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Renhållningstaxa 2016

Allmänt
För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken
(1998:808), Avfallsförordningen (2011:927), bestämmelserna om
avfallshanteringen i andra föreskrifter och författningar samt kommunens
renhållningsordning. Taxan avser de avgifter som enligt Miljöbalken skall
erläggas för insamling, transport, återvinning och bortskaffande av
hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, och tas ut så att återanvändning,
återvinning eller annan miljövänlig avfallshantering stimuleras.
Renhållningstaxan gäller för Klippan, Perstorp och Örkelljunga kommuner och
har beslutats av respektive kommunfullmäktige enligt följande:
Klippan
2015-12-15
Perstorp
2015-11-25
Örkelljunga 2015-12-21
Fastighetsägare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Nårab.
Med fastighetsägare avses ägare eller den som är skattskyldig för fastigheten.
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast
lämnas till Nårab.

Organisation
Det lagstadgade kommunala renhållningsansvaret åvilar kommunen.
Kommunfullmäktige beslutar om Renhållningstaxa och Renhållningsordning.
Kommunerna har utsett Norra Åsbo Renhållnings AB, Nårab, att ha
verksamhetsansvaret för renhållningen i regionen. Renhållningen utförs av
Nårab och/eller den eller de entreprenörer Nårab utser.
Mottagning och behandling av avfallet har överlåtits åt Nårab.
Norra Åsbo Renhållningsaktiebolag, Nårab, är ett kommunalt bolag som ägs
gemensamt av de tre kommunerna Klippan, Perstorp och Örkelljunga.

Praktiska anvisningar
Kärlavfall (restavfall och blandat avfall) ska vara väl emballerad, så att avfallet
inte sprids eller sprider dålig lukt. Skärande och stickande föremål ska vara väl
inslagna för att inte riskera skada personal eller utrustning. Varm aska, slagg
eller ämnen som kan förorsaka antändning får inte läggas i kärlet.
För matavfallet tillhandahåller Nårab särskilda påsar som ska användas till detta
avfall.
Fastighetsägaren svarar för rengöring av kärl.
Fastighetsägaren skall se till att transportväg fram till behållares
tömnings/hämtningsplats hålls i framkomligt skick. Transportvägen ska
snöröjas, sandas och hållas halkfri. Träd och buskar skall hållas i ordning längs
transportvägen. Fullständiga anvisningar för framkomlighet kan fås från Nårab.
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Källsortering med Beda-systemet
Nårab tillhandahåller kärl för minst åtta avfallsslag enligt nedan.
Källsorteringssystemet kallas för Beda.
Kärl 1
1. Förpackningar av ofärgat glas
2. Pappersförpackningar
3. Tidningar
4. Metallförpackningar

Kärl 2
5. Matavfall
6. Restavfall
7. Hårdplastförpackningar
8. Förpackningar av färgat glas

Övrigt avfall som skall sorteras ut enligt gällande lagstiftning anges i
Renhållningsordningen.
För bostadsbebyggelser där en gemensam lösning är möjlig kan
15 – 50 hushåll gå samman i en ”avfallsförening” och hålla gemensamma kärl i
ett återvinningshus. Föreningen abonnerar sedan på lämpligt antal kärl för
tidningar, förpackningar, restavfall och matavfall.
Man kan också lägga till kärl för trädgårdsavfall och batterier i abonnemanget.
Kompostering
Det biologiskt nedbrytbara avfallet kan man själv ta hand om i en godkänd
kompostbehållare om det kan ske utan olägenhet för omgivningen.
Kompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund.
Om man komposterar kan man efter begäran få hämtning av hushållsavfall med
längre intervall. Blankett rekvireras hos Nårab. Söderåsens Miljöförbund kan
komma att besiktiga kompostbehållaren i samband med handläggning.
Observera att Söderåsens Miljöförbund tar ut en avgift för att behandla
anmälan av kompostering. Även avslag kan debiteras.
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Hushållsavfall är avfall som uppkommer vid normalt nyttjande av ett hushåll
samt annat jämförligt avfall från t ex personalmatsalar, restauranger och
sjukhus (dock inte riskavfall).
Restavfall är icke återvinningsbart hushållsavfall som återstår efter sortering.
Blandat avfall är hushållsavfall som inte sorterats.
Sorteringsguide
För mer information om källsortering hänvisas till Nårabs Sorteringsguide A-Ö
som finns på hemsidan www.narab.se
Sorteringsguiden A-Ö kan även beställas hos Nårab, 0435-296 50 eller
kundservice@narab.se
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Avgifter
Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast och en rörlig del. För att beräkna
hur stor avgiften för renhållningen blir totalt adderas den fasta grundavgift som
gäller för den aktuella abonnemangsformen med den rörliga avgiften som
baserar sig på kärlstorlek och tömningsfrekvens.
Grundavgift
Grundavgifterna som specificeras nedan täcker fasta kostnader för
administration, Återvinningscentraler, insamling av elektriskt och elektroniskt
avfall, insamling och behandling av kylmöbler, farligt avfall, småbatterier,
hämtning av grovavfall, information, utvecklingskostnader för källsorteringssystem osv.
Denna avgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter, undantag görs för
fastigheter där ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som
obeboeliga. Storleken på avgiften är differentierad mellan olika grupper av
abonnenter för att skapa ett rättvist system.
Villa grundavgift debiteras hushåll som har eget tak och egen ingång.

Grundavgift
Avgift/år
ex moms

Avgift/år
inkl moms

Villahushåll

894 kr

1 118 kr

Fritidshus. Gles- och Mini-hämtning.

611 kr

764 kr

Flerfamiljsfastigheter (En grundavgift per lägenhet)

624 kr

780 kr

Verksamheter
(En grundavgift per 5 behållare med mat- eller
restavfall)

787 kr

984 kr

Uppehåll

323 kr

404 kr

Abonnemangsform

Rörliga avgifter
Den rörliga avgiften täcker kostnaderna för insamling, behållare och behandling.
Denna del är direkt beroende av kärlvolym och insamlingsintervall.
Grundavgiften för respektive abonnemangsform måste adderas till den rörliga
kostnaden för att få den totala årskostnaden om inte annat anges.
Om tömningsbilen inte kan stanna intill kärlet tillkommer avgift för gångavstånd.
Indexreglering
Avgifterna är indexreglerade och baserade på Renhållningsindex enligt
entreprenadavtal. Indexförändringen bestäms en gång per år och grundas på
index för den månad som angivits i entreprenadavtalet. Avgiftsreglering sker per
1 januari året efter senaste avläsningen enligt entreprenadavtalet.
Differentierad taxa
Avgifterna kan skilja mellan de tre kommunerna. Om inget annat anges gäller
avgiften i samtliga tre kommuner.
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I avgifterna ingår
1. Kärl.
2. Påsar till matavfall samt hållare till påsen.
Insatssäck i kärlet för de som abonnerar på kärl för matavfall.
3. Grovavfallshämtning
För villahushåll, fritidshus och flerfamiljshus max två hämtningar/år.
Hämtning sker efter budning och för max 2m3 per år och hushåll.
För hämtning därutöver se sidan 14.
OBS! Med grovavfall menas avfall som uppkommer i normal bostadsanvändning, inte vid renoveringar och nybyggnationer och inte i
verksamheter, t ex ensilageplast.
4. Utnyttjande av Återvinningscentraler där allt utsorterat återvinningsbart
material från hushållen kan lämnas.
5. Mottagning och omhändertagande av farligt avfall (t.ex giftiga eller
miljöfarliga preparat) i de små kvantiteter som uppkommer i bostadssammanhang och som uppsamlats i lämpligt emballage. Det farliga avfallet
ska vara tydligt märkt med uppgifter om innehållet.
Det farliga avfallet lämnas på Återvinningscentralerna och på Nårabs
Avfallsanläggning i Hyllstofta.
6. Insamling och omhändertagande av småbatterier. Småbatterierna kan
lämnas på Återvinningscentraler samt till flera affärer. Extra tjänst finns att
beställa, se sidan 14.
7. Separat hämtning och hantering av kylmöbler.
8. Mottagning av elektriskt och elektroniskt avfall kostnadsfritt på
Återvinningscentralerna och på Nårabs Avfallsanläggning i Hyllstofta för
vidare demontering och återvinning.

Betalningsvillkor
Abonnent erlägger renhållningsavgifter till Nårab enligt faktura.
För permanenta villahushåll, flerbostadshus och verksamheter debiteras
avgiften 4 gånger per år, med förfallodag 30 dagar efter fakturadatum.
För fritidshus debiteras avgiften 2 gånger per år, med förfallodag 30 dagar efter
fakturadatum.
Brunnstömningar mm kan faktureras med andra förfallodagar.
För fakturor som är obetalda efter förfallodatum skickas en påminnelse och en
påminnelseavgift faktureras på nästkommande faktura. Förblir fakturan obetald
efter påminnelse lämnas ärendet till inkasso.
Vid förändring av ett abonnemang justeras avgiftens storlek vid nästkommande
debiteringstillfälle.
Vid ägarbyte på fastighet under löpande period reglerar Nårab inte
avgiftsfördelningen mellan parterna.
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Särskilda bestämmelser
1. Vid tömning skall kärlen på tömningsdagen vara placerade vid
renhållningsfordonets stannplats senast klockan 07.00. Kärlen skall stå med
draghandtagen mot gatan. De får inte placeras bakom häckar, staket eller
parkerade bilar, eller så att de på annat sätt inte går att komma åt.
2. Abonnenten svarar själv för handhavande och rengöring av tilldelade kärl.
Byte av orent kärl kan ske till rent kärl mot en avgift på 278 kr inkl moms
(222 kr ex moms). Trasiga eller stulna kärl skall anmälas till
Nårab, 0435-296 50.
OBS! Om kärlet försvinner eller går sönder genom oaktsamhet från
abonnentens sida kan självkostnadspris för kärlet komma att faktureras.
3. Nårab kan vid särskilda skäl medge tömning av restavfall, matavfall eller
blandat avfall två gånger per vecka för flerbostadshus inom tätort.
Vid regelbunden tömning 2 ggr/vecka utgår dubbel årsavgift +10%.
4. För flerfamiljshus där fastighetsägaren väljer att inte källsortera höjs den
rörliga kostnaden för att täcka ökade kostnader för eventuell sortering i
efterhand och extra insamlingsturer etc. För att avfall ska räknas som
källsorterat är minimikravet att det sorteras i fraktionerna restavfall,
matavfall, tidningar samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper,
hårdplast och metall. Avseende producentansvarsavfall behöver
fastighetsägare inte nyttja Nårab:s källsorteringssystem (Beda) utan kan
använda alternativt källsorteringssystem. Fastighetsägare ska vid tecknande
av abonnemang informera Nårab om val av källsorteringssystem.
Motsvarande gäller om fastighetsägare avser att byta källsorteringssystem.
Väljer fastighetsägare avseende producentansvarsavfall att nyttja annat
källsorteringssystem än Beda ska fastighetsägaren kunna visa att den som
tillhandahåller källsorteringssystemet har producentens uppdrag att ansvara
för insamlingen av aktuella avfallsfraktioner.
5. Extra tömning/hämtning anmäls till Nårab före tömning.
6. Hämtning av grovavfall utöver det som ingår i abonnemanget utförs efter
beställning. För extrahämtning av 1-10 kollin utgår en avgift på 345 kr inkl
moms (276 kr exkl moms). För grovavfall som väger mer än 32 kg utgår en
avgift på 345 kr/kolli inkl moms (276 kr exkl moms). För volymer
överskjutande de fria 2m3 debiteras en extra avgift på 294 kr/m3 inkl moms.
Bildäck med fälg hämtas endast mot en avgift på 48 kr/st inkl moms
(38 kr/st exkl moms).
7. Kärlbyte sker inom 14 dagar från beställning. Vid flera kärlbyten hos en
abonnent utgår en administrationsavgift på 245 kr inkl moms (196 kr exkl
moms).
8. Om avfallet inte sorteras enligt de regler som gäller för aktuellt abonnemang
utgår en felsorteringsavgift på 175 kr/behållare och tillfälle inkl moms (140 kr
ex moms). Debitering av felsorteringsavgift sker vid upprepad felsortering
och tidigast vid andra felsorteringen.
9. Avfall som lagts i avfallsbehållare tillhör Nårab.
10. Vid säsongsabonnemang sker hemtagning och utsättning av behållarna.
Grundavgiften debiteras för hela året.
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Valmöjligheter för villahushåll
Sortering med Beda-systemet Se sidan 4
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5.
Beda
Beda-kärl 370+370 l

Lill-Beda 370 l ****
Endast i Örkelljunga
Komplementkärl

Hämtningar per år
Kärl 1
Kärl 2
13
26
6.5
26
13
13
6.5
13
-26
-13

Avgift/år
Ex moms
1 170 kr
948 kr
758 kr
540 kr
1 119 kr
575 kr

Avgift/år
Inkl moms
1 463 kr
1 185 kr
948 kr
675 kr
1 399 kr
719 kr

Hämtningar per år
Rest

Avgift/år
Ex moms

Avgift/år
Inkl moms

Restavfall
190 l kärl som komplement till Beda-kärl med
14-dagarshämtning (26 ggr/år)

26

1 023 kr

1 279 kr

Hämtningar per år
Kärl 1
Kärl 2
6.5
6.5

Avgift/år
Ex moms
326 kr

Avgift/år
Inkl moms
408 kr

Hämtningar per år
Kärl 1
Kärl 2
13
26
6.5
26
13
13
6.5
13

Avgift/år
Ex moms
586 kr
474 kr
379 kr
271 kr

Avgift/år
Inkl moms
733 kr
593 kr
474 kr
339 kr

Ingen grundavgift utgår för kompletterande restavfallskärl.
Gleshämtning Beda-kärl ***
Kräver hemkompost *
Beda-kärl 370+370 l
Facket för matavfall får inte användas.

Hämtning av gemensamma kärl **
Om du och grannen vill dela kärl.
Beda-kärl 370+370 l

Angivna avgifter gäller per hushåll.

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som f.n debiterar
en avgift på 800 kr/tim för prövningen. Även avslag kan debiteras.
** Ansökan görs hos Nårab.
*** Gleshämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då
ansökan godkänts av Nårab.
**** Abonnenten får själv lämna tidningar och förpackningar av papper, ofärgat glas och metall
på Återvinningscentralen.
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Sortering utan Beda-systemet Se sidan 4
Väljer du detta alternativ måste du själv lämna alla förpackningar och tidningar
på Återvinningscentralen.
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5.
Blandat avfall
Endast i Klippan och Perstorp
100 l kärl
190 l kärl
370 l kärl

Hämtningar
per år
26
26
26

Avgift/år
Ex moms
2 340 kr
2 417 kr
2 812 kr

Avgift/år
Inkl moms
2 925 kr
3 021 kr
3 515 kr

Gleshämtning ** - Restavfall
Kräver hemkompost *
100 l kärl
190 l kärl

Hämtningar
per år
6.5
6.5

Avgift/år
Ex moms
697 kr
897 kr

Avgift/år
Inkl moms
871 kr
1 121 kr

Minihämtning ** - Restavfall
Kräver hemkompost *
100 l kärl
Budas

Hämtningar
per år
2

Avgift/år
Ex moms
76 kr

Avgift/år
Inkl moms
95 kr

* Hemkompostering kräver anmälan till Söderåsens Miljöförbund som f.n debiterar
en avgift på 800 kr/tim för prövningen. Även avslag kan debiteras.
** Gles- och Minihämtning beviljas när man har godkänd hemkompost* och då
ansökan godkänts av Nårab.

-9-

Renhållningstaxa 2016

Valmöjligheter för fritidshus
Med fritidshus menas fastighet som utnyttjas uteslutande för fritidsändamål
och på vilken fastighetsägaren inte är folkbokförd.
Notera att du även kan välja bland våra abonnemang för villahushåll.

Sortering med Beda-systemet Se sidan 4
Avgifter inkl moms. Grundavgift tillkommer. Se sidan 5.
Beda
Beda-kärl 370 l+370 l *
Lill-Beda 370 l
Endast i Örkelljunga

Hämtningar per år
Kärl 1
Kärl 2
8
14
--

14

Avgift/år
Ex moms
616 kr

Avgift/år
Inkl moms
770 kr

515 kr

644 kr

Sortering utan Beda-systemet Se sidan 4
Avgifter inkl moms. Grundavgift tillkommer. Se sidan 5.
Blandat avfall *
Endast i Klippan och Perstorp
100 l kärl
190 l kärl
370 l kärl

Hämtningar
per år
14
14
14

Avgift/år
Ex moms
1 408 kr
1 532 kr
1 829 kr

Avgift/år
Inkl moms
1 760 kr
1 915 kr
2 286 kr

* Tömning av Kärl 1 var fjärde vecka maj-september och en tömning i november, januari och
mars.
Tömning av Kärl 2 och Kärl för blandat avfall varannan vecka maj-september och en tömning i
november, januari och mars.
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Valmöjligheter för flerfamiljshus och
verksamheter
Grundavgift tillkommer. Se sidan 5.
Restavfall (Sorterat avfall) *

Hämtningar
Avgift/år
Avgift/år
per år
Ex moms
Inkl moms
190 l kärl
52
2 044 kr
2 555 kr
26
1 649 kr
2 061 kr
370 l kärl
52
2 913 kr
3 641 kr
26
1 931 kr
2 414 kr
3
3 m container
52
35 318 kr
44 148 kr
26
18 476 kr
23 095 kr
3
6 m container
52
54 391 kr
67 989 kr
26
29 596 kr
36 995 kr
3
8 m container
52
67 566 kr
84 458 kr
26
37 168 kr
46 460 kr
* För att restavfall skall räknas som sorterat krävs även sortering i fraktionerna:
tidningar, matavfall samt förpackningar av färgat glas, ofärgat glas, papper,
hårdplast och metall.
Blandat avfall (Osorterat avfall)
190 l kärl
370 l kärl
3

3 m container
3

6 m container
3

8 m container

Matavfall
140 l kärl

Hämtningar
per år
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26

Avgift/år
Ex moms
2 944 kr
2 417 kr
4 195 kr
2 812 kr
50 859 kr
26 606 kr
78 322 kr
42 618 kr
97 296 kr
53 523 kr

Avgift/år
Inkl moms
3 680 kr
3 021 kr
5 244 kr
3 515 kr
63 574 kr
33 258 kr
97 903 kr
53 273 kr
121 620 kr
66 904 kr

Hämtningar
per år
52
26

Avgift/år
Ex moms
1 802 kr
1 067 kr

Avgift/år
Inkl moms
2 253 kr
1 334 kr

Blandat avfall (Osorterat avfall)
Hämtningar
Avgift/år
Avgift/år
Fritidstömning *
per år
Ex moms
Inkl moms
Gäller endast i Örkelljunga
Kärl 190 l
14
1 532 kr
1 915 kr
Kärl 370 l
14
1 829 kr
2 286 kr
* Tömning varannan vecka maj-september och en tömning i november, januari
och mars.

Forts nästa sida
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Förpackningar och tidningar
Flerfamiljsfastigheter och andra sammanslutningar där många hushåll har kärl
gemensamt kan abonnera på kärl för tidningar och förpackningar av papper,
hårdplast, mjukplast, wellpapp, metall*, färgat* och ofärgat glas*.
För wellpapp och mjukplast går det även att abonnera på rullstöd till wellpappen
och trattställ till mjukplasten.
Hämtningar
Avgift/år
Avgift/år
per år
Ex moms
Inkl moms
190 l kärl
26
392 kr
490 kr
13
222 kr
278 kr
370 l kärl
26
526 kr
658 kr
13
262 kr
328 kr
Rullstöd för wellpapp
26
891 kr
1 114 kr
13
538 kr
673 kr
Trattställ för mjukplast
26
709 kr
886 kr
13
413 kr
516 kr
* Förpackningar av glas och metall kan endast tömmas var fjärde vecka.

Trädgårdsavfall
14-dagars hämtning mars-november
(ca vecka 12-46)
Trädgårdsavfall
190 l kärl
370 l kärl

Hämtningar/
säsong
18
18
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Avgift/år
Ex moms
437 kr
660 kr

Avgift/år
Inkl moms
546 kr
825 kr
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Övriga avgifter
Lock i lock
Ett lock som gör det möjligt att öppna kärlet från två håll.

Avgift per lock
140 l kärl
190 l kärl
370 l kärl

Avgift/år
Avgift/år
Ex moms Inkl moms
39 kr
49 kr
41 kr
51 kr
50 kr
63 kr

Gångavståndstillägg
För hämtning inom fastighet eller motsvarande utgår tilläggsavgifter.
Priset för gångavstånd per kärl är dubbelt så högt som för latrinbehållare
pga dubbel gångväg. Frigräns 2 m.

Meter gångavstånd.
Enkel väg. Avgift per hämtning.
2-10 m
11-20 m
21-30 m
31-40 m
41-50 m
Per 10 m > 50 m

Kärl
Latrinbehållare
Avgift
Avgift
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms Ex moms Inkl moms
6.80 kr
8.50 kr
3.40 kr
4.25 kr
10.23 kr
12.79 kr
5.12 kr
6.40 kr
13.59 kr
16.99 kr
6.80 kr
8.50 kr
17.00 kr
21.25 kr
8.50 kr
10.63 kr
20.45 kr
25.56 kr
10.23 kr
12.79 kr
7.19 kr
8.99 kr
3.60 kr
4.50 kr

Gångavstånd mäts som enkel väg. Hinder omräknas till meter gångväg enligt följande:
Lutning > 1:7
= dubbel gångväg
Varje trappsteg = 2 meter
Backning
= halv gångavgift.

Dörr och grind
För hämtning av behållare som är placerade bakom låst dörr/grind
utgår en nyckelhanteringsavgift.
Nyckelhanteringsavgift per
dörr/grind

Avgift/år
Avgift/år
Ex moms Inkl moms
169 kr
211 kr

Forts nästa sida
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Extra tömning/hämtning

Kärl, inom en vecka
Kärl, inom en arbetsdag
Kärl, på ordinarie tömningsdag
Säck, inom en vecka eller på ordinarie
tömningsdag
Säck, inom en arbetsdag
3
Container 3 m , inom en vecka eller
på ordinarie tömningsdag
3
Container 3 m , inom en arbetsdag
3
Container 6 m , inom en vecka eller
på ordinarie tömningsdag
3
Container 6 m , inom en arbetsdag
3
Container 8 m , inom en vecka eller
på ordinarie tömningsdag
3
Container 8 m , inom en arbetsdag

Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
93 kr
116 kr
269 kr
336 kr
52 kr
65 kr
52 kr
269 kr

65 kr
336 kr

682 kr
854 kr

853 kr
1 068 kr

1 089 kr
1 170 kr

1 361 kr
1 463 kr

1 363 kr
1 381 kr

1 704 kr
1 726 kr

Batteribox
Avgift per batteribox och år
1 tömning/år
Avgift per tillfälle
Extra tömning, efter budning

Avgift/år
Avgift/år
Ex moms Inkl moms
147 kr
184 kr
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
83 kr
104 kr

Batteribox kan köpas från Nårab för 710 kr inkl moms (568 kr exkl moms).
Den egna batteriboxen kan tömmas kostnadsfritt på Återvinningscentralen
eller av Nårab efter budning för 181 kr/tömning inkl moms (145 kr exkl moms)

Småelektronik, ljuskällor och lysrör
Avgift per set och år
Hyra
Avgift per tillfälle
Budad hämtning

Avgift/år
Avgift/år
Ex moms Inkl moms
150 kr
184 kr
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
200 kr
250 kr

I setet ingår ett 190 liters kärl för småelektronik, en vägghållare med tre 25 liter boxar för
ljuskällort och en tub med lysrör
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Slam, latrin o.dyl
Latrin
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare. I abonnemanget ingår engångsbehållare
med lock. På hämtningsdagen skall abonnenten placera den väl förslutna behållaren vid
hämtbilens stannplats senast kl 07.00.
Latrinkärl 45 l

Hämtningar
per år
3
26
14

Avgift
Ex moms
750 kr
4 344 kr
2 107 kr

Avgift
Inkl moms
938 kr
5 430 kr
2 634 kr

Hämtningar
per år
26
14

Avgift
Ex moms
5 586 kr
3 008 kr

Avgift
Inkl moms
6 983 kr
3 760 kr

Budad hämtning
Villahushåll
Fritidshushåll *
Extra latrin vid ordinarie tömning, per kärl.
Anmäls till Nårab för tömning.
-164 kr
205 kr
Extra latrin utanför ordinarie tömning, per kärl.
Anmäls till Nårab för tömning.
Första kärl
-455 kr
569 kr
Andra kärl och därpå följande kärl
-164 kr
205 kr
* Hämtning varannan vecka maj-september och en hämtning i november, januari och
mars.
Tilläggsavgift för hämtning av
latrinbehållare i klosettutrymme
Villahushåll
Fritidshushåll

Särskilda bestämmelser för latrinhämtning
Abonnent skall vid tömning ta ut det fyllda latrinkärlet från uppställningsplatsen i
klosettutrymmet, sätta på medföljande lock enligt anvisningarna och placera kärlet på
överenskommen skyddat plats i anslutning till renhållningsfordonets stannplats senast
kl 7.00 på hämtningsdagen. Extra avgift tas ut för hämtning av latrinkärl i klosettutrymme
samt gångavstånd som överstiger 2 meter. Se sidan 13. Detta kräver att säckkärra kan
användas av entreprenören.
Latrinkärlet skall vara så förslutet att olägenheter för omgivningen inte uppstår.

Frityrolja och fett
Vegetabiliskt och animaliskt fett från livsmedelsberedning, ex.vis frityroljor eller
fett från stekbord från restauranger och storkök, skall lämnas i särskild fettunna.
Verksamheter har möjlighet att abonnera på budad hämtning av frityrolja och fett i 45 liters
behållare. Hämtning sker efter beställning hos Nårab, 0435-296 50.

Storlek på fat
45 liter
Kärlhyra ingår i avgiften.

Avgift per
tillfälle
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Forts nästa sida
Slam från enskilda avloppsanläggningar
Slam från enskilda avloppsanläggningar t.ex trekammarbrunnar eller slutna tankar
Avgift per tjänst
Kampanjtömning, upp till 2 ton
Månadsbestämd tömning, upp till 2 ton
7-dagars tömning, upp till 2 ton
Omgående tömning inom 24 timmar på vardagar, upp till 2 ton
Omgående tömning inom 24 timmar lördag, söndag eller
helgdag, upp till 2 ton
Omgående tömning inom 4 timmar på vardagar kl 06-16, upp
till 2 ton
Omgående tömning inom 4 timmar på vardagar kl 16-06, upp
till 2 ton
Omgående tömning inom 4 timmar lördag, söndag eller
helgdag kl 00-24, upp till 2 ton
Tillägg för slam överstigande 2 ton. Per ton.
Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter.
Sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt i samband med annan
tömning.
Framkörningsavgift vid ej tömningsbar brunn
Telefonavisering
Högtrycksspolning i samband med tömning. Per timme.
Extraman för hantering tungt lock
Kampanjtömning med mindre slambil, upp till 2 ton

Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
694 kr
868 kr
824 kr
1 030 kr
897 kr
1 121 kr
1 531 kr
1 914 kr
4 356 kr

5 445 kr

1 609 kr

2 011 kr

3 721 kr

4 651 kr

4 921 kr
221 kr
79 kr

6 151 kr
276 kr
99 kr

174 kr
336 kr
66 kr
962 kr
300 kr
1 850 kr

218 kr
420 kr
83 kr
1 203 kr
375 kr
2 313 kr

Särskilda bestämmelser för slamtömning
Tömning av slamavskiljare och slutna tankar sker vid behov, dock minst en gång per år.
Kampanjtömning sker en gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en
eller fler gånger per år, under de månader som abonnenten själv bestämmer.
Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars tömning, denna ska budas en vecka i förväg.
Möjlighet finns också att beställa omgående tömning då sker tömning inom 4 eller 24 timmar.
Om det gått mer än 6 månader mellan budad tömning (7-dagars, omgående) och när den årliga
kampanjen genomförs kampanjtömning.
Vid kampanjtömning sker delsugning där bottenkaka och slamkaka samlas in och brunnen
återfylls med mellansatsen. Vid budad, schemalagd och månadstömning torrsugs brunnen.
Tömning av sjunkbrunnar, köksbrunnar och dylikt utförs på fastighetsinnehavarens särskilda
beställning.
Telefonavisering sker dagen före samt en timme före tömning
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Slam från fettavskiljare
Avgift per tjänst
Kampanjtömning
Månadsbestämd tömning
7-dagars tömning
Omgående tömning inom 24 timmar på vardagar
Omgående tömning inom 24 timmar lördag, söndag eller
helgdag
Behandlingsavgift per ton
Tillägg för slanglängder överstigande 20 m. Per 10-tal meter.
Framkörningsavgift vid ej tömningsbar fettavskiljare
Telefonavisering
Högtrycksspolning i samband med tömning. Per timme.

Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
1 121 kr
1 401 kr
1 121 kr
1 401 kr
1 107 kr
1 384 kr
1 656 kr
2 070 kr
4 356 kr
1 136 kr
79 kr
336 kr
66 kr
962 kr

5 445 kr
1 420 kr
99 kr
420 kr
83 kr
1 203 kr

Särskilda bestämmelser för tömning av fettavskiljare
Tömning av fettavskiljare sker vid behov, dock minst en gång per år. Kampanjtömning sker en
gång per år, efter fasta körturer. Månadsbestämd tömning sker en eller fler gånger per år, under
de månader som abonnenten själv bestämmer. Vid behov av tätare tömning finns 7-dagars
tömning, denna ska budas en vecka i förväg. Möjlighet finns också att beställa omgående
tömning då sker tömning inom 24 timmar.
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Uppehåll, Gles- och Mini-hämtning, Gemensamma kärl
samt Total befrielse
Uppehåll
Uppehåll i hämtningen vid permanentbostad kan medges efter skriftligt intyg
från fastighetsägaren att fastigheten inte kommer att utnyttjas under en
sammanhängande period av minst sex kalendermånader. Framställning skall
göras till Nårab på särskild blankett som skickas efter förfrågan eller hämtas på
Nårabs hemsida, www.narab.se.
Vad i föregående stycke sagts gäller i motsvarande grad för fritidshus och avser
minst en period om tolv kalendermånader.
Gles- och Minihämtning
Gleshämtning och Minihämtning kan medges för den som har mycket lite avfall
och som konsekvent komposterar och därmed endast får kvar en ”torr”
deponirest.
Framställning skall göras till Nårab på blankett som skickas efter förfrågan eller
hämtas på Nårabs hemsida, www.narab.se. Kompostering anmäls till
Söderåsens Miljöförbund.
Gemensamma kärl
Två eller flera närbelägna fastigheter kan ha gemensamma kärl som är
uppställda på en av fastigheterna. När två hushåll har gemensamma kärl
faktureras en hel grundavgift men bara en halv rörlig avgift per hushåll.
Om fler än två hushåll har gemensamma kärl faktureras den fastighetsägare på
vars tomt kärlen står. Denna är betalningsansvarig.
Framställning skall göras till Nårab på blankett som skickas efter förfrågan eller
hämtas på Nårabs hemsida, www.narab.se
Notera att hushåll med gemensamma kärl måste ha samma abonnemangstyp.
Total befrielse
Dispens från avfallshämtningen, dvs total befrielse kan efter ansökan hos
Söderåsens Miljöförbund erhållas under begränsad tid. Dispensen kräver att
fastighetsägaren kan visa att fastigheten har mycket enkel standard (t ex ingen
el indragen) och nyttjas så att uppkommet avfall kan omhändertas av ägare på
fastigheten utan att olägenheter uppkommer. Total befrielse förutsätter att man
inte i någon form använder sig av Nårabs service.
Avgift
Observera att Söderåsens Miljöförbund har möjlighet att ta ut en avgift för att
behandla ansökningar gällande renhållning. Även avslag kan debiteras.

Ändrade hämtningsförhållanden
Den som är avgiftsskyldig skall omgående anmäla ändrade
tömnings/hämtningsförhållanden till Nårab.
Av ändringen förorsakad ökning eller minskning i renhållningsavgifterna
regleras vid påföljande debiteringstillfälle.
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Evenemangstaxa
Evenemangstaxan gäller för evenemang som kräver tillfällig renhållning inom
Perstorp, Klippan eller Örkelljunga kommun. Vid beställning angiven fakturamottagare är avgiftsskyldig och avgiften skall betalas till Nårab.

Avgifter
Utsättning, hemtagning och sluttömning
Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer.
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
Latrinkärl
186 kr
233 kr
140 l kärl för matavfall
174 kr
218 kr
190 l kärl för restavfall
135 kr
169 kr
370 l kärl för restavfall, fyrfack
140 kr
175 kr
190 l kärl för blandat avfall
157 kr
196 kr
370 l kärl för blandat avfall
182 kr
228 kr
190 l kärl för återvinningsmaterial
128 kr
160 kr
370 l kärl för återvinningsmaterial
128 kr
160 kr
Trattställ för mjukplast
128 kr
160 kr
Rullstöd för wellpapp
128 kr
160 kr
Container*
1.674 kr
2.093 kr
* För container tillkommer behandlingsavgift enligt gällande industritaxa.
Information via Nårab.
Avgift per behållare

Hyra av behållare
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
10 kr
13 kr
17 kr
21 kr
25 kr
31 kr
558 kr
698 kr

Avgift per behållare och påbörjat dygn
Kärl
Trattställ för mjukplast
Rullstöd för wellpapp
Container (per påbörjad vecka)

Extra tömning
Behandlingsavgift ingår. Kärlhyra tillkommer.
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
71 kr
89 kr
49 kr
61 kr
54 kr
68 kr
70 kr
88 kr
95 kr
119 kr
41 kr
51 kr
41 kr
51 kr
89 kr
111 kr
89 kr
111 kr
875 kr
1.094 kr

Avgift per behållare och extra tömning
140 l kärl för matavfall
190 l kärl för restavfall
370 l kärl för restavfall
190 l kärl för blandat avfall
370 l kärl för blandat avfall
190 l kärl för återvinningsmaterial
370 l kärl för återvinningsmaterial
Trattställ för mjukplast
Rullstöd för wellpapp
Container*
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Slamtömning
Avgift
Avgift
Ex moms Inkl moms
900 kr
1 125 kr
90 kr
113 kr

Avgift
Slamtömning (per timme)
Saneringsvätska (per liter)

Adress: Hyllstofta 6178
264 93 Klippan
Telefon: 0435-296 50 vxl
Telefax: 0435-243 30
E-post:

kundservice@narab.se

Hemsida: www.narab.se
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