagande av förslag på renhållningsordning med tillhörande avfallsplan (tillsammans 
med Söderåsens Miljöförbund - SMFO) samt framtagande av förslag på avfallstaxa. 

Enligt konsortialavtal mellan Nårabs ägarkommuner ska allt hushållsavfall skickas till 
Nårabs anläggning. 

Renhållningen på offentliga platser och de kommunala gator och vägarna ansvarar 
respektive kommun för.  
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2 Lagstiftning och bakgrund 
 
Ett flertal lagar berör avfallsområdet både internationell och nationellt. Övergripande gäller 
EU:s avfallsdirektiv som 2011 implementerades i svensk lagstiftning genom förändringar i 
Miljöbalken och nya avfallsförordningen 2011:927. I avfallsförordningen finns det reglerat att 
alla kommuner i Sverige ska ta fram en kommunal avfallsplan som antas av 
kommunfullmäktige i respektive kommun.  
Innehållet i avfallsplanen regleras genom Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:2 och gäller 
från och med 1 maj 2017. 
Nyheter är bland annat att Gaturenhållning och renhållning på offentliga platser ska ingå i 
avfallsplanen för att man ska få en uppföljning på hur det fungerar och hur behoven ser ut.   
 

2.1 WEEE direktiv 

Under slutet av 2011 enades man i EU om ett nytt direktiv gällande 
producentansvar för elektroniska och elektriska produkter. Direktivet trädde i 
kraft den 13 augusti 2012 och from den 14 februari 2014 är det införlivat i 
svensk lagstiftning. 
 

3 Mål 
 
Enligt avfallsförordningen 2011:927 ska den kommunala avfallsplanen bland annat 
innehålla mål och åtgärder för att minska avfallets mängd och farlighet. Målen i Nårabs 
avfallsplan syftar till att minska avfallets mängd och farlighet i de tre ägarkommunerna. 
Syftet är också att bidra till de mål som kommunerna inom sopsamarbete Skåne Nordväst 
gemensamt beslutat om ska uppnås, och att regionen ska sträva uppåt i EU:s 
avfallstrappa. 
 

Figur 1: EU:s avfallstrappa. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska all avfallshantering sträva mot att nå 
toppen på trappan. Målet med avfallshanteringen är att avfall aldrig uppstår. 
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3.1 Mål sopsamarbete Skåne Nordväst 
Skåne Nordväst är ett samarbete mellan kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, 
Klippan, Landskrona, Perstorp, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga. Dessa 
kommuner har enats om att arbeta tillsammans för att förbättra avfallshanteringen i regionen 
genom projektet Sopsamarbete Skåne Nordväst. Som ett led i detta har man i alla kommuner 
beslutat arbeta med sex övergripande gemensamma mål som ska uppnås till år 2020. De 
sex övergripande målen är följande: 

 
• Förebyggande av avfall, Avfallsminimering, avfallsmängden ska minska från 520 kg till 

320 kg/person och år. Detta är summan av matavfall och restavfall, förpackningar och 
tidningar, farligt avfall och grovavfall (trädgårdsavfall ingår inte). 

• Materialåtervinning, mängden felsorterat matavfall och förpackningar i restavfallet ska 
minska från 200 kg till 100 kg/person och år genom att man sorterar ut dessa 
fraktioner så de kan återvinnas. 

• Avgifta kretsloppen, mängden farligt avfall i restavfallet ska minskas från 3 till 1,5 
kg/hushåll och år 

• God arbetsmiljö, antalet arbetsskador för renhållningsarbetarna skall halveras i 
samband med insamling av hushållsavfall 

• God service, halvera antalet kundklagomål avseende insamling av hushållsavfall 
• Kostnadseffektivisering, nettokostnaden skall halveras avseende insamling och 

behandling av hushållsavfallet. 

De sex övergripande lokala målen för avfallsplanen som presenteras i nästa avsnitt 
överensstämmer med de övergripande målområdena som beslutats i sopsamarbete Skåne 
Nordväst. 

3.2 Avfallsplanens mål 2022 
Sex övergripande mål finns för Nårab-regionens avfallsplanering. De tre första målen har 
mål både för hushållens avfall och för verksamheternas avfall. De tre sista målen som 
handlar om god service, god arbetsmiljö och miljövänligare transporter berör endast det 
kommunala renhållningsansvaret. Under varje mål finns förslag på ett antal åtgärder som 
syftar till att uppnå målen. Varje åtgärd har en eller flera ansvariga, där den som är 
huvudansvarig står överst och ska se till att åtgärden genomförs. 

3.2.1 Förebyggande av avfall/Avfallsminimering 

Förebyggande av avfall/Avfallsminimering är det första steget i EU:s avfallstrappa. 
Allt avfall innebär en miljöbelastning på ett eller annat sätt och det bästa är om avfall 
aldrig uppstår. 

 

 Ta bort då skitlite inte längre finns som projekt 

3.2.2 Hushållsavfall 

Nårabs kommuner ska verka för att hushållens totala avfallsmängd ska minska till 320 
kg/invånare från år 2016 till 2022. Den totala avfallsmängden 2016 var 367 kg per invånare. 
 
Mätning 
Hushållens totala avfallsmängd per person mäts årligen, genom statistik från våg på Nårabs 
anläggning.  I denna siffra ingår säck- och kärlavfall (matavfall och restavfall), förpackningar 
och tidningar, farligt avfall och grovavfall. Trädgårdsavfall och gips ingår inte. 
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Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Nårab-regionen deltar aktivt i 
sopsamarbetet Skåne Nordväst. Ett 
samarbetsprojekt mellan kommunerna 
i Skåne nordväst för att stödja 
kommunerna i arbetet med att bland 
annat minska avfallsmängderna 

Nårab 2019-2021 

Nårab-regionens kommuner deltar i 
den nationella kampanjen 
”Europa Minskar Avfallet”. 

Nårab De år som kampanjen 
genomförs. 

Nårab-regionens tre kommuner 
arbetar med avfallsminimerings-
projekt i sin egen organisation dvs 
personalutrymme, äldreboende och 
särskilda boende, HVB-hem, LSS-
boende etc. 

Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga 
kommuners 
ledningsgrupper  

2019-2020 

Återbruksdel på ÅVCerna. När 
grovavfall slängs på ÅVC ska alltid 
frågan ställas till kund om det får 
återanvändas istället. 
 
Alternativt att det som slängs kan 
Nårab lämna i de 
material/avfallsflöden som är bäst. 
Om kund vill annat så får detta framgå 
eller destruktionstaxa. 

Nårab
   

2019-2020 
 
 
 
 
 
 
2020-2021 

Få in aktörer på de större ÅVCerna 
som erbjuder plats för att lämna 
möbler etc. till återbruk.  

Nårab 2019-2020 

Kampanjer för information om 
hyra/dela och förstärka second-hand 
Hyra/låna/byta maskiner och tekniska 
produkter. 
Se över möjlighet till ökad 
grannsamverkan tillsammans med 
bostadsföreningar/ekonomiska 
föreningar, samfälligheter, 
bygdeföreningar dvs använda de 
forum som finns för att skapa ett 
engagemang. 

Nårab 2019-2022 

Utlåningsrum  
verktyg Fastighetsägare  
bibliotek 

Kommunala 
fastighetsbolag och 
Kultur /fritid i 
respektive kommun 

2019 

Utlåning/hyra sportutrustning  
Kultur fritid 
idrottsföreningar 

Kultur/ fritid i 
respektive kommun 

2019 

Främja andra alternativ tex 
sökmotorer på internet för att få fram 
information om närliggande 
tjänsteföretag och affärer- samarbete 
med kommunernas Näringsliv 

Nårab, med hjälp av 
Näringslivet och 
respektive kommun 

2019-2022 
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Införa mer sådan information på 
Nårabs hemsida 
Ta fram / dela ut nej tack till reklam. Nårab 2019 
Vid hämtning av grovavfall som 
bedöms kunna gå till återbruk lämnas 
detta på avsedd plats om inte kund 
märkt upp ”ej återbruk” 

Nårab 2020 

Informationsinsatser som ökar 
kunskapen om avfallstrappan och vad 
som händer med materialet 

Nårab 2020-2022 

Främja matavfallskassar i regionen 
 

Nårab 2019-2022 

Kunskapen om ”bäst föredatum” EJ 
=”ej avändbar efter” 

Nårab tillsammans 
med Skola/fritid 

2019-2022 

Främja verktyg för middagsplanering 
– optimerar matvaror och rätter. 

Nårab 2019-2022 

 

3.2.3 Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun ska verka och skapa förutsättningar 
för att så lite avfall som möjligt ska uppstå från verksamheter. 
 

 
Mätning 
I nuläget finns ingen komplett tillgänglig statistik på verksamheternas avfall. 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Samordnar företag genom att skapa 
nätverk så att den enas  
avfall blir den andres resurs 

Näringslivscentrum  
eller liknande i 
kommunerna  

2020 

Kommunerna utreda förutsättningar 
för ett återbrukscentrum för bygg- 
och rivningsavfall
  

Nårab 2019-2022 

Ta fram underlag för avfallsmängder 
och typ  
av verksamhetsavfall för att se var 
man ska prioritera i kommunerna 

Respektive 
kommunstyrelse med 
Söderåsens 
miljöförbund som aktivt 
gör detta. 

2020-2022 

Nårab-regionens tre kommuner 
arbetar med avfallsminimerings-
projekt i sin egen organisation dvs 
personalutrymme 

Respektive 
kommunstyrelse 

2019-2020 

Vid upphandling ta med 
krav/utvärdering för 
avfallsminimering och återbruk av de 
produkterna man köper 

Respektive 
upphandlingsenhet 

2019-2022 

Minska matsvinnet i skolkök Respektive kommun 2019-2022 
 

3.2.4 Öka materialåtervinning 

Materialåtervinning innebär att så lite avfall som möjligt hamnar i restavfallet och går till 
förbränning. Istället ska så mycket som möjligt sorteras ut och bli till nya produkter eller 
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återanvändas.  
 
 

3.2.4.1 Mål hushållsavfall 

Halvera mängden felsorterat matavfall och producentansvarsmaterial i Restavfallet till och 
med 2021. Detta innebär: 
 

1. Minska mängden felsorterat matavfall i restavfallet med 20 kg/invånare i 
flerfamiljsfastigheter och 10 kg/invånare för villor och fritidsboende till och 
med 2022. 

 
2. Minska mängden felsorterat producentansvarsmaterial i restavfallet med 33 

kg/invånare i flerfamiljsfastigheter och 20 kg/ invånare i villor och fritidshus till 
och med år 2022.  

 
Mängden restavfall i Nårab-regionen per invånare var 138 kg år 2016. 
 
Mätning 
Statistik förs årligen på kilogram per invånare. Plockanalyser görs årligen på restavfall och 
matavfall, vartannat år på villahushåll och vartannat år på flerfamiljsfastigheter. 
 
Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Informationsinsatser angående 
källsortering görs kampanjvis 

Nårab 2019-2022 

Informationsmaterial/informationstillfä
lle för nysvenskar. (SFI) 

Nårab Material 2019 
information 2019-2022 

Driva projekt ihop med 
bostadsbolagen för att öka 
utsorteringen av rent matavfall och 
producentmaterial från 
flerfamiljsfastigheterna 

Bostadsbolag och 
Nårab 

2020-2022 

I samband med plockanalyser göra 
en fördjupad undersökning och 
samla in mer information för att 
utvärdera resultatet och ta fram 
förslag till åtgärder för det berörda 
området. 

Nårab berörda parter 
t.ex. bostadsbolag 

2019-2022 

Se över möjligheterna att få en mer 
miljöstyrande taxa. Att förtydliga 
kravet på att förpackningar ska till 
ÅVCerna om man inte har FNI. 

Nårab 2019 

Viktåterkoppling på respektive 
flerfamiljs/verksamhet hämtställe och 
avfallstyp- verktyg för framförallt 
flerfamiljsfastigheter att se effekter 
och motivera arbetet med att minska 
restavfallet och även avfallsmängden  

Nårab 2021 

Se över möjligheten att samla in 
mjukplast för villorna. 

Nårab 2019 

Se över möjligheten att köra glaset Nårab 2019 
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ihop och få ett fack över till mjukplast 
för villorna. 
Se över hur vi använder 
fackindelningen i fyrfackskärl. För att 
motsvara kundernas önskemål och 
behov samt tillgodose en bra kvalitet 
på materialet. 
Intensifiera bytet till nya Beda 2 (kärl 
2) i samtliga kommuner, då facket för 
hårdplast är större. 

Nårab 2019-2022 

Utreda behovet av att fortsätta ha en 
taxa för enbart mat- och restavfall, då 
förpackningarna endast går att lämna 
till återvinningscentralerna i regionen. 

Nårab 2019-2022 

Utreda effekterna av obligatorisk 
matavfallsutsortering 

Nårab 2019-2020 

Arbeta för att följa upp om 
matavfallskärlet används.  

Nårab 2020 

Att samtliga kommunala bolag och 
förvaltningar har full källsortering. 

Respektive 
kommunstyrelse 

2019-2020 

Samtliga kommuner får biopåsen till 
matavfallet 

Nårab 2019 

 

3.2.4.2 Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun verkar för att så mycket som möjligt av 
verksamheternas avfall återvinns. Fokusområden är matavfall och bygg- och 
rivningsavfall precis som den nationella avfallsplanen. 
 
Mätning 
I dagsläget finns ingen samlad statistik på verksamhetsavfallet. 
 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 

Informationskampanj görs riktad mot 
livsmedelsföretag och 
livsmedelsbutiker med inriktning mot 
matavfall. 
 

Nårab 
(livsmedelsbutiker) 
Söderåsens 
miljöförbund 
(livsmedelsföretag) 

2020 

Skrift om miljöanpassad rivning tas 
fram och skickas ut till byggföretag 
samt delas ut i samband med tillsyn. 
 

Bygglovsavdelningarna i 
kommunerna samt 
Söderåsens 
miljöförbund 

2019 

Vid utredning av förändringar på 
ÅVCerna tas hänsyn för att främja 
småföretagares utsortering. 

Nårab 
 

2019-2022 

Nårab verkar för att företagare ökar 
sin utsortering av material till 
materialåtervinning 

Nårab 
 

2019-2022 

Kommunen verkar för att företagare Klippan, Perstorp och 2018-2021 
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ökar sin utsortering av material till 
materialåtervinning enligt 
föreskrifterna 

Örkelljungas kommun. 
Söderåsens 
miljöförbund 

Genomföra projekt samröta 
matavfallet med 
reningsverksslammet. 

Nårab/Reningsverket i 
Klippan 

2019-2022 

Utveckla en förbehandling som 
klarar de kommande kraven på 
bioplastpåsar och andra 
förpackningsmaterial 

Nårab 2019-2022 

 

3.2.5 Avgifta kretsloppen 

En viktig del i avfallshanteringen är att få bort giftiga och farliga ämnen ur 
kretsloppen. Det är också ett av huvudsyftena med framtagandet av en avfallsplan 
att minska avfallets farlighet.  
Det finns en del farligt avfall kvar i restavfallet som ska sorteras ut och 
insamlingsmålen kommer att skärpas på nationell nivå. Servicenivån i Nårab-
regionen är under utveckling och förutsättningarna för att kunna samla in bedöms 
som bra för kommuninvånarna. I senaste kundnöjdhetsundersökningen var 82% av 
Klippanborna nöjda/mycket nöjda, 68% av Perstorpsborna och 76% av 
Örkelljungaborna nöjda/mycket nöjda.  
Kunskapen om farligt avfall behöver höjas för att öka utsorteringen. 
 

3.2.5.1 Mål Hushållsavfall 

Minska mängden farligt avfall (inkl. elavfall) i restavfallet med 0,3 kg/hushåll och år till år 
2022. 2016 var det 0,98 kg farligt avfall/hushåll kvar i restavfallet. Baserat på plockanalysen 
på restavfall från villor i Nårab-regionen 2016.  

Inget farligt avfall (inkl. elavfall) i matavfallet. 

 Mätning 
Årlig plockanalys genomförs på restavfall och matavfall. Vart annat år på villahushållen och 
vart annat på flerfamiljsfastigheter/verksamheter i Nårab-regionen. 

 
Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Testa att införa kampanjer i 
kommunerna som hämtar FA från 
hushållen utvärdera och ev. göra det 
till ett permanent insamlingssätt 

Nårab 2020-2021 
 
 
2021 

Införa samlare i minst en affär i varje 
kommun 

Nårab 2020-2021 

En informationskampanj gällande 
farligt avfall görs riktad mot hushållen. 
 

Nårab 2019-2022 

 

3.2.5.2 Mål verksamhetsavfall 

Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner ska verka för att farligt avfall från 
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verksamheter ska sorteras ut och omhändertas på ett korrekt sätt. 
 
Åtgärd Ansvarig Genomförande 

I tillsynen ska man titta särskilt på 
verksamheters klassning och 
hantering av farligt avfall. 

Söderåsens 
Miljöförbund 

Görs löpande vid tillsyn 

Utreda de deponier som klassats och 
göra åtgärder 

Kommunerna  2019-2021  

 

3.2.6 God arbetsmiljö 

Nårab-regionen är en region med kuperad geografi, många fina småvägar både utanför 
och inne i tätorterna. Detta för det med sig en del svårigheter när det gäller framkomlighet 
för renhållningsfordon som dagligen är ute och tömmer och hämtar avfall. Detta utgör en 
utmaning där man måste hitta en balans då renhållningsarbetarna tillhör en av de 
arbetsgrupper med störst antal olyckor och allvarliga tillbud i Sverige. 
 
De olyckor som sker rapporteras både av entreprenörer och av Nårabs egna personal. Dock 
är det vedertaget att många tillbud anses, av personalen, ingå i arbetet, vilket resulterar i att 
det rapporteras in väldigt få.  
Insamlingsentreprenören har statistik över antalet olyckor och tillbud vilket rapporteras varje 
kvartal till beställaren (Nårab). Rutiner och arbetssätt för Nårabs interna arbetsmiljöarbete 
kan utvecklas och implementeras bättre så att syftet med arbetet uppnås. 
 
 

3.2.6.1 Mål hushållsavfall 

Då det är vedertaget att många tillbud inte rapporteras är första målet att få ingång 
tillbudsrapporteringen och att få ett bättre systematiskt arbetsmiljöarbete. 

Det andra målet är att antalet olyckor och sjukskrivningsdagar (kopplade till olyckor och 
förslitning) halveras fram till och med 2022. 

Tredje målet är att NMI för Nårab-anställda ska öka. 2018 års mätning kommer ligga till 
grund för detta arbete 

 
Mätning 
Entreprenören och Nårab ska föra statistik över antalet olyckor och tillbud och rapportera 
varje kvartal. 
 
Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Nårab få ett implementerat arbetssätt 
som förbättrar den interna 
rapporteringen och SAM inkl. 
riskbedömning. 

Nårab 2020 

En kampanj för att öka antalet 
inrapporterade tillbud från 
entreprenören och Nårabs personal 

Nårab 2019 

Nårab ska få igång ett arbetssätt för 
att hantera rapporterade dåliga vägar 

Nårab  2019 
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och hämtställe. 
Samarbetet mellan Nårab och 
tekniska förvaltning stärks. (avseende 
framkomligheten i kommunen). 

Nårab och tekniska 
förvaltning i respektive 
ägarkommun 

2019-2022 

Nya dåliga hämtställen fylls på den 
upprättade listan över dåliga 
hämtställen. Fastighetsägare, 
insamlingsentreprenör, kommunen 
och Nårab samarbetar för att komma 
till rätta med problemet. 

Insamlingsentreprenör, 
Nårab och tekniska 
förvaltning i respektive 
ägarkommun 

2019-2022 

Framtida ÅVCer skapas med hänsyn 
till en god arbetsmiljö för det som 
arbetar där och för de besökare som 
vistas på anläggningen. 

Nårab 2019-2022 

Öka antalet 3-hjuliga kärl för 
flerfamiljs och verksamheter där så är 
möjligt 

Nårab 2019-2022 

Vid nybyggnation av enskilda 
avloppsanläggningar ska Nårab få 
ärendena på remiss alt. Ha med 
bedömning av t.ex. placering/ 
framkomlighet till brunn, tunga lock 
och långa slang längder vid 
beslutsfattande för att möjliggöra en 
bra tömning. 

SMFO 2019-2022 

Uppmuntra entreprenörer att använda 
sig av ”Bästa möjliga teknik” t.ex. 
slangrobotar, vibrationsdämpare. 

Nårab 2019-2022 

 

3.2.7 God Service 

Avfallshanteringen är en samhällsservice och en viktig del av ett fungerade 
samhälle.  En god service till invånare i Nårab-regionen innebär även att det blir 
lättare för dem att göra miljöriktigt rätta val. Målet för Skåne Nordväst är att antalet 
kundklagomål ska halveras, idag saknar vi komplett statistik för detta, och har 
därför valt att fokusera på andelen nöjda kunder. 
 

3.2.7.1 Mål Hushållsavfall 

Mål nr 1. Antal ej tömda behållare ska 0,5 reklamationer ”ej tömning” per 1000 tömningar. År 
2016 var det 0,79 reklamationer om ”Ej tömning” per 1000 tömningar.  

Mål nr 2. är att bibehålla eller öka Nöjd Kund Index i regionen. År 2016 var det sammanlagda 
NKI-värdet för Nårab-regionen 4,3 (Klippan- 4,3, Perstorp- 4,2 och Örkelljunga 4,3). Detta är 
höga NKI-värden för att vara i renhållningsbranschen. 

Mätning 
En enkätundersökning görs vartannat år för att få ett mått på kommuninvånarnas nöjdhet med 
renhållningen. Viktigt att kundenkäten är likadan varje år. 
Antal överhopp mäts genom statistik utifrån taggregistreringar och reklamationer. 
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Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Ny rutin kring insamlingen av 
grovavfall ses över för att eventuellt 
utöka servicen. 

Nårab 2019 

Nöjdkundenkät genomförs vartannat 
år 

Nårab 2020, 2022 

Nårab deltar i kommunaktiviteter 
riktade mot medborgare för att 
informera om renhållningen, 
  Exempelvis boendeträffar                                          

Nårab 2019-2022 

Ett avfallråd bildas med 
representanter från 
fastighetsägarna, villaföreningen 
och hyresgästföreningen 
med syfte att förbättre servicen i 
Nårab-regionen. 

Nårab 2020 

SMS-tjänster införs. Återkoppling 
flerfamiljsfastighetsägare och 
villahushåll påminnelse inför 
tömning. 

Nårab 2019 

Utöka möjligheten till att boka 
hämtning och liknande tjänster via 
hemsidan tex för flerfamiljsfastigheter  

Nårab 2020 

Förbättra samarbetet mellan 
kommunens kommunikatörer och 
Nårab för att nå ut med information på 
kommunens hemsida m.m.   

Respektive 
kommunstyrelse och 
Nårab 

2019-2022 

Se över fackindelningen i fyrfackskärl. 
För att eftersträva att tillgodose 
kundernas önskemål och behov tex 
mjukplast, textil  

Nårab 2019 

Se över tömningsintervallen och 
behållartyper tex underjordsbehållare, 
sopsugssystem etc.  för att eftersträva 
att motsvara kunders behov.  

Nårab 2020 

Intensifiera bytet till nya Beda 2 (kärl 
2) i samtliga kommuner, då facket för 
hårdplast är större. 

Nårab 2019-2022 

Uppdatera och förnya 
informationsmaterial och ”infovägar” 

Nårab 2019-2022 

Intensifiera och utöka arbetet med att 
följa upp och styra 
insamlingsentreprenaden (kärl) t.ex. 
genom  
Uppföljning av tidpunkt för lagda 
avvikelser i förhållande till inkommen 
reklamation från kund. 
Kvalitetssäkra taggregistrering etc. 

Nårab 2019-2022 
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3.2.8 Miljövänligare transporter 
 
 

3.2.8.1 Mål hushållsavfall 

a. Minst 50 % av bränsleenergiförbrukningen för Nårabs maskinpark, och fordon för 
gaturenhållning i samtliga kommuner, ska komma från fossilfria bränslen vid utgången 
av 2022. 
 

b. Bränsleenergiförbrukningen ska minska från 52 kWh/invånare 2016 till under 45 
kWh/invånare till utgången av 2022 för de fordon som står för insamling av avfall 
(renhållningsfordon, slamtömningsfordon och flakbil). 
 
 

Mätning 
Insamlingsentreprenören ska föra statistik om årlig bränsleförbrukning samt bränsletyp.  
Bränsleförbrukningen från insamlingsfordon ska redovisas kvartalsvis till Nårab. 

 

Åtgärder Ansvarig Genomförande 
Vid ev. upphandling av entreprenör 
för insamling av hushållsavfall, 
gaturenhållning samt insamling i 
egen regi ska krav ställas på fordon 
om användning av fossilfria bränslen. 

Nårab och respektive 
kommunstyrelse 
/upphandlingsenhet 

2019-2022 

Vid upphandling av entreprenör för 
insamling av hushållsavfall eller vid 
insamling i egen regi ska krav ställas 
på att chaufförerna genomgått och 
återkommande genomgår utbildning i 
ECO-driving för tunga fordon. 
På befintliga entreprenader ska detta 
följas upp att det genomförs och 
effekten av utbildningen ska 
dokumenteras. 

Nårab 2019-2022 

Mål på energiförbrukning vid 
insamling av hushållsavfall ska sättas 
för samtliga insamlingsentreprenörer 
och egen personal om det samlas in i 
egen regi 

Nårab 2019-2022 

Krav på förnyelsebart bränsle vid 
upphandling av transporter av avfall 
mellan och från Nårabs anläggning 

Nårab 2019-2022 

Byte till fossilfria drivmedel på 
Nårabs egna maskiner 

Nårab  2019, 2020 

Utreda fritidsabonnenternas verkliga 
behov av tömning utifrån 
taggregistreringar, och justera 
abonnemanget utifrån resultat. 

Nårab 2019 klar juni (använda 
underlag 2018) 

Arbeta för att det bildas 
gemensamma avfallslösningar i 
tätortsvillaområde 

Nårab 2019-2022 

Arbeta för att få gemensamma 
uppsamlingsplatser för tex 

Nårab 2019-2022 
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3.2.9 Mål nedskräpning 

Minskad nedskräpning 

En minskad nedskräpning bidrar dels till att närmiljön uppfattas som trevligare, men även till att 
spridning av gifter i naturen minskar. Nedskräpning behöver inte bara handla om synliga 
platser som exempelvis torg och gator, utan kan även handla om vattendrag och sjöar där 
skräpet oftast syns inte lika tydligt. 

Idag mäts inte nedskräpning på något sätt i kommunerna och det har därför inte varit möjligt att 
sätta mätbara mål för detta. Istället har aktiviteter utformats, som har med minskad 
nedskräpning att göra, för att vid en framtida uppföljning av avfallsplanen eventuellt ska kunna 
sätta mätbara mål. Dess aktiviteter handlar framför allt om att påbörja ett arbete med att öka 
kunskapsnivån och identifiera områden där nedskräpningen är ett problem, på både land och 
vattendrag. 

Upplevd nedskräpning ska minska 2022 jämfört med 2018. 
 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun ska verka för att minimera nedskräpningen. Skräp 
som kommuninvånare gör sig av med i det offentliga rummet är även det ett hushållsavfall 
som ska tas omhand. Att minimera nedskräpningen handlar om att se till att skräpet tas 
omhand och inte hamnar i naturen.  
Mätning: Uppgifter om mätning av nedskräpning saknas men ska tas fram. 
Utfall: I nuläget finns ingen tillgänglig statistik gällande nedskräpning i Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga kommun. En åtgärd finns i handlingsplanen att statistik ska arbetas fram för att 
kunna mäta detta delmål. 
 
Det är givetvis resurser i form av budget, som kan resultera i åtgärder för att ha möjlighet 
förebygga nedskräpningen. Samt att man har med sig nedskräpningsproblematiken i väldigt 
tidigt stadie gällande nya planer etc. att de nya offentliga ytorna blir skötselmässigt lätta att 
sköta och underhålla. Har vi en välskött offentlig miljö, med välklippta gräsmattor, fina 
planteringar osv, så är nedskräpningen liten. 

Åtgärd Ansvarig Genomförande 
Erbjuda god tillgång på platser att 
slänga sitt avfall samt öka 
sorteringsmöjligheten för avfall i 
offentliga miljöer. 

Gatuförvaltning i 
respektive kommun 

2021 

Verksamheter i alla tre kommuner 
ska uppmanas till att medverka i 
kampanjer mot nedskräpning 

Miljöstrateg på 
respektive kommun 

2021 

Aktiviteter för förebyggande av 
nedskräpning i skolorna 

Utbildningsförvaltning i 
respektive kommun 

2021 

 

3.3 Aviserade förändringar och framtiden 
 
 

”fritidsområden” 
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3.3.1 Andra lagstiftningar och styrningar som påverkar avfallsområdet  

3.3.1.1 Avfallsutredningen  

Den 30 juni 2011 beslutades det att en särskild utredare skulle göra en översyn av 
avfallsområdet. Utredningen skulle främst omfatta hur ansvaret för insamling och 
omhändetagande av hushållens avfall skulle kunna utformas men även till viss del 
verksamheternas avfall. Utredningen förordar ett större kommunalt ansvar för hushållens 
avfall som även skulle omfattas av producentansvarsmaterialet från hushållen. 

I dagsläget pågår diskussioner mellan parterna som innebär att förpackningar från 
hushållen ska innefattas i det kommunala ansvaret och att avfall som är jämförligt med 
hushållsavfall ska ingå i det öppna verksamheten (tex restaurangers avfall). I diskussionen 
ingår också att det ska bli obligatoriskt med matavfallsutsortering för Sveriges samtliga 
hushåll.  
 

3.3.1.2 Revidering av Sveriges nationella avfallsplan 2018-2023 

Sveriges nationella avfallsplan och tillhörande program gäller till den 31 december 2017. 
Under 2016 har man utvärderat resultatet som ett steg i arbetet att revidera den inför den nya 
perioden. Arbetet genomförs i dialog med berörda myndigheter och aktörer, hittills genom 
möten och dialog med aktörerna i Avfallsrådet. Under 2017 kommer även en remiss att 
genomföras av förslag till reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program. 

 

Producentansvarsförordningen bör stå med här  

3.4 Nationella mål 

3.4.1 Det svenska miljömålssystemet 

Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generationsmål, sexton 
miljökvalitetsmål och fjorton etappmål. Generationsmålet anger inriktningen för 
miljöarbetet och vad som behöver ske på samhällsnivå om vi ska ha ett hållbart 
samhälle. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd som miljöarbetet ska leda till i 
Sverige och etapp- målen anger mål på vägen som vi måste uppnå för att kunna 
nå generationsmålet. 
 

 
Generationsmålet 

Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett 
samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. 
 

 
Miljökvalitetsmål 

Sveriges riksdag har antagit sexton mål för miljökvalitet. De 16 miljökvalitetsmålen 
utgör grunden i den nationella miljöpolitiken. Miljökvalitetsmålen har ett antal 
preciseringar som ska förtydliga vad som ska uppnås. 

 

1.Begränsad klimatpåverkan 
2.Frisk luft 
3.Bara naturlig försurning 
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4.Giftfri miljö 
5.Skyddande ozonskikt 
6.Säker strålmiljö 
7.Ingen övergödning 
8.Levande sjöar och vattendrag 
9.Grundvatten av god kvalitet 
10.Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11.Myllrande våtmark 
12.Levande skogar 
13.Ett rikt odlingslandskap 
14.Storslagen fjällmiljö 
15.God bebyggd miljö 
16.Ett rikt växt- och djurliv 
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Avfallsområdet berörs främst utav 3 miljökvalitetsmål: 
God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och 
utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt 
och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 

Preciseringar som berör avfallsområdet 
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. 
 
För att underlätta möjligheten att nå miljökvalitetsmålet för god bebyggd miljö 
har regeringen fastställt etappmål inom området avfall som anses vara ett 
prioriterat område. 
 
Etappmål om ökad resurshushållning i livsmedelskedjan. Minst 50 procent av 
matavfallet från hushåll, storkök, butiker och restauranger sorteras ut och 
behandlas biologiskt så att växtnäring tas till vara, där minst 40 % behandlas, så 
att även energi tas tillvara. Målet ska uppnås 2018. 
 
Etappmål om byggnads- och rivningsavfall. Återanvändning, 
materialåtervinning och annat materialutnyttjande av icke-farligt byggnads- och 
rivningsavfall är minst 70 viktprocent år 2020. 

 
Giftfri miljö 
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats i eller utvunnits av samhället ska inte hota 
människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära 
noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av 
naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna (riksdagens definition av 
miljökvalitetsmålet). 
 
Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den 
biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås (riksdagens definition av miljökvalitetsmålet). 
 
Utöver detta finns ett miljömål som påverka avfallsområdet indirekt 
 
Ett rikt växt- och djurliv 
Stora problem kan dock uppstå när främmande arter sprider sig i miljön och orsakar problem för 
inhemska växter och djur, ekosystem och även för människors hälsa och för samhället. 
Främmande arter som hotar den biologiska mångfalden kallas för ”invasiva främmande arter”. 
När de invasiva arter bekämpas så uppstår avfall som kräver särskild behandling. 
 
Mer om miljömålen går att läsa www.sverigesmiljomal.se 
  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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3.4.2 Från avfallshantering till resurshushållning- Sveriges avfallsplan 2012-2017 

Naturvårdsverket har tagit fram en nationell avfallsplan i enlighet med EU-direktiv och som 
antogs i maj 2012 och gäller 2012-2017. 

I avfallsplanen konstateras det att Sverige kommit långt med att minska miljöpåverkan från 
avfallshanteringen men att det finns en hel del kvar att jobba vidare med. 
 
I avfallsplan har Naturvårdsverket valt att peka ut fem prioriterade områden: 
 
• Avfall i bygg- och anläggningssektorn 
• Hushållsavfall 
• Resurshushållning i livsmedelskedjan 
• Avfallsbehandling 
• Illegal export av avfall till andra länder 
 
Inom varje område har mål och förslag till åtgärder tagits fram. Man har lyft in de etappmål 
som finns under miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö i den nationella avfallsplanen. 
Naturvårdsverket har även belyst vad olika aktörer kan göra för att bidra till att målen uppnås, 
däribland förslag på vad kommunerna kan göra. 
 
Den befintliga avfallsplanen, som gäller tom siste december 2017, har utvärderats under 
2016 och man har kommit fram till att styrningen av avfallshanteringen kan bli mer 
effektiv genom en avfallsförebyggande strategi med samma prioriterade områden men 
med mindre fokus på åtgärder. Man bör också följa upp en strategi i större utsträckning 
än vad som varit fallet med planen och programmet. Strategins genomslagskraft 
kommer förmodligen öka om Naturvårdsverket har en kontinuerlig dialog med samtliga 
aktörer.  
Den nationella avfallsplanen finns att läsa i sin helhet på Naturvårdsverkets webbsida. 
 
De mål och åtgärder som föreslås för Nårab-regionen ligger i linje med de mål som 
föreslås i den nationella avfallsplanen. 
 
 

3.5 Regionala mål  

Länsstyrelsen i Skåne län ansvarar för att ta fram regionala miljömål för Skåne län 
utifrån de nationella miljökvalitetsmålen. De flesta målen för Skåne gick ut 2010 men 
därefter har man valt att förlänga ej uppnådda mål till 2012 i väntan på nya etappmål 
från regeringen.  Nya mål håller på att tas och därav redovisas enbart idag gällande mål 
för Skåne län. Avfallsplanen kommer att kompletteras när nya mål för Skåne län 
antagits. 

3.5.1 Begränsad miljöpåverkan 

• Biogas. Biogasproduktionen i Skåne ska vara 3 terawattimmar år 2020. 
• Transporter. Utsläppen av växthusgaser från transporter i Skåne ska år 2015 vara 10 

procent lägre än år 2007 
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3.6 Lokala mål och arbetsstrukturer 

Det finns lokala måldokument i respektive kommun som berör avfallsområdet i Nårab-
regionen. Även hur man arbetar med att få med avfallshanteringen i planer och t.ex. bygglov 
finns beskrivet här nedan. 

3.6.1 Klippan 

3.6.1.1 ÖP13 – översiktsplan Klippans kommun 

På sidan 60 i översiktsplanen finns ett avsnitt om Avfallshanteringen i kommunen Där man 
beskriver att Nårab har hand om den kommunala avfallshanteringen, att det finns tre 
bemannade återvinningscentraler inkl. möjlighet att lämna farligt avfall.  
 

3.6.1.2 Miljöprogram 2020 Klippans kommun 

I Klippans kommuns miljöprogram finns ett avsnitt med avfall och konsumtion. Det finns tre 
antagna mål inom området nämligen; 

Miljöanpassad offentlig upphandling- ställa miljökrav på upphandling av varor och tjänster 

Avfallet minskar och det som uppstår ändå tas tillvara- Detta ska uppnås genom att 
kommunen föregår med gott exempel och sorterar allt avfall och väljer varor som genererar 
mindre avfall. 

Ökad kunskap om konsumtion och avfallsområdet- informera om miljöpåverkan som 
konsumtionen har. Skolorna ska arbeta enligt ”Grön flaggs” principer. 

3.6.1.3 Bygglov och avfallshanteringen 

I detaljplanearbetet är NÅRAB en samrådspart och en standard formulering om att 
avfallshanteringen ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter brukar finnas med i 
planerna. Vid större projekt samråder vi med NÅRAB även i bygglovskedet så att storleken på 
miljöhus blir tillräcklig och tillgängligheten för fordon tillfredställande. [mail från kommunen 
20170601] 

3.6.1.4 Förvaltningsplan Klippan 

I förvaltningsplanen finns under punkten Ekologisk hållbarhet att en fullskalig sortering i 8 
fraktioner inklusive rutin för hantering av miljöfarligt avfall ska införas i samtliga kommunens 
verksamheter. 

En inventering av matsvinnet samt åtgärder för att minska matsvinnet ska genomföras. 

3.6.2 Perstorp 

3.6.2.1 ÖP06 – översiktsplan Perstorps kommun 

Antogs 2006 och aktualiserades 2010. På sidan 71 har man beskrivit både avfallshanteringen 
för hushållsavfall och avfallshanteringen för det verksamhetsavfall som uppkommer i 
kommunen.  

3.6.2.2 Miljömålsprogram och klimatstrategi 

Perstorp har ett miljömålsprogram och en klimatstrategi för 2010-2015. Dessa gäller inte i 
dagsläget. 
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3.6.2.3  Bygglov och avfallshanteringen 

I detaljplanearbetet är NÅRAB en samrådspart och en standard formulering om att 
avfallshanteringen ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter brukar finnas med i 
planerna. Vid större projekt samråder vi med NÅRAB även i bygglovskedet så att storleken på 
miljöhus blir tillräcklig och tillgängligheten för fordon tillfredställande 

 

 

3.6.3 Örkelljunga 

3.6.3.1 ÖP07 – översiktsplan Örkelljunga kommun 

I översiktsplanen ÖP07 på s. 38 beskrivs kommunens avfallshantering.  Här beskrivs att 
Nårab är utsedda att ta hand om avfallshanteringen i Örkelljunga kommun, antalet 
återvinningsgårdar och införandet av Beda-systemet (fastighetsnära insamling i fyrfackskärl för 
villor och möjlighet till insamling av förpackningsmaterial fastighetsnära för 
flerfamiljsfastigheter och verksamheter). 

3.6.3.2 Naturvårdsprogram 

Örkelljunga har ett naturvårdsprogram och en naturvårdsplan som är ett komplement till 
Översiktsplanen för att belysa och integrera kulturmiljövärden och friluftsliv i kommunen. 

3.6.3.3 Bygglov och avfallshanteringen 

I detaljplanearbetet är NÅRAB en samrådspart och en standard formulering om att 
avfallshanteringen ska ske enligt gällande renhållningsföreskrifter brukar finnas med i 
planerna. Vid större projekt samråder vi med NÅRAB även i bygglovskedet så att storleken på 
miljöhus blir tillräcklig och tillgängligheten för fordon tillfredställande. [mail från kommunen 
20170601] 

  

 

  



[Skriv här] 
 

24 
 

4 Nulägesbeskrivning hushållsavfall 
 

4.1 Insamlingssystem 

Kommunen har enligt lag en skyldighet att se till att hushållsavfall och därmed jämförligt avfall 
från verksamheter inom kommunen samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning.  
I Klippan, Perstorps och Örkelljungas kommuner har detta ansvaret överlämnats till Norra Åsbo 
Renhållningsbolag AB. 
 
Nårab handlar upp insamling av hushållsavfall, slam från slamavskiljare och slutna tankar samt latrin 
från entreprenör.  

Nårab erbjuder fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar vid villor samt flerfamilj och 
verksamheter. 

Flerfamiljfastighetsägare kan välja vilken entreprenör som helst till att samla in och hantera 
förpackningarna och tidningarna, förutsatt att dessa har tillstånd att transportera och hantera avfall. 
 
Insamlingsplatser 
I Nårab-regionen finns 7 st bemannande Återvinningscentraler dit hushållen själva kan 
transportera sitt avfall. Öppettiderna varierar beroende på besöksfrekvens och 

kundunderlag. På Återvinningscentralerna kan hushållen lämna papper, 

förpackningar av hård och mjuk plast, papp, metaller, glas, samt trä, trädgårdsavfall, 

elektronikavfall, kylmöbler, annat grovavfall, farligt avfall m.m.  
 

4.1.1 Villor 

Villaägare kan välja mellan flera olika abonnemang med sortering i fyrfackskärl eller, i Klippan 
och Perstorp fortfarande välja ett abonnemang för blandat avfall och i Örkelljunga har man 
möjlighet at bara ha kärl 2 som Bedakärl. Det finns även abonnemang för de som väljer att 
hemkompostera och för de som vill dela kärl med t.ex. grannen. 
Den dominerande abonnemangstypen i kommunerna är fyrfackskärl, det så kallade Beda-systemet, 
vilket innebär fastighetsnära källsortering i minst 8 fraktioner. Anslutningsgraden är 93 %.  
 
Fyrfackskärl 
Varje hushåll har två kärl med 4 fack i varje kärl, två stora och två små fack. Kärlens storlek är 
370 liter. 
Kärl 2: Har två större fack för restavfall och matavfall och två mindre fack för 
hårdplastförpackningar och färgat glas- förpackningar. Detta hämtas varannan vecka.  
Kärl 1: Har två större fack för tidningar och pappersförpackningar och två mindre fack för 
metall- och ofärgade glasförpackning. Detta kärl hämtas var fjärde vecka. 
Mjukplastförpackningar samlas inte in. 
 

Ett projekt pågår att byta ut Kärl 2 till ett kärl med annan fackindelning, vilket medför större 
utrymme till hårdplast och mindre till färgat glas och matavfall. Detta gör man för att möta 
behovet av ökat utrymme för hårplastförpackningar. 
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Fritidsabonnemang  

Finns några olika abonnemang för fritidsboende (dvs inte folkbokförda på adressen). Det 
vanligaste är 370-liters Bedakärl (se ovan) där kärl 2 töms varannan vecka i maj-september 
och en hämtning i november, januari och mars. Kärl 1 töms var fjärde vecka under maj-
september och en tömning november, januari och mars.  
Det finns i Örkelljunga en variant med ”Lill-Beda” där man bara har kärl 2, samt i Perstorp och 

Klippan möjlighet att ha osorterat även som fritidsboende. 
 

 
Trädgårdsavfallskärl 
Villaägare med trädgårdsavfall, inom tätbebyggt område, kan teckna abonnemang för 190-
liters eller 370-liters trädgårdskärl. Trädgårdskärlet töms 18 gånger om året. 
 
Slam 
Slamavskiljare med anslutet WC töms normalt årligen vid kampanj. Vid tömningen görs 
botten- och toppsugning av slam medan den aktiva mellanfasen lämnas kvar i brunnen. 
Tömning av slamavskiljare kan också göras via budning. I sådana fall töms brunnen på hela 
sitt innehåll. Slamavskiljare och andra brunnar utan WC anslutet kan också tömmas efter 
schema eller vid budning. Slam från fettavskiljare töms normalt en gång per år. Slam från 
fosforfällor töms efter budning. 
 
Latrin 
Latrin samlas in i 45 liters engångsbehållare. Man kan som villakund få hämtning varannan 
vecka och som fritidsabonnent få hämtning 14 gånger per år eller 3 gånger per år.  
 

Grovavfall 
Hushållens grovavfall hämtas avgiftsfritt 2 gång/år efter budning. Även kylmöbler hämtas 
avgiftsfritt efter budning. I övrigt kan grovavfall lämnas på Återvinningscentralerna.  
 

Döda sällskapsdjur 
. Finns djurkyrkogård i Klippans kommun och det har beslutats i juni 2018 om att anlägga en i 
Örkelljunga kommun.  
 

Invasiva arter 
Ingen lösning i dagsläget. Kommer att tas med i revideringen av renhållningsföreskrifter för 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun 

 

4.1.2 Flerfamiljsfastigheter och verksamheter 
 

Fastighetsnära källsortering i minst 8 fraktioner, Beda-systemet, har en anslutningsgrad hos 
flerfamiljsfastigheter med 84 % och hos verksamheter med 60%.  
 
Restavfall 

I flerfamiljsfastigheter och verksamheter där hushållsavfall uppstår ska hämtning av 
restavfall ske minst en gång varannan vecka. Insamling sker i: 

• Kärl 190-370 liters 
• Container 3-8 m3 

Det finns möjlighet att ha två olika abonnemang för restavfallet; 

Sorterat abonnemang, vilket är billigare men kräver utsortering av tidningar, 



[Skriv här] 
 

26 
 

matavfall, samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper, hårdplast och 
metall.  

Osorterat avfall – där de boende själva ska åka till ÅVCerna med sina 
förpackningar och tidningar. 
 
Matavfall 

Matavfall hämtas minst en gång varannan vecka. Kärlens storlek är140 liter. 
 

 
Fettavfall från matlagning 
ABVA och de tekniska kontoren i respektive kommun styr om en verksamhet behöver 
fettavskiljare för uppsamling av fett från kommunalt anslutna avlopp. Söderåsens miljöförbund tar 
beslut om enskilda avlopp. Tömning av fettavskiljare ska ske minst en gång om året av Nårabs 
entreprenör.  

Frityrfett från restaurang och storköksverksamhet ska samlas in i fettunnor. Hämtning ska ske 
minst en gång om året av Nårab.  
 

 
Förpackningar och tidningar 
Avtal om hämtning av producentansvarsmaterial tecknas med Nårab eller valfri privat entreprenör 
med tillstånd att köra detta material. 
 
Elektronik, farligt avfall och grovavfall  
Abonnemang för batteriboxar och elektronikavfall kan tecknas för flerfamiljsfastigheter. 
Fastighetsägaren ansvarar för att det finns en uppsamlingsplats för grovavfall och att hämtning 
sker.  
 
Döda sällskapsdjur 
Finns djurkyrkogård i Klippans kommun och det har beslutats i juni 2018 om att anlägga en i 
Örkelljunga kommun.  
 

 
Invasiva arter 
Ingen lösning i dagsläget. Kommer att tas med i revideringen av renhållningsföreskrifter för 
Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun 

 

4.2 Behandling 
 

4.2.1 Restavfall 

Källsorterat restavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Avfallet skickas 
därefter till upphandlad, godkänd förbränningsanläggning för energiåtervinning. 

4.2.2 Matavfall 

Källsorterat matavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta för 
omlastning/förbehandling till en extern biogasanläggning. Där behandlas och rötas matavfallet. 
Vid rötningen bildas biogas som sedan kan uppgraderas till fordonsbränsle alt. användas som 
energigas. Organiska rester som blir kvar efter rötningen används som biogödsel.  
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4.2.3 Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta där det 
behandlas genom krossning och flisning för framtagande av biobränsle och 
kompost.  Komposten blandas sedan upp med bland annat sand och säljs sedan 
som planteringsjord och gräsmattejord på Nårabs Återvinningscentraler. 
 

4.2.4 Fettavfall 

Fettavfall ska transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta där det sedan skickas 
vidare till Svensk Fettåtervinning. Fettet renas och behandlas för att sedan användas som 
bland annat råvara i kemikalieprodukter. 

4.2.5 Fettslam från fettavskiljare 

Fettslammet från restauranger och storkök körs till reningsverken i Klippan, Perstorp och 
Örkelljunga där det går in i deras rötningsprocess och blir biogas och biogödsel. 
 

4.2.6 Farligt avfall 

Farligt avfall från hushållen transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta Där det 
mellanlagras och transporteras sedan vidare av godkänd transportör för slutbehandling till 
godkänd behandlingsanläggning. 
 

4.2.7  Riskavfall 

Riskavfall från hushållen som t.ex. sprutspetsar och kasserade kanyler samlas in i samarbete 
med apoteken. Nårab har avtal med apoteken i Nårab-regionen som genom avtalet 
tillhandahåller gratis behållare för smittförande, stickande och skärande avfall till 
privatpersoner.  Apoteken har genom avtalet åtagit sig att ta emot fulla behållare och sen 
skicka det vidare till godkänd anläggning för förbränning av riskavfall. 

 

4.2.8 Slam från enskilda avlopp 

Slammet från enskilda avlopp behandlas i första hand på respektive kommuns reningsverk. 
Perstorp har tidvis problem att ta emot slammet från den egna kommunens enskilda avlopp varvid 
Klippans reningsverk renar även detta slam. Perstorp har investerad i en ny anläggning för 
mottagning av slam och det problemet är löst. Slammet rötas och genererar biogas samt en 
rötrest som man sprider på åkermark om det är av tillräckligt bra kvalitet. 

4.2.9 Latrin avfall  

Latrinavfallet lastas om på Nårabs behandlingsanläggning i Hyllstofta innan det av arbetsmiljöskäl 
går till förbränning tillsammans med restavfallet. 
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4.3 Avfallsmängder-hushållsavfall 

 
Fastighetsnära kommunalt ansvar (kilo 
per invånare och år) 

 

Restavfall (säck och kärl) 138,4 
Matavfall 65,9 
Grovavfall  1,0 
Trädgårdsavfall 16,2 
Summa hämtat vid fastigheten 221,5 

Tabell 1: insamlade mängder hushållsavfall per invånare (ej producentansvarsmaterial), 
insamlat vid fastigheter i Nårab-regionen 2016. 

Producentansvarsmaterial, 
Fastighetsnära +  Återvinningscentraler 
(kilo per invånare och år) 

 

Tidningar 39,5 
Pappersförpackningar 18,5 
Glasförpackningar 17,8 
Plastförpackningar 5,0 
Metallförpackningar 3,0 
Summa förpackningar och tidningar 83,8 

Tabell 2: Insamlade mängder förpackningar och tidningar i Nårabregionen, per invånare 2016 
 

Återvinningscentral (kilo per invånare 
och år) 

 

Restavfall (grovt) 11,1 
Trä 25,5 
Trädgårdsavfall 61,6 
Skrot 20,1 
Schakt 0 
Farligt Avfall (ÅVC+ Fastighetsnära) 6,9 
Elavfall (ÅVC+Fastighetsnära) 14,0 
Summa Återvinningscentral 139,2 

Tabell 3: Insamlade mängder grovavfall och återvinningsmaterial på Nårabs samtliga 
återvinningscentraler i regionen år 2016. Även insamlade mängder farligt avfall och elavfall som samlats 
in både på återvinningscentralen och vid kommuninvånarnas fastigheter. 

4.4 Plockanalyser 

Under flera år har Nårab gjort plockanalyser på hushållsavfall för att utvärdera hur 
sorteringen fungerar i kommunerna. Plockanalyserna innebär att man sorterar 
blandat avfall och ser vilken typ av avfall som slängs. Från resultatet kan man 
sedan få en indikation på vad som behöver förbättras eller om en genomförd insats 
gett effekt. 

Plockanalyser görs både på matavfallet och på restavfallet. Vart annat år görs det 
på villor och vart annat år på flerfamiljshus. Nedan finns resultatet för de senaste 
analyserna.  
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4.4.1 Plockanalyser restavfallet villor 2016  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figurer 2a-c: Resultat från plockanalys av restavfallet för Villor 2016 i de olika kommunerna.  

4.4.2 Plockanalys restavfallet flerfamiljsfastigheter 2015 
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Figurer 3 a-c. Resultatet av plockanalyser gjorda 2015 på flerfamiljsfastigheter (inkl. verksamheter) i 
respektive kommun. Klippans plockanalys på restavfallet är gjord när de har biopåse för insamling av 
matavfallet, till skillnad från övriga kommuner som har papperspåse till matavfallet. 
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4.4.3 Plockanalys matavfall-villor 2016 

 

 
Figur 4 a-c Resultatet av plockanalyser gjorda 2016 på matavfallet i villahushåll (tätort) i respektive 
kommun. 
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4.4.4 Plockanalys matavfall- flerfamiljsfastigheter 2015 

 
Figur 5a-c Resultatet av plockanalyser gjorda 2015 på matavfallet i flerfamiljsfastigheter (inkl. 
verksamheter) i respektive kommun. 
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5  Nulägesbeskrivning övrigt avfall 
 

5.1 Nedskräpning och renhållning på offentliga platser 

5.1.1 Klippan 

Gaturenhållningen utförs i egen regi. Kommunen sopar gator vår, sommar och höst, Övrig 
renhållning av parker och torg sköts löpande under hela året, Målet är att ha en ren och skräpfri 
offentlig miljö, för att ha ett attraktivt och inbjudande samhälle 

5.1.2 Perstorp 

Gaturenhållningen utförs i egen regi. Kommunen sopar gator vår, sommar och höst, Övrig 
renhållning av parker och torg sköts löpande under hela året, Målet är att ha en ren och skräpfri 
offentlig miljö, för att ha ett attraktivt och inbjudande samhälle 

5.1.3 Örkelljunga 

Gaturenhållningen utförs i egen regi. Kommunen sopar gator vår, sommar och höst, Övrig 
renhållning av parker och torg sköts löpande under hela året. Målet är att ha en ren och skräpfri 
offentlig miljö, för att ha ett attraktivt och inbjudande samhälle. 

Minskad nedskräpning 

En minskad nedskräpning bidrar dels till att närmiljön uppfattas som trevligare, men även till att 
spridning av gifter i naturen minskar. Nedskräpning behöver inte bara handla om synliga platser 
som exempelvis torg och gator, utan kan även handla om vattendrag och sjöar där skräpet 
oftast syns inte lika tydligt. 

Idag mäts inte nedskräpning på något sätt i kommunerna och det har därför inte varit möjligt att 
sätta mätbara mål för detta. Istället har aktiviteter utformats, som har med minskad 
nedskräpning att göra, för att vid en framtida uppföljning av avfallsplanen eventuellt ska kunna 
sätta mätbara mål. Dess aktiviteter handlar framför allt om att påbörja ett arbete med att öka 
kunskapsnivån och identifiera områden där nedskräpningen är ett problem, på både land och 
vattendrag. 

 

5.2 Insamlingssystem 

För verksamhetsavfall är marknaden avreglerad, det innebär att verksamheterna får anlita 
vem de vill, med tillstånd för transport av avfall till, att hämta deras verksamhetsavfall. Det 
ska sorteras ut det brännbara och fr.o.m. mars 2017 även förpackningsmaterial och tidningar. 
De kan även själva transportera sitt avfall om de har tillstånd för detta.  Verksamhetsutövare 
har själv ansvaret för att det egna avfallet transporteras bort och behandlas enligt EU:s 
avfallstrappa. De som transporterar avfallet ska ha tillstånd för detta (vissa undantag vid små 
mängder). 
 
En verksamhet kan även ha avfall som räknas som hushållsavfall till exempel avfall från 
fikarum och från städning. Detta hushållsavfall ska hämtas av Nårabs entreprenör.  För 
verksamhetsavfall har Klippan/Perstorp och Örkelljunga kommuner ett planeringsansvar och 
tillsynsansvar (i de fall kommunen är tillsynsmyndighet).  
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5.3 Avfallsmängder-verksamhetsavfall 

Kommunen har idag ingen samlad bild av mängden verksamhetsavfall som produceras i 
kommunen. Andelen små och medelstora företag är många i regionen och troligtvis 
kommer en del av detta avfall in vid Nårabs återvinningscentraler. Dock kan det finnas 
verksamhetsutövare som utger sig för att vara privatpersoner och därför ingår i 
hushållsavfallet som är lämnat på ÅVCn.  

Många verksamheter hanterar sitt egna verksamhetsavfall genom andra entreprenörer och 
dessa mängder samlas inte in förutom de verksamheter som är skyldiga att lämna 
miljörapport och som överstiger gränsen för att lämna statistik på respektive avfallsslag. 

 

5.4 Mängder i dagsläget  
Uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne 2017-06-02 

EWC-kod Avfallstyp enlig avfallsförordningen Antal ton 
2016 

06 Avfall från oorganisk-kemiska processer 8,41 
07 Avfall från organisk-kemiska processer 8,22 
08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution 9,67 
10 Avfall från termiska processer 4853,02 
13 Oljeavfall och avfall från flytande bränslen 15,61 

15 
Förpackningsavfall, absorbermedel, torkdukar, filtermaterial 
och skyddskläder som inte anges på annan plats 14,48 

16 Avfall som inte anges på annan plats i förteckningen 29,14 
17 Bygg och rivningsavfall 140,21 

18 
Avfall från sjukvård och veterinärverksamhet och/eller 
därmed förknippad verksamhet 0,02 

19 

Avfall från avfallshanteringsanläggningar, externa 
avloppsreningsverk och framställningar av dricksvatten eller 
vatten för industriändamål 235,26 

20 

Kommunalt avfall (hushållsavfall och liknande handels-, 
industri-, och institutionsavfall) även separat insamlade 
fraktioner 40,15 
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6  Behandlingsanläggningar 
 
Det finns 16 anläggningar tillståndspliktiga avfallsanläggningar (med 90.xx kod enligt 
miljöprövningsförordningen) i Nårab regionen. Utöver det finns det ett stort antal 
anmälningspliktiga avfallsanläggningar (enligt samma definition som ovan). 
Hushållsavfall och majoriteten av producentansvarsmaterial som samlas in av 
kommunen transporteras till Nårab:s återvinningsanläggning i Hyllstofta för 
mellanlagring och/eller sortering innan behandling eller borttransport. 
 

6.1 Nårabs återvinningscentraler  

6.1.1 Återvinningsgård Skånes Fagerhult1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 202554 

6.1.2 Återvinningsgård Örkelljunga1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 191795 
 

6.1.3 Återvinningsgård Perstorp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 128808 

                                                           
1 Enligt uppgifter från Söderåsens miljöförbund (SMFO) 
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6.1.4 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 

Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 8698 

6.1.5 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 8699 

6.1.6 Återvinningsgård Klippan/Ljungbyhed/Övarp1 

Verksamhetskod: 90.40, 90.60 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: Anläggningen består av en återvinningscentral för hushåll, med 
mottagning och mellanlagring av återvinningsmaterial, grovavfall och farligt avfall. Allt 
inkommit material transporteras till Nårabs återvinningsanläggning Hyllstofta eller direkt till 
annan mottagare för återvinning, mellanlagring eller slutomhändertagande. Allt material vägs 
när det når mottagaren. 
Objekt id SMFO: 8700 

  



[Skriv här] 
 

37 
 

6.1.7 Hyllstofta Avfallsanläggning2 

Fastighet: Hyllstofta 46:2 
Verksamhetskod: 90.300, 90.100, 90.160, 90.340, 90.50, 90.70 
Typ av avfall: Grovavfall, trädgårdsavfall, återvinningsmaterial, producentansvarsmaterial, 
elektronik samt farligt avfall.  
Behandlingsmetod: mellanlagring, krossning, kompostering, sortering 
Tillåtna mängder: 100 000 ton 
 

 

6.2 Andra behandlingsanläggningar 
Samtliga verksamheter med verksamhetskod 90.xx enligt miljöprövningsförordningen finns 
angivet i bilaga 2 till avfallsplanen. Uppgifterna är hämtade hos Söderåsens miljöförbund och 
Länsstyrelsen i Skåne. 

7 Avfall som omfattas av producentansvar 

7.1 Förpackningar och returpapper 
I Nårab-regionen finns inga återvinningsstationer som drivs av Förpacknings- och 
tidningsinsamlingen AB. Nårab erbjuder istället fastighetsnära insamling av förpackningar och 
tidningar för villor och flerfamiljshus och man kan även lämna detta på samtliga 
Återvinningscentraler. Det producentansvarsmaterial som Nårab samlar in behandlas enligt 
nedan. 

7.2 Tidningspapper/returpapper och pappersförpackningar 

Tidningar/returpapper och pappersförpackningar som samlas in fastighetsnära transporteras 
till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Där det komprimeras innan det skickas vidare för 
vidare sortering och behandling. 

7.3 Plastförpackningar 
Mjuk- och hårdplastförpackningar transporteras till Nårab Där komprimeras den innan den 
skickas vidare för sortering och behandling. 

7.4 Metallförpackningar 
Metallförpackningar skickas till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. Därifrån skickas den 
vidare för sortering och behandling. 

7.5 Glasförpackningar 

Glasförpackningar sorteras i färgade och ofärgade glasförpackningar. Glasförpackningar 
som samlas in fastighetsnära transporteras till Nårabs avfallsanläggning i Hyllstofta. 
Därefter skickas förpackningarna till Svensk Glasåtervinning. 

7.6 Batterier 
Batterier omfattas av producentansvar genom förordningen om producentansvar för batterier 
(2008:834). Nårab erbjuder fastighetsnära insamling av småbatterier för 

                                                           
2 Enligt uppgifter från Länsstyrelsen i Skåne 
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flerfamiljsfastighetsägare och verksamheter. Dessa mellanlagras på Nårabs anläggning i 
Hyllstofta innan de transporteras av godkänd transportör till godkänd behandlingsanläggning. 

7.7 Bilar och däck 
Bilar och däck omfattas av producentansvar. Det innebär att den som tillverkar eller importerar 
bilar och däck till Sverige ska se till att material från dessa produkter återanvänds, återvinns 
eller tas om hand på ett miljömässigt sätt. 
Ansvarig för omhändertagande av däck är Svensk Däckåtervinning AB som anlitat Ragnsells 
för insamling och återvinning. Däckverkstäder har en skyldighet att ta emot däck utan fälg utan 
kostnad. 

7.8 Elavfall 
Nästan allt elavfall omfattas av WEEE och producentansvar. Producent och importör är skyldig 
att tillhandahålla insamlingssystem för elavfall. Även elektronikbutiker räknas som producenter 
och ska ta emot kasserad elektronik från hushåll vid köp av ny vara.  

Insamlingen drivs i huvudsak av El-kretsen där de flesta producenter och importörer idag är 
anslutna. El-kretsen har avtal både med kommuner och privata tranportörer för insamling av 
hushållens och verksamheters elavfall. Producentansvaret omfattar i dagsläget inte så kallade 
fasta elinstallationer som normalt inte går att ta med sig vid flytt, eller industrimaskiner. 

 

7.9 Läkemedel 
Sedan 2009 är det producentansvar på läkemedel vilket innebär att den som säljer läkemedel 
ska ta emot överblivna läkemedel från privatpersoner.  Alla apotek med försäljning av 
läkemedel ses som producenter och har en skyldighet att ta emot läkemedel samt informera 
om möjligheten att lämna ifrån sig läkemedel. Producentansvaret omfattar inte läkemedel som 
klassas som farligt avfall enligt avfallsförordningen. Cytotoxiska läkemedel och cytostatika 
klassas som farligt avfall. 
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8 Uppföljning 
Uppföljning av avfallsplanen inklusive MKB ska ske i maj varje år. Uppföljningen ska skickas 
till kommunstyrelsen och Nårab:s styrelse. Sammankallande är Nårab. 

För väsentliga förändringar i avfallsplanen ska beslut tas i kommunfullmäktige. Senast januari 
2021 ska arbetet med att revidera avfallsplanen påbörjas. 
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10 Bilaga 1: Nedlagda avfallsupplag 
En inventering av gamla avfallsupplag genomfördes i början av 1970 talet samt 1980 talet i 
samtliga kommuner. Därefter har samtliga kommuner gjort en ny inventering och 
riskbedömning enligt gällande kriterier. 

Deponierna klassades utifrån risker och behov av åtgärder vid inventeringen i fyra klasser 
enligt nedanstående specifikation: 

4 – särskilda miljöskyddsåtgärder synes ej behövliga 

3 – objektet synes kunna föras till grupp 4 efter enkla åtgärder 

2 – prov och undersökningar bör göras för att kunna ta ställning till behov av åtgärd 

1 – särskilda miljöskyddsåtgärder bedöms nödvändiga 

 

Perstorp- Riskbedömning ej gjord enligt Mifo fas 1, klass utifrån SMFO 
sammanställning 

Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Oderljunga 4:7, 4:9 Perstorps 
kommun 

  Hushållsavfall   

Hönsholmatippen- 
Spjutseröd 6:19 

Perstorps 
kommun 

 1975 Hushållsavfall 
och 
industriavfall 

2 Eldade 
olagligt det 
mesta 

Klockareskogstippen- 
Perstorp 20:3 

Perstorps 
kommun 

1970 1975 Mest 
hushållssopor 
och 
schaktmassor 

4  

Perstorp 25:115 Perstorp 
Fastighets 
AB 

  hushållssopor  Norr om ån 

Perstorp 25:115 Perstorp 
Fastighets 
AB 

  Industritipp   Söder om 
ån 

Svaravaren 19 FAAC 
Nordic AB 

  Fd ESAB 
industritipp 

  

Sluthagstippen- 
Perstorp 25:114 

Perstorp 
Fastighets 
AB 

     

Asketippen- Perstorp 
25:114 

Perstorp 
Fastighets 
AB 

     

Ypparpstippen  1940 1950 Hushålls- och 
industriavfall 

4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

Toarp 4:7  1940 1950  4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

STG 9 
klockareskogen 

 1970 1975 hushållsavfall 4 Enligt 
tidigare 
avfallsplan 

Spjutseröd 6:19  ? 1975 Hushållavfall 
och 

2 Enligt 
tidigare 
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industriavfall avfallsplan 
 

Klippan- Riskbedömning ej gjord enligt Mifo fas 1, klass utifrån SMFO sammanställning 
Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Killebacke, Rönne å – 
Klippan 3:7 

Klippans 
kommun 

1951 1975 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
slam och latrin 

 Årtal mm 
enligt tidigare 
avfallsplan 

Killebacke, Bäljeneå 
– Klippan 3:15 

Klippans 
kommun 

1928 1971 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
slam och latrin 

 Årtal mm 
enligt tidigare 
avfallsplan 

Söndraby,Vedby – 
Söndraby 3:9 

Klippans 
Kommun 

 Innan 
1984 

Hushållsavfall, 
industriavfall 
kan ha 
förekommit 

2 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen . 
Situationen 
bedöms 
känslig för 
ytvatten. 

Norbjär ?  Innan 
1984 

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 
trädgårdsavfall 

3 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen 

Kopparmöllan – 
Ugglarp 9:39 

Privat  Innan 
1984 

Hushållsavfall, 
industriavfall 

2,3 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen 

Nybygget – Nybygget 
1:1 

Privat  Innan 
1984 

Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 
trädgårdsavfall 

2 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen. 
Situationen 
bedöms 
känslig för 
ytvatten. 

Riseberga- Vieröd 
3:4, 3:3 

Riseberga 
kommun 

 1973 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 
trädgårdsavfall. 
Eldning förekom 

3 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen 

Riseberga- Vieröd 3:4 ? 1972  Täckmassor, 
olja, bensin, 
batterisyra, 
bilar, spillolja 

 Prövad enl. 
miljöskyddsla
gen 

Hyllstofta – Hyllstofta 
4:78, 4:133 

?  1988 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 
trädgårdsavfall 

2 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen. 
Situationen 
bedöms 
känslig för 
ytvatten. 

Övarp – Övarp 17:1 privat   Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfall, 
trädgårdsavfall, 
läderavfall 
(hudar) 

 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen. 
Situationen 
bedöms 
känslig för 
ytvatten. 
Otjänligt 
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vatten i 
bäcken 1968. 

Klintarp    Industriavfall, 
Miljöfarligt 
avfall, 
bekämpnings
medelsemballa
ge 

3 Inte prövad 
enl. 

miljöskyddsla
gen. 

Situationen 
bedöms 

känslig för 
ytvatten. 
Eldning 

Pappersbruket- 
Forsby 2:2 

privat 1972 Efter 
1984 

Våtstarkt 
papper och 
aska efter 
kolförbränning 

2 Inte prövad 
enl. 
miljöskyddsla
gen. 
Situationen 
bedöms 
känslig för 
ytvatten. 
rinner till 
Rönne å 

Vätlinge   Efter 
1984 

Hushållsavfall, 
jordbruksavfall, 
miljöfarligt 
avfall 

3 Inte prövat 
enligt 
miljöskyddsla
gen 

Gamla tippen i fd Ö. 
Ljungbyhed kommun 

  Innan 
1943 

Destillationsre
ster/färgpigme
nt 

  

Sjöleden       

Vedby      Provtagning 
1988 

Sjöborg 1:18       

Norbjär    Hushållsavfall, 
jordbruksavfall 

 Enligt tidigare 
avfallsplan 

Bjärsgård       

 

För Örkelljunga som gjort enligt Mifo fas 1 är det följande betydelse av riskklasserna. 

 2- Stor risk för påverkan på människa och miljö. 

3- Måttlig risk för påverkan på människa och miljö. 

Örkelljunga - bedömning gjord 2014 enligt Mifo fas 1 
Avfallsupplag 
(fastighetsbeteckning) 

VU Påbörjad Avslutad Beskrivning Klass kommentar 

Bjärabygget 3:12 Örkelljunga 
kommun 

  Håller på att 
avslutas 

  

Skogen 1:7 PEAB   Avslutningspla
n har inkommit 

  

Eket 1:20 Örkelljunga 
kommun 

1955 1965 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
slam, latrin 

2 Tidigare 
avfallsplan 
1:44  

V. Ringarp 8:473 Örkelljunga 
kommun 

Ca 
1951 

Ca 
1978 

fram till 1965: 
hushållssopor, 
latrin och slam 
från 

2 Gamla 
avfallsplane
n anger 
8:418. 
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avloppsrening
sverket och 
ev. från 
enskilda 
avloppsanlägg
ningar, 
fram till ca 
1978: 
trädgårdsavfal
l, barkavfall, 
schaktmassor 
o. 
byggnadsavfal
l. 

Åsljunga 74:1 Örkelljunga 
kommun 

1955 1981 1955-1975: 
hushållsavfall, 
latrin, 
trädgårdsavfal
l, 
industriavfall; 
framför allt 
sågspån och 
tryckimpregne
rade spillbitar 
från 
”Harbo 
industrier”, 
byggnadsavfa 
ll, skrot, 
fatupplag. 
1975-1982: 
trädgårdsavfal
l, 
byggnadsavfal
l, 
schaktmassor 

3  

Fagerhult 1:69 Örkelljunga 
kommun 

1972 1992 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggnadsavfal
l, 
handelsavfall, 
trädgårdsavfal
l. 1972-1975 
latrin 

3  

Delar av Ljungaskog 
11:30, 12:3 och 
13:33 

Örkelljunga 
kommun 

1965 1980 Hushållsavfall, 
industriavfall, 
byggavfall, 
avloppsslam, 
latrin, 
trädgårdsavfal
l. 

3  
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Del av Harbäckshult 
9:19 

Örkelljunga 
kommun 

1960 1965 Huvudsaklige
n 
hushållsavfall 

2  

Västrarp 2:5 Henning 
Johanss
on, 

1955 1959 Hushållsavfall 3 Tidigare 
avfallsplan 
anger 
Västrarp 
2:9 
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11 Bilaga 2: Lista över avfallsverksamheter i regionen – de med 
verksamhetskod verksamhetskod 90.xx i Miljöprövnings-
förordning 

Sammanställning över avfallsverksamheter från Söderåsens miljöförbund (daterat 13 mars 2017) 

Verksamhets-
utövare 

Namn Objekt-id Kommun 
(verksamheten) 

Pröv-
nings-
plikt 

Avgifts-
kod 

 

AB Bildemontering 
Syd 

Bildemontering Syd 197332 Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

Autocenter Lack & 
Karosseri AB 

Autocenter Lack & 
Karosseri 

191476 Örkelljunga C 90.390 
 

Fedmek Mekaniska 
AB (Dennis 
Eminovic) 

Fedmek Mekaniska 191743 Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

ML Bilskrot (Magnus 
Ljungberg) 

ML Bilskrot 193289 Örkelljunga C 90.120 Bilskrot 

Nårab Återvinningsgård 
Skånes Fagerhult 

202554 Örkelljunga C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgården, 
Örkelljunga 

191795 Örkelljunga C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgård 
Skånes Fagerhult 

202554 Örkelljunga C 90.60 
 

Nårab Återvinningsgården, 
Örkelljunga 

191795 Örkelljunga C 90.60 
 

PEAB Anläggning AB PEAB Anläggning AB 195770 Örkelljunga B 90.310-
3 

 

Örkelljunga kommun Örkelljunga 
Avloppsreningsverk 

193556 Örkelljunga B 90.10-3 
 

Örkelljunga kommun Skånes Fagerhults 
Avloppsreningsverk 

192865 Örkelljunga C 90.20-1 
 

Örkelljunga kommun Örkelljunga kommun 195769 Örkelljunga B 90.310-
3 

 

       
Askungen Vital AB Askungen Vital 193979 Perstorp C 90.110-

2 

 

Askungen Vital AB Askungen Vital 193979 Perstorp C 90.40 
 

Bathso Maskin AB Bathso 131208 Perstorp B 90.119-
2 

 

Bathso Maskin AB Bathso 131208 Perstorp B 90.60 Bilskrot 

Dalshults 
Samfällighetsförening 

Dalshults 
Samfällighetsförening 

136808 Perstorp U 90.2001 
 

ESAB Perstorp ESAB Perstorp 203304 Perstorp C 90.341 
 

Hasanovs Bilskrot Hasanovs Bilskrot 197939 Perstorp C 90.120 Bilskrot   
138308 Perstorp C 90.110-

2 

 

       

International Cargo 
Line AB 

International Cargo 
Line AB 

     

Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.40 
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Johanssons Grus 
och Mark 
Entreprenad 

Johanssons Grus& 
Mark Entreprenad  
AB 

27908 Perstorp C 90.80 
 

Mickes Lackservice Mickes Lackservice 36008 Perstorp C 90.390 
 

Nårab Återvinningsgården, 
Perstorp 

128808 Perstorp C 90.40 
 

Nårab Återvinningsgården, 
Perstorp 

128808 Perstorp C 90.60 
 

Perstorp Specialty 
Chemicals AB 

Avloppsreningsverket 
/ Industri 

147046 Perstorp B 90.10-2 
 

Perstorps kommun Perstorps 
avloppsreningsverk 

132508 Perstorp B 90.10-3 
 

Perstorps kommun Oderljunga 
Avloppsreningsverk 

40908 Perstorp C 90.20-2 
 

Stena Recycling AB Stena Recycling 197702 Perstorp C 90.110-
1 

 

Bil&skadeservice 
Klippan AB Bil & Skadeservice 202543 Klippan C 90.390  
Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 193777 Klippan C 

90.110-
2  

Bolestad 
Entreprenad 

Bolestad 
Entreprenad 193777 Klippan C 90.40  

Einar Dahls 
Byggnads AB 

Einar Dahls 
Byggnads AB 4804 Klippan C 90.140  

Erby AB Erby AB 196981 Klippan C 
90.110-
2  

Erby AB Erby AB 196981 Klippan C 90.40  

Gelita Sweden AB Gelita 4782 Klippan B 90.25-3  

Gun Svärd Gun Svärd 5998 Klippan  90.60  

Klippans kommun 
Ljungbyheds 
Avloppsreningsverk 4715 Klippan B 90.10-3  

Klippans kommun 
Klippans 
Avloppsreningsverk 4720 Klippan B 90.10-3  

Klippans kommun 
Källna 
Avloppsreningsverk 4765 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun 
Nybygget-Övads 
Avloppsreningsverk 4719 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun 
Färingtofta 
Avloppsreningsverk 4713 Klippan U 90.2001  

Klippans kommun 
Ljungs 
Avloppsreningsverk 4714 Klippan C 90.20-1  

Klippans kommun Klippans kommun 10831 Klippan C 90.40  
KMT Klippans 
Maskintjänst 

KMT Klippans 
Maskintjänst 10769 Klippan C 

90.110-
2  

KMT Klippans 
Maskintjänst 

KMT Klippans 
Maskintjänst 10769 Klippan C 90.40  

LR System AB LR System 4734 Klippan C 90.390  

Nårab Nårab 8698 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8699 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8700 Klippan C 90.40  

Nårab Nårab 8698 Klippan C 90.60  

Nårab Nårab 8699 Klippan C 90.60  
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Nårab Nårab 8700 Klippan C 90.60  
Pms Cistern och 
Drivmedelsservice 
AB 

PMS Cistern och 
Drivmedelsservice 196273 Klippan C 90.60  

SAAB AB SAAB 10582 Klippan C 90.90  

Sandström Torild Sandström Torild 6000 Klippan  90.60  
Skånes Järn & Metall 
AB 

Skånes Järn & Metall 
AB 197865 Klippan C 90.60  

Stiftelsen Hilarion 
Hoh 

Hillesgårdens 
avloppsreningsverk 4773 Klippan U 90.2001  

Sveaskog 
Förvaltnings AB 

Svenska 
Skogsplantor 10797 Klippan C 

90.170-
2  

Vera Klippan AB Vera Klippan AB 7949 Klippan B 90.390  
Woelfer Claes och 
Berit 

Woelfer Claes och 
Berit 5999 Klippan  90.40  
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Sammanställning av Länsstyrelsen i Skåne (daterat 16 mars 2017) 

Anl_nr Anlaggning 
Namn 

Namn Ort Huvudbr- kod Provnings 
plikt 

1276-
60-001 

HYLLSTOFTA 
AVFALLSANLÄGGNING 

NORRA ÅSBO 
RENHÅLLNINGSBOLAG 

KLIPPAN 90.300 
90.100, 90.160, 
90.340, 90.50, 
90.70 

B 

1275-
101B2 

Avloppsreningsverket PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.25 B 

1275-
101B12 

Ångcentralen PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.200 
90.181, 40.51 

A 

1275-
101B14 

Avfallshanteringen PERSTORP 
SPECIALTY 
CHEMICALS AB 

PERSTORP 90.45 B 

1275-
101J 

Johnson Matthey 
Formox AB 

Johnson Matthey 
Formox AB 

Perstorp 24.60 
90.50, 90.450 

B 
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12 Bilaga 3: Miljökonsekvens- beskrivning (MKB) 

12.1 Samråd 

Framtagandet av avfallsplanen har skett i en arbetsgrupp med representanter från Nårab och 
delaktighet av Söderåsens miljöförbund. Samråd har skett genom inbjudan till dialog genom 
lämnande av synpunkter via e-post och via tre möten med allmänhet samt utskick till 
flerfamiljsfastighetsägare. Till allmänhetens möte gick inbjudan ut via lilla gröna, Nårab:s 
hemsida, lokaltidningen. Till flerfamiljsfastighetsägare har inbjudan till att lämna synpunkter 
gått ut via brev. 
 
Förslaget kommer att skickas på remiss till olika intressenter. 
 

12.2 Miljöbedömning 

Enligt miljöbalken 6 kap. ska en miljöbedömning genomföras vid upprättande av planer som 
krävs enligt lag och som kan medföra betydande miljöpåverkan. Miljöbedömningen görs 
genom en så kallad miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
 
Avgränsning 
Den miljökonsekvens som tas upp i MKB är inte avfallshanteringens totala miljökonsekvenser 
utan enbart miljökonsekvensen av de mål och aktiviteter som föreslås i avfallsplanen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen berör Nårab-regionens kommuner och avser tiden fram till år 
2020. 
 
Nollalternativ 
Som nollalternativ har dagens system valts utan några förändringar. Dagens system finns 
beskrivet i avfallsplanen. 
 
Bedömning av avfallsplanens miljöpåverkan 
Förebyggande av avfall 

Avfallsmängderna ska minska i Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner 
Allt avfall innebär en negativ miljöpåverkan oavsett hur det omhändertas. Att förebygga 
uppkomsten av avfall är det bästa sättet att minimera den negativa miljöpåverkan. I grunden 
handlar det om att ändra beteende och att förändra synen på varor och dess värde. Genom att 
genomföra de åtgärder som föreslås 
i avfallsplanen kommer kommunens invånare förhoppningsvis få en större medvetenhet om 
konsumtionens negativa påverkan på miljön. Genom att förebygga avfall och förlänga 
livslängden på produkter kan 
vi hushålla med naturresurser, minska energianvändningen och minska utsläppen från 
industrier och inte minst även behovet av transporter. 
 
Materialåtervinning 

Restavfallet ska minska genom att öka källsorteringen Klippans, Perstorps och Örkelljungas 
kommuner 
Genom att minska felsorteringen ökar vi andelen material som återvinns och vi sparar energi 
och naturresurser. Matavfallet som utsorteras skickas till Nårabs anläggning för att bli 
fordonsbränsle som ersätter fossilt bränsle som t.ex. bensin och diesel. Metall som sorteras ut 
blir till nya metallprodukter vilket innebär mindre behov av naturresurser och mindre ingreppen i 
naturen. Detta sparar både energi och minskar på ingrepp i naturen. De åtgärder som föreslås i 
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avfallsplanen handlar bland annat om att man ska öka kunskapen om varför man ska sortera 
för att på så sätt öka motivationen till att utöka utsorteringen. 
Genom att återvinna material som kanske kommer från andra sidan jordklotet minskar även 
transporter. 

Avgifta kretsloppen 
Minska andelen farligt avfall som hamnar i restavfallet och matavfallet 
Insamlingsnivån är hög när det gäller farligt avfall i Klippans, Perstorps och Örkelljungas 
kommuner liksom servicenivån där alla har möjlighet att få farligt avfall hämtat vid sin bostad. 
Trots detta hittar man farligt avfall i restavfallet och även i matavfallet. Genom att öka 
informationen om farligt avfall hoppas vi kunna minska mängden i restavfallet och höja 
kunskapsnivån om vad farligt avfall är för något och hur det ska hanteras. Genom att minska 
mängden farligt avfall som slängs felaktigt minskar man risken för att miljöfarliga och 
hälsofarligaämnen kommer ut i naturen. 
 
Miljövänliga transporter 

Minska användandet av fossilt bränsle och minska energiförbrukningen för 
transporter. Att hantera avfall handlar mycket om transporter. Genom att ställa krav på 
fordonens miljöklassning och fordonsbränsle vid upphandling kan man minska 
andelen fossilt bränsle som används och ersätta med t.ex. biogas. Biogasen ger inget 
extra tillskott av koldioxid samtidigt som det ger upphov till mindre tungmetaller, 
svavelväte, kväve, stoft och sot än dagens vanliga drivmedel som bensin och diesel. 
Genom att effektivisera transporter minskar man energiförbrukning och behovet av 
drivmedel och på så sätt minskar man på utsläppen av klimatgaser och andra farliga 
ämnen som finns i avgaserna. 
 
Målen och åtgärderna för god service och god arbetsmiljö är viktiga faktorer för att 
lyckas med de övriga målen som är direkt kopplade till de nationella 
miljökvalitetsmålen. För att lyckas med de förslagen på åtgärder måste man ha 
nöjda invånare och en god arbetsmiljö för de som hämtar avfallet. Att jobba med 
miljöfrågor handlar om att jobba tillsammans och att engagera många för att få en 
positiv effekt. 

 Avfalls planens  övergripande mål   
 Minska 

avfallsmängderna 
Minska 
felsorteringarna 

Avgifta 
kretsloppen 

Miljövänliga 
transporter 

Nationella mål     
Begränsad 
klimatpåverkan 

x x x X 

Frisk luft x x  X 
Bara naturlig 
försurning 

x x  x 

Giftfri miljö x x x  
Skyddande 
ozonskikt 

 x x  
 

Ingen 
övergödning 

   x 

God bebyggd 
miljö 

x x x x 

Tabell 6: Kopplingen mellan Avfallsplanens mål och de nationella miljömål som direkt berör 
avfallsområdet. 

Nollalternativet 
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Om man inte gör något mer än vad som görs idag kommer troligtvis 
avfallsmängderna öka. Med ökade avfalls- mängder ökar behovet av transporter för 
allt avfall som måste transporteras bort. Enligt Naturvårdsverket finns det 
scenarioberäkningar som visar på att avfallet kommer att fördubblas till 2030 om 
inget görs nu. Kopplingen mellan ökad tillväxt, konsumtion och ökade 
avfallsmängder är tydlig. Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner är 
kommuner som vill växa och det blir en utmaning att få kommunen att göra det 
samtidigt som avfallsmängderna ska minska om inga åtgärder görs. 
 
Utvecklingen i kommunen när det gäller utsortering till materialåtervinning och avfallsmängder 
har tyvärr varit negativ. Ett samband kan ses mellan att när man dragit ner på 
informationsinsatserna när det gäller avfall och kvaliteten på utsorterat matavfall och andelen 
förpackningar som inte källsorteras. Kommunen har även en stor andel tillfälligt boende under 
delar av året vilket gör behovet av information viktig. Vid diskussioner med boende och andra 
berörda har det framkommit att kontinuerlig information och riktad information till olika 
målgrupper är viktigt. 
 
Andelen farligt avfall som sorteras ut är bra i Klippans, Perstorps och Örkelljungas kommuner 
men det kan bli ännu bättre. Även här måste man göra åtgärder för att det inte ska bli sämre. 
Utan åtgårder i form av information är risken stor att farligt avfall slängs på fel ställen och 
riskerar att omhändertas på fel sätt. 
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13 Bilaga 4: Uppgifter till länsstyrelsen 
Enligt 13 § i Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal 

avfallsplan (NFS 2006:6) ska planen innehålla vissa uppgifter som underlag för länsstyrelsens 

sammanställning av de kommunala avfallsplanerna. Nedan redovisas begärda uppgifter för 

avfallsplan för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommun 2018 - 2022. 

13.1 Administrativa uppgifter 

Kommun:  Klippan 

  Perstorp 

  Örkelljunga 

År  2019 

Datum när planen antogs: 

 Klippan 2019-xx-xx 

 Perstorp 2019-xx-xx 

 Örkelljunga 2019-xx-xx 

Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen 

Kommunens befolkning och struktur 

 Klippan  17 462 SCB 2017 

 Perstorp   7 335 SCB 2017 

 Örkelljunga  10 047 SCB 2017 

Antal hushåll i småhus: 

Klippan  17 462 SCB 2017 

 Perstorp   7 335 SCB 2017 

 Örkelljunga  10 047 SCB 2017 

 

Antal hushåll i flerbostadshus 

Klippan  2 718 SCB 2017 

 Perstorp  1 506 SCB 2017 

 Örkelljunga  1 202 SCB 2017 

 

Antal hushåll i fritidshus 

Klippan     831 SCB 2017 

 Perstorp     247 SCB 2017 

 Örkelljunga  1 277 SCB 2017 

 

Avfall som kommunen ansvarar för (2017) 

 Klippan 

 Total insamlad mängd avfall  3 535  ton 

 Insamlad mängd matavfall till  

biologisk behandling  1 142  ton 
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Insamlad mängd farligt avfall     150  ton 

Insamlad mängd batterier        17  ton 

Insamlad mängd Elavfall      331  ton 

 

Perstorp 

Total insamlad mängd avfall  1 485  ton 

 Insamlad mängd matavfall till  

biologisk behandling    480  ton 

Insamlad mängd farligt avfall      60  ton 

Insamlad mängd batterier        6  ton 

Insamlad mängd Elavfall    102  ton 

 

Örkelljunga 

Total insamlad mängd avfall  2 050  ton 

 Insamlad mängd matavfall till  

biologisk behandling    662  ton 

Insamlad mängd farligt avfall       82  ton 

Insamlad mängd batterier         9  ton 

Insamlad mängd Elavfall     189  ton 

 

 

 

Avfall som omfattas av producentansvar (2017) 

 Klippan 

 Insamlad mängd förpackningar och returpapper  1 293 ton 

 

 Perstorp 

Insamlad mängd förpackningar och returpapper    543 ton 

 

 Örkelljunga 

Insamlad mängd förpackningar och returpapper    750 ton 

 

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall 

 

Se Bilaga 2: Lista över avfallsverksamheter i regionen – de med verksamhetskod 90.xx i 

Miljöprövningsförordning. 
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13.2 Lokala mål som utgår från nationella miljökvalitetsmål och regionala 

mål 

13.2.1 Lokala mål för avfall som kommunen ansvarar för: 

13.2.1.1 Minska avfallsmängderna 

13.2.1.2 Materialåtervinning 

13.2.1.3 Avgifta kretsloppen 

13.2.1.4 Miljövänligare transporter 

13.2.2 Lokala mål för avfall som kommunen inte ansvarar för: 

13.2.2.1 Minska avfallsmängderna 

13.2.2.2 Materialåtervinning 

13.2.2.3 Avgifta kretsloppen 
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LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA   1:08 
MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ  
 

Antagna av kommunfullmäktige 2011-05-24, § 53, 

att gälla fr.o.m. 2011-10-01,  med ändring 2011-10-25, § 77. 

 

Inledande bestämmelser 
 

1 § 
Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd gäller följande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. 

 

Djurhållning 
 

2 §  
Det krävs tillstånd av miljöförbundet för att inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser 
hålla 

 

1 nötkreatur, häst, get, får eller svin 

2 pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur 

3 orm 

 

Tomgångskörning 
 

3 §  
En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång högst 1 minut. Detta gäller 
inte 

1 om trafikförhållanden föranlett att fordonen stannat t ex i trafikkö, 

2 om motorn hålls igång för att driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser 
 uppvärmning. 

 

Spridning av gödsel 
 

4 §  
Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam mellan annan orenlighet inom, eller 100 m intill område 
med detaljplan ska ansöka om tillstånd till detta hos miljöförbundet innan spridning sker. 
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Ansökan fordras inte för spridning av väl brunnen gödsel från svin, nötkreatur, häst eller fjäderfä om 
den sker i ringa omfattning, t.ex. på villatomt, och om nedmyllning sker i omedelbar anslutning till 
spridningen. Ansökan fordras inte heller om spridningen av orenligheten regleras i tillstånd enligt 
miljöbalken. 

 

Värmepumpsanläggning 
 

5 §  
Enligt 17 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att utan anmälan 
till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, 
ytvatten eller grundvatten. Enligt dessa föreskrifter krävs istället tillstånd för att inrätta en sådan 
anläggning inom vattenskyddsområden. 

 

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver 
tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
Vad som sägs i 6 § gäller heller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren utövar tillsyn 
över. 

 

Eldning 
 

6 §  
Småskalig vedeldning för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är 
* miljögodkänd eller 

* försedd med ackumulatortank 
är inte tillåten under tiden 1 juni – 15 augusti inom område som är detaljplanelagt för bostadsändamål. 

 

7 § 
För skötsel och tillsyn av eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln inte får vara 
strypt så att förbränningen påtagligt hämmas (så kallad pyr eldning) samt att bränslet ska ha högst 25 
% fukthalt och förvaras torrt. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, 
spånskivor eller liknande material är förbjuden. 

 

8 §  
Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan är förbjuden under 
tiden 1 april – 30 september, med undantag för valborgsmässoeld den 30 april. 

 

Övrig tid av året får eldning inom sådana områden ske endast av torrt trädgårdsavfall som inte kan 
utnyttjas för kompostering om det kan ske utan att olägenhet för människors hälsa uppstår. 

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 
renhållningsordning. 

 

Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter. 
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Bränning av halm 
 

9 § 
Det är förbjudet att bränna halm på åkermark. 

 

Ansökan om anmälan 
 

10 § 
Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan 
enligt lokala föreskrifter meddelade med stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen vara skriftlig och 
innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som 
behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan. 

 
Straffbestämmelse 
 

11 §  
I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande. 
 
Dispens 
 
12 § 
Miljöförbundet får medge dispens från dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenheter 
från miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger. 
 
Avgifter 
 
13 § 
Miljöförbundet får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd eller dispens, för 
handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt den taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område som miljöförbundets direktion antagit. 
 
Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den 1 oktober 2011, förutom § 6 som träder i kraft den 1 juni 
2012. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts innan dessa föreskrifter trätt i 
kraft. 
_____ 
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ÅLÄGGANDE OM GÅNGBANERENHÅLLNING M.M.  1:10 
 
Antagen av Kommunfullmäktige 1995-12-19, § 106. 
 
 
Fastighetsinnehavares skyldighet 
 
§ 1 
Det åligger innehavare av fastighet inom område med detaljplan där kommunen är huvudman för 
allmänna platser att utföra de renhållnings-, snöröjnings- och liknande åtgärder som avses i 18 § första 
stycket renhållningslagen ifråga om gångbana och annat för gångtrafiken erforderligt utrymme utanför 
fastigheten (nedan kallat gångbaneutrymmet). 
 
Skyldigheten gäller även innehavare av fastighet inom sådant område där staten varit väghållare om 
kommunen övertagit väghållaransvaret. 
 
Med fastighetsinnehavare avses enligt 1 § tredje stycket renhållningslagen den som äger fastigheten 
eller den som enligt 1 kap 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 
 
Närmare föreskrifter om de åtgärder som skall vidtas 
 
§ 2 
Nedanstående närmare förskrifter gäller i fråga om de åtgärder som skall vidtas av 
fastighetsinnehavaren. 
 
Växtlighet och nedskräpning 
 
§ 3 
Det åligger fastighetsinnehavaren att ta bort ogräs och annan växtlighet samt att sopa upp och föra bort 
orenlighet och nedskräpande föremål från gångbaneutrymmet. 
 
Snöröjning m.m. 
 
§ 4  
Det åligger fastighetsinnehavaren att snarast avlägsna snö och is som är till olägenhet för gångtrafiken 
och att vid halka skyndsamt sanda gångbaneutrymmet eller att vidta andra åtgärder till motverkande av 
halka. 
 
Det åligger också fastighetsinnehavaren att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet. 
 
Rännstensbrunnar 
 
§ 5 
Det åligger fastighetsinnehavaren att hålla galler till rännstensbrunn fri från snö och is i de fall 
rännstensbrunnen ligger inom gångbaneutrymmet. Fasta ämnen såsom stenar, grus och skräp får inte 
sopas eller spolas ned i rännstensbrunnen. 
 
 
 
 
 



 
 

 
Rev 1996-01 

Författningssamling 

Övrigt 
 
§ 6 
Fastighetsinnehavaren skall också vidta övriga erforderliga åtgärder för att hålla gångbaneutrymmet i 
sådant skick att uppkomsten av sanitär olägenhet hindras samt de krav tillgodoses som med hänsyn till 
förhållandena på platsen och övriga omständigheter kan ställas ifråga om trevnad, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. 
 
Straff m.m. 
 
§ 7 
Fastighetsinnehavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina skyldigheter enligt 1 och 3-
6 §§ kan dömas till böter enligt 24 § andra stycket renhållningslagen. 
 
I 23 § renhållningslagen finns vidare bestämmelser om förelägganden och om tvångsutförande på den 
försumliges bekostnad. 
 
Detta beslut gäller fr.o.m. 1 januari 1996 och ersätter äldre beslut i kommunen om fastighetsägares 
ansvar för gångbanehållning. 
_____ 
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POLITISKA PARTIER OCH ORGANISATIONERS  1:11 
BESÖK I SKOLA OCH ÖVRIGA VERKSAMHETER  
 
Antagen av kommunfullmäktige 2014-08-26, § 55. 

 

Följande policy har tagits fram främst för rektors beaktande vid beslut rörande politiska 
organisationers besök i skola. Den berör dock även principer som det åvilar alla kommunala 
verksamheter att beakta. Syftet är att riktlinjer ska vara ett stöd för rektor m fl och utgör inte något 
avsteg från gällande lagstiftning.  

 

Det är rektor eller motsvarande befattningshavare som avgör om politiska partier och organisationer 
ska få tillträde till skolan och i vilken omfattning i tid och rum detta får ske. 

 

Rektors beslut om att vägra ett parti tillträde får inte baseras på partiets åsikter eller innehållet i deras 
budskap, även om dessa står i strid med skolans värdegrund. Rektor får neka politiska partier tillträde 
såväl av praktiska skäl som av ordningsskäl. De negativa konsekvenserna för ordningens 
upprätthållande ska vara klart påvisbara. När skolan bjuder in partier till skolan för att medverka i 
undervisning kan man av sakliga skäl begränsa den krets som inbjuds till ett färre antal partier, t ex de 
som är representerade i fullmäktige eller riksdagen. Det förordas att partier inbjuds som har ledamöter 
i riksdag eller Klippans kommunfullmäktige, vilka får besöka årskurs 7-9 och gymnasiet. 

 

Övriga kommunala verksamheter ska vid ställningstagande till eventuella politiska besök beakta 
ovanstående principer. Utgångspunkten är att mötefrihet inte råder inom kommunens verksamheter. 
Teknisk förvaltning verksamhetslokaler, särskilda boenden, räddningstjänsts lokaler m fl, är i lagens 
namn inte offentliga platser. Ingen enskild person eller organisation har rätt att exempelvis sätta upp 
affischer på ett särskilt boende. Om detta dock accepteras för ett politiskt parti skall ovan redovisade 
principer om lika och objektiv behandling tillämpas. Det är således fullt acceptabelt att ”porta” ett 
speciellt politiskt parti såvida detsamma gäller för alla partier. 
_____ 

 



 
 
 
 
 
POLICY – PLAN  l  RIKTLINJER – STRATEGI  l  HANDLINGSPLAN – RUTIN – ANVISNING 

 

 
 
Beslutad av: Kommunfullmäktige, den 23-09-2019 
Dokumentansvarig: Kommundirektören 
Diarienummer: 2019.350.002 
Senast reviderad: 2019-09-23 
Giltig till: tillsvidare 

 

       

          1:15 

 
Policy för medborgardialog 
i Klippans kommun 
 
  



 

 
Policy för medborgardialog i Klippans kommun 

2 

 

Innehåll 
INLEDNING ............................................................................................................................... 3 

SYFTE ........................................................................................................................................ 3 

VAD ÄR MEDBORGARDIALOG? ................................................................................................. 4 

BRUKARDIALOG ...................................................................................................................... 4 
SAMRÅD OCH GRANSKNING ..................................................................................................... 4 

PRINCIPER FÖR MEDBORGARDIALOG ...................................................................................... 5 

1. DIALOG SKA UTVECKLAS MED ALLA MEDBORGARGRUPPER ............................................. 5 
2. MEDBORGARDIALOG ÄR DE FÖRTROENDEVALDAS ANSVAR ............................................. 5 
3. SYFTET MED MEDBORGARDIALOG SKA VARA TYDLIGT UTTRYCKT ................................... 5 
4. ROLLERNA VID MEDBORGARDIALOG SKA VARA TYDLIGA ................................................ 5 
5. VIKTEN AV ATT LYSSNA OCH STÄLLA FRÅGOR ................................................................. 6 
6. VIKTEN AV GOD KOMMUNIKATION OCH ÅTERKOPPLING................................................... 6 
7. MEDBORGARDIALOGER SKA UTVÄRDERAS OCH UTVECKLAS LÖPANDE ............................ 6 

 

  



 

 
Policy för medborgardialog i Klippans kommun 

3 

 

Inledning 
Enligt kommunens klassificering av styrdokument ska en policy ange de principer som ska 
tjäna som vägledning inom det aktuella området och vilka värden som ska beaktas. Den ska 
konkretiseras med andra styrande dokument, t ex riktlinjer.  

Klippans kommun har genom sina olika verksamheter en löpande och ständigt pågående kon-
takt och dialog med medborgarna. Dagligen sker möten och samtal mellan medarbetare och 
medborgare, men även mer systematiskt genom brukardialoger, enkäter till elever och föräld-
rar, i samråd kring planer, bygglov etc.  
 
Detta policydokument formulerar de principer som ska gälla vid de förtroendevaldas organi-
serade dialoger med medborgarna i särskilda frågor. Samtliga politiska nämnder i Klippans 
kommun kan besluta om att genomföra medborgardialog som en del i beslutsprocessen. Prin-
ciperna utgör det ramverk som ska följas när dialoger genomförs och de ska lägga grunden till 
ett öppet och demokratiskt förhållningssätt vid medborgardialoger i Klippans kommun.  
 
Principerna ska vara ett stöd och en ledning inför att ett beslut om medborgardialog ska fatt-
tas, vid planering och genomförande av en dialog samt för arbetet efter en genomförd 
medborgardialog. Principerna ska vara både styrande och stödjande för förtroendevalda och 
tjänstepersoner i arbetet med medborgardialoger. 
 

Syfte 
Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är alltid de för-
troendevalda som fattar besluten. Genom att skapa tillfällen för möten och dialog får de för-
troendevalda möjlighet att lyssna av opinionen, ta del av enskilda människors synpunkter, 
värderingar och kunskaper samt förslag till utveckling i en viss fråga. Det ger de förtroende-
valda olika perspektiv och ett breddat underlag inför olika beslut. Kommunen kan på så sätt 
bättre möta medborgarnas behov.  
 
Från medborgarens perspektiv ger dialogen möjlighet att få mer insyn, att framföra sin upp-
fattning och att påverka utvecklingen. På så sätt skapas större delaktighet och inflytande för 
medborgarna i utvecklingen av Klippans kommun. En positiv följdverkan kan också vara ett 
generellt ökat engagemang och förståelse för resursfördelning och den gemensamma sam-
hällsutvecklingen.   
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Vad är medborgardialog?  
Medborgardialog är ett komplement till vår representativa demokrati och ger medborgarna 
möjlighet att delta och påverka även mellan valen. Det är alltså helt politikernas arena för att 
möta medborgarna och fördjupa kontakten mellan väljare och förtroendevalda.  
 
Genom att skapa tillfällen för möten och dialog får de förtroendevalda möjlighet att lyssna av 
opinionen, ta del av enskilda människors synpunkter och förslag till utveckling i en viss fråga. 
Det ger de förtroendevalda olika perspektiv och ett breddat underlag inför olika beslut. Kom-
munen kan på så sätt bättre möta medborgarnas behov. 
 
Från medborgarnas perspektiv ger dialogen möjlighet att få mer insyn, att framföra sin upp-
fattning och att påverka utvecklingen. En positiv följdverkan är att medborgarnas kunskap, 
förståelse och engagemang för den gemensamma utvecklingen och resurserna kan öka. 
 
Det är politikerna som bestämmer vilka frågor det ska föras dialog om och det är alltid de för-
troendevalda som fattar besluten.  

 

Brukardialog  
Det är viktigt att göra skillnad på medborgardialog och så kallad brukardialog. Brukardialo-
gen handlar om uppföljning, om hur nöjda våra brukare/medborgare är med kommunens ser-
vice, bemötande eller kvalitet. Brukardialogen genomförs av tjänstepersoner och är viktigt för 
uppföljning och utveckling av våra tjänster, men berörs inte närmare i den här policyn. 
 

Samråd och granskning 
Medborgardialog ska inte heller blandas samman med den lagstadgade plan- och bygglovs-
processen när kommunen genomför samråd och granskning av översiktsplaner, fördjupade 
översiktsplaner, planprogram eller detaljplaner. Det är även här tjänstepersoner som ansvarar 
för att genomföra samråd och granskning, även om förtroendevalda ibland deltar.  
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Principer för medborgardialog 
Följande principer syftar till att forma en gemensam grund för arbetet medborgardialoger. 
Värdeorden för Klippans kommun: Professionalitet, engagemang och öppenhet, ska alltid ge-
nomsyra medborgardialogerna samt att kommunens antagna styrdokument ska beaktas. 
 

1. Dialog ska utvecklas med alla medborgargrupper 
De förtroendevalda har ansvar att företräda och nå ut till alla medborgargrupper i Klippans 
kommun. Alla gruppers behov ska värnas, inte bara de resursstarka som har förmåga att ut-
trycka sin åsikt. Det är viktigt att göra noggranna målgruppsanalyser för att skapa dialogtill-
fällen som möter människor utifrån olika förutsättningar. Vid genomförande av medborgardi-
alog ska hänsyn tas till den aktuella målgruppens särskilda förutsättningar för deltagande. 
Barns och ungas rätt att komma till tals ska beaktas särskilt i enlighet med ”Lag om Förenta 
nationernas konvention om barnets rättigheter”.  
 

2. Medborgardialog är de förtroendevaldas ansvar 
Det är alltid de förtroendevalda som initierar en medborgardialog. Beslut om att genomföra en 
medborgardialog bör fattas i bred politisk enighet.  
 

3. Syftet med medborgardialog ska vara tydligt uttryckt 
Tydlighet är den viktigaste nyckeln till en lyckad medborgardialog. Innan ett beslut om med-
borgardialog fattas måste det prövas om frågan, ärendet, är lämplig för en medborgardialog. 
Att bjuda in till medborgardialog skapar förväntningar. Det är därför viktigt att vara tydlig 
med syftet med dialogen. Dialogen ska uppfattas som meningsfull. Vilken möjlighet medbor-
garen har att påverka ska framgå vid starten av varje medborgardialog. Det är också viktigt att 
vara tydlig med att inga beslut fattas och inga löften ges i samband med dialogen. 
 

4. Rollerna vid medborgardialog ska vara tydliga 
Förtroendevalda och tjänstepersoner har olika roller i samband med en medborgardialog. De 
förtroendevalda har ansvaret för dialogen med medborgarna eftersom det är de som fattar be-
slut. Tjänstepersoner ansvarar för att det praktiska genomförandet, för planering och efterar-
bete. Tjänstepersoner ansvarar även för dokumentationen. Särskilda inbjudna tjänstepersoner 
kan delta i rollen som expert kring dialogens tema. 
 
Politikernas ansvar betyder inte att de alltid praktiskt måste genomföra den. Vid exempelvis 
enkätundersökningar och annan digital dialog bör tjänstepersonerna vara utförare.  
 
Vid en medborgardialog representerar den förtroendevalda Klippans kommun, sin nämnd el-
ler sin beredning. Debatt och meningsutbyte mellan förtroendevalda är viktig i det offentliga 
samtalet, men sker i dessa forum tex under fullmäktiges debatter. 
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5. Vikten av att lyssna och ställa frågor  
Som förtroendevald ska man i en medborgardialog koncentrera sig på att lyssna på medbor-
garnas synpunkter och på vilka behov och värderingar som framförs. Det är viktigt att kunna 
lyssna utan att svara eller försvara och gå i polemik med det som framförs i dialogen. Som 
förtroendevald har man rätt att också uttrycka sina egna åsikter och argument, men det får inte 
tränga undan medborgarnas möjlighet att uttrycka sig. Det är medborgarna som ska känna sig 
hörda.  
 

6. Vikten av god kommunikation och återkoppling 
Information och kommunikation är en grundförutsättning för att medborgarna ska kunna till-
varata sina demokratiska rättigheter. Kommunikationen är därför extra viktig vid en medbor-
gardialog. Deltagarna ska alltid ges möjlighet att ta del av relevant information inför en med-
borgardialog som ska utgå från mottagarnas situation och förkunskaper. 
Resultatet av en medborgardialog ska alltid återkopplas och den vara tillgänglig för samtliga 
medborgare.  
 

7. Medborgardialoger ska utvärderas och utvecklas löpande 
Processer, metoder och resultat av medborgardialog ska utvärderas systematiskt och utvecklas 
löpande. 
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Riktlinjer för medborgardialog 
Enligt kommunens klassificering av styrdokument är riktlinjer ett dokument som ska ge kon-
kret stöd för hur uppgifter ska utföras. Riktlinjer kan också vara inriktade på metod och tillvä-
gagångssätt.  

Syftet med riktlinjen är att kvalitetssäkra beslut om medborgardialog så att beslutet alltid före-
gås av en analys om frågan lämpar sig för medborgardialog. Hur kommunen planerar och ge-
nomför medborgardialoger beskrivs i policyn för medborgardialoger. 

Beslut om medborgardialog bör fattas i bred politisk enighet och det är viktigt att vara över-
ens om syftet med dialogen. En medborgardialog bör ske tidigt i beslutsprocessen så frågan är 
påverkbar. Det ska vara uppriktiga och ärliga intentioner att lyssna och ta in medborgarnas 
åsikter - det är viktigt att medborgarna känner sig hörda.  

En väl genomförd medborgardialog ger medborgarna ökat inflytande, engagemang och an-
svarskänsla, ökad tillit och tilltro till politiken och kommunen samt ökad kunskap.  

Riktlinjer för kommunstyrelsen och nämnder 

1. Kommunstyrelse/nämnd identifierar en fråga som kan lämpa sig för medborgardialog. 
Följande frågor måste besvaras: 

a. Vad är syftet? 
b. Vad är målet? 
c. Hur stor möjlighet till påverkan har medborgarna? 
d. Hur används resultatet i beslutsprocessen? 

 
Därefter beslutar kommunstyrelse/nämnd att frågan om medborgardialog ska beredas. Tjäns-
tepersonsorganisationen ges i uppdrag att kvalitetssäkra frågans lämplighet samt föreslå av-
gränsningar. 

 
  Resultatet ger svar på frågan; Är det rätt att ha medborgardialog om denna fråga JA/NEJ? 
  Tjänstepersonsorganisationen skriver fram ett förslag till beslut. 

 
2. Frågan behandlas i kommunstyrelse/nämnd som fattar beslut utifrån rekommendation 

från tjänstepersonsorganisationen. 
 

3. Om kommunstyrelsen/nämnd fattar beslut om att genomföra medborgardialog lämnas 
uppdrag till tjänstepersonsorganisationen för verkställande. 
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Riktlinjer för markanvisningsavtal 
Vad är en markanvisning 

Ett markanvisningsavtal rör genomförandet av ny bebyggelse inom markområden som kom-
munen äger. Det är en överenskommelse där byggherren får ensamrätt under vissa villkor och 
begränsad tid att förhandla med kommunen om marköverlåtelse för byggnation. Markanvis-
ning kan ske före en detaljplan tagits fram eller för redan planlagd mark. Klippans kommun 
bedömer i vilka fall markanvisning är aktuell och kan tillämpas vid olika typer av byggande, 
t.ex. bostadsbyggande, uppförande av verksamhetslokaler eller liknande.  

Klippans kommun kan teckna markanvisningsavtal för kommunalägd mark inom hela kom-
munen.  

Hantering av intresseförfrågningar 

Det är markingenjör som tillsammans med näringslivschef leder och samordnar arbetet med 
intresseförfrågning.  

Klippans kommun hanterar förfrågningar från företag, både gällande verksamhets- och bo-
stadsmark, genom en arbetsgrupp som kallas LOTS. Syftet med arbetsgruppen, som består av 
tjänstemän från mark- och exploatering, plan- och bygg, näringsliv samt VA-avdelningen, är 
att det ska vara ”en väg in” i kommunen. Vid behov kallas även representanter för myndig-
hetsutövning från räddningstjänst, miljöförbund samt socialförvaltningen. Genom denna 
grupp får intresserade företag chansen att presentera sig och sin idé och samtidigt kunna få 
svar på många frågor kring bland annat tillgänglig mark, bygglov samt vatten- och avlopps-
hantering.  

Markingenjör/näringslivschef har rätt att medge reservation vid LOTS-möten, om ensamrätt 
att förbereda exploatering av ett angivet markområde under tre månader. Om etablering är av 
större eller principiell karaktär kan reservationen förlängas, högst sex månader. Vid fortsatt 
intresse och behov upprättas ett markanvisningsavtal.  

Handläggning av markanvisningsavtal 

Handläggningen av markanvisningsavtal sker inom Tekniska förvaltningen. 

Beslut om markanvisningsavtal fattas av kommunfullmäktige.  

Vad regleras i ett markanvisningsavtal 

Ett markanvisningsavtal reglerar förutsättningarna för projektet och dess genomförande, och 
kan innehålla exempelvis ändamål för bebyggelsen, dess volym, villkor och allmänna anlägg-
ningar.  

Avbryts projektet ger det ingen rätt till ekonomisk ersättning för byggherren eller rätt till ny 
markanvisning. Om det är uppenbart att byggherren inte fullföljer projektet eller om parterna 
inte kommer överens om villkoren för marköverlåtelse, har kommunen rätt att återta markan-
visningen. Markanvisningsavtalet får överlåtas till svenskt bolag inom Bolagets koncern, men 
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Kommunen ska informeras skriftligen om detta sker. Markanvisningsavtalet får inte överlåtas 
till utomstående part.  

Marköverlåtelseavtal ska tecknas inom tiden för markanvisningsavtalet. Om marköverlåtelse-
avtal inte tecknas inom avtalstiden upphör markanvisningen att gälla och kommunen kan an-
visa marken till annan byggherre. 

Hur länge gäller ett markanvisningsavtal 

För mark som är planlagd gäller markanvisningen normalt i 6 -12 månader. Tiden kan eventu-
ellt förlängas i de fall byggherren aktivt drivit arbetet och att förseningen inte beror på bygg-
herren eller att de specifika förutsättningarna för området kräver det. 

För områden som ska planläggas gäller markanvisningen normalt i 24 månader. Tiden kan 
eventuellt förlängas i de fall byggherren aktivt drivit arbetet och att förseningen inte beror på 
byggherren eller att de specifika förutsättningarna för området kräver det. Vinner detaljplanen 
inte laga kraft har byggherren inte rätt till ekonomisk ersättning eller rätt till ny markanvis-
ning. I de fall planläggning ska bekostas av byggherren tecknas ett planavtal. 

Vilka bedömningsgrunder används vid markanvisning 

Bedömningsgrunder för en markanvisning tas fram från fall till fall. 

Vilka metoder används vid markanvisning 

En markanvisning kan starta på olika sätt. Behovet kan t.ex. uppstå i samband med att det pla-
neras för ny bebyggelse eller att befintlig ska utvecklas. Klippans kommun tillämpar tre olika 
metoder vid markanvisning; direktanvisning, anbud och markanvisningstävling. Förutsätt-
ningarna i varje enskilt fall avgör vilken metod som tillämpas.  

Direktanvisning 

Direktanvisning används när det finns motiv att direkt välja en byggherre. Kommunen utser 
då den byggherre som kommunen anser bäst uppfyller syftet med byggnationen. Direktanvis-
ning sker genom tecknande av ett markanvisningsavtal. 

Anbud 

Markanvisning genom anbud betyder att den som lämnar det bästa anbudet utifrån de kriterier 
som finns i anbudsunderlaget får markanvisningen. Kommunen tar fram ett anbudsunderlag 
där det framgår vilka förutsättningar och kriterier som gäller för området. Markanvisningen 
och programmet annonseras på Klippans kommuns hemsida och andra medier (valda från fall 
till fall utifrån behovet).  

Markanvisningstävling 

En markanvisningstävling är en variant av markanvisning genom anbud där kravet på materi-
alet som lämnas in är högre. En markanvisningstävling används ofta när kommunen vill ha 
uppslag och idéer kring hur området kan användas och utformas. Kommunen tar fram ett täv-
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lingsunderlag som beskriver förutsättningar och kriterier för bedömning. Markanvisningstäv-
lingen annonseras på Klippans kommuns hemsida och andra medier (valda från fall till fall 
utifrån behovet). 

En jury utvärderar de förslag som kommer in och redovisar resultatet för kommunens politi-
ker. Det förslag som bäst motsvarar kommunens krav och förväntningar vinner markanvis-
ningstävlingen. 

Val av byggherre 

Val av byggherre sker utifrån de kriterier och förutsättningar som ges vid varje enskild mar-
kanvisning. Klippans kommun tar hänsyn till att byggherren har den kunskap och de ekono-
miska förutsättningar som krävs för att genomföra projektet. Har byggherren genomfört tidi-
gare projekt eller markanvisningar kan detta utgöra ett av bedömningskriterierna.  

Vilka principer används vid markprissättning 

Utgångspunkten vid markprissättning är att kommunen säljer mark till ett marknadsmässigt 
pris. De krav som ställs på byggherren kan påverka priset.  

Markanvisningsavgift  

Markanvisningsavgift utgår för att främja framdrift i byggherrens genomförande av projektet. 
Vid tecknande av marköverlåtelseavtal ska erlagd markanvisningsavgift avräknas som del av 
köpeskillingen. Om marköverlåtelseavtal inte tecknas har kommunen rätt att behålla avgiften. 

Avsteg från riktlinjerna 

Dessa riktlinjer får frångås i enskilda fall när det krävs för att ändamålsenligt genomföra en 
markanvisning.  

Juridiska lagrum 

Markanvisning regleras i Lag (2014:899) om riktlinjer för kommunala markanvisningar 

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om riktlinjer för kommunala markanvisningar. 

Med markanvisning avses i denna lag en överenskommelse mellan en kommun och en bygg-
herre som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor för-
handla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av kommunen ägt markom-
råde för bebyggande. 

2 § En kommun ska anta riktlinjer för markanvisningar. 
Riktlinjerna ska innehålla kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtel-
ser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för 
markanvisningar samt principer för markprissättning. 

En kommun som inte genomför några markanvisningar är inte skyldig att anta sådana riktlin-
jer. 
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Riktlinjer för exploateringsavtal 
Vad är ett exploateringsavtal 

Ett exploateringsavtal rör genomförandet av en detaljplan för mark som inte ägs av kommu-
nen. Byggherren benämns här exploatör.  

I samband med att detaljplanearbetet påbörjas bedömer kommunen om ett exploateringsavtal 
ska tecknas. Syftet med avtalet är att säkerställa genomförandet av planen och att fördela kost-
nadsansvaret. Det innebär också att detaljplanen inte kommer att antas innan avtalet har teck-
nats.  

Klippans kommun tecknar exploateringsavtal i samband med detaljplanering inom hela kom-
munen.  

Handläggning av exploateringsavtal 

Vem gör vad 

Handläggningen av detaljplaner och exploateringsavtal sker inom Plan- och byggavdel-
ningen respektive Tekniska förvaltningen.  

Detaljplaner som handläggs med utökat förfarande ska antas av kommunfullmäktige. I dessa 
fall ska även de exploateringsavtal som rör detaljplanen beslutas av kommunfullmäktige. 

Detaljplaner som handläggs med standardförfarande antas av kommunstyrelsen. I dessa fall 
ska även de exploateringsavtal som rör detaljplanen beslutas av kommunstyrelsen. 

När tecknas ett exploateringsavtal 

När ett detaljplanearbete påbörjas och detaljplanens konsekvenser kan överblickas inleder 
kommunen avtalsförhandlingar i syfte att teckna exploateringsavtal för att säkerställa genom-
förandet av planen.  

Senast inför samråd av detaljplanen ska kommunen redovisa principer för avtalets huvudsak-
liga innehåll. Om större ändringar av projektets omfattning sker under detaljplaneläggningen 
kan omfattningen av exploateringsavtalet ändras.  

Inför planens antagande ska förhandlingarna vara slutförda och parterna ska teckna ett exploa-
teringsavtal före eller i anslutning till att detaljplanen antas.  

Vad regleras i ett exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska hantera de frågor som krävs för detaljplanens genomförande, dvs. 
hur kostnader och ansvar ska regleras mellan exploatören å ena sidan och andra intressenter å 
andra sidan. Andra intressenter kan vara kommunen eller samfällighetsföreningar (exempelvis 
vägföreningar) m.fl. 

Nedanstående lista visar vad som frekvent förekommer i exploateringsavtal. Utöver detta till-
kommer reglering som är specifikt för det aktuella objektet. 
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Parter Vanligen kommun och exploatör (markägare) 

Villkor Villkor för att avtalet ska träda i kraft som exempelvis 
lagakraftvunnen detaljplan  

Plankostnad Planavtal eller planavgift i bygglov 

Marköverlåtelser Arealer, avstående och tillträdande fastigheter, ersätt-
ningar 

Utredningar Förberedande utredande inför planläggning och bygg-
nation. Ansvar för utförande och kostnad 

Exploateringsåtagande Åtgärder inom allmän plats. Vad ska byggas. Vem utför 
och bekostar 

Projektering Vem utför och bekostar projektering av allmän plats 

Garantiåtagande Förfarande vid slut- och garantibesiktning samt över-
lämnande av allmän plats 

Inmätning Över och under mark på allmän plats 

VA-anslutning Oftast nettobelopp att betala till kommunen 

Gatukostnader Inget uttag efter exploatörens iordningställande 

Parkeringsbehov Eventuell punkt 

Brister i utförande Möjlighet för kommunen att slutföra exploateringen 

Säkerhet Möjlighet för kommunen att finansiera brister 

Överlåtelse exploateringsavtal Krävs i regel nytt avtal med ny part 

Medfinansiering Möjlighet för kommunen att ta ut ersättning för del av 
kostnad för bidrag till byggande av statlig väg eller järn-
väg 
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Kostnader och ansvar inom planområdet 

Detaljplanläggning 

Alla kostnader för detaljplanläggning inklusive utredningar finansieras av exploatören. Ett se-
parat planavtal tecknas med Plan- och byggavdelningen.  

Innan planarbetet inleds fattar kommunstyrelsen beslut om planbesked. 

Gator och allmän platsmark inom planområdet 

Exploatören finansierar den projektering och byggnation av gator och allmän platsmark som 
krävs för att exploateringen ska kunna genomföras. Om det bedöms lämpligt kan exploatören 
tillåtas utföra utbyggnaden.  

Vem som ansvarar för och bekostar drift och underhåll ska också framgå av avtalet. 

Där kommunen eller samfällighetsförening blir ansvarig för allmän platsmark överlåter explo-
atören marken utan ersättning. Ett krav från kommunen är att den allmänna platsmarken som 
överlåts håller ”kommunal standard” enligt de riktlinjer som finns vid avtalets tecknande. 

Vatten och avlopp samt andra ledningar 

Exploatören finansierar alla kostnader för eventuell flytt av ledningar och anslutningsavgifter 
till vatten och avlopp, el, fiber och eventuell annan infrastruktur.  

Exploatören bekostar dagvattenanläggningar inom kvartersmark.  

Klippans kommuns allmänna bestämmelser för anslutning till vatten och avlopp inkl. dagvat-
ten ska tillämpas. För mer information hänvisar vi till ABVA, Allmänna bestämmelser för all-
männa vatten- och avloppsanläggningar. Detsamma gäller kommunens taxor, se författnings-
samlingen Taxor och avgifter, Vatten och avloppstaxa.  

Övriga frågor i enlighet med detaljplan 

Exploatören ansvarar för och bekostar utredningar, utformning och åtgärder med avseende på 
avfallshantering, bulleråtgärder, sanering, översvämning, bevarande- och kompensationsåt-
gärder av skyddsvärda områden, miljöprovtagning, geoteknik och arkeologi som krävs för de-
taljplanens genomförande.  

Gestaltning och utformning 

I det fall gestaltningsprogram eller motsvarande finns, eller tas fram i samband med en detalj-
planering, ska detta följas. Ansvar och kostnader för att följa programmet ligger hos exploatö-
ren. 
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Kostnader och ansvar vid åtgärder utanför planområdet 

Om genomförandet av en detaljplan kräver att åtgärder vidtas utanför planområdet kan explo-
atören komma att stå för dessa kostnader. Det kan exempelvis handla om projektering och 
byggnation av gator och annan allmän platsmark.  

Medfinansiering 

Exploateringsavtalet kan komma att omfatta medfinansieringsersättning avseende kostnad för 
bidrag till byggande av statlig väg eller järnväg. I de fall det är aktuellt att ta ut medfinansie-
ringsersättning fattas ett separat beslut där de beräkningsprinciper som ska ligga till grund för 
ersättningen fastställs och det geografiska området definieras.  

Exploateringsavtalet får omfatta medfinansiering för åtgärder som har vidtagits före avtalets 
ingående.  

Fastighetsbildning med mera 
Exploatören bekostar de eventuella fastighetsbildningsåtgärder eller liknande som krävs, ex-
empelvis fastighetsreglering, avstyckning och bildande av gemensamhetsanläggningar.  

Övrigt 

Avtalet kan, utöver vad som framgår av riktlinjerna, komma att omfatta andra åtgärder som 
ska bekostas av exploatören.  

Säkerställande av avtal 

Exploateringsavtalets giltighet och genomförandetid ska säkerställas i avtalet. Avtalet ska 
också omfatta hur en eventuell överlåtelse av avtalet till annan exploatör hanteras. 

Kommunen kan kräva ekonomisk säkerhet för exploatörens förpliktelser. Typ av säkerhet be-
slutas av kommunen, exempelvis inbetalning på förhand, pantbrev, bankgaranti eller borgen.  

I avtalet kan även vitesförpliktelser skrivas in för det fall att exploatören inte håller sina åta-
ganden eller tidplan. 

Avsteg från riktlinjerna 

Dessa riktlinjer får frångås i enskilda fall när det krävs för ett ändamålsenligt genomförande 
av en detaljplan.  
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Juridiska lagrum 

Exploateringsavtal regleras i Plan- och bygglag (2010:900). 

1 kap 4 § 
I denna lag avses med exploateringsavtal:  
avtal om genomförande av en detaljplan och om medfinansieringsersättning mellan en kom-
mun och en byggherre eller en fastighetsägare avseende mark som inte ägs av kommunen, 
dock inte avtal mellan en kommun och staten om utbyggnad av statlig transportinfrastruktur.  

6 kap. 39 § 
Om kommunen avser att ingå exploateringsavtal, ska kommunen anta riktlinjer som anger ut-
gångspunkter och mål för sådana avtal. Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för 
   1. fördelning av kostnader och intäkter för genomförandet av detaljplaner, 
   2. medfinansieringsersättning, om kommunen avser att avtala om sådan ersättning, och 
   3. andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av konsekvenserna av att ingå ex-
ploateringsavtal. Lag (2017:181). 

6 kap. 40 § 
Ett exploateringsavtal får avse åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare att vidta el-
ler finansiera åtgärder för anläggande av gator, vägar och andra allmänna platser och av an-
läggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvän-
diga för att detaljplanen ska kunna genomföras. 

Ett exploateringsavtal får omfatta medfinansieringsersättning, under förutsättning att den väg 
eller järnväg som kommunen bidrar till medför att den fastighet eller de fastigheter som om-
fattas av detaljplanen kan antas öka i värde. 
Byggherrens eller fastighetsägarens åtagande ska stå i rimligt förhållande till dennes nytta av 
planen. Lag (2017:181). 

6 kap. 41 § 
Ett exploateringsavtal får inte innehålla ett åtagande för en byggherre eller en fastighetsägare 
att helt eller delvis bekosta byggnadsverk för vård, utbildning eller omsorg som kommunen 
har en skyldighet enligt lag att tillhandahålla. Lag (2014:900). 

6 kap. 42 § 
Ett exploateringsavtal får inte avse ersättning för åtgärder som har vidtagits före avtalets ingå-
ende i andra fall än när detaljplanen avser ett steg i en etappvis utbyggnad eller avtalet omfat-
tar medfinansieringsersättning. Lag (2017:181). 
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