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1. Allmänna bestämmelser 
 

Allmänt 

Avfallstaxan gäller från och med 2019-01-01. Samtidigt upphör tidigare renhållningstaxa antagen 

28 nov 2017 att gälla. Avfallstaxan tas av kommunfullmäktige med stöd av 27 kapitlet 4§ i 

miljöbalken. 

 

Avfallstaxan gäller avgifter för insamling, transport och behandling av avfall som omfattas av det 

kommunala renhållningsansvaret i Laholms kommun. Ett tilläggsbeslut gällande för förpacknings- 

och tidningsmaterial finns från Kommunstyrelsen då detta material inte faller under det 

kommunala avfallsmonopolet. 

 

Hela den kommunala avfallsverksamheten i Laholms kommun finansieras av taxeintäkter från 

avfallskollektivet (våra abonnenter). Någon skattefinansiering förekommer inte. 

 

Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet. I 

renhållningsordningen finns de lokala bestämmelserna, föreskrifter, som gäller för 

avfallshanteringen i Laholm.  

 

Ändrade hämtningsförhållanden 

Den som är avgiftsskyldig ska omgående anmäla ändrade hämtningsförhållanden, exempelvis in- 

och utflyttning eller försäljning av fastighet.   

 

Renhållningsavgift 

Renhållningsavgifterna ska täcka renhållningsverksamhetens alla kostnader i kommunen. 

Exempelvis insamling och behandling av avfall, drift av kommunens allmänna insamlingssystem 

som Ahla återvinningscentral, insamling av farligt avfall och grovavfall samt administration och 

information. Renhållningsavgiften består av en grundavgift, en hämtningsavgift och valbara 

tilläggsavgifter.  

 

Alla renhållningsabonnenter betalar grund- och hämtningsavgift. För att räkna ut den totala 

avgiften ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften för valt abonnemang. 

Grundavgifter betalas av alla hushåll, lägenheter och verksamheter. 

 

Avgiftsskyldighet 

Avgifter i avfallstaxan ska betalas till Laholms kommun. 

Avgiften ska betalas av fastighetsinnehavaren. Med fastighetsinnehavarare avses den som är 

fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses 

som fastighetsägare. Mottagare av fakturan kan efter överenskommelse mellan Laholms kommun, 

fastighetsinnehavare och nyttjanderättsinnehavare, exempelvis hyresgäst, överlåtas till 

nyttjanderättsinnehavare. Fastighetsinnehavaren är dock strikt ansvarig för betalning i de fall 

nyttjanderättsinnehavaren inte betalar faktura till Laholms kommun.    

 

Betalning 

Fakturering av hushållsavfall och tidningar och förpackningsmaterial sker två gånger per år och 

det sker efter aktuell halvårsperiod.  
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Fakturering av slamtjänster från enskilda avlopp sker månadsvis. 

Sluträkningar, t.ex. vid försäljning av fastigheter, sker månadsvis.     

 

Vid delade tjänster t.ex. gemensamt kärl och gemensam slamavskiljare, fördelas 

hämtningskostnaden mellan de inblandade fastighetsinnehavarna. Grundavgift betalas av varje 

fastighetsinnehavare. 

 

Betalning görs till Laholms kommun via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Om fakturan inte 

betalas i tid skickas påminnelse ut 7-10 dagar efter förfallodagen. Inkassokrav skickas ut av 

Visma 20-25 dagar efter förfallodagen. 

 

Dröjsmålsränta debiteras enligt § 6 räntelagen (1975:635). 

 

Moms 

Alla priser i avfallstaxan är angivna inklusive moms. 

 

Avgifter vid dispens m.m. från kommunens föreskrifter gällande avfallshantering 

Förutsättningar för undantag från föreskrifter om avfallshantering finns beskrivet i föreskrifter om 

avfallshantering/renhållningsordningen i Laholms kommun.  

 

Delat kärl 

Fastighetsinnehavare av två till tre närbelägna fastigheter som delar kärl betalar varsin grundavgift 

samt delar på hämtningsavgiften. Fastighetsinnehavaren på den fastighet där kärlet står är ansvarig 

gentemot kommunen för skötsel av kärl och hämtningsvägar. 

 

Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen 

Fastighetsinnehavare som beviljats uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av hushållsavfall 

behöver under tiden som befrielsen gäller betala grundavgift men ingen hämtningsavgift. 

 

Undantag från grundavgift vid totalt obeboeliga byggnader kan ges under förutsättning att 

hushållsavfall inte uppstår eller finns inom fastigheten. Det ska inte heller pågå någon aktivitet 

eller verksamhet som genererar hushållsavfall. 

 

Definitioner/information  

Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering, 

utveckling, information, återvinningscentralen, investeringar samt insamling och behandling av 

farligt avfall och grovavfall.  

 

Hämtningsavgift eller rörlig avgift ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av 

hushållsavfallet. Nivån kan påverkas av behållarstorlek och hämtningsintervall, gäller dock ej för 

4-facks kärl som har fast storlek och hämtningsintervall.   

 

Tilläggstjänst en frivillig tjänst eller abonnemang som man som kund själv kan välja utöver sitt 

abonnemang för hushållsavfall.  

 
Gångavstånd eller dragavstånd är en tilläggstjänst som kan tecknas för restavfallskärl 190 l 
och 370 l kärl samt flerfackskärl. Gångavstånd kan beviljas under förutsättning att vägen 
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mellan renhållningsfordonet och kärlet är jämn och hårdgjord. Vägen bör inte ha någon 
lutning och vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri. Avståndet räknas som enkel väg 
fram till första kärlet och utgörs mellan kärl och hämtningsfordonets angöringsplats. 
Entreprenören ska även godkänna gångavståndet innan det beviljas.  
Gångavstånd för trädgårdsavfall går ej att nytecknas av arbetsmiljöskäl.  
 
Grovavfall kan beställas genom entreprenören. Max 10 kolli per gång och vid 6 antal 
ggr/år. Avfallet ska vara hanterbart för 1 person. Vitvaror hämtas ej eftersom de faller in 
under producentansvarsmaterial. 
 
Förpackningsmaterial abonnemang tecknas hos kommunen. Hämtning sker av glas, 
ofärgat och färgat, metall, - plast, - och pappersförpackningar samt tidningar. Kärlstorlekar 
190 - 660 liter och med hämtningsintervall varannan vecka, var 4:e vecka eller var 8:e 
vecka. Glas hämtas endast i 190 och 370 liters kärl. Det är viktigt att det är rena fraktioner 
av det material som ska lämnas eftersom det annars är svårt att återvinna materialet som 
resurs.    
 
Övriga definitioner, se kommunens avfallsföreskrifter/renhållningsordning.   

 

Fyr-fackskärl  

Eller fastighetsnära insamling, FNI, är för Laholms kommun ett nytt insamlingssystem som 

började införas 1 oktober 2018. För permanentboende, abonnenter med tömning varannan vecka, 

ska alla nya fyr-fackskärl vara ute senast 31 december 2018. För fritidshusen kommer de nya fyr-

facks kärlen att sättas ut under våren 2019.  

 

Varför Laholms kommun ändrar insamlingssystem är främst för att minska miljöpåverkan genom 

att ta hand om olika materialslag bättre. Framöver kommer allt matavfall bli biogas, olika 

förpackningsmaterial kommer att kunna återanvändas eller materialutnyttjas. Av en bättre 

sortering kommer även den mängd som inte kan sorteras ut, restavfallet, minska som idag 

förbränns på HEM i Halmstad. 

 

Permanentboende 

Kärl 1: töms varannan vecka. I detta kärl finns fraktionerna mat- och restavfall, färgat glas och 

tidningar.  

Kärl 2: töms var fjärde vecka. I detta kärl finns fraktionerna pappers- och plast- och 

metallförpackningar och ofärgat glas.    

 

Med ett abonnemang för 4-facks kärl följer matavfallspåsar i papper samt en hållare för dessa 

påsar att ha inne.  

 

För mer information om det nya insamlingssystemet och 4-facks kärl, se Laholms hemsida. 
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2. Villahushåll  
 
Grundavgift 
 
 Avgift/år  

Hushåll, permanentboende och fritidsboende  906 
 
Hämtningsavgift permanentboende 
 
Behållare Hämtningar per år 

 
Avgift/år 

Fyrfackskärl 
370 l + 370 l 

 
Kärl 1, 26 ggr 

 
Kärl 2, 13 ggr 

1250 

 
Extra kärl restavfall 190 l* 

 
26 

 800 

 
Restavfall partiell befrielse, 190 l **  

 
2 

 250 

* Går endast att teckna tillsammans med 4-facks abonnemang. Kompletteringskärl.  

** Går ej att nyteckna. 

 

Hämtningsavgift fritidsboende 
 
Hämtning av hushållsavfall samt förpackningsmaterial och tidningar sker för fritidsboende; 
kärl 1, varannan vecka, 10 ggr under perioden v.17-35.  
kärl 2, var 4:e vecka, 5 ggr under perioden v.17-35.        
Under perioden v. 36-16 ingår två budade hämtningar av kärl 1 och en hämtning av kärl 2.  
 
Behållare Hämtningar per år 

 
Avgift/år  

Fyrfackskärl 
370 l + 370 l 

 
Kärl 1, 12 ggr 

 
Kärl 2, 6 ggr 

750 

Extra kärl restavfall *190 l 12  500 

Restavfall partiell befrielse, 190 l 
**  

2  250 

Fritidsabonnemang 190 l***   635 

Fritidsabonnemang 370 l***   900 

* Går endast att teckna tillsammans med 4-facks abonnemang. Kompletteringskärl.  

** Går ej att nyteckna. 

*** Avser fritidsabonnemang, samma taxa som 2018 som gäller fram till 2019-06-30 då taxan för fyrfacks 

kärl börjar gälla. Kan inte nytecknas.    

 
Sammanlagd avgift 
För att räkna ut vad ett abonnemang kostar läggs grundavgift och hämtningsavgift samman.  
 
Total årlig avgift för ett abonnemang med fyrfackskärl.  

Permanenthushåll Fritidsboende 

2156 kr 1656 kr 

 
 
Gamleby 
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Denna form av abonnemang erbjuds endast för delar av Gamleby i Laholm, hämtningen av 
avfallet sker med liten sopbil. Tjänsten med delat kärl startas upp under våren 2019.    
 
Behållare  Hämtningar per 

år 
Avgift/år  

Permanentboende  
2-delat kärl, mat- och restavfall, 240 l 

26 1250 

Fritidsboende 
2-delat kärl, mat- och restavfall, 240 l* 

12 + 2 750 

*Varannan vecka - 10 ggr under perioden v.17-35. 2 budade hämtningar under v.36-16.  

 
Trädgårdsavfall 
 
Hämtning sker i 370 liters kärl. 
 
Hämtningar Avgift  

18 ggr, varannan vecka, perioden v. 12/13 - 46/47   830 

 
 
Tilläggstjänster och övriga avgifter, permanentboende och fritidsboende 
 
Tilläggstjänst / övrig avgift Avgift  

Gångavstånd, 2,5 - 10 m 
Avgift: kr per hämtningstillfälle 

40 

Gångavstånd, 11- 25 m 
Avgift: kr per hämtningstillfälle  

57 

Extra tömning fyrfackskärl 
Inom 5 arbetsdagar (per kärl) 

125 

Extra tömning fyrfackskärl 
Inom 24 tim (per kärl) 

375 

Extra tömning restavfall, 190 l 
Tecknat med fyrfacksabonnemang 
Inom 5 arbetsdagar 

125 

Extra tömning restavfall, 190 l 
Tecknat med fyrfacksabonnemang 
Inom 24 tim 

375 

Extra säck restavfall intill kärl, hämtning vid ordinarie tömningstillfälle 62 

Kärltvätt budad, inom 2 veckor 
Avgift: kr per tvätt och kärl 

275 

Kärltvätt abonnemang, 2 ggr/år vår + höst 
Avgift: kr per kärl, abonnemang  

440 

 
 
 
 
 
 

3. Flerfamiljsfastigheter och verksamheter  
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(även campingar, sommarverksamheter, stugområden, skolor, storkök m.fl.) 
 
Grundavgift 
 
 Avgift/år  

Grundavgift för flerfamiljshus, avgift per lägenhet och hushåll 575 

Grundavgift för verksamheter, avgift per verksamhet och anläggning 495 

 
Hämtningsavgift, restavfall kärl  
 
Årsavgift (kr/kärl) 
 
Behållare 

 
Varje 
vecka 
 

 
Varannan 
vecka 

 
Året runt 
special* 

 
Sommar-
tömning** 

 
Sommar-
tömning*** 

190 l 2437 1218 819 625 1188 

370 l 3312 1656 1125 875 1700 

660 l 5687 2843 2250 1312 2500 

*  Året runt special 20 tömningar. Varannan vecka april-sep + var 4:e vecka okt-mars. 

**   Sommartömning 7 tömningar. Varannan vecka under v. 20/21 - 34/35. 

***  Sommartömning 15 tömningar. Varje vecka v. 20 - 34 

 
 
Hämtningsavgift, matavfall kärl 
 
Årsavgift (kr/kärl) 
 
Behållare 

 
Varje vecka 

 
Varannan vecka 

 
Sommar-tömning*** 

140 l 2437 1469 995 

***  Sommartömning 15 tömningar. Varje vecka v. 20 – 34 

 
Frityrfett, emballerat  
 
 Tömning var 4:e 

vecka, årsavgift 
Budad inom 5 
arbetsdagar, 
avgift/hämtning 

Frityrfett emballerat i en tät brännbar 
behållare, max 25 kg och 5 kolli/gång   

1700 160 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hämtningsavgift, restavfall container 
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Schemalagt abonnemang, hämtning i dessa intervall; 

Varje vecka: 52 tömningar/år. 

Varannan vecka: 26 tömningar/år. 

En gång månad: 13 tömningar/år. 

Året runt special: varannan vecka april-sep + var 4:e vecka okt-mars. 20 tömningar/år. 
Sommartömning 7 tömningar. Varannan vecka under v. 20/21 - 34/35. 
Sommartömning 15 tömningar. Varje vecka v. 20 - 34 

 

Budning inom 1 eller 5 arbetsdagar.  

 

Avgiften omfattar hyra av container, tömning och behandlingskostnad. 
 
 
Volym container 

 
Kostnad per tömning  

3 m3 750 

5-6 m3 975 

8 m3 1125 

10 m3 1325 

 
Tilläggstjänster container 
 
Tjänst  Tillägg per tillfälle 

Utkörning respektive hemtagning av container 875 

Extra tömning inom 5 arbetsdagar (budad), avgift tillkommer 

till den vanliga tömningen 

500 

Akut tömning inom 1 arbetsdag, avgift tillkommer till den 

vanliga tömningen 

1060  

Komprimerad container, volymen = volymen ggr 

komprimeringsgraden För extra m3 utöver fylld container ett 

tillägg av 

 
200 kr/m3 

 
 
Hämtningsavgift, förpackningsmaterial och tidningar 
 
Förpackningsmaterial: plast, metall, papper, tidningar, glas: färgat och ofärgat 
Avgiften omfattar hyra av kärl, tömning och behandlingskostnad. 
 
 Årsavgift (kr/kärl) 
 
Behållare 

 
Tömning 
varannan 

vecka 

 
Tömning var 4.e 

vecka 

 
Tömning var 8.e 

vecka 

190 l 875 440 220 

370 l 1060 530 260 

660 l 1315 660 340 

Rullvagn well 1315 660 340 
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Verksamheter kan även teckna 4-facks- och trädgårdsabonnemang, för avgift se under 

villahushåll.  

 

Tilläggstjänster och övriga avgifter, verksamheter 
 
Tilläggstjänst / övrig avgift Avgift per tillfälle 

Gångavstånd, 2,5 - 10 m 
Avgift: kr per hämtningstillfälle 

40 

Gångavstånd, 11- 25 m 
Avgift: kr per hämtningstillfälle  

57 

Extra tömning av restavfalls- och matavfallskärl, 140 – 660 l 
Inom 5 arbetsdagar 

125 

Extra tömning av restavfalls- och matavfallskärl, 140 – 660 l 
Inom 24 tim 

375 

Extra tömning av förpackningsmaterial, 190 – 660 l  

Inom 5 arbetsdagar 

125 

Extra säck intill kärl, hämtning vid ordinarie 
tömningstillfälle 

62 

Hyra av extra kärl, 190 l 
Kr/år 

125 

Hyra av extra kärl, 370 l 
Kr/år 

220 

Hyra av extra kärl, 660 l 
Kr/år 

320 

Kärltvätt budad, inom 2 veckor 
Avgift: kr per tvätt och kärl 

275 

Kärltvätt abonnemang, 2 ggr/år vår + höst 
Avgift: kr per kärl, abonnemang  

440 
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4. Slamavskiljare, sluten tank och fosforfälla  
 

Slamavskiljare: tömning sker områdesvis efter schema, avisering 14 dagar innan tömning. 
Sluten tank: kan schemaläggas, annars beställs budning av kund minst 5 arbetsdagar innan 
tömning. 
 
I avgiften ingår behandling av slammet. 
 
Behållare Avgift 

Tömning av slamavskiljare/sluten tank upp till 1 m³ 
Schemalagd eller budad 

727 

Tömning av slamavskiljare/sluten tank >1 m³ till 3 m³ 
Schemalagd eller budad 

868 

Tömning av slamavskiljare/sluten tank >3 m³- 5 m³ 
 Schemalagd eller budad                   

1260 

Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk- och tvättvatten 
(BDT) upp till 2 m³ 

420 

Tömning av andra brunnar t.ex. köksbrunn, fördelningsbrunn, 
stenkista, upp till 0,5 m³ i samband med ordinarie tömning 

364 

Tömning av andra brunnar t.ex. köksbrunn, fördelningsbrunn, 
stenkista, upp till 0,5-2 m³ i samband med ordinarie tömning 

560 

Fosforfälla, filtermaterial förpackat i säck/kassett, hämtas med 
kranbil som utgår från Halmstad, kr/tim* 

1600 

* Införskaffande och återfyllnad av nytt material ingår ej.   
 
 
Latrin  
 
Tomma kärl beställes hos entreprenören.  
 

Latrinbehållare skall vara utställda vid tomtgräns eller vid farbar 

väg på hämtningsdagen 

Avgift 

Varannan vecka 1 april- 30 september 3125 
Budning vid fastighetgräns av enstaka kärl 
Avgift per kärl och tillfälle  

625 
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Tilläggstjänster 
 
Tjänst 
 

Avgift per tillfälle 

Tillägg tömning efter beställning av slamavskiljare, vid annat 

tillfälle än områdesvis, budad, utförs inom 5 arbetsdagar  

200 

Tömning av slamavskiljare >5, max 24 m³, tillägg på 
tömningspriset för varje m³ över 5 m³ 

246 

Tömning av sluten tank >5, max 24 m³, tillägg på 
tömningspriset för varje m³ över 5 m³ 

246 

Kostnad för slanglängd över 25 m, kr/5 m 50 

Tidsbokad tömning, beställs minst 3 dagar innan  700 

Kostnad för aviserad tömning som ej kan utföras p.g.a. hinder 

(t.ex. låst grind, blockerade eller inte framgrävda brunnslock) 

eller nekad åtkomst av brunn - bomkörning 

450 

Extra arbete med hjälp till kunder med demontering av 

manluckor, framgrävning eller annat, kr/timme, minsta 

debitering 0,5 timme 

1150 

Liten slamsugningsbil  1250 

Återfyllnad av vatten till avloppsanläggningar som så kräver 

tex enskilda reningsverk, efter kundens beställning, kr/tillfälle 

625 

 

Jour / akuttömning, gäller fram till 2019-02-28 

Tillägg till den vanliga tömningen 

Avgift 

Tömning inom 4 tim, vardagar 6-16 320 

Jourtömning inom 4 tim, vardagar 16-06 4210 

Jourtömning inom 4 tim, lör, sön och helg 5710 

Jourtömning inom 24 tim  2100 
 

Jour / akuttömning, gäller från 2019-03-01 

Tillägg till den vanliga tömningen 

Avgift 

Under ordinarie arbetsdag, tömning samma dag om beställning 

skett före 13:00 (dvs tömning sker innan 16:00) 

1200 

Utanför ordinarie arbetsdag, vardagar från 16:00-07:00, samt 

kvällar/helger 

2600 
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5. Avfall från verksamheter till Ahla ÅVC och deponi 
 

Allmänt  

Avfall från industrier, affärer, företag, bygg- eller andra arbetsplatser kan lämnas på Ahla 

mot fakturering. Fraktioner som transporteras med lastbil, container eller annat större 

fordon ska vägas in. Allt avfall ska vara sorterat.  

 

ÅVC 

Elektriska och elektroniska produkter som omfattas av kommunens avtal med EL-retur får 

lämnas utan kostnad.  

Material som ingår i producentansvaret såsom papper, tidningar, förpackningar i glas, 

papper, plast och samt vitvaror plåt får lämnas utan kostnad.  

Farligt avfall och däck tas ej emot från verksamheter.  

 

Deponi 

Avfall till deponi får inte lämnas utan en karaktäriseringsblankett. 

Brännbart- och matavfall får ej förekomma i deponiavfallet.  

 

Pris inklusive moms.  
 

Återvinningscentralen Avgift kr/ton  

Elavfall som inte ingår i EL-retur  4000 

Gips 1213 

Komposterbart avfall  750 

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd) 2750 

Trä för flisning (sorterat) 625 

Skrot (sorterat) gratis 

Stubbar och trä (förorenat av grus/jord) 2000 

Övrigt brännbart avfall 750 

Volymtaxa tillämpas vid mindre mängder Avgift kr/m3 

Gips 175 

Trädgårdsavfall 150 

Träavfall  125 

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd) 375 

Övrigt avfall, brännbart resp. deponirest (sorterat) 175 
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Deponi Avgift kr/ton 

Asbest 1875 

Deponirest 1875 
 
Förorenade massor upp till FA, läggs under tätskiktet på deponin.1    

1250 

 
Lätt förorenade massor, mellan halt för deponitäckning och upp till 
MKM, används i vissa projekt på anläggningen2   

500 

 
Schaktmassor3 

65 

 
Ren jord, sand, grus till sluttäckning4 

gratis 

1. Karaktärisering ska göras, blankett lämnas på Ahla innan deponering. Halter under FA, 

rapport Avfall Sverige 2007:1, tabell 4:1. Ta kontakt med Ahla innan leverans.  
2. Halter mellan deponitäckning och MKM. Halter deponitäckning, rapport 

Naturvårdsverket Handbok 2010:1, tabell 6. Halter MKM, Naturvårdsverkets riktvärden 

förorenad mark rapport 5976, tabell 8:1. Kan inte avfallslämnare visa föroreningshalt går 

avfallet till deponering till en högre kostnad.    
3. Schaktmassor: betong, kakel, keramik mm fritt från föroreningar.   
4. Halterna ska vara under nivå för deponitäckning, Rapport Naturvårdsverket Handbok 

2010:1, tabell 6.   

 

 


