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1. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 
 

Avgifter i taxan är angivna inklusive moms.  

1.1. Allmänt 

Dessa föreskrifter om avgifter har kommunen beslutat med stöd av 27 kap. 4 § miljö-

balken. Avgifterna avser den insamling, transport, återvinning och bortskaffande av av-

fall som utförs genom kommunens försorg. 

Avfallstaxan är miljöstyrande och tas ut så att återanvändning, återvinning eller annan 

miljövänlig avfallshantering stimuleras. 

1.2. Ansvar för den kommunala renhållningen och gällande regler 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR) har på uppdrag av kommunfullmäktige an-

svaret för den kommunala avfallshanteringen i Båstads kommun. 

För kommunens avfallshantering gäller bestämmelserna i Miljöbalken, Avfallsförord-

ningen, andra förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken samt i renhållningsord-

ningens föreskrifter om avfallshantering för Båstads kommun. 

1.3. Definitioner 

Fast grundavgift Årlig avgift som ska bidra till kostnader för drift av återvinningscen-

tral samt behandling av avfall som lämnas på centralerna, insamling och behandling av 

grovavfall, farligt avfall och batterier samt kostnader för kundtjänst, avfallsplanering, 

utveckling och information.  

Rörlig abonnemangsavgift Årlig avgift som ska täcka kostnader för insamling och be-

handling av kärl- och säckavfall. Nivån på den rörliga avgiften avgörs av kundens val 

av behållarstorlek, hämtningsintervall m.m. 

Villahushåll är boende i en- och tvåbostadsfastigheter och till denna kategori räknas 

samtliga fastigheter taxerade som småhus utom fastigheter för fritidsboende, se nedan. 

Fritidsboende är den som är folkbokförd på annan fastighet. 

Flerbostadshus är ett bostadshus med minst tre bostadslägenheter. 

Verksamheter Skolor, förskolor, restauranger, sjukhus, fritidsanläggningar, affärer, ho-

tell, båtklubbar m m som inte utgörs av boende. 

Budning Beställning vid varje enskild hämtning och avgift betalas per hämtning. 

Abonnemang Regelbunden hämtning med bestämt intervall. 

Kbm Förkortning för kubikmeter. Anger volym på exempelvis container och slam. 

I övrigt gäller samma definitioner som i renhållningsordning för Båstad kommun. 
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1.4. Betalningsskyldig och betalningsmottagare 

Fastighetsinnehavare är betalningsskyldig och ska teckna abonnemang för aktuell av-

fallshantering. Avgiften skall betalas till NSR.  

Vid ägarbyte ska uppgifter om ny ägare och tillträdesdatum snarast lämnas skriftligt till 

NSR. 

Betalningsskyldighet gäller även vid de tillfällen då avfall inte kunnat hämtas, på grund 

av att avfallsbehållaren inte varit tillgänglig vid hämtningstillfället, inte använts eller 

varit placerad på annat sätt än det i abonnemanget specificerade sättet. 

1.5. Grundavgift 

Grundavgiften betalas av alla villahushåll, det vill säga fastighetsinnehavare med små-

hus, villor, radhus och parhus för permanentboende och fritidsboende, se tabell i kapitel 

2.1.  

Grundavgiften finansierar kostnader för planering, utveckling, information, administrat-

ion, kundtjänst, fakturering, återvinningscentraler samt insamling och behandling av 

kylmöbler, farligt avfall, småbatterier och grovavfall.  

I abonnemang för villaboende och fritidsboende ingår hämtning av grovavfall vid fas-

tigheten maximalt sex gånger per år, efter budning, se även kapitel 1.8 om tilläggstjäns-

ter. Grovavfall kan även lämnas vid återvinningscentral. 

I abonnemang för villaboende och fritidshus ingår hämtning av farligt avfall och små-

elektronik i röd box. Den röda boxen töms vid fastigheten maximalt sex gånger per år, 

efter budning. Farligt avfall från hushåll kan även lämnas vid återvinningscentral. 

Grundavgift för flerbostadshus och verksamheter är inkluderad i avgiften per behållare. 

I abonnemang för flerbostadshus ingår hämtning av grovavfall, se även kapitel 1.8 om 

tilläggstjänster. 

Grundavgift utgår för samtliga bebyggda fastigheter. Undantag görs för fastigheter där 

ingen verksamhet sker och som dessutom betraktas som obeboeliga.  

1.6. Abonnemang för permanentboende villahushåll samt fritidsbo-

ende 

A. Abonnemang med fyrfackskärl 

NSR tillhandahåller kärl för åtta avfallsslag enligt nedan samt plastsäck för insamling 

av mjukplast. Papperspåsar att lägga matavfall i, innan påsen i sin tur läggs i ett fack i 

fyrfackskärlet, ingår i avgiften för abonnemanget. 

De alternativ med avseende på storlek på kärlen och hämtningsintervall som erbjuds vi-

sas i tabell A1 med avgifter för villaboende och i tabell B1 med avgifter för fritidsbo-

ende. Säcken med mjukplast hämtas maximalt sex gånger per år, efter budning. 

Beräknade intäkter för insamlade förpackningar och tidningar tillgodoräknas kunderna 

med fyrfackskärl i form av en återvinningspremie som dras av från den sista fakturan 

för året. Premiens storlek anges i tabellerna med avgifter för kunder som haft abonne-
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manget under hela året. För kunder som använt abonnemanget under del av året blir 

återvinningspremiens storlek relaterad till hur stor del av året som abonnemanget an-

vänts. 

 

Kärl 1 Kärl 2  

1. Matavfall  5. Tidningar 

2. Restavfall  6. Pappersförpackningar  

3. Hårdplastförpackningar  7. Förpackningar av ofärgat glas  

4. Metallförpackningar 8. Förpackningar av färgat glas 

Plastsäck  

9. Mjukplast 

 

B. Abonnemang med tvåfackskärl 

Väljs detta alternativ måste kunden själv lämna förpackningar och tidningar vid återvin-

ningsstation eller återvinningscentral.  

NSR tillhandahåller kärl för matavfall samt restavfall. De alternativ med avseende på 

storlek på kärl och hämtningsintervall som erbjuds visas i tabell A2 med avgifter för vil-

laboende och i tabell B2 med avgifter för fritidsboende. Papperspåsar att lägga matav-

fall i, innan påsen i sin tur läggs i ett fack i tvåfackskärlet, ingår i avgiften för abonne-

manget. 

 

C. Abonnemang med kärl för enbart restavfall 

NSR tillhandahåller kärl för enbart restavfall med två olika typer av abonnemang, enligt 

nedan.  

Restavfall och hemkompostering av allt matavfall. Detta abonnemang erbjuds enbart om 

allt matavfall hemkomposteras och om detta är anmält till tillsynsmyndigheten, Sam-

hällbyggnadsutskottet hos kommunen. Väljs detta alternativ måste kunden själv lämna 

förpackningar och tidningar vid återvinningsstation eller återvinningscentral. De alter-

nativ med avseende på storlek på kärl och hämtningsintervall som erbjuds visas i tabell 

A3 med avgifter för villaboende och i tabell B3 med avgifter för fritidsboende. 

Extra mycket restavfall. För villaboende där det uppstår mycket restavfall, exempelvis 

på grund av stora mängder blöjor, kan abonnemang tecknas med kombination av fyr-

facks- eller tvåfackskärl tillsammans med ett extra kärl för enbart restavfall. För behål-

laren med enbart restavfall betalas då inte någon extra grundavgift. De alternativ med 

avseende på storlek på extrakärl och hämtningsintervall som erbjuds visas i tabell A4 

med avgifter för villaboende och i tabell B4 med avgifter för fritidsboende. 

För abonnemang med dispenstaxa, se kapitel 1.9. 
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1.7. Abonnemang för flerbostadshus och verksamheter 

För att restavfall ska räknas som sorterat ska matavfall sorteras och läggas i separat kärl 

eller hemkomposteras. Papperspåsar att lägga matavfall i, innan påsen i sin tur läggs i 

kärl för matavfall, ingår i avgiften för abonnemanget.  

De alternativ med avseende på storlek på kärl och hämtningsintervall som erbjuds visas 

i tabell C1 med avgifter för restavfall i kärl, i tabell C2 med avgifter för matavfall och i 

tabell C5 med avgifter för restavfall i container. 

Verksamheter där det uppstår stora mängder matavfall, har möjlighet att själva köpa och 

installera matavfallskvarn och tank för matavfall. Avgifter för hämtning av matavfall i 

tank anges i tabell C3. 

För abonnemang med dispenstaxa, se kapitel 1.9. 

1.8. Tilläggstjänster 
Extrahämtning 

Då större mängder hushållsavfall än vad som får plats i avfallsbehållaren uppstår på fas-

tigheten skall detta hämtas genom extrahämtning mot ersättning.  

Extra säck i samband med ordinarie hämtning kan hämtas från flerbostadshus och från 

verksamheter. Kunden köper säck i förväg, s.k. ”hämtning betald”-säck där avgift för 

hämtning och behandling ingår i inköpspriset, se tabell F1.  

Extra hämtning av avfall i kärl beställs hos NSR och sker inom två arbetsdagar från be-

ställning. Avgifter för villaboende och fritidshus anges i tabell E1. Avgifter för flerbo-

stadshus och verksamheter anges i tabell F2. 

 

Gångavståndstillägg  

Kärlet skall normalt placeras 0-2 meter från tomtgräns, senast kl. 06.00 på hämtnings-

dagens morgon. För att få hämtat avfallet inne på tomt tillkommer avgift för gångav-

stånd, se tabell D1 för samtliga typer av fastigheter. Detta är en tilläggstjänst som kan 

beställas hos NSR. Avståndet räknas från tomtgräns som vetter ut mot godkänd körbar 

väg till avfallsbehållaren. 

 

Av arbetsmiljöskäl medges inte nya abonnemang med gångavstånd som överstiger 50 

meter.  

NSR avgör i samråd med fastighetsinnehavaren när kärlet är placerat på annat sätt än 

vid tomtgräns.  

 

Grovavfall 

Grovavfall kan av enskilda hushåll lämnas avgiftsfritt vid återvinningscentral.  

I grundavgifter för villaboende och fritidsboende samt i flerbostadshusens abonnemang 

ingår att grovavfall hämtas 6 gånger per år vid fastställda datum. Hämtning sker vid 

tomtgräns mot farbar väg. 
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Utöver ovanstående kan grovavfall även hämtas genom budning mot en särskild avgift, 

se tabell I1. Hämtning sker vid tomtgräns mot farbar väg. 

 

Trädgårdsavfall 

Trädgårdsavfall från villahushåll och fritidsboende kan avlämnas avgiftsfritt vid åter-

vinningscentral.  

Abonnemang kan tecknas för hämtning av trädgårdsavfall vid fastighet, se tabell J1. Abon-

nemanget är säsongsbundet och avfall hämtas en gång per månad eller varannan vecka under 

perioden mars – november. Avfallsbehållare ska på hämtningsdagen vara placerade vid 

tomtgräns. Vid behov kan extrahämtning av trädgårdsavfall i kärl beställas mot avgift enligt 

tabell J2. 

 

Latrin 

Latrin får komposteras på den egna fastigheten efter anmälan enligt kommunens ren-

hållningsföreskrifter. Vid behov kan abonnemang tecknas för hämtning av latrin, se ta-

bell K1. Latrin hämtas i 45 liter behållare från anvisad plats. När latrinbehållaren häm-

tas lämnas samtidigt en ny behållare.  

 

Slam 

Abonnemang kan tecknas för regelbunden, schemalagd hämtning av slam från slamav-

skiljare, sluten tank och köksbrunn, se tabell L1 och L2. De avgifter som anges i tabel-

lerna gäller vid maximalt 20 meter slang mellan fordonets uppställningsplats och an-

slutningspunkt till anläggningen som ska tömmas. Vid längre slanglängd tas extra avgift 

enligt tabell L7. 

Brunnslock till slamavskiljare får inte vara övertäckta och ska vara lättillgängliga för 

tömning. Behövs framgrävning eller handräckning eller nyttjande av särskild inhyrd lyf-

tanordning för lockets avlägsnande utgår särskild avgift i enlighet med timpriser an-

givna i tabell L7. 

Inför tömning av minireningsverk ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så 

att tömning kan ske genom slamsugning. 

Inför tömning av fosforfällor ska fastighetsinnehavaren förbereda anläggningen så att 

tömning kan ske genom slamsugning eller med kranbil. Avgifter för tömning av fosfor-

fällor anges i tabell L5. 

 

Fettavskiljare 

Avfall från fettavskiljare omfattas av det kommunala renhållningsansvaret och ska sam-

las in genom kommunens försorg. Hämtning beställs hos NSR, se tabell L3. Fett kan 

även hämtas i tunna, se tabell L4. 

 



Båstads kommuns avfallstaxa år 2013 

 9 

1.9. Avgifter vid undantag enligt kommunens renhållningsordning  

Förutsättningar och ansökan av undantag regleras i kommunens renhållningsordning. 

Gemensam avfallsbehållare eller uppställningsplats 

När två eller flera fastigheter delar på en gemensam avfallsbehållare delar fastighetsin-

nehavarna på den rörliga abonnemangsavgiften. Fast grundavgift betalas per hushåll. 

Fastighetsinnehavare nr 1 får faktura för sin grundavgift samt för avgiften för den ge-

mensamma behållaren. 

Fastighetsinnehavare nr 2 med flera får faktura för enbart sin grundavgift.  

Fastighetsinnehavarna sköter själva den ekonomiska ersättningen sinsemellan. 

 

Uppehåll i hämtning av hushållsavfall, slam och latrin 

Vid uppehåll i hämtning debiteras fast grundavgift men ej rörlig hämtnings- och be-

handlingsavgift.  

 

Hemkompostering och förlängt hämtningsintervall för restavfall 

Gleshämtning och Månadshämtning kan medges om allt matavfall hemkomposteras och 

om detta är anmält till tillsynsmyndigheten, Samhällbyggnadsutskottet hos kommunen. 

Det innebär att enbart restavfall hämtas. De alternativ med avseende på storlek på kärl 

och hämtningsintervall som erbjuds visas i tabellen med avgifter, se kapitel 2.2. 

 

Befrielse 

Vid befrielse från hämtning av restavfall och matavfall på grund av att avfallet omhän-

dertas på den egna fastigheten ska fast grundavgift betalas.  

 

Osorterat avfall 

Fastigheter där de boende till följd av funktionshinder, det allmänna hälsotillståndet el-

ler av andra skäl inte har möjlighet att sortera ut matavfall kan efter dispens från Sam-

hällsbyggnadsutskottet i kommunen få använda en särskild dispenstaxa.  

1.10. Felsorteringsavgift 

Om otillåtet avfall läggs i avfallsbehållare eller om avfallet inte är sorterat enligt anvis-

ningar har NSR rätt att debitera en felsorteringsavgift.  

1.11. Särskilda avgifter 
Vid ändring av abonnemang som innebär att behållare ska bytas ut eller hämtas in tas 

avgift enligt tabell G1. 

 

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, en-

ligt tabell M1. Vid behov får NSR:s styrelse besluta om tillfälliga avgifter baserat på 

självkostnad för tjänsten. 
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2. AVGIFTSDOKUMENT 
Taxan för hushållsavfall är uppdelad i en fast och en rörlig del.  

 

Årsavgift för villaboende och fritidshus = fast grundavgift per hushåll + rörlig abonnemangs-

avgift + eventuella avgifter för tilläggstjänster. 

 

 

Årsavgift för flerbostadshus och verksamheter = rörlig abonnemangsavgift + eventuella avgif-

ter för tilläggstjänster. 

 

2.1. Fast grundavgift 

Observera att rörlig abonnemangsavgift tillkommer beroende på typ och storlek av be-

hållare!  

Grundavgift, kr per hushåll och år: 

Fastighet/verksamhet  Avgift 

kr per hushåll och år 

Villahushåll 790 kr 

Fritidsboende 730 kr 

Vid uppehåll eller befrielse 410 kr 
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2.2. Rörliga abonnemangsavgifter 
Rörliga abonnemangsavgifter för hushållsavfall i kärl, säck, container eller andra stor-

behållare. 

 

Information om vad som gäller för de olika typerna av abonnemang finns i kapitel 1.6, 

kapitel 1.7och kapitel 1.9. 

 

A Valmöjligheter för permanentboende villahushåll 

Angivna avgifter gäller när kärlet står närmare hämtningsfordonets stoppställe än 2 me-

ter. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell D1. 

  

A1 Abonnemang med 2 st fyrfackskärl: 

Återvinningspremie dras av på sista fakturan varje år och baseras på den ersättning NSR 

får för insamlade förpackningar och tidningar. 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämt-

ningar per år 

Kärl 1    Kärl 2 

Grund-

avgift 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Återvinnings-

premie 

kr per år 

Summa 

årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka året runt 

240 + 240 26 26 790 kr 1 654 kr - 128 kr 2 316 kr 

370 + 370 26 26 790 kr 2 294 kr - 128 kr 2 956 kr 

Hämtning varje* vecka sommartid och varannan vecka övrig del av året 

240 + 240 32 26 790 kr 1 949 kr - 128 kr 2 611 kr 

370 + 370 32 26 790 kr 2 624 kr - 128 kr 3 286 kr 

* Kärl 1 hämtas varje vecka sommartid under vecka 24 - 35. Kärl 2 hämtas varannan vecka året runt. 
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A2 Abonnemang med 1 st tvåfackskärl 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka året runt 

240 26 790 kr 1 638 kr 2 428 kr 

370 26 790 kr 2 273 kr 3 063 kr 

Hämtning varje vecka sommartid* och varannan vecka övrig del av året 

240 32 790 kr 2 016 kr 2 806 kr 

370 32 790 kr 2 797 kr 3 587 kr 

Hämtning varje vecka året runt 

370** 52** 790 kr 4 545 kr 5 335 kr 

* Kärlet hämtas varje vecka sommartid under vecka 24 – 35. 

** Nya abonnemang med hämtning en gång per vecka för villahushåll kan inte tecknas. 

 

 

A3 Abonnemang för restavfall* 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Gleshämtning en gång var tredje månad 

140 och 190 4 790 kr 140 kr 930 kr 

Månadshämtning, var fjärde vecka 

190 13 790 kr 618 kr 1 408 kr 

* Gleshämtning och månadshämtning medges under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras och 

att detta är anmält till Samhällbyggnadsutskottet hos kommunen. Förpackningar och tidningar lämnas vid 

återvinningsstation. 
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A4 Abonnemang för restavfall vid dispens* från sortering av matavfall 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka året runt 

190 eller 240 26 790 kr 1 720 kr 2 510 kr 

370 26 790 kr 2 387 kr 3 177 kr 

* Kan medges om det finns särskilda skäl, exempelvis sjukdom. Ansökan görs till samhällbyggnadsut-

skottet hos kommunen. Vid användning av extrakärl för restavfall i kombination med abonnemang med 

fyrfackskärl eller tvåfackskärl behövs ingen dispens för att använda abonnemang enligt tabell A4. Ingen 

grundavgift debiteras vid användning av extrakärl. Endast en grundavgift per hushåll och år debiteras. 
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B Valmöjligheter för fritidsboende 

Hämtning varannan vecka sommartid avser perioden 1 april – 30 september. 

Hämtning varje vecka sommartid avser perioden fr.o.m. vecka 24 t.o.m. vecka 35. 

Hämtning vintertid avser perioden 1 oktober – 31 mars. 

Angivna avgifter gäller när kärlet står närmare hämtningsfordonets stoppställe än 2 me-

ter. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell D1. 

B1 Abonnemang med 2 st fyrfackskärl (se text om sommartid under rubrik B) 

Återvinningspremie dras av på sista fakturan varje år vilket baseras på den ersättning 

NSR får för insamlade förpackningar och tidningar.  

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämt-

ningar per år 

Kärl 1    Kärl 2 

Grund-

avgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Återvinnings-

premie 

Summa 

årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka sommartid och var 4:e vecka vintertid 

240 + 240 19 19 730 kr 1 329 kr - 32 kr 2 027 kr 

370 + 370 19 19 730 kr 1 782 kr - 32 kr 2 480 kr 

Hämtning varje* vecka sommartid och i övrigt som ovan 

240 + 240 25 19 730 kr 1 644 kr - 32 kr 2 342 kr 

370 + 370 25 19 730 kr 2 241 kr - 32 kr 2 939 kr 

* Kärl 1 hämtas varje vecka sommartid under vecka 24 - 35. Kärl 2 hämtas varannan vecka sommartid. 

 

B2 Abonnemang med 1 st tvåfackskärl (se text om sommartid under rubrik B) 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka sommartid och var 4:e vecka vintertid 

240 19 730 kr 1 317 kr 2 047 kr 

370 19 730 kr 1 827 kr 2 557 kr 

Hämtning varje vecka sommartid och i övrigt som ovan 

240 25 730 kr 1 733 kr 2 463 kr 

370 25 730 kr 2 404 kr 3 134 kr 
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B3 Abonnemang för restavfall*  

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Gleshämtning en gång var tredje månad 

140 och 190 4 730 kr 140 kr 870 kr 

Månadshämtning, var fjärde vecka 

190 13 730 kr 618 kr 1 348 kr 

* Gleshämtning och månadshämtning medges under förutsättning att allt matavfall hemkomposteras och 

att detta är anmält till Samhällbyggnadsutskottet hos kommunen. Förpackningar och tidningar lämnas vid 

återvinningsstation. 

 

B4 Abonnemang för restavfall vid dispens* från sortering av matavfall: 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 

Antal hämtningar 

per år 

 

Grundavgift 

 

kr per år  

Rörlig  

avgift 

kr per år 

Summa årsavgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka sommartid och var 4:e vecka vintertid 

190 19 730 kr 1 241 kr 1 971 kr 

Hämtning varje vecka sommartid och i övrigt som ovan 

190 25 730 kr 1 633 kr 2 363 kr 

* Kan medges om det finns särskilda skäl, exempelvis sjukdom. Ansökan görs till samhällbyggnadsut-

skottet hos kommunen. 

 

 

 



Båstads kommuns avfallstaxa år 2013 

 16 

 

C Valmöjligheter för flerbostadshus och verksamheter 

Angivna avgifter gäller när kärlet står närmare hämtningsfordonets stoppställe än 2 me-

ter. Vid längre avstånd tillämpas gångavståndstillägg enligt tabell D1. 

 

C1 Abonnemang sorterat restavfall 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 
Antal hämtningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

Hämtning varannan vecka året runt 

190 26 1 633 kr 

370 26 2 766 kr 

660 26 3 700 kr 

Säck 160 26 1 674 kr 

Hämtning varje vecka sommartid* och varannan vecka övrig del av året   

190 32 2 010 kr 

370 32 3 404 kr 

Hämtning en gång per vecka året runt 

190 52 3 267 kr 

370 52 5 532 kr 

660 52 7 400 kr 

660 komp 52 22 200 kr 

Säck 160 52 3 349 kr 

Hämtning två respektive tre gånger per vecka året runt 

370 104 12 170 kr 

660 104 15 910 kr 

660 156 24 420 kr 

Hämtning varannan vecka sommartid* och var 4:e vecka vintertid 

370 19 2 223 kr 

Hämtning varje vecka sommartid* och i övrigt som ovan 

370 25 2 925 kr 

* Under rubrik B anges vad som avses med sommartid. Observera att perioden skiljer beroende på om det 

är varje vecka eller varannan vecka som avses. 
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C2 Abonnemang för matavfall 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 
Antal hämtningar* 

per år 

Avgift 

kr per år 

140 19 1 094 kr 

140 26 1 360 kr 

140 32 1 674 kr 

140 52 2 721 kr 

140 104 5 986 kr 

   

190 26 1 846 kr 

190 52 3 693 kr 

* För förklaring till vad som avses med olika antal hämtningar, se text i tabell C1 ovan. 

 

C3 Avgift vid hämtning av matavfall i tank 

Avgiften utgörs av tömningsavgift + behandlingsavgift enligt nedan. 

Tjänst Avgift 

 

Tömning av tank, 0 – 5 kbm 914 kr per tömning 

Behandling 275 kr per ton 

 

C4 Abonnemang för restavfall vid dispens* från sortering av matavfall: 

Behållarstorlek 

Kärl, liter 
Antal hämtningar** 

per år 

Avgift 

kr per år 

370 32 3 574 kr 

370 52 5 808 kr 

   

660 32 4 782 kr 

660 52 7 770 kr 

   

Säck 160 52 3 516 kr 

   

* Kan medges om det finns särskilda skäl, exempelvis sjukdom. Ansökan görs till samhällbyggnadsut-

skottet hos kommunen. 

** För förklaring till vad som avses med olika antal hämtningar, se text i tabell C1 ovan. 
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C5 Abonnemang för sorterat restavfall i container*: 

Behållar-

storlek 

kbm 

Utställning 

kr per behållare 

Hyra 

kr per månad 

Schemalagd 

Avgift 

kr per hämtning 

 

Budad 

Avgift 

kr per hämtning 

 

3 375 kr 293 kr 621 kr 996 kr 

6 375 kr 349 kr 1 035 kr 1 410 kr 

8 375 kr 405 kr 1 380 kr 1 755 kr 

10 375 kr 419 kr 1 725 kr 2 100 kr 

* Observera att grovavfall inte får läggas i container för restavfall. För hämtning av grovavfall, se kapitel 

2.3. 
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2.3. Tilläggstjänster 
 

D Gångavstånd 

Frigräns 2 meter för samtliga typer av fastigheter. 

Gångavstånd mäts som enkel väg. 

 

D1 Tillägg vid gångavstånd 

 Avstånd 

Avgift  

kr per behållare och 

hämtning 

0 – 2 meter 0 kr 

3 – 10 meter 10 kr 

11 – 20 meter 21 kr 

21 – 30 meter 32 kr 

31 – 40 meter 43 kr 

41 – 50 meter 54 kr 

51 – 60 meter* 65 kr 

61 – 70 meter* 76 kr 

71 – 80 meter* 87 kr 

81 – 90 meter * 98 kr 

91 – 100 meter* 109 kr 

101 – 110 meter* 120 kr 

* Nya abonnemang med gångavstånd längre än 50 meter kan inte tecknas. 

 

E Extrahämtning av avfall i kärl från villaboende och fritidsboende 

Kunder med abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra hämtning. Hämtning 

sker inom två arbetsdagar från beställning. 

 

E1 Avgift för extrahämtning 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

kr per behållare 

och hämtning 

Extra hämtning av avfall i fyrfack-

skärl, tvåfackskärl eller enfackskärl 

133 kr 
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F Extrahämtning av avfall från flerbostadshus och verksamheter 

Boende i flerfamiljshus och verksamheter kan lämna extrasäck i samband med ordinarie 

hämtning. För hämtning av extra mängd avfall från boende i en- och tvåbostadshus se 

nästa avsnitt.  

 

Det finns särskilda säckar att köpa från NSR där avgift för hämtning och behandling in-

går i inköpspriset. Detta kallas ”hämtning betald säck”, eller ”betald-säck”.  

 

F1 Avgift för extrahämtning vid ordinarie tömning 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

kr per säck 

160 liter säck 88 kr 

 

 

Kunder med fast abonnemang avseende avfall i kärl kan beställa extra hämtning. Hämt-

ning sker inom två arbetsdagar från beställning. 

 

F2 Avgift för extrahämtning 

Typ av avfallsbehållare Avgift 

kr per behållare 

och hämtning 

140 liter matavfall 76 kr 

190 liter matavfall 76 kr 

  

190 liter restavfall 94 kr 

370 liter restavfall 138 kr 

660 liter restavfall 188 kr 

  

660 liter komprimerat restavfall 470 kr 

 

 

G Avgifter vid förändring av abonnemang 

 

Typ av förändring Avgift 

kr per behållare och tillfälle 

Gemensamt kärl 250 kr 

Byte av behållare* 250 kr 

Begäran av uppehåll eller befrielse** 250 kr 
* Avser byte av storlek. Vid byte på grund av att behållaren är trasig utgår ingen avgift. 

** Denna avgift tas ut av Båstad kommun. 
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H Felsorteringsavgift 

Vid felsortering kommer fastighetsägaren att kontaktas och felet påpekas. Då har NSR 

också rätt att ta ut felsorteringsavgift. 

H1 Felsorteringstillägg per tillfälle 

Typ av fastighet Avgift 

kr per kärl och tillfälle 

Felsortering vid villaboende, fritidsbo-

ende, flerbostadshus och verksamhet 

65 kr 

 

Vid långvariga svårigheter med att sortera avfallet kan kunden påföras nedanstående 

felsorteringstillägg istället för tillägg per tillfälle.  

 

H2 Felsorteringstillägg* per år för villahushåll 

Typ av abonnemang Avgift 

kr per år 

Fyrfackskärl och tvåfackskärl, tillägg per 

år och hushåll 

400 kr 

* Efter debitering av felsorteringstillägg vid tre hämtningstillfällen inom tre månader debiteras kunden i 

fortsättningen ett felsorteringstillägg per år. Detta tillägg tillämpas tills kunden kommit till rätta med pro-

blemet. Detta avser tillägg till ordinarie avgift för aktuellt abonnemang. 

 

 

H2 Felsorteringstillägg* per år för flerbostadshus och verksamhet 

Behållarstorlek, liter Antal hämtningar per år Avgift  

kr per år 

190 l eller 370 l kärl  

160 l säck 

19, 25, 26 eller 32 200 kr 

190 l eller 370 l kärl 

160 l säck 

52 400 kr 

370 l kärl 104 800 kr 

660 l kärl 26 400 kr 

660 l kärl 52, 104 eller 156 800 kr 

660 l kärl komprimerat avfall 52 800 kr 

* Efter debitering av felsorteringstillägg vid tre hämtningstillfällen inom tre månader debiteras kunden i 

fortsättningen ett felsorteringstillägg per år. Detta tillägg tillämpas tills kunden kommit till rätta med pro-

blemet. Detta avser tillägg till ordinarie avgift för aktuellt abonnemang. 
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I Extra hämtning av grovavfall 

Extra hämtning av grovavfall utöver hämtningar som ingår i abonnemang för hushåll, 

kan beställas hos NSR. 

I1 Avgift för extra hämtning av grovavfall 

Tjänst Avgift 

 

Extra hämtning av grovavfall. Minsta 

debitering 5 minuter. 

535 kr per hämtningstillfälle 

Tillägg per lastningsminut* utöver 

fem minuter. 

107 kr per minut 

* Med lastningsminut avses den tid som det tar att lasta grovavfallet. Minst 5 minuter debiteras per hämt-

ningsplats. Därutöver betalas tillägg per minut. 

 

 

 

J Hämtning av trädgårdsavfall 

Hämtning av trädgårdsavfall sker under perioden mars – november. 

J1 Abonnemang 370 liter kärl för trädgårdsavfall 

Hämtningsintervall Antal hämtningar 

per år 

Avgift 

kr per år 

1 gång per månad 9 521 kr 

Varannan vecka 18 947 kr 

 

 

J2 Extra hämtning av trädgårdsavfall 

Tjänst Avgift 

kr per behållare och hämtning 

Extra hämtning av trädgårdsavfall i kärl 88 kr 

 

K Tömning av latrin  

Hämtning sommartid avser perioden 1 april – 30 september. 

Hämtning vintertid avser perioden 1 oktober – 31 mars. 

 

K1 Avgift för hämtning av latrin 

Hämtningsintervall Antal hämtningar 

per år 

Avgift 

kr per behållare 

och år 

Varannan vecka sommartid och var 

fjärde vecka vintertid  

19 3 592 kr 

Varannan vecka året runt 26 4 915 kr 
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L Slam från enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare 

I angivna avgifter ingår slangdragning 20 meter. 

 

L1 Avgift för tömning av slamavskiljare eller sluten tank 

Slamvolym, kbm Avgift  

kr per tömning, 

Schemalagd 

Avgift 

kr per tömning, 

inom 7 dagar 

Avgift  

kr per tömning, 

inom 2 dagar 

Mindre än 0,5 392 kr 705 kr 1 142 kr 

0,5 – 1,49 588 kr 901 kr 1 338 kr 

1,5 – 2,99 1 176 kr 1 489 kr 1 926 kr 

3,0 – 6,0 1 764 kr 2 077 kr 2 514 kr 

Tillägg per kubik 

över 6 kbm 

338 kr 395 kr 474 kr 

 

 

L2 Avgift för tömning av köksbrunn 

Tjänst Avgift* 

kr per tömning,  

schemalagd 

Tömning av köksbrunn 399 kr 

* Avgiften avser tömning i samband med ordinarie tömning av slamavskiljare eller sluten tank. 

 

 

L3 Avgift för tömning av fettavskiljare 

Slamvolym, kbm Avgift  

kr per tömning, 

Schemalagd 

Avgift 

kr per tömning, 

inom 7 dagar 

Avgift  

kr per tömning, 

inom 2 dagar 

Mindre än 0,5 1 075 kr 1 700 kr 1 825 kr 

0,5 – 1,49 1 613 kr 2 550 kr 2 738 kr 

1,5 – 2,99 3 226 kr 3 695 kr 4 445 kr 

3,0 – 6,0 4 839 kr 5 308 kr 5 589 kr 

Tillägg per kubik 

över 6 kbm 

936 kr 1 249 kr 1 686 kr 

 

 

L4 Avgift för hämtning av fett i fat eller tunna 

Tjänst Avgift  

kr per tömning 

Hämtning av fett i fat eller tunna 233 kr 
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L5 Avgift för tömning av fosforfälla 

Tjänst Avgift 

 

Vid tömning av fosforfälla, debiteras tid på plats 

och behandlingsavgift för slamvolym. 

1 588 kr per timme 

131 kr per kbm 

 

 

 

L6 Avgift för tömning av toalettbod 

Tjänst Avgift 

 

Tömning av toalettbod. 908 kr per tömning 

Tömning av toalettbod samt påfyllning av vatten. 983 kr per tömning 

Tömning av toalettbod, samt städning och påfyll-

ning av vatten. 

1 135 kr per timme 

Saneringsvätska 67 kr per liter 

 

 

 

 

L7 Tilläggsavgift  

Tilläggsavgift debiteras för extra tjänster i samband med tömning av slamavskiljare, 

sluten tank eller fettavskiljare, ordinarie avgifter enligt ovan tillkommer. 

Tjänst Avgift 

 

Slang, per påbörjad 5 meter utöver 20 meter 107 kr per 5 meter 

Framkörningsavgift vid ej frilagda brunnar eller 

annan form av bomkörning 

550 kr per tillfälle 

Vid akut tömning under icke ordinarie arbetstid 

debiteras tid på plats, dock minst tre timmar.  

1 468 kr per timme 

Timavgift slamsugningsbil med förare 1 135 kr per timme 

Extra man per timme 417 kr per timme 
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M Övriga tjänster 

För tjänster som inte finns reglerade i detta dokument sker debitering per timme samt 

självkostnadspris för hantering av det aktuella avfallet. Priset bestäms av NSR. Nedan-

stående timpriser tillämpas inom normal arbetstid, vardagar kl 07.00 – 16.00. 

 

M1 Timpriser 

Tjänst Avgift 

kr per timme 

Sopbil med förare 698 kr 

Servicebil med förare 508 kr 

Slambil med förare 1 135 kr 

Extra man 417 kr 

 

 


