VILLKOR - Mottagning av VA-externslam
§1 Omfattning
Dessa villkor reglerar bestämmelser kring externslammottagning inom NSVAs anläggningar och kund.
Vid ansökan om kundnummer kommer kreditupplysning göras.

§2 Pris
100 SEK exklusive moms per kubikmeter slam enligt beslut från Helsingborgs stad. Minsta möjliga
mängd att debitera är en kubikmeter.

§3 Faktureringsvillkor
Betalningsvillkor 30 dagar. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande räntelag
och tillkommande avgifter.

§4 Typ av slam
Endast slam från VA (vatten och avloppsanläggningar) får lämnas hos NSVA, d v s slam från
toalettavlopp, dusch, kök och bad som samlats upp i trekammarbrunn, sluten tank, LTA, s k Baja
Maja, eller annan likvärdig inrättning. Även slam från VA-nätets brunnar och pumpstationer accepteras
såvida detta inte är oljeförorenat eller dylikt. Inget industrislam, oljeslam eller liknande får lämnas.
Transportören ansvarar för att externslammet inte innehåller oljeföroreningar eller dylikt.

§5 Mätning
Mätning sker med flödesmätare som automatiskt registrerar intryckt volym. Volymen registreras i
loggfil som månadsvis faktureras kunden.

§6 Fjärrkontroll
Anläggningen manövreras med fjärrkontroll som öppnar inloppsventil till anläggningen och möjliggör
intryckning. Fjärrkontrollen kvitteras ut från NSVA och är NSVAs egendom. Fjärrkontrollen är försedd
med typnummer som matchas mot individuell kundbil. Fjärrkontrollen är kundspecifik och får inte
överlåtas eller lånas ut. Vid borttappad fjärrkontroll debiteras 500 kr.

§7 Signaler
Vid grön lampsignal är anläggningen klar att användas och ventilen öppen. Vid röd signal är ventilen
stängd. Stängs ventilen under intryckning och röd lampa tänds är övertrycklarmet aktiverat. Detta kan
endast återställas av NSVAs personal.
Kund skall vid tveksamheter eller felaktigheter omedelbart kontakta NSVA på tel 010-490 97 00.

§8 Uppsägning av avtal.
NSVA äger rätt att omedelbart säga upp avtalet med kund om dessa bestämmelser inte följs. Kund
äger rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan, varpå innestående registrerad volym
slutfaktureras. Uppsägning skall ske skriftligen.
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