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FASTIGHETSUPPGIFTER – Var god texta 

Fastighetsbeteckning (avser villa) 
 

Kundnr hos NSR eller hos Höganäs kommun*  

Hyresvärd/BRF/Samfällighet  Telefon till Hyresvärd/BRF/Samfällighet 

Namn  Personnr 
 

Adress 

Postnummer Ort 

Telefon/mobil E-post 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med gällande lagstiftning. Du godkänner att din information får lagras och bearbetas i 
register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser. Du kan läsa mer på www.nsr.se/personuppgiftsbehandling. 

* Kundnummer hos NSR finns  på fakturan från NSR. Kundnummer hos Höganäs kommun finns på fakturan för vatten och renhållning. 

VILLKOR FÖR ÅVC-KORT 
Privatpersoner i NSRs kommuner Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp eller Ängelholm kan 
sortera grovavfallet som uppstår i vardagen och vid enklare underhåll av ditt hushåll på 
återvinningscentralerna utan kostnad. Detta ingår i din avfallstaxa, alltså den avgift du betalar för 
sophanteringen i ditt småhus, fritidshus eller som lägenhetsinnehavare i flerfamiljshus. 
 
Mer information om våra regler hittar du på vår hemsida www.nsr.se/atervinningscentraler 
 
ORSAK TILL ÅVC-KORT 
 

  Saknar svenskt körkort            Fritidsboende           Borttappat ÅVC-kort (kostar 250 kr) 

• ÅVC-kortet är en värdehandling som skall förvaras 

säkert – det är personligt och får inte överlåtas. 

• Meddela kundservice vid flytt från fastigheten.  

• Förlorat ÅVC-kort ska anmälas och spärras 

omgående. 

• Vid förlust av ÅVC-kort kostar ett nytt 250 kr inkl. moms. 

• Avfallet ska sorteras enligt gällande anvisningar 

• Vid besök på ÅVC skall legitimation kunna visas.  

• ÅVC-kortet kan spärras om det missbrukas. 

 
  Jag har läst och accepterar villkoren för ÅVC-kort Hushåll. Samt intygar att uppgifterna ovan är 

korrekta. Jag är medveten om att mina personuppgifter används och lagras enligt gällande 

lagstiftning.  
 

UNDERSKRIFT   Ifylles av NSR 
Datum och ort ÅVC Kort-nr 

Namnteckning Namn 
 
 

Namnförtydligande Godkänd legitimation 

 
LÄMNA IN PÅ ÅTERVINNINGSCENTRALEN 

http://www.nsr.se/personuppgiftsbehandling
http://www.nsr.se/atervinningscentraler
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