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FASTIGHETSÄGARE

FASTIGHET

HYRESGÄST/BOSTADSRÄTTSINNEHAVARE

FASTIGHETENS POSTNUMMER FASTIGHETENS POSTORT

FASTIGHETENS ADRESS

FASTIGHETSÄGARENS NAMN

HYRESGÄSTENS/BRF-INNEHAVARENS NAMN

FASTIGHETSÄGARENS ADRESS

HYRESGÄSTENS/BRF-INNEHAVARENS ADRESS

FASTIGHETSÄGARENS POSTNUMMER

HYRESGÄSTENS/BRF-INNEHAVARENS POSTNUMMER

FASTIGHETSÄGARENS POSTORT

HYRESGÄSTENS/BRF-INNEHAVARENS POSTORT

FASTIGHETSÄGARENS PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER

PERSONNUMMER/ORGANISATIONSNUMMER

FASTIGHETSÄGARENS KUNDNUMMER

FASTIGHETSÄGARENS TELEFONNUMMER

HYRESGÄSTENS/BRF-INNEHAVARENS TELEFONNUMMER

DATUM

DATUM

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

 För att administrera din anmälan/ansökan samt skicka ut driftinformation till dig krävs registrering i vårt dataregister.  
 Du har rätt att ta del av de uppgifter som berör dig och även begära rättelse av dessa. Du kan läsa mer på www.nsr.se/gdpr

Enligt kommunens renhållningstaxa, med stöd av miljöbalken, är det fastighetsägaren som ska stå för fastig-
hetens renhållningsabonnemang och som ansvarar för att betala renhållningsfakturorna.

Var god texta

Var god texta

Mellan NSR AB och fastighetsägaren har följande överenskommelse slutits:

Jag som fastighetsägare godkänner att NSR AB skickar fakturan till min hyresgäst. Jag godkänner även att min 
hyresgäst/bostadsrättsinnehavare kan ändra abonnemanget för hämtning av hushållsavfall och slam enligt gällan-
de regler för renhållning och även beställa extra tömningar.  
Betalar inte min hyresgäst/bostadsrättsinnehavare sina fakturor får jag en påminnelse innan fakturan skickas till 
inkasso med mina uppgifter. 
Vid återkommande inkassoärenden har NSR AB rätt att fortsättningsvis skicka fakturorna till mig. Jag som fastig-
hetsägare har rätt att bryta denna överenskommelse genom att kontakta NSR AB. 
Flyttar min hyresgäst/bostadsrättsinnehavare är jag ansvarig för att informera NSR AB om detta. Hyresgästen/
bostadsrättsinnehavaren kan ta bort sitt namn för fakturautskick.

Vid överenskommelse gällande fakturering under löpande period reglerar NSR AB inte avgiftsfördelningen mellan 
parterna.
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