
Taxa 2021 Örkelljunga 
 

                    
    

 
 

 

Postadress Hyllstofta 6178, 264 93 KLIPPAN ● Telefon 0435-296 50 (vx) ● E-post kundservice@narab.se 

 Webbplats www.narab.se ● Organisationsnr 556185-3499  

 

Abonnemangsförteckning 

VILLA 

Med källsorteringskärlen Beda: 
 

Standardabonnemang:     
 Kärl 1, tömning var 4:e vecka + Kärl 2, tömning varannan vecka 2 951 kr/år 
 

Om du har mindre avfall: 
 Kärl 1, tömning var 8:e vecka + Kärl 2, tömning varannan vecka 2 634 kr/år 
 

För dig som hemkomposterar matavfall*: 
 Kärl 1, tömning var 4:e vecka + Kärl 2, tömning var 4:e vecka 2 363 kr/år 
 Kärl 1, tömning var 8:e vecka + Kärl 2, tömning var 4:e vecka 2 050 kr/år 

OBS! Facket för matavfall får inte användas vid tömning var 4:e vecka av kärl 2.  
 

Gemensamma kärl**, om du och grannen har lite avfall och ni vill dela kärl: 
 

Standardabonnemang: 
 Kärl 1, tömning var 4:e vecka + Kärl 2, tömning varannan vecka 2 115 kr/år 

 
Om ni har mindre avfall: 

 Kärl 1, tömning var 8:e vecka + Kärl 2, tömning varannan vecka 1 955 kr/år 
 
Om båda hushållen hemkomposterar matavfall*: 

 Kärl 1, tömning var 4:e vecka + Kärl 2, tömning var 4:e vecka 1 820 kr/år 
 Kärl 1, tömning var 8:e vecka + Kärl 2, tömning var 4:e vecka 1 664 kr/år 

OBS! Facket för matavfall får inte användas vid tömning var 4:e vecka av kärl 2.  
 
 
Kompletteringskärl till Beda: 

 190 liter kärl restavfall, tömning varannan vecka  1 465 kr/år 
 
 
 
 
 
* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund.  
För prövning av hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund 
en avgift enligt deras beslutade taxa.  
 
** Gemensamma kärl beviljas när ansökan godkänts av Nårab. 
Blanketter för hemkompostering och gemensamma kärl beställs via telefon 
0435-296 50 eller hämtas på vår hemsida www.narab.se. 
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FRITIDSHUS 
 
 

Med källsorteringskärlen Beda: 
Fritidstömning Beda:     

 Kärl 1, tömning var 4:e vecka + Kärl 2, tömning varannan vecka 1 755 kr/år 
 
Totalt 8 tömningar av Kärl 1 och 14 tömningar av Kärl 2 ingår.  
Tömning av kärlen sker enligt fastlagda turer under sommarperioden, maj – september.  
Övriga tre tömningar på respektive kärl budas under perioden oktober – april. Tömning sker på 
ordinarie tömningsdag i området. 
 
 

GLES- ELLER MINITÖMNING 
För dig som hemkomposterar matavfall*** 

Med källsorteringskärlen Beda: 
Glestömning Beda:     

 Kärl 1, tömning var 8:e vecka + Kärl 2, tömning var 8:e vecka 1 339 kr/år 
OBS! Facket för matavfall får inte användas vid tömning var 8:e vecka av kärl 2.  

Utan källsorteringskärl: 
Glestömning:     

 190 liter kärl, tömning var 8:e vecka   2 155 kr/år 
 

Minitömning:     
 100 liter kärl, 2 tömningar/år efter budning   983 kr/år 

 
*** Hemkompostering av matavfall kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund. För prövning av 
hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund en avgift enligt deras beslutade taxa. 
 
Gles- och Minitömning beviljas när ansökan godkänts av Nårab och hemkomposteringsansökan godkänts 
av Söderåsens Miljöförbund. Blanketter för hemkompostering och Gles- och Minitömning beställs via 
telefon 0435-296 50 eller hämtas på vår hemsida www.narab.se. 
 

TRÄDGÅRDSAVFALL 
Tömning av kärlet sker under perioden mars – november, totalt 18 tömningar/år. 

 190 liter kärl, tömning varannan vecka   624 kr/år 
 370 liter kärl, tömning varannan vecka   944 kr/år 

 
Enbart tillgängligt inom tätorter 
 


