
AVFALLSGUIDEN                      
ALLT DU BEHÖVER VETA OM DIN AVFALLSHANTERING

I denna broschyr får du koll på allt som rör din avfallshantering. Från 
matavfallspåsar till placering av dina kärl, och framför allt alla de 
tjänster som ingår i ditt avfallsabonnemang.

Informationen får du från oss på NSR, ditt kommunala avfallsbolag i 
nordvästra Skåne. Det är vi på NSR som på uppdrag av din kommun 
ansvarar för insamlingen av ditt hushållsavfall. Till vår hjälp har vi 
entreprenörer som tömmer avfallskärlen i ditt kvarter.

DET SKA VARA LÄTT ATT GÖRA RÄTT



 

FYRFACKSKÄRL – VAD ÄR DET?

DAGS FÖR TÖMNING - GÖR SÅ HÄR:

NÄR TÖMS KÄRLEN?
Ett fyrfackskärl är ett tunna med fyra fack som 
gör det möjligt att källsortera direkt vid 
tomten. Varje villa har två fyrfackskärl. 
Här sorterar du enkelt restavfall, mat- 
avfall, tidningar och olika typer av  
förpackningar.

Se vilka tömningsdagar som gäller för dina kärl genom att 
logga in på Mina Sidor, www.minasidor.nsr.se.

Gången ska vara hårdgjord med t ex packad grus, asfalt, stenplattor

Trappor, kuller- eller singelsten får inte finnas på vägen mellan kärl och sopbil

Glöm inte att skotta, halkbekämpa och ta bort snö från kärlen vintertid

Placera kärlen vid tomtgränsen till körbar allmän väg.

Låt kärlen stå framme kl 06.00 – 21.00 på tömningsdagen.

Placera kärlen med handtaget utåt – på så sätt skonar vi ryggarna på de tjejer och killar  
som tömmer kärl varje dag.

Se till att avfallet inte fastnat i kärlet – speciellt vintertid då matavfallet lätt fryser fast.

Se till att kärlet går att rulla – för tunga eller överfulla kärl töms inte.

Håll efter gångvägen mellan kärl och sopbil
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SÅ FUNKAR DIN AVFALLSHANTERING 
Du som äger en villafastighet i kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Åstorp eller Ängelholm ska ha ett avfallsabonne-
mang hos NSR. Fyrfackskärl är det vanligaste sättet att samla in avfall på vid villafastigheter. När du flyttar in i en villa så 
tar du över den gamla fastighetsägarens kärl och abonnemang.

I din kommun har du i uppdrag att sortera ut ditt matavfall. Det återvinns till drivmedel för bussar 
och bilar samt biogödsel till åkrar. Alla invånare i nordvästra Skåne ska sortera matavfall. Allt du 
behöver är en brun papperspåse och en hållare för påsen.

PÅSEN ÄLSKAR LUFT
Ställ alltid din matavfallspåse i den speciella påshållaren från NSR. Den gör att luft kan cirkulera runt 
påsen och gör att påsen håller sig torr och fräsch.

BEHÖVER DU FLER PAPPERSPÅSAR?
Papperspåsar för matavfall får du genom att klämma fast en tom påse i kärlet med fack för mat- 
avfall på tömningsdagen. Då får du nya påsar av chauffören när ditt kärl töms.

TÄNK PÅ 

Du som bor i Bjuv eller Åstorps kommun får påsar för hela året utdelat av oss en gång per år.

UPPDRAG: SORTERA MATAVFALL

Få koll med SMS!
Vill du få en SMS-påminnelse i mobilen 
dagen innan vi tömmer ditt avfallskärl? 
Anmäl dig gratis på www.nsr.se/sms



 

VAD INGÅR I DIN AVFALLSPENG?

DETTA HÄMTAR VI HEMMA HOS DIG - UTAN EXTRA KOSTNAD

MJUKPLASTFÖRPACKNINGAR

GROVAVFALL

FARLIGT AVFALL

Förpackningar av mjukplast och frigolit samlar du i en stor mjukplastsäck som du får av NSR.  Påsen ska 
sättas fram vid tomtgränsen på hämtningsdag. Du får en tom mjukplastsäck när vi hämtar en full.

TÄNK PÅ Detta gäller endast dig som har fyrfackskärl.

Avfall som inte får plats i ditt avfallskärl samt större elektronikavfall, t ex en frys eller en soffa, kan hämtas 
som grovavfall. Vid varje bokning och budning hämtar vi max 5 kollin hemma hos dig. Säckar, lådor fyllda med 
saker och rivnings- eller byggavfall hämtas inte. 

TÄNK PÅ Märk dina kollin med ”Grovavfall” så att det är tydligt vad som ska hämtas.

Farligt avfall, sådant avfall som är farligt för miljö och hälsa, får inte läggas i kärlen eller blandas med annat 
avfall. Farligt avfall och småelektronik läggs i den röda boxen som tillhör din fastighet. Bara sådant som får 
plats i röda boxen när den är stängd får läggas där. Lägg batterier och annat smått sorterat i en mindre  
behållare inne i boxen.

TÄNK PÅ Explosivt avfall och ammunition ska lämnas till polisen.

PLUSMENY TILL DITT ABONNEMANG

TRÄDGÅRDSAVFALL
För dig som vill bli av med trädgårdsavfall på ett smidigt och bekvämt sätt erbjuder vi abonnemang på träd-
gårdskärl. I kärlet lägger du avfall som uppstår i den normala trädgårdsskötseln, som gräs, fallfrukt, växtdelar 
och mindre klipp från träd och buskar. Kärlet placerar du vid tomtgränsen på tömningsdagen och närmast 
vägen om du har flera kärl vid din tomtgräns.

TÄNK PÅ Jord, sten och grus kan inte komposteras och ska därför inte läggas bland trädgårdsavfallet.  
Strö och halm med djurspillning ska paketeras i påsar och läggas i restavfallet. 

Den taxa du som fastighetsägare betalar för sophämtningen hemma bekostar allt från fyrfackskärl och återvinningscen-
traler till insamling och återvinning av ditt avfall. Det kostar cirka 6-8 kr per dag, då blir du av med ditt avfall och vi ser till 
att det återvinns på bästa sätt. Aktuella priser för avfallshanteringen i din kommun hittar du på www.nsr.se/taxa.

Har du ett abonnemang för fyrfackskärl ingår hämtning av förpackningar.  Men vi erbjuder också hämtning av grovavfall, 
förpackningar av mjukplast och farligt avfall hemma vid din tomt sex gånger per år utan extra kostnad. Kontakta oss på 
NSR för att boka hämtning.
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TA EN SVÄNG TILL ÅTERVINNINGSCENTRALEN
Du som bor i villa har möjlighet att lämna ditt sorterade avfall på någon av NSR:s återvinningscentraler. Du 
checkar in på återvinningscentralen med ditt körkort. Mindre mängder avfall från ditt hushåll kan sorteras kost-
nadsfritt. Större mängder avfall från t ex renoveringar eller avfall från småföretag kan lämnas mot en kostnad. 

ÅTERVINNINGSSTATIONER
Mindre sorteringsstationer finns för hushållens förpackningar och tidningar. De drivs av Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen, www.ftiab.se
 
SAMLARE FÖR SMÅELEKTRONIK
Småelektronik och ljuskällor kan lämnas i insamlingsskåp på några av de större livsmedelsbutikerna.

MILJÖBODAR FÖR FARLIGT AVFALL
På vissa bensinstationer finns låsta miljöbodar för hushållens farliga avfall och elektronik.  
Bensinstationen lämnar ut nyckel.

LOPPISAR OCH ÅTERBRUK
Fungerande möbler och andra hela prylar kan komma till nytta för andra. Lämna till en loppis eller på i återbruket 
på någon av NSR:s återvinningscentraler.

För mer information och adresser besök www.nsr.se

HÄR KAN DU OCKSÅ ÅTERVINNA



SÅ HÄR NÅR DU NSR 
Webb: www.nsr.se

Mina Sidor: minasidor.nsr.se

Kontaktformulär: www.nsr.se/kundservice

Telefon: 042-400 13 40

Facebook: facebook.com/hejnsr

KONTAKTA OSS ALLTID VID
Ägarbyte - blankett finns på www.nsr.se

Utebliven tömning

Ändring av abonnemang

Beställningar

Saknar kärl, röda boxen, påshållare

Fakturafrågor

Ansökan om dispens

Du måste lägga rätt avfall i rätt fack. Dekaler i kärlet förklarar vad som ska ligga var.

Kärlet får stå 0-2 meter in från tomtgräns. Vill du ha kärlet hämtat längre in finns 
det möjlighet att betala extra för det.

Om ditt kärl inte är tömt ska chauffören alltid hänga en grön lapp på kärlet som förklarar varför. 
Åtgärda det som är fel och kontakta NSR för att beställa en extra tömning om det behövs. Om ditt 
kärl inte är tömt, och det inte finns någon lapp på kärlet, kontakta NSR direkt vardagen efter din 
ordinarie tömningsdag så hjälper vi dig.

Kärlet ska kunna rullas och locket ska vara stängt. Du kanske behöver fler eller 
större kärl. Har du extra mycket förpackningar någon gång kan du lämna det utan 
kostnad på en återvinningscentral eller återvinningsstation.

Se till att ditt kärl står med handtaget lättillgängligt på tömningdsdagen. På så sätt 
skonar vi ryggarna på personalen som tömmer många kärl varje dag.

Det är ditt ansvar att avfallet inte fryser fast i kärlet. Du kan lägga några matavfall-
spåsar i botten för att förhindra fastfrysning.

Se till att vägen till kärlet är skottat och halkbekämpat - många olyckor sker på  
grund av halka.

Se till att du inte blockerar sopbilens angöringsplats eller kärlets dragväg med din 
bil eller något annat föremål.

KÄRLET ÄR ÖVERFULLT  
ELLER FÖR TUNGT

KÄRLET ÄR FELVÄNT

AVFALLET ÄR FASTFRUSET  
ELLER FASTKLÄMT

SNÖRÖJNING OCH HALKA

KÄRLET ÄR BLOCKERAT

AVFALLET ÄR FELSORTERAT

KÄRLET STOD EJ UTE

NÄR KÄRLET INTE ÄR TÖMT

FELSÖKNING - GÖR SÅ HÄR:

PS. Du vet väl om att du kan betala smidigt och enkelt via e-faktura och autogiro? Ansök via din internetbank! DS.



 NSR AB  |  251 89 HELSINGBORG 
042-400 13 00  |  NSR@NSR.SE  |  WWW.NSR.SE

TRE  MYTER OM ÅTERVINNING
"DET ÄR INGEN IDÉ ATT KÄLLSORTERA, ALLT BLANDAS ÄNDÅ"
En gammal myt som lever kvar. Det du källsorterar i fyrfackskärlen eller på återvinningscentralen skickas till 
återvinning eller energiåtervinning. Sopbilarna som tömmer fyrfackskärl har också fyra fack i bilen som håller 
isär allt material. Det är mycket dyrare att blanda ihop materialet som du sorterat och skicka allt till förbrän-
ning än att skicka det till återvinning.

"MILJÖNYTTAN AV ATT KÄLLSORTERA ÄTS UPP AV  
TRANSPORTER OCH RENGÖRING AV FÖRPACKNINGAR"
De extra transporter som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras av de miljövinster som åter-
vinning av material innebär. Det är helt enkelt mer värt att återvinna material. Självklart ska vatten  användas 
med förstånd och inte slösas i onödan. Förpackningarna behöver inte vara kliniskt rena, se bara till att det 
inte finns matrester kvar som kan börja lukta illa och dra till sig skadedjur. I de flesta fall räcker det att bara 
skrapa ut resterna, de kladdigaste förpackningarna kan behöva sköljas också. 

"VANLIGT DRICKSGLAS SKA SORTERAS SOM GLASFÖRPACKNINGAR"
Nej, de som tillverkar tidningar och förpackningar betalar för återvinningen av sina egna produkter men inte 
för andra producenters varor, till exempel dricksglas. Dessutom kan dricksglas innehålla ämnen som inte är 
bra för återvinningen som t ex arsenik som finns i gamla glas. Detsamma gäller spegelglas och fönsterglas och 
blandas detta med vanliga glasförpackningar blir återvinningen av sämre kvalitet. Tänk helt enkelt förpack-
ningar när du sorterar hemma, resten går bra att lämna på återvinningscentralen.
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