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NY AVFALLSTAXA – SÅ KAN DU
PÅVERKA DIN KOSTNAD
Den 1 april började avfallstaxan för 2019 att gälla. För att få så låg kostnad som möjligt gäller det att du har
ett abonnemang med full sortering.
För dig som abonnerar på två fyrfackskärl som töms
varannan respektive var fjärde vecka minskar kostnaden.
Har du tömning oftare av ditt fyrfackskärl ökar däremot
kostnaden eftersom det leder till fler transporter som
påverkar miljön negativt. Om ditt hushåll har extra m
 ycket
restavfall en period, exempelvis blöjor, så kan du välja
till ett kompletteringskärl för restavfall istället för att ha
tätare tömning. Ett k ompletteringskärl på 190 liter kostar
1 400 kronor extra per år. Att jämföra med tömning av
kärl 1 varje vecka som kostar 2 600 kronor extra per år.
Om du har tvåfackskärl som töms varannan vecka och
väljer att fortsätta med det kommer du att få en ökad
kostnad med 400 kronor per år. Plockanalyser visar

 ämligen att det generellt sett hamnar mer förpackningar
n
och tidningar i restavfallet i hushåll som har tvåfackskärl
jämfört med hushåll som har fyrfackskärl. Genom att byta
till fyrfackskärl kan du spara över 2 500 kronor per år och
du slipper dessutom köra iväg med förpackningar och
tidningar själv.
Om du är osäker på vad du har för abonnemang och
vad du kan göra för att sänka din kostnad är du alltid
välkommen att höra av dig till vår kundservice. Du når
oss på 042-400 13 40 eller kundservice@nsr.se. Avfallstaxan
hittar du i sin helhet på www.nsr.se/avfallstaxa.

ÄNDRADE TÖMNINGSDAGAR
TÖMMER VI SOM VANLIGT MIDSOMMARVECKAN
KRISTI HIMMELSFÄRD OCH NATIONALDAGEN

Det är ingen ändring i din sophämtning runt dessa dagar.
Däremot är vår kundservice stängd alla helgdagar.

Vecka 25 tömmer vi dina kärl en dag tidigare på grund
av midsommar. Se hela årets ändrade tömningsdagar på
www.nsr.se/helgschema.

VI HÄMTAR DINA BATTERIER
Visste du att hämtning av batterier ingår i ditt abonnemang
om du har fyrfackskärl? Småbatterier är farligt avfall och
får inte läggas i kärlen eller blandas med annat avfall. Lägg
småbatterier i en tom hårdplastburk med lock och ställ den

ovanpå locket på kärlet med plastförpackningar (kärl 2)
kvällen innan tömning. Vi tar med oss batterierna samtidigt
som vi tömmer kärlet.

ORDINARIE ÖPPETTIDER PÅ
ÅTERVINNINGSCENTRALEN

FLER SÄTT ATT ÅTERVINNA

Här kan du återvinna mindre mängder avfall från ditt
hushåll kostnadsfritt 12 gånger per år. Du checkar in
på återvinningscentralen med körkort, ÅVC-kort eller
företagskundkort. Återvinningscentralen i Helsingborg
ligger på Välavägen 222.
VECKODAG

ÖPPETTIDER

Måndag

07.00-18.00

Tisdag

07.00-18.00

Onsdag

07.00-18.00

Torsdag

07.00-18.00

Fredag

07.00-16.00

Lördag

09.00-15.00

Söndag

09.00-15.00

För öppettider på helgdagar se www.nsr.se. Öppettiderna gäller
för privatpersoner och företagare med fordon under 3,5 ton.
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ÅTERVINNINGSSTATIONER
Här kan du som privatperson lämna förpackningar och
tidningar. Närmaste återvinningsstation hittar du på
www.ftiab.se. De sköts och töms av Förpacknings- och
tidningsinsamlingen AB (FTIAB).
SAMLAREN – FÖR SMÅELEKTRONIK
I Helsingborg kan småelektronik och ljuskällor
lämnas i Samlaren på följande platser:
Stora Coop, Landskronavägen
Hemköp, Stattena

MILJÖBOD FÖR FARLIGT AVFALL
Farligt avfall från privatpersoner kan lämnas i några av
våra miljöbodar. Bensinstationen lämnar ut nyckel. I
Helsingborgs stad hittar du miljöbodar på följande platser:
Preem, Ängelholmsvägen
Gulf, Landskronavägen, Rydebäck
Shell, Rusthållsgatan
Preem, Gustav Adolfsgatan

KONTAKTA ALLTID OSS VID
Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se
Utebliven tömning - kontakta oss dagen efter
Ändring av abonnemang
Beställningar
Saknar kärl, påshållare
Fakturafrågor

