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Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-12-20
Samtliga priser är inklusive moms.
Vi reserverar oss för eventuella tryckfel.

Förord
Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) ansvarar för långsiktig planering och upphandling av
avfallstjänster åt Båstads kommun. NSR föreslår taxesättning som beslutas av kommunfullmäktige.
Verksamheten finansieras helt av taxeintäkter från avfallskollektivet (våra kunder). Skattefinansiering
förekommer inte.
Avfallshanteringen regleras i miljöbalken och avfallsförordningen som gäller i hela landet.
I kommunens renhållningsordning finns de lokala bestämmelserna för avfallshanteringen.
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Allmänna bestämmelser
Allmänt
Dessa föreskrifter om avgifter har kommunfullmäktige beslutat med stöd av 27 kap. 4§ miljöbalken.
Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av avfall som utförs genom
kommunens försorg.
Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan miljövänlig
avfallshantering stimuleras.
Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler
NSR har på uppdrag av kommunfullmäktige ansvaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads
kommun. För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i miljöbalken, avfallsförordningen,
andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt kommunens renhållningsordning som
finns på www.nsr.se
Ansvar för avfallsbehållare
Avfallsbehållare ägs och tillhandahålles av NSR som också står för normalt slitage.
Vid åverkan (ex.vis målning, håltagning eller skador efter olämpligt innehåll), skadegörelse,
vårdslöshet eller om behållare försvinner står abonnenten för reparation eller ersättande.
Betalningsskyldighet och betalningsmottagare
Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna tillräckliga abonnemang för aktuell
avfallshantering. Avgiften ska betalas till NSR.
Betalningsskyldighet gäller även då avfall inte kunnat hämtas på grund av att avfallsbehållaren inte
varit tillgänglig vid tömningstillfället, inte använts eller varit placerad på annat sätt än det i
abonnemanget specificerade sättet.
Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas till NSR.
Betalning
Villahushåll faktureras kvartalsvis i början av februari, maj, augusti och november med förfallodag i
slutet av samma månad. Faktura som exempelvis skickas ut i februari omfattar januari, februari och
mars och har förfallodag den siste februari.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter faktureras i början av varje månad med förfallodag i slutet av
samma månad. Fakturan omfattar faktureringsmånaden.
Slam och extratjänster faktureras efter genomförandet.
Betalning görs till NSR via bankgiro, autogiro eller e-faktura. Företag kan även betala via Sve-faktura.
Abonnenter som väljer e-faktura kan välja att få månadsfaktura.
Om fakturan inte betalas i tid skickas påminnelse ut 5 dagar efter förfallodagen, inkasso skickas 10
dagar efter påminnelsen.
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Dröjsmålsränta
Debiteras enligt §6 räntelagen (1975:635)
Moms
Alla priser i Avfallstaxan är angivna inklusive moms.
Särskilda avgifter
För hämtning med andra metoder än de som är beskrivna i denna avfallstaxa eller där förhållandena
väsentligt avviker från vad som är normalt debiteras avgift per timme. Vid behov får NSR:s styrelse
besluta om tillfälliga avgifter baserat på principer i denna taxa och självkostnad för tjänsten.
Tolkningsföreträde
Renhållningschefen äger tolkningsföreträde gällande avfallstaxan.

Definitioner
Grundavgift är en årlig avgift som ska täcka kostnader för kundservice, fakturering, planering,
utveckling, information, administration och återvinningscentraler samt insamling och behandling av
farligt avfall och grovavfall.
Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där ingen
verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.

Grundavgift
Villahushåll, permanentboende
Villahushåll, fritidsboende
Flerfamiljsfastighet
Verksamhet
Uppehåll
Befrielse
* Ingår i den rörliga avgiften

Avgift/år
800 kr
740 kr
*
*
420 kr
420 kr

Rörlig avgift är en årlig avgift som ska täcka kostnaderna för insamling och behandling av
hushållsavfallet. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av abonnentens val av behållarstorlek,
tömningsintervall m.m.
Återvinningspremie – premie som återbetalas till abonnenter som väljer abonnemang med två
fyrfackskärl. Premiens storlek är beroende av de intäkter NSR får in vid försäljning av insamlat
producentansvarsmaterial.

Övriga definitioner anges i kommunens renhållningsordning.
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Undantag enligt renhållningsordningen
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
Gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats
När två eller flera fastigheter har gemensamma avfallsbehållare betalar varje hushåll grundavgift.
Den rörliga avgiften debiteras på den fastighetsinnehavare som innehar abonnemanget.
Fastighetsinnehavarna sköter själv den ekonomiska ersättningen sinsemellan.
Ansökan om gemensamma avfallsbehållare eller uppställningsplats görs hos kommunen.
Uppehåll
Vid tidsbestämt uppehåll i hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om uppehåll görs hos kommunen.
Befrielse
Vid befrielse från hämtning av hushållsavfall debiteras endast grundavgift.
NSR tar ut en avgift för hemtagning och utsättning av kärl.
Ansökan om befrielse görs hos kommunen.

Förlängt hämtningsintervall
Läs mer i kommunens renhållningsordning på www.nsr.se
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VILLAHUSHÅLL
Abonnemang
Villahushåll – en- eller tvåfamiljsfastighet. Till denna kategori räknas samtliga fastigheter taxerade
som småhus.
Permanentboende - när någon är folkbokförd på fastigheten.
Fritidsboende - Villahushåll som endast utnyttjas för fritidsändamål och där ingen är folkbokförd på
fastigheten. Fritidsboende kan även välja bland abonnemang för permanentboende.
Matavfallspåsar ingår i abonnemang som har insamling av matavfall.
Vill man ha fler matavfallspåsar klämmer man en tom matavfallspåse i kärlet för matavfall och får då
en bunt matavfallspåsar nästa gång kärlet töms. Fler påsar kan hämtas på återvinningscentralen.

Fyrfackskärl
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner samt mjukplastsäckar ingår i abonnemanget.
Kärl 1:
Kärl 2:
Plastsäck:

Matavfall och restavfall i kärlet.
Hårdplast- och metallförpackningar i insatsen.
Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
Förpackningar färgat och ofärgat glas i insatsen.
Mjukplastförpackningar

Abonnemang för permanentboende
Tömningar per år
Kärl 1
Kärl 2 *
26
13
26
13
26
13

Grundavgift
800 kr
800 kr
800 kr

370+370 l kärl
26
26
240+240 l kärl
26
26
* Extra Kärl 2 med 13 tömn/år, 830 kr/år

800 kr
800 kr

Behållarstorlek
370+370 l kärl
240+240 l kärl
660+660 l kärl

Rörlig
avgift
1735 kr
1390 kr
3000 kr

2300 kr
1955 kr

Återvinningspremie
-56 kr
-56 kr
-56 kr

Total
avgift/år
2479 kr
2134 kr
3744 kr

-56 kr
-56 kr

3044 kr
2699 kr

Hämtning av grovavfall, mjukplast och farligt avfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Abonnemang för fritidsboende

Behållarstorlek
370+370 l kärl
240+240 l kärl

Tömningar per år *
Kärl 1
Kärl 2
19
10
19
10

Grundavgift
740 kr
740 kr

Rörlig
avgift
1370 kr
1070 kr

Återvinningspremie
-14 kr
-14 kr

Total
avgift/år
2096 kr
1796 kr

370+370 l kärl
19
19
740 kr
1785 kr
-14 kr
2511 kr
240+240 l kärl
19
19
740 kr
1480 kr
-14 kr
2206 kr
* Kärlen töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året. (19 tömn/år)
Alternativt töms kärl 2 var fjärde vecka under vecka 14–39 och var åttonde vecka resten av året. (10
tömn/år)

Hämtning av grovavfall, mjukplast och farligt avfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9

Tvåfackskärl
Ett tvåfackskärl för matavfall och restavfall ingår i abonnemanget.
Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar till återvinningsstation eller
återvinningscentral.
Abonnemang för permanentboende

Behållarstorlek
370 l kärl
240 l kärl
370 l kärl *
* Nytecknas ej.

Tömningar
per år
26
26

Grundavgift
800 kr
800 kr

Rörlig
avgift
2700 kr
2355 kr

Återvinningspremie
0 kr
0 kr

Total
avgift/år
3500 kr
3155 kr

52

800 kr

5200 kr

0 kr

6000 kr

Abonnemang för fritidsboende
Tömningar
GrundRörlig
ÅtervinningsBehållarstorlek
per år *
avgift
avgift
premie
370 l kärl
19
740 kr
2055 kr
0 kr
240 l kärl
19
740 kr
1720 kr
0 kr
* Kärlet töms varannan vecka under vecka 14–39 och var fjärde vecka resten av året.

Total
avgift/år
2795 kr
2460 kr

Hämtning av grovavfall och farligt avfall – Sidan 11
Sommartömning – kärl med matavfall – Sidan 9
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Övriga abonnemang för permanentboende och fritidsboende
Ett kärl för restavfall ingår i abonnemanget.
Hemkompost
För villahushåll där fastighetsägaren fått beviljat från kommunen förlängt tömningsintervall och att
kompostera allt matavfall på fastigheten. Abonnenten måste själv köra förpackningar och tidningar
till återvinningsstation eller återvinningscentral.
Tömningar
GrundRörlig
ÅtervinningsTotal
Behållarstorlek
per år
avgift
avgift
premie
avgift/år
190 l
13 **
800 kr
870 kr
0 kr
1670 kr
190 l *
4 **
800 kr
400 kr
0 kr
1200 kr
140 l *
4 **
800 kr
400 kr
0 kr
1200 kr
Specialdispens
Personer som inte kan sortera sitt avfall på grund av sjukdom eller liknande kan teckna abonnemang
för blandat hushållsavfall (restavfall). För att få teckna abonnemang krävs intyg på att man inte kan
sortera sitt avfall. Intyg kan ges från vårdcentral, hemtjänst eller liknande
Ansökan om abonnemang med specialdispens görs hos NSR.
Specialdispens beviljas för max 2 år i taget.
Tömningar per år
GrundRörlig
ÅtervinningsTotal
Behållarstorlek
Kärl 1
avgift
avgift
premie
avgift/år
190 l
19 ***
740 kr
1125 kr
0 kr
1865 kr
190 l
26
800 kr
1400 kr
0 kr
2200 kr
240 l *
26
800 kr
1875 kr
0 kr
2675 kr
370 l
26
800 kr
1875 kr
0 kr
2675 kr
Kompletteringskärl
För villahushåll där det uppstår mycket restavfall, exempelvis blöjor, kan abonnemang tecknas i
kombination med fyrfacks- eller tvåfackskärl.
För kompletteringskärlet betalas ingen extra grundavgift.
Tömningar per år
GrundRörlig
ÅtervinningsTotal
Behållarstorlek
Kärl 1
avgift
avgift
premie
avgift/år
190 l
19 ***
0 kr
1125 kr
0 kr
1125 kr
190 l
26
0 kr
1400 kr
0 kr
1400 kr
240 l *
26
0 kr
1875 kr
0 kr
1875 kr
370 l
26
0 kr
1875 kr
0 kr
1875 kr
* Nytecknas ej.
** Kan tecknas av både permanent- och fritidsboende. Grundavgift fritidsboende 740 kr/år.
4 tömn/år = tömning var 13:e vecka.
*** Kan endast tecknas av fritidsboende.
Hämtning av grovavfall och farligt avfall – Sidan 11

Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24-35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar.

Sommartömning
Kärl med matavfall

Tömningar
per år
6

Total
avgift/år
500 kr
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Trädgårdsavfall - Villahushåll
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller
tömning var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46.

Behållarstorlek
370 l kärl
190 kärl
* Nytecknas ej.

Tömningar
Total
per år
avgift/år
10 *
680 kr
20
950 kr
20
800 kr

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan plats som NSR anvisar.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Dragväg - Villahushåll
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast, farligt avfall och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter kan inte nytecknas av arbetsmiljöskäl.
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se
Kärlen ska placeras 0–2 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från
renhållningsfordonet fram till första kärlet. Avståndet räknas som enkel väg fram till första kärlet.
Prisexempel
Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter

Dragväg
0-2 m
3-10 m
11-20 m
21-30 m
31-40 m
41-50 m

13
0 kr
163 kr
325 kr
488 kr
650 kr
813 kr

Tömningar per år
26
39
0 kr
0 kr
325 kr
488 kr
650 kr
975 kr
975 kr
1463 kr
1300 kr
1950 kr
1625 kr
2438 kr
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52
0 kr
650 kr
1300 kr
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2600 kr
3250 kr
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Grovavfall – Villahushåll
Lämna på Återvinningscentral
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.
Myndiga personer som inte är folkbokförda i någon av de uppräknade kommunerna men som
tecknat ett avfallsabonnemang för en villafastighet i någon av kommunerna kan lämna sorterat
grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.
För båda ovanstående gäller att de 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr på
besök. Återvinningsmaterial som lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar,
förpackningar och elektronikavfall lämnas kostnadsfritt.
Hämtning vid fastigheten
I abonnemang för villahushåll ingår hämtning av grovavfall 6 gånger per år, max 5 kollin per gång.
Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon kan stanna i anslutning till
fastigheten eller på annan plats som NSR anvisar. Grovavfall hämtas som separata och oemballerade
kollin.
Fler hämtningar, eller om man vill få många kollin grovavfall hämtade vid samma tillfälle, kan
beställas mot särskild avgift.
Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning.

Mjukplastförpackningar och farligt avfall - Villahushåll
I abonnemang med fyrfackskärl ingår hämtning av mjukplastförpackningar 6 gånger per år.
Mjukplastförpackningar samlas i en plastsäck som hämtas efter budning. Ny plastsäck fås i samband
med hämtning.
Hämtning av mjukplast bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Kund ska vid bokning lämna information
om innehållet i den röda boxen. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon
kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan plats som NSR anvisar. Mjukplastsäck ska vara
losstagen från säckställ eller liknande och knuten vid hämtning.
I abonnemang ingår hämtning av farligt avfall 6 gånger per år.
Farligt avfall samlas i en röd box som hämtas efter budning.
Hämtning av farligt avfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 veckodagar från bokning. Kund ska vid bokning lämna information
om innehållet i den röda boxen. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg där renhållningsfordon
kan stanna i anslutning till fastigheten eller på annan plats som NSR anvisar. Vid hämtning ska locket
på den röda boxen vara väl förslutet.
Trädgårdsavfall – Sidan 10
Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 12
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Tilläggstjänster och andra avgifter - Villahushåll
Felsorteringsavgift – Matavfall
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter
påpekande utgår felsorteringsavgift.
Villahushåll, per kärl och tillfälle
Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Villakärl

Avgift

150 kr
Avgift

150 kr

Låst dörr eller grind
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för
öppnande.
Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller digital
nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se
Villahushåll, per kärl och tömning

Avgift

5,00 kr

SMS-tjänst
Villahushåll kan få en påminnelse om att ställa ut sina kärl för tömning.
Anmäl dig hos NSR:s kundservice.

Avgift
Utan
kostnad

Abonnemangsändring *
Per tillfälle Per kärl
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion
0 kr
0 kr
Avsluta abonnemang
200 kr
100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl)
200 kr
0 kr
Byta kärlstorlek
200 kr
100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl)
200 kr
100 kr
Återstart, vilande abonnemang
200 kr
0 kr
* Ingen avgift utgår:
- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte.
- då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter
och verksamheter.
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Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl
Hämtning av grovavfall utöver de hämtningar som ingår i villahushållens
abonnemang eller då man önskar hämtning av fler kollin per tillfälle.
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter
Hämtning av grovavfall bokas hos NSR:s kundservice.

Övriga priser
Flakbil/servicebil med förare
Renhållningsfordon med förare
Extrapersonal
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.

Avfallstaxa 2018 – Båstads kommun
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per lock
och år
50 kr
75 kr
100 kr
Avgift

350 kr
70 kr

Per
påbörjad
timme
900 kr
1250 kr
350 kr
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FLERFAMILJSFASTIGHETER och VERKSAMHETER
Abonnemang
Flerfamiljsfastighet – Bostadshus med minst tre bostadslägenheter.
Samfällighetsföreningar med gemensamt avfallsutrymme kan betraktas som flerfamiljsfastighet.
Verksamhet – Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, kontor, hotell,
båtklubbar m.m. som inte är avsedda för boende.

Matavfall
Flerfamiljsfastigheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar/hushåll och år ingår i abonnemang för
matavfall.
Verksamheter: 100 st. 9-liters matavfallspåsar per matavfallskärl och år ingår i abonnemang för
matavfall.
Matavfallspåsar kan beställas hos NSR:s kundservice.
Beställda påsar hämtas på NSR, Makadamgatan 8 i Helsingborg eller på kommunens
återvinningscentral efter mottagen bekräftelse. Alternativt kan utkörning bokas mot särskild avgift.
Kontakta NSR:s kundservice för beställning och eventuell utkörning.
Schemalagd
tömning
Helgdagar *

Tömningar
Total avgift/år
per år
Vardagar
26
680 kr
52
1360 kr
190 l kärl (Flerfamiljsfastigheter)
26
925 kr
52
1850 kr
300 kr
Markbehållare, 1 kbm **
26
6400 kr
Inkl. insatssäckar
52
12 800 kr
Markbehållare, 1 kbm **
26
6000 kr
Exkl. insatssäckar
52
12 000 kr
Matavfallstank, 0–5 kbm ***
915 kr/tömning
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända
lyftanordningar. NSR hanterar inte kundernas egna insatssäckar.
*** NSR ansvarar för tömning av matavfallstankar vid flerfamiljsfastigheter och verksamheter som
ger upphov till matavfall, t.ex. restauranger, storkök och butiker. Tömning beställs hos NSR:s
kundservice. Behandlingsavgift 275 kr/ton tillkommer.
Behållarstorlek
140 l kärl (Verksamheter)

Sommartömning – Kärl med matavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar.

Sommartömning
Kärl med matavfall

Tömningar
per år
6

Total
avgift/år
500 kr
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Restavfall
Tömningar
per år
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52
26
52

Behållarstorlek
190 l kärl
370 l kärl
660 l kärl
1000 l kärl **

Total avgift/år
Vardagar
1635 kr
3270 kr
2795 kr
5585 kr
3735 kr
7470 kr
5340 kr
10 680 kr
19 100 kr
38 200 kr
31 100 kr
62 200 kr
18 000 kr
36 000 kr
30 000 kr
60 000 kr

Schemalagd
tömning
Helgdagar *

300 kr

400 kr
Markbehållare, 3 kbm ***
Inkl. insatssäckar
Markbehållare, 5 kbm ***
Inkl. insatssäckar
Markbehållare, 3 kbm ***
Exkl. insatssäckar
Markbehållare, 5 kbm ***
Exkl. insatssäckar
Container - Sidan 13
* Erbjuds endast under juni, juli och augusti. Pris per kärl och tömning.
** Endast då kärlet står i omedelbar närhet till renhållningsfordonets uppställningsplats.
*** Kontakta NSR i god tid före installation för information om placering och godkända
lyftanordningar. NSR hanterar inte kunds egna insatssäckar.

Sommartömning – Kärl med restavfall
Tömning varje vecka under vecka 24–35, totalt 6 gånger extra utöver ordinarie tömningar.

Sommartömning
Kärl med restavfall

Tömningar
per år
6

Total
avgift/år
600 kr

Akuttömning – mat- och restavfall
Akut extratömning beställd före kl. 15.00 vardagar utförs samma dag mot särskild avgift.
Akuttömning kan endast beställas per telefon.

Behållarstorlek
Matavfall
Restavfall

Avgift per kärl
och tillfälle
350 kr
500 kr
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Tömning av avfall oftare än en gång i veckan (tömning en gång/dag)
Gäller kärl container och markbehållare.

Tömningsfrekvens
2 ggr/vecka
3 ggr/vecka
4 ggr/vecka
5 ggr/vecka

104 tömningar/år
156 tömningar/år
208 tömningar/år
260 tömningar/år

Avgift för
52 tömn/år
multiplicerat med
2,2
3,5
4,9
6,4

Tömning av avfall oftare än en gång per dag
Erbjuds endast under juni, juli och augusti.
Kontakta NSR för information.

Fyrfackskärl – för mindre flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Två kärl för totalt åtta avfallsfraktioner ingår i abonnemanget. Max 3 uppsättningar per hämtställe.
Matavfallspåsar ingår i abonnemanget. Läs mer på sidan 15
Hämtning av grovavfall och mjukplast ingår inte i abonnemanget.
Kärl 1:
Kärl 2:

Matavfall och restavfall i kärlet.
Hårdplastförpackningar och metallförpackningar i insatsen.
Tidningar och pappersförpackningar i kärlet.
Färgade och ofärgade glasförpackningar i insatsen.

Tömningar per år *
Behållarstorlek
Kärl 1
Kärl 2
370+370 l kärl
26
13
660+660 l kärl
26
13
* Andra tömningsintervall erbjuds ej.
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Rörlig
avgift
2535 kr
4000 kr

Återvinningspremie
-56 kr
-56 kr

Total
avgift/år
2479 kr
3944 kr
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Trädgårdsavfall
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Tömning varannan vecka, vecka 9–47 eller 10–48 eller var fjärde vecka, vecka 9–45 eller 10–46.

Behållarstorlek
370 l kärl
190 kärl
* Nytecknas ej.

Tömningar
Total
per år
avgift/år
10 *
680 kr
20
950 kr
20
800 kr

Trädgårdskärlet ska på tömningsdagen placeras vid tomtgräns invid godkänd farbar väg där
renhållningsfordon kan stanna i anslutning till fastigheten, eller på annan plats som NSR anvisar.
Om trädgårdskärlet placeras tillsammans med övriga avfallskärl måste trädgårdskärlet stå närmast
tomtgränsen och max 2 meter in på tomten.
Dragväg för trädgårdskärl erbjuds inte av arbetsmiljöskäl.

Evenemangstaxa
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Vid tillfälliga publika evenemang finns det möjlighet att boka avfallshämtning hos NSR. För större
publika evenemang och containers offereras separat.
Kontakta NSR:s kundservice för mer information och för bokning. Bokning måste göras minst två
veckor före önskad startdag.

Kärlhyra
Matavfall
Återvinningsmaterial
Restavfall

Utsättning, hemtagning och sluttömning
Utsättning
Hemtagning och sluttömning, matavfall och återvinningsmaterial
Hemtagning och sluttömning, restavfall
Utsättning, hemtagning och sluttömning görs vardagar kl. 8-16.
Övriga tider offereras.

Extratömning
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, vardagar kl. 8-18.
Samtliga fraktioner och kärlstorlekar, övriga tider
Behandlingsavgifter ingår i priserna.
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Per kärl
och dygn
10 kr
10 kr
20 kr
Total avgift
per kärl
100 kr
50 kr
100 kr

Per kärl
och tömning
100 kr
Offert
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Dragväg
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Dragväg är en extratjänst som kan beställas genom NSR:s kundservice.
Dragväg kan inte tecknas för trädgårdskärl, 1000-liters kärl, mjukplast, farligt avfall och grovavfall.
Dragväg som överstiger 50 meter nytecknas inte av arbetsmiljöskäl.
Vägen mellan kärlet och renhållningsfordonet ska vara jämn och hårdgjord. Den bör inte ha någon
lutning. Vintertid ska vägen vara snöröjd och halkfri.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se
Kärlen ska placeras 0–5 meter innanför tomtgränsen invid godkänd farbar väg där renhållningsfordon
kan stanna i anslutning till fastigheten på tömningsdagen, eller på annan plats som NSR anvisar.
Avståndet mäts från tomtgränsen till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Om renhållningsfordonet inte kan stanna i anslutning till fastigheten räknas dragväg från
renhållningsfordonet fram till mitten av miljöhus eller motsvarande.
Avståndet räknas som enkel väg.

Prisexempel
Per kärl, tömning och per påbörjat 10-tal meter

Dragväg
0-5 m
6-10 m
11-20 m
21-30 m
31-40 m
41-50 m

13
0 kr
163 kr
325 kr
488 kr
650 kr
813 kr

26
0 kr
325 kr
650 kr
975 kr
1300 kr
1625 kr
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12,50 kr
Tömningar per år
39
0 kr
488 kr
975 kr
1463 kr
1950 kr
2438 kr

52
0 kr
650 kr
1300 kr
1950 kr
2600 kr
3250 kr

104
0 kr
1300 kr
2600 kr
3900 kr
5200 kr
6500 kr
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Grovavfall (hushållsavfall)
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Myndiga personer som är folkbokförda i någon av kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs,
Åstorp eller Ängelholm kan lämna sorterat grovavfall på NSR:s återvinningscentraler.
De 12 första besöken är kostnadsfria, därefter kostar det 250 kr per besök. Återvinningsmaterial som
lyder under lagen om producentansvar som till exempel tidningar, förpackningar och elektronikavfall
lämnas kostnadsfritt.

Budad hämtning
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter

350 kr
70 kr

Schemalagd hämtning
26 eller 52 hämtningar per år. Pris per hämtning.
Framkörningsavgift inkl. 5 minuters lastning
Per lastningsminut utöver 5 minuter

300 kr
60 kr

Hämtning av grovavfall bokas genom NSR:s kundservice.
Hämtning sker normalt inom 14 dagar från bokning.

Farligt avfall
Boende i flerfamiljsfastigheter har tillgång till röd box för insamling av farligt avfall från hushållet.
Den röda boxen töms efter budning eller schema. Kund ska vid budning lämna information om
innehållet i den röda boxen. Vid hämtning ska locket på den röda boxen vara väl förslutet. Övrigt
farligt avfall ska lämnas på återvinningscentral.
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Container och Autoflak/Lastväxlare
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Container – Restavfall
Behållarstorlek
3 kbm
6 kbm
8 kbm
10 kbm

Tömningar
per år
26
52
26
52
26
52
26
52

Total
avgift/år
19 665 kr
35 815 kr
31 100 kr
58 010 kr
40 470 kr
76 620 kr
49 880 kr
94 400 kr

Tilläggsavgifter - container
Total avgift
Utsättning
1495 kr
Hemtagning *
1495 kr
Bomkörning
400 kr
* Tömning och behandlingsavgift ingår.

Autoflak/Lastväxlare – Restavfall och Trädgårdsavfall
Behållarstorlek
18–42 kbm

per år
17 995 kr

Hyra
per månad
1610 kr

per vecka *
635 kr

Utsättning

550 kr

Tömning
Startavgift, 1 timme
Per påbörjad halvtimme utöver första timmen

800 kr
400 kr

Behandlingsavgift
Restavfall
Grovavfall
Trädgårdsavfall

Per ton
1300 kr
1800 kr
375 kr

Hemtagning **

550 kr

Tilläggsavgifter
Losstagning av komprimatorbehållare
70 kr
Nätning
70 kr
Bomkörning
300 kr
* Minimidebitering är en vecka
** Behandlingsavgift tillkommer om behållaren innehåller avfall.
Abonnemang för trädgårdsavfall – Sidan 18
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Tilläggstjänster och andra avgifter
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Felsorteringsavgift – Matavfall
Vid upprepad felsortering av matavfall och om förbättring inte skett efter
påpekande utgår felsorteringsavgift.
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per kärl och tillfälle
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per markbehållare och tillfälle
Överfullt – Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Då kärlen är överfulla vid tömning och därmed kräver extra manuell hantering.
Restavfall och matavfall, per kärl och tillfälle
Tidningar och förpackningar, per kärl och tillfälle
Extratömning inom tre arbetsdagar, per behållare och tillfälle
Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren
uppstår tillfälligt på fastigheten kan detta hämtas mot särskild avgift.
Extratömning kan beställas hos NSR:s kundservice.
Mjukplastsäckar, per abonnemang
Restavfall – kärl 190–370 l
Restavfall – kärl 660–1000 l
Matavfall - kärl 140–370 l
Markbehållare, 1 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)
Markbehållare, 3 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)
Markbehållare, 5 kbm, matavfall (inkl. insatssäck)
Markbehållare, 1 kbm, matavfall (exkl. insatssäck)
Markbehållare, 3 kbm, matavfall (exkl. insatssäck)
Markbehållare, 5 kbm, matavfall (exkl. insatssäck)
Container, 3 kbm, restavfall
Container, 6 kbm, restavfall
Container, 8 kbm, restavfall
Container, 10 kbm, restavfall
Låst dörr eller grind
Om avfallsbehållare placeras innanför låst dörr eller grind utgår avgift för
öppnande.
Olåsta dörrar/grindar och dörrar/grindar försedda med kodlås eller digital
nyckel ingår i abonnemanget.
Vid nytecknande accepteras endast dörrar/grindar som är olåsta eller
försedda med kodlås eller digital nyckel.
Dörrar/grindar får inte ha tröskel, trappsteg eller nivåskillnad. De ska vara
försedda med uppställningsanordning och ha tillräcklig storlek.
Läs mer i kommunens Renhållningsordning på www.nsr.se
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per fraktion och tömning
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Avgift

150 kr
1500 kr
Avgift
250 kr
200 kr
Avgift

200 kr
300 kr
350 kr
150 kr
1025 kr
1185 kr
1565 kr
1000 kr
1140 kr
1520 kr
970 kr
1625 kr
2060 kr
2500 kr
Avgift

5,00 kr
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Abonnemangsändring *
Per tillfälle Per kärl
Nytecknande av abonnemang eller ny fraktion
0 kr
0 kr
Avsluta abonnemang
200 kr
100 kr
Utöka abonnemang (Fler kärl)
200 kr
0 kr
Byta kärlstorlek
200 kr
100 kr
Minska abonnemang (Färre kärl)
200 kr
100 kr
Återstart, vilande abonnemang
200 kr
0 kr
* Ingen avgift utgår:
- vid ändring av abonnemang inom 2 månader från ägarbyte.
- då villahushåll byter till abonnemang med fyrfackskärl.
- vid utökande av antalet kärl för matavfall, tidningar eller förpackningar vid flerfamiljsfastigheter
och verksamheter.
Utkörning av matavfallspåsar
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter, per tillfälle

Lock-i-lock – Ett lock som går att öppna från två håll.
190 l kärl
240 l kärl
370 l kärl

Övriga priser
Flakbil/servicebil med förare
Renhållningsfordon med förare
Extrapersonal
Ev. behandlingsavgifter för avfallet tillkommer.
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Avgift
450 kr
Avgift
per lock
och år
50 kr
75 kr
100 kr
Per
påbörjad
timme
900 kr
1250 kr
350 kr
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SLAMTÖMNING
Abonnemang ska tecknas för regelbunden, schemalagd tömning av slam. Avgifterna som anges gäller
vid maximalt 20 meters slanglängd mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och anslutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd än 20 meter tas särskild avgift ut.
Inför slamtömning ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom
slamsugning eller med kranbil (fosforfällor). Brunnen eller tanken ska vara frilagd, väl synlig, tydligt
markerad och lättillgänglig för tömning. Körbar väg fram till brunnen/tanken ska finnas. Behövs
framgrävning, handräckning eller utnyttjande av särskild inhyrd lyftanordning för lockets avlägsnande
utgår särskild avgift.
Brunnslock får väga max 25 kg.
För att minska risken för skador på våra fordon ska det finnas en fri bredd på minst 4 meter och en fri
höjd på minst 4 meter där fordonet ska köra.
Priset ”Schemalagd årlig tömning” gäller första tömningen per år. Om man önskar fler schemalagda
tömningar per år betalar man för ”Budad tömning inom 7 dagar” för övriga tillfällen.
Budad tömning utförs vardagar inom 7 resp. 2 arbetsdagar.
Bomkörning – Debiteras då planerad tömning av brunn/tank inte kan utföras på grund av hinder som
entreprenören inte råder över.
Beställning av slamtömning görs hos NSR:s kundservice

Två- och trekammarbrunnar, minireningsverk *, septiktankar och
slamavskiljare
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Schemalagd
årlig
Budad tömning
Brunnsstorlek
tömning
inom 7 dagar Inom 2 dagar
0 - 1,49 kbm
625 kr
780 kr
1125 kr
1,5 – 2,99 kbm
935 kr
1170 kr
1645 kr
3,0 – 6,00 kbm
1350 kr
1685 kr
2100 kr
Tillägg per kbm slam över 6 kbm
375 kr
375 kr
375 kr
* Minireningsverk – Inplastad instruktion för handhavande och tömning ska finnas på anläggningen
i samband med tömning, lätt åtkomlig för tömningspersonalen.
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Slutna tankar
Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Brunnsstorlek
0 - 1,49 kbm
1,5 – 2,99 kbm
3,0 – 6,00 kbm
Tillägg per kbm slam över 6 kbm

Schemalagd
årlig
Budad tömning
tömning
inom 7 dagar Inom 2 dagar
750 kr
935 kr
1380 kr
1125 kr
1405 kr
1820 kr
1500 kr
1875 kr
2195 kr
375 kr
375 kr
375 kr

Akuttömning av slamavskiljare eller sluten tank
Kan endast beställas per telefon.
Tömning bokas genom NSR:s kundservice. När NSR:s kundservice har stängt tas beställningen emot
på jourtelefon 010-45 00 500.
Fastighetsinnehavaren ska förbereda anläggningen så att tömning kan ske genom slamsugning.
Akuttömning
Tömning samma dag - Beställning vardagar före kl. 14.00
Tömning nästa arbetsdag Beställning vardagar.
Tömning inom 4 timmar - Beställning vardagar samt lördagar,
söndagar och helgdagar
Tömning inom 24 timmar - Beställning vardagar samt lördagar,
söndagar och helgdagar

Avgift
4225 kr
2600 kr
6100 kr
5400 kr

Fettavskiljare
Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska samlas in genom
kommunens försorg. Tömning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.

Brunnsstorlek
0 - 1,49 kbm
1,5 – 6,00 kbm
Tillägg per kbm slam över 6 kbm

Schemalagd
årlig
tömning
1250 kr
1690 kr
750 kr
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Budad tömning
Inom 7 dagar
1625 kr
2200 kr
750 kr

Inom 2 dagar
1910 kr
2565 kr
750 kr
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Fosforfällor
Tömning ska utföras i den omfattning som kommunen bestämmer.
Tid på plats, per påbörjad timme
Behandlingsavgift, per kbm

1590 kr
130 kr

Köksbrunnar, sjunkbrunnar och gårdsbrunnar
Ex. BDT-brunnar
Tömning i samband med schemalagd tömning av slamavskiljare
eller sluten tank.
Tömning vid andra tillfällen
Behandlingsavgift 150 kr/ton tillkommer.

400 kr
1590 kr

Toalettbodar
Ex. ”Bajamaja”
Toalettbod inkl. 1 kbm slam, per tillfälle
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten, per tillfälle
Toalettbod inkl. 1 kbm slam + påfyllning av vatten + städning,
per timme
Saneringsvätska, per liter

900 kr
1000 kr
1135 kr
130 kr

Extra tjänster
Slanglängd, per påbörjade 5 meter utöver 20 meter
Bomkörning
Slamsugning, per timme
Extrapersonal, per timme
Telefonavisering
Kombispolning i samband med tömning
(Måste beställas i förväg)

110 kr
550 kr
1135 kr
420 kr
100 kr
1340 kr

Vegetabiliskt och animaliskt fett, frityrolja
Hämtning ska ske minst en gång per år enligt kommunens renhållningsordning.
Behållare tillhandahålles av NSR.
Pris per fat och tömning
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Hämtning av latrin
Latrin uppsamlas i 45-liters engångsbehållare av plast. I abonnemanget ingår engångsbehållare med
lock och plastsäckar. På hämtningsdagen ska abonnenten knyta ihop plastsäcken och sedan placera
den väl förslutna behållaren vid renhållningsfordonets stannplats. Latrinkärl hämtas inte i
klosettutrymme.
Hämtningar
Total
Abonnemang
per år
avgift/år
Villahushåll, permanentboende *
26
4915 kr
Villahushåll, fritidsboende **
19
3592 kr
* Hämtning varannan vecka året runt.
** Hämtning varannan vecka under vecka 14-39, var fjärde vecka resten av året.
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Serviceavgifter 2018 –
Flerfamiljsfastigheter och verksamheter
Båstads kommun
Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Samtliga priser är inklusive moms
Enligt beslut i NSR:s styrelse 2017-10-12
Gäller fr.o.m. 2018-04-01
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Ljuskällor, batterier och småelektronik från flerfamiljsfastigheter
Total avgift/år
Tömningar
Enbart
per år
Småel-paket *
batteribox
13
1625 kr
1300 kr
6
815 kr
600 kr
3
450 kr
300 kr
* Ljuskällor, batterier och småelektronik

Extratömning
Per tillfälle

Avgift
250 kr

Tilläggsavgifter och andra avgifter – Sidan 22
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NSR AB 251 89 Helsingborg
042-400 13 40 kundservice@nsr.se
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