Välkommen till återvinningscentralen
Företag, verksamheter och föreningar är välkomna till återvinningscentralen i Bålsta där ni
kan slänga ert grovavfall.
Passerkort till återvinningscentralen (ÅVC)
Som företag, verksamhet eller förening behöver du ha ett speciellt passeringskort till ÅVC.
Varje besök debiteras med 295 kr inkl. moms. Om du inte har ett passerkort, fyll i avtalet på
baksidan av detta brev och lämna till återvinningscentralen eller kommunhuset så skickar vi
ut ett kort till dig.
Som företag, verksamhet eller förening får du inte använda ditt eget eller andra privatpersoners passerkort vid inpassering.
Det här lämnar du kostnadsfritt: Avfall med producentansvar (i mindre mängder): el-avfall, förpackningar av plast,
glas, metall, kartong och tidningar samt ren metall och wellpapp lämnas utan avgift. Kontakta personalen vid lämning av
sådant avfall.
Tänk på att:
• Att använda privatpersoners kort är inte tillåtet! Det
egna kortet skall alltid användas vid inpassering.
• Ha kortet synligt i framrutan.
• Max 3 kbm avfall får lämnas per tillfälle och du är
välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton.
• Farligt avfall tas inte emot.
• Läkemedel lämnas till Apotek. Explosiva varor,
tryckbehållare (exkl. brandsläckare) lämnas till återförsäljare.
• Stubbar, eternit och asbest samt stora mängder byggoch rivningsavfall hänvisas till Högbytorps avfallsanläggning i Upplands-Bro, tfn 0771-88 88 88
• Det är förbjudet att ta från containrar och andra behållare
• Undvik att blanda dina sopor i säckar eftersom de
ändå måste sorteras i olika behållare på återvinningscentralen.
• Visa hänsyn till nästa besökare genom att sopa och
plocka upp efter dig.
• Förlorat kort ska spärras hos Kontaktcenter. Nytt kort
kan beställas mot avgift.
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Ansökan om passerkort till återvinningscentralen i Västerskog
Passerkortet gäller för företag, verksamheter och föreningar i Håbo kommun. Det ger tillträde
till återvinningscentralen (ÅVC) för sortering av grovavfall. Det första passerkortet är kostnadsfritt.
Ansökan om:
Ett första passerkort – kostnadsfritt.
Ett nytt kort vid förlorat passerkort, 195 kr inkl. moms.
Ett extra passerkort 195 kr inkl. moms.

Hur många extrakort?

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att vi har rätt uppgifter om rätt fastighetsägare. Vi behandlar dina uppgifFöretagsuppgifter ● var god texta
ter med stöd av Artikel 6 1 e i Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur
Håbo kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med dataskyddsombudet på
habo.se/personuppgifter.

Namn (företag, verksamhet eller förening)
Adress

Organisationsnummer

Faktura adress (om annan än anläggningens adress ovan)
Postnummer

Ort

Telefon

E-postadress

Kontaktperson

Villkor för passerkort
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Passerkortet berättigar till besök på ÅVC till kostnad enligt gällande avfallstaxa.
Vid besök på ÅVC ska legitimation kunna visas.
Passerkort kan spärras om det missbrukas.
Max 3 m3 avfall får lämnas per tillfälle.
Du är välkommen med fordon som väger upp till 3,5 ton.
Att alltid använda det egna kortet vid inpassering. Att använda privatpersoners kort är inte
tillåtet!
Avfall med producentansvar det vill säga, förpackningar av plast, glas, kartong och tidningar samt ren metall och wellpapp lämnas gratis.
Farligt avfall tas inte emot.
Lägg kortet synligt i framrutan.
Jag har läst och accepterar villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är
korrekta.
…………………… …………………………………………………………………………
Datum
Underskrift
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