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ANSÖKAN OM INPASSERING PÅ BODA AVFALLSANLÄGGNING - PRIVATKUND 
 

Alla som är folkbokförda i Nässjö kommun är automatiskt registrerade i vårt passersystem och 
kommer in på Boda avfallsanläggning med giltigt svenskt körkort. Om du saknar giltigt svenskt 
körkort eller är folkbokförd i en annan kommun måste du registrera dig nedan. Genom denna 
ansökan får du med ditt giltiga svenska körkort tillträde till avfallsanläggningen. Du som saknar 
körkort får ett personligt passerkort som utfärdas på anläggningen. 

 
Kryssa i rätt ruta och fyll i uppgifterna nedan. 

 
Jag har giltigt körkort utfärdat i Sverige. 
 �  JA     �  NEJ 

 
 �  Jag har renhållningsabonnemang i Nässjö kommun men är bosatt på annan ort. 

 
OBLIGATORISKA UPPGIFTER – Vänligen texta 

 

För- & efternamn Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress Postnummer 

Lägenhetsnummer (om du bor i lägenhet)  

Ort Telefonnummer 

Epost Datum/Ort 

�  Jag godkänner de allmänna villkoren och att mina uppgifter behandlas enligt GDPR, se nedan. 

Underskrift Namnförtydligande 

 
Ansökan mejlas eller postas till: 
passersystemboda@nav.se eller Nässjö Affärsverk AB, Renhållning, Tullgatan 2, 571  80 Nässjö 

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PASSERKORT 
Privatpersoner folkbokförda i Nässjö kommun kan sortera avfall som uppstår i vardagen på Boda 
avfallsanläggning utan kostnad. Detta ingår i avfallstaxan.  

Du som privatperson har ett antal fria besök: Bor du i villa har du 12 besök, lägenhet 8 besök, och 
fritidshus 6 besök.  

 
Kortet är en värdehandling och ska hanteras därefter. Eventuell förlust av passerkort anmäls 
snarast till Nässjö Affärsverk, passersystemboda@nav.se eller 0380-51 70 00. 
Ersättningskort debiteras 100 kr inkl. moms. Passerkortet kan spärras om det missbrukas. 
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IFYLLES AV NÄSSJÖ AFFÄRSVERK AB 
Kortnummer 

Datum/Ort 

 
 

Information om behandling av personuppgifter 
Dina personuppgifter hanteras i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR), vilken är till för att skydda din personliga integritet. Läs mer på 
www.nav.se/gdpr 


