
Avfallstaxa flerfamiljs- 
fastigheter & verksamheter
Grundavgift

Hämtningsavgift av restavfall kärl. Årsavgift kr/kärl

Avgift/år

Grundavgift för flerfamiljshus, avgift per lägenhet. 658 kr
Grundavgift för verksamheter, avgift per verksamhet och anläggning. 495 kr

Behållare Varje vecka Varannan vecka Året runt  
special*

Sommar-
tömning**

Sommar-
tömning***

190 l. 3277 kr 1638 kr 1100 kr 840 kr 1597 kr

370 l. 4455 kr 2226 kr 1513 kr 1177 kr 2287 kr
660 l. 7599 kr 3823 kr 3026 kr 1764 kr 3363 kr

*    Året runt special 20 tömningar. Varannan vecka april-september + var 4:e vecka oktober - mars.
**  Sommartömning 8 tömningar. Varannan vecka under v. 20/21 – 34/35.
*** Sommartömning 15 tömningar. Varje vecka v. 20 – 34

(Gäller även campingar, sommarverksamheter, stugområden, skolor, storkök och liknande).  
Kortversion av avfallstaxa för Laholms kommun 2023. Komplett taxa, www.laholm.se

Alla avgifter är inklusive moms.
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Laholms kommun, Avfallsenheten, www.laholm.se

Tilläggstjänster och övriga avgifter, verksamheter

Tilläggstjänst / övrig avgift Avgift per kärl
Gångavstånd, 2,5 – 10 m. Avgift: kronor per hämtningstillfälle. 45 kr
Gångavstånd, 11–25 m. Avgift: kronor per hämtningstillfälle. 65 kr

Extra tömning av restavfalls-, matavfallskärl och förpackningsmaterial, 140 – 660 l. Inom 5 arbetsdagar. 185 kr

Akut tömning av restavfalls-, matavfallskärl och förpackningsmaterial, 140 – 660 l. Inom 24 tim. 469 kr
Felsortering, avgift: kr per kärl och tillfälle.Felsorteringsavgift tillkommer om avfallet i en behållare 
inte sorteras enligt de föreskrifter som gäller för aktuellt abonnemang. Omklassas till restavfall av 
chauffören vid tömningstillfället.

200 kr

Hämtningsavgift, matavfall kärl. Årsavgift kr/kärl 
Behållare Varje vecka Varannan vecka Sommartömning***
140 l. 2460 kr 1485 kr 1050 kr

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

Med 140 liters kärl medföljer en påshållare samt papperspåsar till matavfallet.
Matavfallspåsar beställs via mejl: avfallsservice@laholm.se eller hos Kundtjänst på telefon: 0430-153 42, 
9 l. och 140 l. ingår i abonnemanget.

Hämtningsavgift mindre verksamheter och mindre flerfamiljsfastigheter
Behållare Hämtningar per år Avgift/år
Fyrfackskärl 370 l + 370 l. Kärl 1, 26 gånger Kärl 2, 13 gånger 1830 kr
Extra kärl restavfall 190 l.* 26 gånger 1076 kr

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



Tilläggstjänster container

Tjänst Tillägg per tillfälle
Utkörning respektive hemtagning av container. 940 kr
Extra tömning inom 5 arbetsdagar (budad), avgift tillkommer till den vanliga tömningen. 700 kr

Akut tömning inom 1 arbetsdag, avgift tillkommer till den vanliga tömningen. 1200 kr
Tillägg för tömning 2 gånger i veckan. (Per container). 145 kr

Behållare Tömning varannan vecka Tömning var 4.e vecka Tömning var 8.e vecka
190 l. 919 kr 462 kr 231 kr

370 l. 1113 kr 557 kr 273 kr
660 l. 1381 kr 693 kr 357 kr

Rullvagn well 1381 kr 693 kr 357 kr

Hämtningsavgift, förpackningsmaterial
Förpackningsmaterial: plast, metall, papper, glas: färgat och ofärgat.  
Glas hämtas endast i 190 l kärl. Plast- och metallförpackningar hämtas i 190 l eller 370 l kärl. Pappersför-
packningar hämtas i alla kärlstorlekar.  
Avgiften omfattar tömning och behandlingskostnad.

Verksamheter kan även teckna trädgårdsabonnemang, för avgift se i taxan på www.laholm.se

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

Hämtningsavgift, restavfall container. Avgiften är uppdelad i två poster: Hyra/behandling
Schemalagt abonnemang, hämtning i dessa intervall: Varje vecka: 52 tömningar/år.
Varannan vecka: 26 tömningar/år. En gång månaden: 13 tömningar/år.
Året runt special: varannan vecka april-september + var 4:e vecka oktober-mars. 20 tömningar/år.  
Sommartömning 8 tömningar. Varannan vecka under v. 20/21 – 34/35.
Sommartömning 12 tömningar. Två gånger i veckan v. 26–31. Tilläggstaxa tillkommer. Se nästa sida.
Sommartömning 15 tömningar. Varje vecka v. 20 – 34

Volym container Hyra per månad Kostnad per tömning
3 m3 333 kr 901 kr
5–6 m3 363 kr 1171 kr

8 m3 394 kr 1348 kr
10 m3 423 kr 1592 kr

Hämtningsavgift returpapper

Behållare Tömning  
varannan vecka

Tömning 
var 4:e vecka

Tömning 
var 8:e vecka

Sommar-
tömning*

190 l. 643 kr 323 kr 161 kr 250 kr

370 l. 779 kr 390 kr 191 kr 270 kr

(Tidningar, reklam, kataloger, pockerböcker och liknande produkter av papper)
Returpapper hämtas i 190 l eller 370 l kärl.
Avgiften omfattar hyra av kärl, tömning och behandlingskostnad.            

* Sommartömning 8 tömningar. Varannan vecka under v. 20/21 – 34/35.


