
Grundavgift

Hämtningsavgift permanentboende
Kärl 1, varannan vecka. Kärl 2, var 4:e vecka.

Avgift/år

Hushåll, permanentboende och fritidsboende. 1075 kr

Behållare Hämtningar per år Avgift/år
Fyrfackskärl 370 l + 370 l. Kärl 1, 26 gånger Kärl 2, 13 gånger 1634 kr
Extra kärl restavfall 190 l.* 26 gånger 1025 kr

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

Hämtningsavgift fritidsboende 
Hämtning av avfall sker för fritidsboende:  
Kärl 1, varannan vecka, 10 gånger under perioden v. 17/18–35/36.
Kärl 2, var 4:e vecka, 6 gånger under perioden v. 16/17/18/19–36/37/38/39.
Utanför tömningsperioden ingår två budade hämtningar av kärl 1 och en hämtning av kärl 2. 
Dessa budade hämtningar sker på nästkommande ordinarie tömningsrunda för området.

Behållare Hämtningar per år Avgift/år
Fyrfackskärl 370 l + 370 l. Kärl 1, 10+2 gånger Kärl 2, 6+1 gånger 980 kr
Extra kärl restavfall 190 l.* 12 gånger 641 kr

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

Avfallstaxa villa & fritidshus
Kortversion av avfallstaxa för Laholms kommun 2022. Komplett taxa, www.laholm.se
Alla avgifter är inklusive moms.
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Laholms kommun, Avfallsenheten, www.laholm.se

Gamleby 
Denna form av abonnemang erbjuds endast för delar av Gamleby i Laholm eftersom hämtningen av avfallet 
där sker med liten sopbil. Avser både hushåll, mindre verksamheter och flerbostadshus. Grundavgiften 906 kr 
tillkommer.

Behållare Hämtningar per år Avgift/år
Permanentboende. 2-delat kärl, mat- och restavfall, 240 l. 26 gånger 1250 kr

Fritidsboende. 2-delat kärl, mat- och restavfall, 240 l.* 10 + 2 gånger 750 kr

*Varannan vecka - 10 gånger under perioden v.18-36. 2 budade hämtningar under v.37-17.

Total årlig avgift för ett abonnemang med fyrfackskärl.

Permanenthushåll Fritidsboende

2709 kr 2055 kr

Sammanlagd avgift
För att räkna ut vad ett abonnemang kostar läggs grundavgift och hämtningsavgift samman.

Trädgårdsavfall  
Hämtning sker i 370 liters kärl.

Hämtningar Avgift
18 gånger, varannan vecka, perioden vecka 12/13 – 46/47 896 kr



Tilläggstjänst / övrig avgift Avgift

Gångavstånd, 2,5–10 meter.  Avgift: Kronor per hämtningstillfälle 40 kr

Gångavstånd, 11–25 meter. Avgift: Kronor per hämtningstillfälle 57 kr

Extra tömning fyrfacks- och tvåfackskärl. Inom 5 arbetsdagar. (Per kärl).
Extra tömning restavfall, 190 l. Tecknat med fyrfacksabonnemang. Inom 5 arbetsdagar.

150 kr
150 kr

Extra tömning fyrfacks- och tvåfackskärl. Inom 24 tim. (Per kärl).
Extra tömning restavfall, 190 l. Tecknat med fyrfacksabonnemang. Inom 24 tim.

375 kr
375 kr

Tilläggstjänster och övriga avgifter, permanentboende och fritidsboende 

Laholms kommun, Avfallsenheten, www.laholm.se 
Kundtjänst avfall: 0430-153 42, e-post: avfallsservice@laholm.se

 
Behållare

Schemalagd 
Avgift

Budad  
Avgift

Tömning av slamavskiljare/sluten tank upp till 1 m³. 799 kr 1020 kr

Tömning av slamavskiljare/sluten tank >1 m³ till 3 m³. 954 kr 1175 kr

Tömning av slamavskiljare/sluten tank >3 m³- 5 m³. 1386 kr 1606 kr

Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk- och tvättvatten (BDT) upp till 2 m³. 441 kr 651 kr

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

382 kr 382 kr

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

588 kr 588 kr

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

1700 kr 1700 kr

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. 

* Införskaffande och återfyllnad av nytt material ingår ej.

Tilläggstjänst / övrig avgift Avgift

Kostnad för slanglängd över 25 meter, kronor/5 meter. 50 kr

Tidsbokad tömning, beställs minst 3 dagar innan. 700 kr

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 kr

Tillägg för Jour/akuttömning under ordinarie arbetsdag, tömning samma dag om beställning 
skett före 13:00 (dvs tömningsker innan 16:00)

1270 kr

Tillägg för Jour/akuttömning utanför ordinarioe arbetsdag, vardagar från 16:00-07:00, samt 
kvällar/helger

2685 kr

Tilläggstjänster 

Slut på matavfallspåsar? 
Kläm fast en i locket på ditt kärl eller hämta på Ahla ÅVC. Påsarna kan 
ta slut i lastbilen, så vänta inte till sista påsen innan du klämmer dit en.

Sms-påminnelsetjänst 
Vill du få en påminnelse inför tömning av ditt flerfackskärl?
Anmäl dig här: www.laholm.se / Bo, miljö och trafik / Avfall och återvinning


