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Bra att tänka på!
På sid 2 finns information du bör ta del av innan
du gör din beställning.

Beställning av företagskort (klippkort) för återvinningscentral
Namn-, adress- och företagsuppgifter
Företagsnamn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Ort

Faktureringsadress (om annan än ovanstående)

Postnummer

Ort

Kontaktperson

Telefon

E-post
Beställning

Jag beställer

stycken företagskort (klippkort). Se information om avgift på sid 2.

Jag vill få mitt/mina kort hemskickat i rekommenderat brev inom 10 arbetsdagar efter beställningen.
Jag vill hämta mitt/mina kort i kommunhuset på Estunavägen 14 i Norrtälje. Vi meddelar när du kan hämta.
Eventuella anteckningar

Underskrift
Jag har läst och accepterat villkoren på sid 2 samt intygar att uppgifterna ovan är korrekta.
Beställningen behöver vara fullständigt ifylld och ska skrivas under av behörig firmatecknare.
Underskrift av behörig firmatecknare

Datum

Namnförtydligande

Bilaga med beställningen
Tillsammans med beställning ska du bifoga kopia av fordonets registreringsbevis.

Lämna in din beställning
Välj ett av alternativen nedan för att lämna in din beställning.

Beställning företagskort 2021/03

Via brevpost - Se adressuppgifter nedan.
Via e-post - Se e-postadress nedan. Blanketten och registreringsbeviset behöver vi få i PDF-format.

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen GDPR (EU) nr 2016/679
Norrtälje kommun inklusive bolag och kommunalförbund behandlar, lagrar och raderar personuppgifter
enligt gällande lagstiftning i dataskydd samt kommunens dokumenthanteringsplaner och reglemente för
arkiv. För mer information - kontakta ansvarig nämnd eller besök www.nvaa.se/personuppgifter

POSTADRESS
Norrtälje Vatten och Avfall AB
Box 802, 761 28 Norrtälje

KONTAKT
0176 - 28 33 00
info@nvaa.se

WEBBPLATS
www.nvaa.se
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Information kring beställning av företagskort
(klippkort) för återvinningscentral
Som företagare betalar du en avgift för att lämna avfall på våra återvinningscentraler. För att
förenkla din betalning kan du via denna blankett beställa ett företagskort (klippkort). Kortet är
laddat med 10 stycken besök på våra tre återvinningscentraler. Lämnar du avfall endast på Görla
återvinningscentral ska du istället ha ett företagskort (elektroniskt). Kortet beställer och får du på
Görla ÅVC, se www.nvaa.se/avc

Villkor för företagskort (klippkort)


Norrtälje Vatten och Avfall AB ersätter inte förlorat företagskort.



Debitering av företagskortet sker i förskott.



Samtliga som kommer i bil med företagsbeteckning (inte tjänstebil) eller som har släpkärra
med företagsbeteckning debiteras avgift.



Bilar/småbussar/pick-ups som uppenbarligen nyttjas i tjänst debiteras avgift.



Företagskortet ska ”klippas” av personal vid återvinningscentralen innan avlämning sker.



Företagskortet berättigar till avlämning av max 3 m³ avfall per ”klipp”.



Bilar får ha en maximal vikt på högst 3,5 ton (lätt lastbil).



Avfallet ska sorteras enligt anvisningarna på återvinningscentralen.



Företagskortet gäller inte för att lämna farligt avfall, däck på fälg och elavfall som inte ingår
i El-Kretsen.

Avgifter och öppettider
Avgift för företagskort och hur du lämnar avfall som företagare finns på www.nvaa.se/avgiftavc
Öppettider på återvinningscentralerna finns på www.nvaa.se/avc

Vid större mängd avfall
Har du mer än 3 m3 avfall eller om bilen väger mer än 3,5 ton, kan du mot avgift lämna avfall på
våra avfallsanläggningar. Mer information om avfallsanläggningar finns på www.nvaa.se/avfall

Har du funderingar - hör gärna av dig!
Hälsningar
Norrtälje Vatten och Avfall AB
För kontaktuppgifter, se sid 1

Kom ihåg att bifoga
kopia av
registreringsbeviset!

