
Sökande   TEXTA GÄRNA!
Företagsnamn: 

Namn/referens:

Leveransdress: Postnummer och ort:

E-post: Telefon:

Fakturaadress inklusive postnummer och ort: Organisationsnummer:

Personnummer för referenspersonen:

Ange antal kort (pris exklusive moms):

st kort à fem avlämningstillfällen Pris: 1 550 kr

st kort à tio avlämningstillfällen Pris: 3 100 kr

Underskrift: Datum:

Namnförtydligande:

Skickas till: Kontaktuppgifter: 
Uppsala Vatten och Avfall AB Tel: 018-727 94 00
Kundtjänst Fax: 018-727 94 10
Box 1444 E-post: kundtjanst@uppsalavatten.se
751 44 Uppsala www.uppsalavatten.se

Ansökan om återvinningskort för företag

Med ett återvinningskort kan företag lämna industri- och grovavfall på våra återvinningscentraler. OBS, kortet gäller för 
fordon med en ungefärlig maxvikt som en mindre lastbil. Farligt avfall får inte lämnas på återvinningscentralen. 

De personuppgifter du lämnar till Uppsala Vatten och Avfall AB behandlas i enlighet med gällande integritetslagstiftning. Information om hur och varför vi behandlar 
dina personuppgifter finns här: www.uppsalavatten.se/personuppgifter. 
Blanketten är i PDF-format och kan fyllas i direkt på skärm.

Tre sätt att lämna ansökan och hämta ut ditt kort
- Mejla  ansökan till kundtjanst@uppsalavatten.se eller posta till boxadressen nedan.
- Lämna ansökan till vakten på Rapsgatan 7 i Fyrislund, då lämnas korten ut direkt.
- Lämna ansökan på återvinningscentralen, då kan ni göra er första lämning direkt.

Om det är fler än 5 kort skickas de med rekommenderad post.

Fylls i av Uppsala Vatten

      Kunden har gjort 
sin första lämning.

Signatur



Information till dig som är företagskund

Utan återvinningskort kan följande grovavfall 
lämnas i hushållsmängder:
• Litiumbatterier
• Småbatterier
• Ljuskällor
• Elektronik
• Vitvaror
• Kyl och frys  

(ej verksamhetskyl/frys)
• Förpackningar & tidningar 
• Flytande matfett (upp till 10 liter)
• Hela träpallar i standardmåtten 120x80 cm och 

60x40 cm (obegränsat antal)
• Bilbatterier (obegränsat antal)

Listorna nedan visar vilket avfall du som företagskund får lämna på återvinningscentralen med och utan återvinningskort och 
vilket avfall som ska lämnas på andra platser än återvinningscentralen. Vid funderingar ring vår kundtjänst på 018-727 94 00.

Med återvinningskort kan följande grovavfall 
lämnas (<3,5 ton):

• Trä
• Ris och grenar
• Brännbart
• Metall
• Resårmöbler/isolering/glas
• Gips
• Sten och betong
• Fallfrukt och gräsklipp
• Däck från bil, mc och cykel
• Böcker med hård pärm
• Återanvändbara produkter
• Wellpapp
• Matfett 10-100 liter max

Följande avfall lämnas på andra platser än återvinningscentralen:

Typ av avfall Lämnas till: 
Ammunition Polisen
Asbest Kontakta vår kundtjänst
Brandsläckare Återförsäljare
Ensilageplast SvepRetur
Eternit          Kontakta vår kundtjänst
Färg          Valfri entreprenör på marknaden
Gasoltuber          Återförsäljare
Grovavfall över 3,5 ton         Kontakta vår kundtjänst
Kemikalier Valfri entreprenör på marknaden
Livsmedel          Kontakta vår kundtjänst
Lösningsmedel             Valfri entreprenör på marknaden
Raketer           Återförsäljare
Smällare          Återförsäljare
Sprängämnen          Polisen
Stora mängder verksamhetsförpackningar          FTI AB (Förpacknings- och tidningsinsamlingen)
Tryckimpregnerat trä/slipers/telefonstolpar          Valfri entreprenör på marknaden
Vapen         Polisen
Verksamhetskyl/frys          Elkretsen
Överbliven medicin och kanyler          Valfri entreprenör på marknaden
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