
Under hösten 2020 kommer NAV att införa passersystem med  
bommar på Boda avfallsanläggning. Du som privatperson använder 
ditt körkort, medan företag, verksamheter och fastighetsägare  
använder ett framtaget kort för Boda. Kortet scannar du in i en 
kortstation vid infarten till Boda.

Varför gör vi detta?
- för ökad säkerhet, bättre 
arbetsmiljö, minskad miljö- 
påverkan, bra service och 
rättvisa för alla.

Vill du veta mera?
www.nav.se/passersystem   
alt tel. 0380-51 70 00  
Du kan också fråga någon i personalen  
som arbetar på Boda avfallsanläggning. 

Korta frågor/svar

Vänd på sidan och läs frågor 
och svar på de vanligaste 
frågorna angående nya  
passersystemet på Boda.
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VILLA
Måste jag ansöka om passerkort om jag är  
folkbokförd i Nässjö kommun?
Nej, är du folkbokförd i Nässjö kommun och över 18 år  
kommer du automatiskt in med giltigt svenskt körkort. Du  
behöver alltså endast ansöka om passerkort om du saknar 

giltigt svenskt körkort eller är under 18 år.
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning?

Bor du i villa får du besöka avfallsanlägg-
ningen 12 gånger/år per adress. Har du 

dessutom fritidshus i Nässjö kommun, får 
du besöka Boda ytterligare 6 gånger/år 
per adress.
Måste jag använda mitt körkort/ 
passerkort även om jag cyklar/går?
Ja, du måste alltid använda giltigt 
svenskt körkort eller passerkort för 
att komma in på avfallsanläggningen. 

Detta för att vi ska få rätt underlag för 
statistik och en säker anläggning. 

Hur gör jag som bor i lägenhet?   
Om du har ett giltigt svenskt körkort kommer du 
in på Boda avfallsanläggning. Saknar du däremot 
ett giltigt svenskt körkort behöver du fylla i  
blanketten för privatpersoner för att kvittera ut 
ett passerkort. Kortet är kostnadsfritt och  
blanketten finns att ladda ner från nav.se/passersystem. 
Blankett finns även ute på Boda avfallsanläggning. 
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning?
Bor du i lägenhet får du besöka avfallsanläggningen  
8 gånger/år per adress och lägenhetsnummer.
Måste jag använda mitt körkort/passerkort  
även om jag cyklar/går?
Ja, du måste alltid använda giltigt svenskt körkort eller passer-
kort för att komma in på avfallsanläggningen. Detta för att vi 
ska få rätt underlag för statistik och en säker anläggning. 

FRITIDSHUS
Jag har fritidshus med renhållnings- 
abonnemang i kommunen, vad gäller för mig? 
Som fritidsabonnent i Nässjö kommun behöver 
du fylla i blanketten för privatpersoner för att registrera dig, 
eller besöka Boda avfalls- 
anläggning för registrering. Efter registrering kommer du 
automatiskt in på Boda avfallsanläggning med giltigt svenskt 
körkort. Om du saknar giltigt körkort får du ett passerkort.  
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning?
Har du fritidshus får du besöka avfallsanläggningen 6 gånger/
år per adress. Bor du dessutom i villa i Nässjö kommun, får du 
besöka Boda ytterligare 12 gånger/år per adress.

EJ BOSATT I NÄSSJÖ KOMMUN
Får jag besöka Boda avfallsanläggning i  
Nässjö även om jag inte bor i kommunen? 
Du är välkommen att besöka Boda avfallsan-
läggning i Nässjö kommun även om du inte bor 
i kommunen. För att komma in på Boda behöver du  
först registrera dig. Efter registrering kan du använda giltigt 
svenskt körkort som inpasseringskort. Saknar du ett giltigt 
svenskt körkort behöver du ett passerkort. Registrering och 
ansökan om passerkort gör du på Boda avfallsanläggning eller 
via blanketten för privatpersoner på nav.se/passersystem. 
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning? 
Antal besök är detsamma som för de som bor i  
Nässjö kommun. 

FÖRETAG/VERKSAMHETER  
Jag är företagare, hur gör jag? 
Har du företag eller annan verksamhet behöver du ansöka om 
ett passerkort för att kunna besöka Boda avfallsanläggning. 
Detta gör du genom att fylla i blanketten för verksamheter, 
se nav.se/passersystem och ansöka om att få kvittera ut 
passerkort. Vid uppstarten av passersystemet kommer vi att 
göra ett utskick till verksamheter som vi idag har registrerade 
i vårt vågsystem.  
Glöm inte att märka korten vid beställning så att ni tydligt ser 
vilket kort det är och vem det tillhör. Kostnaden per kort är 100 
kr exkl. moms. Du kan även som företagare ange märkning 
eller referens direkt i terminalen. 
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning?
Du får besöka avfallsanläggningen så ofta du behöver.  
Företag och verksamheter betalar för servicen på  
avfallsanläggningen.
Kostnad per besök för företag/verksamheter/ 
hyresvärd/fastighetsägare 
200 kr/besök, exkl. moms 

HYRESVÄRD/FASTIGHETSÄGARE
Jag är hyresvärd/fastighetsägare, hur gör jag?   
Är du hyresvärd/fastighetsägare behöver du  
ansöka om dubbla passerkort. Ett kort för  
avgiftsfria besök som används de gånger avfall 
från hyresgäster/återbruk ska lämnas, och ett kort som  
används då du lämnar avfall från verksamheten.   
Ansök om passerkort genom att fylla i blanketten för 
hyresvärd/fastighetsägare på nav.se/passersystem.  
Kostnaden per kort är 100 kr exkl. moms.  
Glöm inte att märka korten vid beställning så att ni tydligt  
ser vilket kort det är och vem det tillhör. Missbruk av  
användningen vid dubbla kort kommer att beivras med  
en avgift på 1000 kr/tillfälle. 
Hur ofta får jag besöka Boda avfallsanläggning? 
Se under företag/verksamheter.

Kostnad per besök för företag/verksamheter/ 
hyresvärd/fastighetsägare: 
Avfall från verksamheten 200 kr/besök, exkl. moms.  
Avfall från hyresgäster/återbruk avgiftsfritt.
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Frågor? & Svar!
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För dig som privatperson 
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Behöver du besöka oss fler gånger när dina besökstillfällen är slut, så finns det möjlighet att fylla på med fler besök. Prata med någon av oss på 
Boda så hjälper vi dig! När passersystemet varit i drift en period, kommer vi att utvärdera antalet besökstillfällen för att därefter sätta ett rimligt 
antal inför kommande år. Under utvärderingsperioden kommer besöken inte innebära några kostnader för dig som privatperson.

För dig som privatperson

Räcker inte antalet besök? 
Kontakta någon av oss  
på Boda så kan vi hjälpa  
dig med fler besök, som  
vid dödsbon, flyttstäd,  
trädgårdsavfall med mera.

LÄGENHET

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


