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Abonnemangsförteckning Villa 

Med källsorteringskärlen Beda: 

Standardabonnemang:     

 13 (kärl 1)+ 26 (kärl 2) tömningar/år 2 646 kr/år 
 

Om du har mindre avfall: 

 6 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 2 363 kr/år 

 
För dig som hemkomposterar*: 

 13 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 2 119 kr/år 

  6 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 1 839 kr/år 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas 
vid intervallen 13 tömningar/år av kärl 2.  

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

 13 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 1 896 kr/år 

  6 (kärl 1) + 26 (kärl 2) tömningar/år 1 754 kr/år 
 
Gemensamma kärl** där båda hushållen hemkomposterar*: 

 13 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 1 633 kr/år 

  6 (kärl 1) + 13 (kärl 2) tömningar/år 1 493 kr/år 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas 
vid intervallen 13 tömningar/år av kärl 2.  

 

Utan källsortering (ett kärl med 26 tömningar/år): 

 370 liter kärl   4 753 kr/år 

 190 liter kärl   4 246 kr/år 

 100 liter kärl   4 148 kr/år 

 Gemensamt kärl 370 liter kärl** 2 949 kr/år 

 Gemensamt kärl 190 liter kärl** 2 696 kr/år 

 Gemensamt kärl 100 liter kärl** 2 647 kr/år 
 

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund. För prövning av 
hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund en avgift på 828 kr/timme.  
 
** 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. 

 
 

Hämtning av trädgårdsavfall 
 190 liter kärl, 18 tömningar/år     560 kr/år 

 370 liter kärl, 18 tömningar/år     846 kr/år 
 
Enbart tillgängligt inom tätorter 

 

OBS! Om du väljer utan 
källsortering måste alla 
förpackningar och 
tidningar lämnas på 
återvinningscentral eller 
återvinningsstation. 

VÄND ! 
 

http://www.narab.se/
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Abonnemangsförteckning Fritidshus! 

 

Med källsorteringskärlen Beda: 

Fritidstömning Beda:     

 8 (kärl 1)+ 14 (kärl 2) tömningar/år 1 574 kr/år 
 

Utan källsortering (ett kärl med 14 tömningar/år): 

 Fritidstömning 370 liter kärl  3 130 kr/år 

 Fritidstömning 190 liter kärl  2 749 kr/år 

 Fritidstömning 100 liter kärl  2 590 kr/år 
 
 

Abonnemangsförteckning gles-eller minitömning 

Med källsorteringskärlen Beda: 

Glestömning Beda***:     

 6 (kärl 1)+ 6 (kärl 2) tömningar/år  1 201 kr/år 
OBS! Facket för komposterbart avfall får inte användas vid 
intervallen 6 tömningar/år av kärl 2.  

 

Utan källsorteringskärl: 

Glestömning 6 tömningar/år***:     

 190 liter kärl  1 934 kr/år 

 100 liter kärl  1 678 kr/år 
 

Minitömning 2 tömningar/år efter budning***:     

 100 liter kärl     881 kr/år 

 
*** Gles – och Minitömning fordrar hemkompostering vilket kräver tillstånd från Söderåsens 
Miljöförbund. För prövning av hemkomposteringsansökan debiterar Söderåsens Miljöförbund en avgift 
på 828 kr/timme. 
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. 
 

Slamtömning 
 

Kampanjtömning ****     986 kr 
Kampanjtömning sker en gång per år, efter fasta körturer. 
 

**** Pris gäller slam upp till 2 ton. Tillägg sker för slam över 2 ton med 329 kr/ton 

OBS! Om du väljer utan 
källsortering måste alla 
förpackningar och 
tidningar lämnas på 
återvinningscentral eller 
återvinningsstation. 

http://www.narab.se/

