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Information till dig som bor i villa
Som villaägare i Båstads kommun kan
du välja mellan flera olika abonnemang,
sortering i fyrfackskärl eller tvåfackskärl. Grovavfallshämtning ingår i alla
villataxor med hämtning av tre kolli
6 ggr/år och hämtning av farligt avfall
(röda boxen) 6 ggr/år efter beställning.

Har du frågor kring ditt avfallsabonnemang eller andra renhållningsfrågor
kan du kontakta NSR:s kunderservice
via e-post: kundservice@nsr.se eller
ringa 042-400 13 40. Blir ditt avfall inte
hämtat på den dagen det ska hämtas
kan felanmälan göras på www.nsr.se.

Frihöjd 4,6 meter

För de med fyrfackskärl ingår hämtning
av mjukplast i en plastsäck. Plastsäcken
hämtas sex gånger per år efter beställning. Du kan även ha abonnemang för
trädgårdskärl, med tömning antingen
18 ggr/år eller 9 ggr/år. Tömning sker
mars-november.

Papperspåsar för matavfall delas ut en
gång per år, då får du en årsförbrukning. Har du slut på papperspåsar går
det bra att hämta på NSR:s Återvinningscentral Båstad.

Minst 3,5 meter

Rekommenderad transportväg för insamlingsfordonet
bör ha en fri höjd på minst 4,6 meter och en fri vägbredd på minst 3,5 meter.
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Tänk på att kärl med två hjul ska placeras så att draghandtaget kan nås från gatan.

Information till dig som bor i lägenhet
Bor du i lägenhet ingår avfallshämtningen i din hyra/månadsavgift. Det är
fastighetsägaren som ansvarar för att du kan lämna ditt avfall Det måste finnas
ett lämpligt avfallsutrymme för att lämna restavfall och matavfall. När det gäller
grovavfall och farligt avfall ska detta förvaras på lämplig förvaringsplats i väntan på
borttransport.
Återvinningskärl för tidningar och förpackningar är en extra service från din
fastighetsägare.
Har du synpunkter på din avfallshämtning ska du kontakta fastighetsägaren.

Papperspåsar för
matavfall delas ut
av fastighetsägaren.
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Så här sortera
Matavfall

Matrester, både tillagade och råa. Kött,
fisk, ben frukt- och grönsaksskal, kaffesump, snittblommor och hushållspapper är
exempel på vad du kan slänga i matavfallet.

Tidningar

Allt som går att bläddra i, dagstidningar,
reklamblad, kataloger, pocketböcker och
pappersark.

Pappersförpackningar

Kartonger, omslagspapper, tvättmedelspaket, pappersmuggar och papperskassar
etc.

Tömda, rena och ihopvikta

Ofärgade glasförpackningar

Burkar och flaskor med ofärgat glas.

Tömda och rena

Färgade glasförpackningar
Tömda och rena

Hårda plastförpackningar
Tömda och rena

Mjuka plastförpackningar
Tömda och rena

Metallförpackningar
Tömda och rena

Restavfall
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Burkar och flaskor med färgat glas t.ex.
grönt eller brunt.

Dunkar, burkar, flaskor och andra förpackningar av hårdplast.

Plastpåsar, plastfolie, sugrör, medicinkartor,
frigolit och säckar av mjukplast.

Konservburkar, kaviartuber, aluminiumfolie,
metallock, kapsyler och värmeljushållare.

Restavfall är det avfall som blir över efter
att du sorterat dina sopor, till exempel,
kuvert, blöjor, keramik, tuggummi, disktrasa,
kattsand, fimpar, snus och dammsugarpåse.

ar du ditt avfall
Tänk på: Använd papperspåsen till
ditt matavfall. Matavfallet får inte
läggas i plastpåsar eller biopåsar.

Matavfall behandlas och återvinns av NSR på återvinningsanläggningen i Helsingborg. Matavfallet rötas och blir till biogas som
bland annat kan användas som fordonsbränsle.

Tänk på: Kasta inte kuvert (sorteras som restavfall), pappers- eller
plastkassar bland tidningar.

Tidningar sorteras på NSR i Helsingborg och packas ihop till balar
innan de skickas till återvinning. Av gamla tidningar blir det bland
annat nya tidningar.

Tänk på: Finns det annat material i
förpackningen tar du bort det som
är lätt att ta bort, till exempel en
skruvkork.

Pappersförpackningar packas i balar på NSR i Helsingborg och
körs sedan till pappersbruken, där de behandlas för att sedan bli
nya pappersprodukter som t.ex. ny kartong, wellpapp och ytskikt
på gipsskivor.

Tänk på: Sortera bort korkar och
lock. Endast förpackningar av
glas, inga dricksglas, glödlampor,
lågenergilampor, spegelglas eller
fönsterglas.

Glasförpackningar går till Svensk glasåtervinning i Hammar. Där
sorteras, rensas och krossas glaset innan det smälts ner för att
kunna användas till ny råvara. Vid användning av återvunnit glas
istället för nytt glas sparar du 20 procent energi.

Tänk på: Endast förpackningar, inga
andra produkter av plast såsom,
diskborstar, pulkor, och tandborstar
etc. Pantflaskor lämnas i automat.

Hårda plastförpackningar sorteras i olika plastsorter och ibland
även efter färg. Beroende på kvalitet blir de råvara till olika plastprodukter som t.ex. bullerplank, plastbackar, hinkar, plastkrukor
och fleecetröjor

Tänk på: Mjukplast tar upp mycket plats
men om du trycker ner mjukplast i t.ex.
en brödpåse som du knyter så tar det
mindre plats. Du som har fyrfackskärl
använd mjukplastsäcken.

Mjuka plastförpackningar som samlas in från hushållen i Båstads
kommun återvinns till nya plastprodukter som t.ex. nya plastpåsar och plank.

Tänk på: Endast förpackningar, inga
andra produkter av metall såsom
stekpanna eller bestick. Pantburkar
lämnas i automat.

Metallförpackningar sorteras med hjälp av magneter och smälts
sedan ned. Metall kan återvinnas hur många gånger som helst
utan att kvaliteten försämras. Vi sparar 75 procent energi när
vi återvinner metallförpackningar av stål och 95 procent för
aluminium.

Tänk på: Ju mindre restavfall du
har ju större nytta gör du för
miljön.

Restavfall skickas till förbränning för energiåtervinning.
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Övrigt avfall
Grovavfall

Trädgårdsavfall

Farligt avfall

Restavfall som inte ryms i de
vanliga sopkärlen. Exempel på
grovavfall är möbler, badkar,
toastolar, mattor, madrasser.
Även större elektronikavfall
som kyl, frys & TV räknas som
grovavfall.

Gräs, grenar, mossa, löv och
annat material från trädgården.
(Ej jord, sten och grus)

Olja, batterier, kemikalier, färg,
lösningsmedel, sprayflaskor,
lågenergilampor etc.

Var lämnar jag mitt avfall?
a) Lämna på återvinningscentral.
b) Hämtas utan kostnad upp till
sex gånger om året. Max tre
kollin åt gången. Märk det med
grovavfall. Beställ hämtning hos
NSR 042-400 13 40.

a) Lämna på återvinningscentral.
b) Hyr ett 370-liters trädgårdskärl. Beställ hos NSR 042-400
13 40.

Elektronikavfall

b) Lägg i röda boxen som ska
finnas i varje hushåll. Röda boxen
töms sex gånger om året efter
beställning.

b) Stort elektronikavfall som
t.ex. TV, kyl och frys räknas som
grovavfall (se ovan).
c) Lägg smått elektronikavfall i
röda boxen.

Lälkemedel
och kanyler

Fettavfall
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Fett från matlagning som t.ex.
frityrolja.

Även du som bor i hyreslägenhet har rätt att få grovavfall hämtade vid din fastighet.
Kontakta din fastighetsägare
för mer information om vad
som gäller för dig.

Klipp ner ditt trädgårdsavfall i mindre bitar. Då får
det plats mer i trädgårdskärlet och det går snabbare
att kompostera om du har
en egen kompost.

a) Lämnas i miljöbod på återvinningscentral.

a) Lämna på återvinningscentral.
Mobiltelefoner, radio, datorer
och övrigt med sladd eller
batteri.

Bra att veta.

Lämna avfallet i sin originalförpackning om möjligt.

För dig i villa:
Ska du beställa hämtning
av grovavfall så får du ha
max tre kollin oavsett om
det är grovavfall eller stort
elektronikavfall. Du kan
även beställa extra hämtning mot en kostnad.

Läkemedel lämnas hos apoteken
i en genomskinlig påse eller i
en returpåse från apoteken.
Kanyler läggs i speciell behållare
som fås av apoteken.

Apoteken tar inte emot
febertermometer eller
batterier. Detta lämnar
du som farligt avfall i röda
boxen eller i miljöbod på
återvinningscentralen.

Häll fettet i behållare och släng
i restavfallet. Bedriver du verksamhet i form av storkök eller
restaurang ska fettet samlas i
en fettunna.

Fett från matlagning får
inte hällas ut i avloppet.
Fettet kan täppa till rören
när det stelnar och orsaka
översvämningar.

NSR Tips & trix
Har du sett den röda boxen?
Alla hushåll oavsett om du bor i villa, fritidshus eller
lägenhet ska ha en röd box. Den röda boxen är till för
att samla in farligt avfall och smått elektronikavfall.
Den röda boxen töms sex gång om året efter beställning. Flyttar du ska den röda boxen lämnas kvar, den
tillhör fastigheten eller lägenheten. Har du blivit av
med den röda boxen kontakta NSR:s kundservice via
e-post: kundservice@nsr.se eller ring 042-400 13 40.
Bor du i lägenhet kontakta din bostadsrättsförening
eller fastighetsägare i första hand.
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Ditt matavfall blir till biogas och biogödsel
I Båstads kommun sorterar du ut matavfall som blir till biogas på NSR:s
biogasanläggning i Helsingborg. Biogasen används som fordonsbränsle
som är ett miljövänligt drivmedel. Vill du veta mer om
hur du sorterar matavfall gå in på www.nsr.se för mer
information eller ring NSR på 042-400 13 40.

Behöver du fler papperspåsar till
ditt matavfall?
Matavfall får endast samlas in i papperspåsar som delas
ut av NSR: s entreprenör. Dessa papperspåsar är
specialgjorda för att tåla fukt. NSR:s entreprenör delar
ut papperspåsar en gång om året. Skulle dina papperspåsar ta slut innan kan du hämta fler på NSR:s Återvinningscental Båstad.

Besök www.nsr.se
NSR har en hemsida där du kan du hitta massa information om hur du källsorterar. Under fliken hushåll finner du information om abonnemang, priser och
tjänster. På NSR:s hemsida kan du även felanmäla om ditt avfall inte blivit hämtat
på rätt dag.
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Här lämnar du ditt avfall
NSR:s Återvinningscentraler
Du som bor och vistas i Båstads kommun och har ett avfallsabonnemang har
möjlighet att kostnadsfritt lämna ditt sorterade avfall på NSR:s återvinningscentraler. Här har du möjlighet att lämna förpackningar, tidningar, grovavfall,
trädgårdavfall, elektronikavfall, farligt avfall, hela kläder till välgörande ändamål,
träavfall, skrot och schakt.
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Öppet måndag – lördag, besök www.nsr.se
för aktuella öppettider.

Vem gör vad?
NSR ansvarar för all hämtning av
hushållsavfall och slam. Det är NSR
ni kontaktar med alla frågor kring er
avfallshantering och slamtömning. NSR
skickar även ut fakturorna för er avfallshantering.
SITA är det företag som NSR upphandlat
för att hämta ert hushållsavfall och ert
slam. Det är SITA som hämtar avfallet
vid er bostad.

Öppet måndag – lördag, besök www.nsr.se
för aktuella öppettider.

Återvinningsstationer i
Båstads kommun
Dina förpackningar och tidningar kan
du även lämna på någon av de 15 återvinningsstationer som finns i Båstads
kommun. Dessa drivs och sköts av
Förpacknings- och tidningsinsamlingen
AB (FTIAB). Besök www.ftiab.se för att
hitta din närmsta återvinningsstation
och kontaktuppgifter till FTIAB.

NSR® AB Hjortshögsvägen 1 251 89 Helsingborg
tel 042-400 13 40 kundservice@nsr.se www.nsr.se

