
 

 

Laholms kommuns författningssamling 2.13 
 

[Skriv här] 
 

Renhållningstaxa 2018 Dnr 2017-17 KS, handling daterad 2017-10-24 

 

antagen av kommunfullmäktige den 28 november 2017, 141§i. 

 

Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken. 

 

1. Allmänna bestämmelser 

 

1.1 Definitioner 

 

Med hushållsavfall avses avfall som uppkommer från hushåll och därmed jämförligt avfall från 

annan verksamhet. 

 

Med fastighetsinnehavarare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 § 

fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. 

 

Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har 

rätt att bruka eller nyttja fastighet. 

 

1.2 Avgiftsskyldighet 

 

Fastighetsinnehavaren till fastighet där hushållsavfall uppkommer, är avgiftsskyldig och ska 

teckna abonnemang för aktuella avfallsslag. 

 

Fastighetsinnehavare är skyldig att betala avgifter enligt denna renhållningstaxa. 

 

Avgiftsskyldigheten och abonnemanget kan överföras till nyttjanderättshavaren efter ansökan till 

kommunstyrelsen. Ansökan ska inlämnas av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren 

ansvarar för att avtala om ansvaret för avgiftsskyldighet och abonnemang med 

nyttjanderättshavaren. Förutsättning för att abonnemang ska överföras till nyttjanderättshavaren 

är att: 

• fastighetsinnehavare och nyttjanderättshavare ansöker på särskild blankett 

• hämtstället är godkänt av kommunstyrelsen  

• hämtstället används endast av nyttjanderättshavaren eller nyttjanderättshavaren använder för 

denne avsedd behållare på hämtstället 

• nyttjanderättshavaren inte har skulder hos Laholms kommun  

 

Om nyttjanderättshavaren flyttar eller inte följer de föreskrifter som gäller (till exempel om det 

uppstår problem med överfyllnad, sortering eller betalning) återgår abonnemanget och 

betalningsansvaret till fastighetsinnehavaren.  

 

Ändring av ägandeförhållanden, avfallsmängder, behållares placering eller annan ändring som 

berör abonnemang eller avfallshanteringen ska omgående anmälas till kommunstyrelsen. 
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1.3 Betalning 

 

Betalning av avgifter enligt denna taxa skall ske till kommunen. 

 

Debitering av abonnent med renhållningsabonnemang sker två gånger per år. Ändring av antalet 

debiteringar per år beslutas av kommunstyrelsen. 

 

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

mellan de inblandade fastighetsinnehavarna. 

 

I de fall denna taxa saknar uppgift om hur avgift skall beräknas får kommunstyrelsen besluta om 

avgiftens storlek. 

 

Lagstadgad deponiskatt ingår i berörda taxor.  

 

1.4 Avgifter för hushållsavfall 

 

För att räkna ut den totala avgiften ska grundavgiften läggas ihop med hämtningsavgiften för valt 

abonnemang. Grundavgifter betalas av alla hushåll och verksamheter. 

 

I grundavgiften för bostäder (en- och tvåfamiljshushåll samt flerbostadshushåll) ingår 

möjligheten att nyttja återvinningscentralen, med dess möjligheter att lämna den del av 

hushållsavfallet som är grovavfall och farligt avfall och som uppkommer vid normalt boende. 

Dessutom finansierar grundavgiften information, planering, administration, medborgarservice 

och fakturering.  

 

I grundavgiften för verksamheter ingår information, planering, administration och fakturering.  

Grundavgift finns för tre kundkategorier; en- och tvåfamiljshushåll, lägenheter och 

verksamheter. 

 

I hämtningsavgiften ingår hämtning och behandling av hushållsavfallet. Nivån på avgiften beror 

på val av abonnemang, behållarstorlek och hämtningsintervall.  

 
Priserna avser kr/år om inget annat anges. 

 

1.5 Avgifter vid undantag från kommunens renhållning 

 

Vid undantag från bestämmelserna i kommunens avfallsföreskrifter debiteras avgift enligt 

följande: 

 

Uppehåll eller totalbefrielse från hämtningen 

För fastighetsinnehavare som medgivits uppehåll eller totalbefrielse från hämtning av 

hushållsavfall reduceras hämtningsavgiften motsvarande tid som uppehållet/befrielsen varar. 

Grundavgift tas ut även vid uppehåll/befrielse. 

 

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. 

 

Delat/gemensamt kärl 

Två eller flera närboende innehavare av en- och tvåfamiljshus och som delar avfallsbehållare 

betalar en grundavgift per hushåll samt delar på hämtningsavgiften. Fastighetsinnehavaren på 
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den fastighet där kärlet står är ansvarig gentemot kommunen för skötsel av kärl och 

hämtningsvägar. 

 

2. Hushållsavfall vid enbostadshus 
 
Kommunen eller dess entreprenör hämtar avfallet hos samtliga bostadsfastigheter inom 
kommunen. Transporter sker av hushållsavfall, farligt avfall, elavfall och grovavfall (max 
10 kolli per gång, max sex gånger/år, ska vara hanterbart av en person) till återvinning, 
förbränning eller destruktion. Avfallet /kärlet skall vid hämtningstillfällena vara placerat i 
tomtgräns vid gata eller vid farbar väg med vändmöjligheter för lastbil. 

 Avgift 

exkl. 

moms 

Avgift 

inkl. 

moms 

Grundavgift för en- och tvåfamiljshus, avgift per hushåll 690  862  

 

2.1 Hämtningsavgift enbostadshus 

  

Varannan vecka standardkärl 190 liter 756 945 

Varannan vecka, stort kärl 370 liter 1176 1470 

Varje vecka standardkärl 190 liter 1888 2360 

Varje vecka, stort kärl 370 liter 2520 3150 

Månadshämtning kärl 190 l För dem som komposterar allt för-

multningsbart hushållsavfall i sluten kompost på fastigheten*.  

420 525 

2 hämtningar, hos abonnenter med partiell befrielse* 104 130 

2.2 Hämtningsavgift fritidsboende 
Tömning varannan vecka april-september, tömning en gång var 

fjärde vecka oktober-mars (20 st) 

  

Standardkärl 190 liter 508 635 

Stort kärl 370 liter 720 900 

2.3 Kompostering 

Avdrag vid kompostering av matavfall i sluten kompost. Gäller 

endast för abonnenter med hämtning av hushållsavfall varannan 

vecka.* 

  

Permanentboende 

Fritidsboende 

-200 

-100 

-250 

-125 

* Anmälan/ansökan krävs på särskild blankett 

 

3. Flerbostadsfastigheter och verksamheter 

   

Grundavgift för flerfamiljshus, avgift per lägenhet och hushåll 437  546  

Grundavgift för verksamheter, avgift per verksamhet och 

anläggning 

377  471  

 
Verksamheter: Gäller hämtning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall. 
Grovavfall, farligt avfall, förpackningar, vitvaror, el-avfall, övrigt avfall som omfattas av 
producentansvar, skrot och annat branschspecifikt avfall hämtas inte. 
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3 a) Hämtningsavgifter flerbostadsfastigheter och 

verksamheter 

Avgift 

exkl. 

moms 

Avgift 

inkl. 

moms 

Varannan vecka, 190 liters kärl 756 945 

Varannan vecka, 370 liters kärl 1176 1470 

Varannan vecka, 660 liters kärl 2100 2625 

Varje vecka, 190 liters kärl 1888 2360 

Varje vecka, 370 liters kärl 2520 3150 

Varje vecka, 660 liters kärl 4408 5510 

Hämtning betald säck max 15 kg/säck (160-240 liters) 

kr/tömning, avtal får ej nytecknas 

56 70 

3 b) Hämtningsavgift fritidsboende flerbostadshus, 

fritidshusföreningar, säsongsverksamheter  

20 tömningar, varannan vecka april-september + en gång var 

fjärde vecka oktober-mars  

  

190 liters kärl 508 635 

370 liters kärl 720 900 

660 liters kärl 1680 2100 

370 liters kärl Varje vecka v. 25/26-31/32, varannan vecka 

övrig tid april- september, en gång var fjärde vecka oktober-

mars, 23 tömningar 

944 1180 

660 liters kärl Varje vecka v. 25/26-31/32, varannan vecka 

övrig tid april- september, en gång var fjärde vecka oktober-

mars, 23 tömningar 

2016 2520 

Sommarverksamheter, tömningar v20-34/35 

Dessa abonnemang kan även tecknas av åretruntverksamheter 

som komplement till ordinarie avfallsabonnemang. Har man 

öppet utanför perioden maj-augusti måste det finnas minst ett 

abonnemang med 20 tömningar. 

  

Varannan vecka, 190 liters kärl, v. 20/21-34/35 316 395 

Varannan vecka, 370 liters kärl, v. 20/21-34/35 524 655 

Varannan vecka, 660 liters kärl, v. 20/21-34/35 944 1180 

Varje vecka, 190 liters kärl, v.20-v.34 840 1050 

Varje vecka, 370 liters kärl, v.20-v.34 1260 1575 

Varje vecka, 660 liters kärl, v.20-v.34 1952 2440 

 

 

3 c) Hämtningsavgifter container 

 

Container hämtas en, två eller tre gånger i veckan eller var 14:e dag enligt tecknat abonnemang. 

Alla anläggningar ska ha ett schemalagt abonnemang. 

För bostäder gäller hämtning minst varannan vecka med undantag för fritidsboende som kan ha 

hämtning var fjärde vecka under vinterhalvåret. För verksamheter gäller hämtning minst 

varannan vecka när verksamheten är i gång.  
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Beställning av fler extra tömningar kan ske vid behov. 

 

Varannan vecka, 26 tömningar/år 

Varje vecka, 52 tömningar/år 

Varannan vecka året om, varje vecka v.25/26 -31/32, 29 tömningar/år  

20 tömningar, varannan vecka april-september + en gång var fjärde vecka oktober-mars  

23 tömningar, varje vecka v. 25/26-31/32, varannan vecka övrig tid april- september, en gång 

var fjärde vecka oktober-mars,  

8 tömningar hos verksamheter, varannan vecka v. 20/21 – vecka 34/35  

15 tömningar hos verksamheter, varje vecka v.20 – v. 34  

 

Avgiften omfattar hyra av container, tömning och 

behandlingskostnad 

Container tömningskostnad tömningskostnad 

Volym Exkl. moms Inkl. moms 

3 m³ 460 575 

6 m³ 608 760 

8 m³ 716 895 

10 m³ 840 1050 

 

Extra tömning inom 7 arbetsdagar, tillägg utöver 

tömningskostnad ”budning” utanför ordinarie hämtning 

292 kr/ 

tillfälle 

365 kr/ 

tillfälle 

Akut tömning inom 1 arbetsdag, tillägg utöver 

tömningskostnad 

548 kr/ 

tillfälle 

685 kr/ 

tillfälle 

Utkörning respektive hemtagning av container 524 kr/ 

tillfälle 

655 kr/ 

tillfälle 

Komprimerad container, volymen = volymen ggr 

komprimeringsgraden För extra m3 utöver fylld container ett 

tillägg av 

132 

kr/m³ 

165 

kr/m³ 

 

3 d) Matavfall från livsmedelshanterare 

 

Matavfall hämtas 1 gång/vecka, 140 liters kärl 2344 2930 

Matavfall sommarverksamhet vecka 20-34, 1 gång/vecka, 140 

liters kärl 

796 995 

Frityrfett i tät behållare, max 50 kg och max 5 kolli, hämning 

enligt schema 1 gång/månad Entreprenören kan tillhandahålla 

emballage 

1324 1655 

Frityrfett där kunden tillhandahåller emballage, tät behållare, 

max 25 kg och max 5 kolli, kostnad/hämtningstillfälle. 

Särskild beställning vid behov 

112 kr/ 

tillfälle 

140 kr/ 

tillfälle 
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4. Tilläggstjänster för bostäder och verksamheter 
 

 

Kr 

exkl. 

moms 

Kr inkl. 

moms 

Extra säck vid ordinarie kärlhämtning (budning)   

Säck max 15 kg, 160-240 liter, kr per säck 40 50 

   

Extra tömning av kärl, "budning" utanför ordinarie hämtning.    

Hämtning inom 1 arbetsdag efter beställning   

Kärl 140/190 liter 272 340 

Kärl 370 liter 312 390 

Kärl 660 liter 332 415 

   

Hämtning inom en vecka efter beställning   

Kärl 140/190 liter 212 265 

Kärl 370 liter 264 330 

Kärl 660 liter 280 350 

Hämtsäck 160 liter 248 310 

   

Hyra av extra kärl (gäller flerbostadshus och verksamheter)   

140 liters kärl 84 105 

190 liters kärl 84 105 

370 liters kärl 104 130 

660 liters kärl 208 260 

   

Förstört/bortkommet kärl orsakat av abonnent   

140 liters kärl 416 520 

190 liters kärl 416 520 

370 liters kärl 716 895 

660 liters kärl 1428 1785 

Lock 208 260 

   

Gångavstånd för hämtning av sopkärl för hushållsavfall inne 

på fastighet (medges ej för trädgårdskärl) 

  

Förutsättning: Hårdgjord yta så att kärlet kan dras utan hinder 

Entreprenören ska godkänna dragvägen. 

  

< 10 meter, kr/tömningstillfälle 6,40 8   

10-25 meter, kr/tömningstillfälle 16 20 

   

Återvinningsmaterial   

Hämtning vid enbostadshus av separerat glas, tidningar och 

pappersförpackningar, en gång i månaden.  

 

356 445 
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5. Latrinhämtning 
 

Latrinbehållare skall vara utställda vid tomtgräns eller vid 

farbar väg på hämtningsdagen. 

Kr 

exkl. 

moms 

Kr inkl. 

moms 

Varannan vecka 1 april- 30 september 2000 2500 
Budning vid fastighetgräns av enstaka kärl 
Avgift per kärl och tillfälle  

400 500 

Tillfälliga verksamheter/arrangemang. 

Kärl hämtas och lämnas på Ahla återvinningscentral. Avgift 

per kärl. 

160 200 

 
6. Trädgårdsavfall 
 

Park- och trädgårdsavfall hämtas i 370 liters kärl.  

Kr 

exkl. 

moms 

Kr inkl. 

moms 

Varannan vecka under perioden v.12/13– v. 46/47 664  830  

Varannan vecka under perioden v.12/13– v. 36/37 444  555 

 

7. Enskilda avloppsanläggningars avfallsfraktioner 
 

Tömning av slamavskiljare och andra uppsamlingstankar för avloppsvatten av 

hushållskaraktär.  

 

Slamavskiljare 

 

  

Tömning sker områdesvis efter schema, entreprenören 

aviserar kund.  

exkl. 

moms 

inkl. 

moms 

Schemalagd tömning av slamavskiljare upp till 1 m³ 582  727  

Schemalagd tömning av slamavskiljare 1 m³ till 3 m³ 694  868  

Schemalagd tömning av slamavskiljare 3 m³- 5 m³ 1008  1260 

Tömning av slamavskiljare >5, max 24 m³, tillägg på 

tömningspriset för varje m³ över 5 m³  

197  246 

Tömning av slamavskiljare för enbart bad-, disk- och 

tvättvatten upp till 2 m³  

336  420  

Tömning av andra brunnar t.ex. köksbrunn, fördelningsbrunn, 

upp till 0,5 m³ i samband med ordinarie tömning 

291  364  

Tömning av andra brunnar t.ex. köksbrunn, fördelningsbrunn, 

upp till 0,5-2 m³ i samband med ordinarie tömning 

448  560  

 

Sluten tank 

Kund beställer tömning vid behov, kan schemaläggas. 

Tömning av sluten tank upp till 1 m³ 582 727  

Tömning av sluten tank 1 m³ till 3 m³ 694  868  

Tömning av sluten tank 3 m³- 6 m³ 1008  1260 

Tömning av sluten tank >6, max 24 m³, tillägg på 

tömningspriset för varje m³ över 6m³ 

197  246  
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Fosforfälla  

Hämtning av uttjänt filtermaterial. Kund beställer hämtning vid behov.  

Kunden svarar själv för införskaffande och återfyllnad av nytt material. 

Fosforfälla, filtermaterial i lösvikt, hämtas med 

slamsugningsbil, kr/tömning 

1800 2250 

Fosforfälla, filtermaterial förpackat i säck/kassett, hämtas med 

kranbil, kr/tömning 

1800 2250 

 

Tilläggstjänster och övriga avgifter 

  

Tillägg tömning efter beställning av slamavskiljare och 

fettavskiljare, vid annat tillfälle än områdesvis, budad, utförs 

inom 5 arbetsdagar  

160 200 

Tillägg akut tömning inom 4 tim, vardagar 6-16 253 316,25 

Tillägg akut jourtömning inom 4 tim, vardagar 16-06 3365 4206,5 

Tillägg akut jourtömning inom 4 tim, lör, sön och helg 4565 5706,5 

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 

360 450 

Kostnad för slanglängd över 25 m, kr/5 m 40 50 

Extra arbete med hjälp till kunder med demontering av 

manluckor, framgrävning eller annat, kr/timme, minsta 

debitering 0,5 timme 

920 1150 

Extra arbete. T.ex. spolningar och rensning av avloppsrör. 

Effektiv tidsåtgång på plats, kr/ timme, minsta debitering 0,5 

timme 

920 1150 

Liten slamsugningsbil. Debiteras per timme. Bil utgår från 

Halmstad.   

1050 1312 

Tillägg akuta spolningar utöver gällande timtaxa 

 

300 375 

Återfyllnad av vatten till avloppsanläggningar som så kräver 

tex enskilda reningsverk, efter kundens beställning, kr/tillfälle 

500 625 

 

8. Fettavskiljare  

 
Tömning av fettavskiljare upp till 3 m³ 840 1050 

Tömning av fettavskiljare 3-5 m³ 1800 2250 

Tömning av sluten tank >5, max 24 m³, tillägg på 

tömningspriset för varje m³ över 5m³ 

176 220 
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9. Verksamheters avfall som lämnas vid Ahla deponi och åter-

vinningscentral 
 

Avfall från industrier, affärer, företag, bygg- eller andra arbetsplatser. De fraktioner som 

transporteras med lastbil, container eller annat större fordon ska vägas in. Allt avfall ska 

vara sorterat. Brännbart och organiskt avfall får ej förekomma i deponirest. För avfall som 

kommer med en mindre bil (pickup och personbilar, även med släp) där vägning inte 

lämpar sig tillämpas volymtaxan enligt nedan.  

 

För verksamheter med branschspecifikt avfall upprättas särskilt avtal mellan 

Planeringskontoret och respektive företag. 

Däck från industri och företag mottas inte. 

Farligt avfall från industri och verksamhet mottas inte. 

 

 Avgift exkl. moms  

Deponirest 1500 kr/ton 

Övrigt brännbart avfall 600 kr/ton 

Asbest 1500 kr/ton 

Elavfall som inte ingår i EL-retur 3200 kr/ton 

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd) 2200 kr/ton 

Komposterbart avfall 600 kr/ton 

Trä för flisning (sorterat) 500 (300) kr/ton 

Stubbar och trä (förorenat av grus/jord) 1600 kr/ton 

Gips 970 kr/ton 

Skrot (sorterat) 0 

Förorenade massor upp till IFA, läggs under 

tätskiktet på deponin.1    

1000 kr/ton 

Lätt förorenade massor, mellan halt för 

deponitäckning och upp till MKM, används i 

vissa projekt på anläggningen2   

400 kr/ton 

Schaktmassor3 50 kr/ton 

Ren jord, sand, grus till sluttäckning4 gratis 

Volymtaxa tillämpas vid mindre mängder  

Trädgårdsavfall 120 kr/m3 

Träavfall  100 kr/m3 

Övrigt avfall, brännbart resp. deponirest  

(sorterat) 

140 kr/m³ 

Tryckimpregnerat virke (mindre mängd) 300 kr/m3 

Däck med fälg, 1-4 st 32 kr/1-4st 
1. Karaktärisering ska göras, blankett lämnas på Ahla. Halter under IFA, 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.   

 

Övrigt 

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

får lämnas utan kostnad.  
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Material som ingår i producentansvaret såsom papper, tidningar, förpackningar i glas, 

papper, plast och plåt får lämnas utan kostnad. 
Avgiften skall betalas av avfallslämnaren till kommunen. Faktura skickas ut av 
kommunen. 
 

                                            
 
1. Denna taxa träder ikraft den 1 januari 2018, då renhållningstaxan antagen den 29 november 2016, § 317, skall 

upphöra att gälla.  


