Ansökan om passerkort till återvinningscentral för hushåll
Passerkortet gäller hushåll i Uddevalla kommun med sophämtning. Det ger tillträde till återvinningscentral (ÅVC) för
sortering av grovavfall och farligt avfall. Kortet kan användas av hushåll i småhus, fritidshus samt lägenhetsinnehavare i
flerfamiljshus. Varje hushåll får ett första passerkort kostnadsfritt. Uddevalla Energi skickar ut det första passerkortet till
villaägare och fritidsboende. Boende i flerfamiljshus ansöker om sitt första passerkort på denna blankett.
Alla hushåll kan ansöka om extra passerkort på denna blankett, se ”Villkor för passerkort” nedan.

Ansökan om:
Ett passerkort kostnadsfritt för hushåll
Ett extra passerkort, 153 kr inkl. moms
Berättigar ej till fler fria besök per hushåll och år.

Ett nytt kort vid förlorat passerkort 153 kr inkl. moms

Fastighetsuppgifter - var god texta
Fastighetsägare eller fastighetsbeteckning (avser villa)

Fastighetens adress

Lägenhetsnummer

Kunduppgifter
Namn, den familjemedlem som är kund eller kontraktsinnehavare på bostaden

Personnummer

Adress, om annan än fastighetens adress ovan

Lägenhetsnummer

Ort

Postnummer

E-post

Telefon

Vid beställning av extra passerkort
Namn (den familjemedlem som är kund eller kontraktsinnehavare på bostaden)

Villkor för passerkort

•
•
•
•
•
•
•
•

Passerkortet gäller för alla hushåll inkl. fritidsboende.
Passerkortet berättigar till tio fria besök på ÅVC, därefter kostar det 204 kr per besök.
Passerkortet är en värdehandling som ska förvaras säkert – det är personligt och får inte överlåtas.
Meddela kundservice vid flytt från fastigheten.
Förlorat passerkort ska anmälas och spärras omgående till kundservice på 0522-58 08 00.
Vid förlust av passerkort kostar ett nytt 153 kr inkl. moms.
Extra passerkort kostar 153 kr styck inkl. moms. Berättigar ej till fler fria besök per hushåll och år. Avfallet ska
sorteras enligt gällande anvisningar.
Vid besök på ÅVC skall legitimation kunna visas.

Jag har läst och accepterar villkoren för passerkortet samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta.

Datum							Underskrift
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med personuppgiftslagen. Du godkänner att din information får lagras och
bearbetas i register. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
Blanketten skickas till Uddevalla Energi, Strömberget, 451 81 Uddevalla. Har du frågor, kontakta kundservice via
0522-58 08 00 eller kundservice@uddevallaenergi.se.
Uddevalla Energi AB
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