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> En del av Hässleholms kommun 

ANSÖKAN OM PASSERKORT FÖRETAG 
 
OBLIGATORISKA UPPGIFTER – Vänligen texta 

 

* Vid beställning av fler än ett passerkort bör man märka dessa med t.ex. namnet på kortinnehavaren eller HLM-nummer. 

 

VILLKOR FÖR PASSERKORT 

Kreditupplysning av er verksamhet kommer att göras i samband med ansökan av passerkort. 

Handläggningstiden är ca 14 dagar från det att vi erhållit er ansökan. Meddelande om att ni är 

beviljade kredit skickas till ovan mailadress. 

Passerkortet kan användas på samtliga återvinningscentraler med passersystem i Hässleholms 

kommun. Varje besök debiteras 289 kr inklusive moms och fakturering sker månadsvis. Kortet är 

en värdehandling och ska hanteras därefter. Eventuell förlust av kort anmäls snarast till 

Hässleholm Miljö, hassleholmmiljo@hassleholm.se eller 0451-26 82 00. Ersättningskort debiteras 

125 kr inklusive moms. Passerkortet kan spärras om det missbrukas. 

  Jag har läst och accepterat villkoren för passerkort och åtar mig att följa dessa vid besök på 

återvinningscentralen. Jag intygar att uppgifterna ovan är korrekta och är medveten om att 

personuppgifterna används och lagras enligt gällande lagstiftning.  

 

Ansökan mailas eller postas till: 

hassleholmmiljo@hassleholm.se eller Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm. 

 

UNDERSKRIFT KUND       IFYLLES AV HÄSSLEHOLM MILJÖ 

 

  

 

Företag Organisationsnummer 

Fakturaadress Fakturareferens (ex. HLM-nummer) 

Postnummer Ort 

Telefonnummer Epost 

Antal kort – Märkning av kort görs på baksidan av blanketten* 

Datum/Ort Kundnummer 

Underskrift Datum/Ort 

Namnförtydligande Underskrift 
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> En del av Hässleholms kommun 

MÄRKNING PASSERKORT   

* Kortnummer ifylles av Hässleholm Miljö 

** Är du fastighetsägare eller bedriver återbruksverksamhet behöver du ansöka om dubbla passerkort. Detta för att ha ett 

kort med avgiftsfria besök som används de gånger avfall från hyresgäster/återbruk ska lämnas, och ett kort som används då 

ni lämnar avfall från verksamheten. Sätt ett kryss i rutan om passerkortet ska gälla för avgiftsbefriat avfall. 

Information om behandling av personuppgifter 

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att behandlas i Hässleholm Miljös system för administration och andra åtgärder som behövs för att 

handlägga ärendet. Behandlingen kan också avse fakturering och framställning av statistik. Ytterligare nödvändiga personuppgifter kan komma att samlas in för 

dessa ändamål från annan källa än dig själv. Personuppgifter kan komma att lämnas till annan myndighet eller till den som begär det enligt offentlighetsprincipen. Vill 

du att dina registrerade personuppgifter ska rättas, blockeras eller utplånas (28 § Personuppgiftslagen (PUL)) eller vill du erhålla besked om registrerade 

personuppgifter (26 § PUL) kan du skriftligen begära detta. Skicka din begäran till Hässleholm Miljö AB, 281 80 Hässleholm. Läs mer om hur Hässleholm miljö 

behandlar personuppgifter på www.hassleholmmiljo.se/gdpr/. 

 

Kort 1 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 2 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 3 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 4 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 5 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 6 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 7 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 8 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 9 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 

Kort 10 Märkning Flerfamiljshus eller 
återbruk?** 

Kortnummer* 
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