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Frågor och svar kring passersystemet
På Flishults avfallsanläggning kommer from 1 juli att införas ett passersystem.
Var kan jag registrera mig?
Bor du i hyreslägenhet kontakta din hyresvärd. (Se även: Hur gör jag som bor i lägenhet?)
Besökare, inklusive företagare ska i första hand registrera sig på Vetab:s hemsida, alternativt på
Flishult eller på Vetab:s huvudkontor. Ta med fakturan eller företagets organisationsnummer
vid manuell registrering.
Vi är flera på ett abonnemang som lämnar avfall, kan alla registreras?
Ja, men alla måste vara behöriga till det abonnemang som man registrerar sig på. Den som står
som ansvarig för abonnemanget är ansvarig för vilka som registreras. Normalt har man 12
besök under 12 månaders period per abonnemang och inte per registrerad person.
Kan jag registrera mer än ett renhållningsabonnemang på mitt körkort?
Nej. Har man mer än ett renhållningsabonnemang ska man registrera de andra abonnemangen
på andra körkort i familjen eller på passerkort.
Jag har flera renhållningsabonnemang i kommunen, t.ex. bor i villa och samtidigt har
sommarstuga eller äger flerfamiljshus. Hur gör jag då?
Registrera villan på körkortet medan till sommarstugan eller till flerfamiljshuset får du kvittera
ut passerkort på Flishult.
Jag har inget körkort hur gör jag då?
Har du inget körkort själv så får någon annan, den som hjälper dig att köra ut avfallet,
registreras på ditt abonnemang. Det är du som har ansvaret för att personen blir registrerad.
Alternativet är att du kvitterar ut ett passerkort på Flishult.
Hur gör man med utländska körkort?
Finns det ingen streckkod på körkortet, så kan man kvittera ut ett passerkort på Flishult.
Hur gör jag som bor i lägenhet?
Hyresgäst som har elnätabonnemang hos Vetab kan registrera sig direkt på sitt
elnätskundnummer som finns på fakturan.
I annat fall kontakta din hyresvärd. Du kommer antingen att kunna registrera dig på
hyresvärdens abonnemang eller hyresvärden väljer att låna ut dig ett passerkort.
Jag är hyresvärd. Hur gör jag?
Vid hyresfastighet innanför Vetab:s elnätsområde kan hyresgäster registrera sig direkt på sitt
elnätskundnummer som finns på deras faktura.
Vid mindre hyresfastighet kan man registrera sina dina hyresgäster på husets
renhållningsabonnemang eller låter man hyresgästerna göra det. Men hyresvärden ansvarar
dock för att rätt personer registrerar sig.
Vid större hyresfastighet utanför Vetab:s elnätsområde kan hyresvärden kvittera ut ett eller
flera passerkort som i sin tur kan lånas ut till sina hyresgäster. Utkvittering sker på Flishult eller
på Vetab:s huvudkontor.
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Vad kostar det och hur ofta får jag komma till Flishult?
Bor du i hyreslägenhet kontakta din hyresvärd. (Se även: Hur gör jag som bor i lägenhet?)
För renhållningsabonnenter i Vetlanda och Sävsjö kommun ingår i regel tolv besök per hushåll
under varje 12 månadersperiod i abonnemanget. Från och med den 13:e besök debiteras på din
renhållningsräkning med 100 kr + moms per besök.
Du har också rätt till 12 fria hämtningar hemma från din tomtgräns. Ring vår entreprenör RagnSells 0383-56 58 00 eller 0382-106 08.
Hur kommer jag åt ett passerkort?
Med gällande renhållningsabonnemang i Vetlanda eller i Sävsjö kommun kan passerkort efter
registrering kostnadsfritt kvitteras ut på Flishult. Vetab avgör dock från fall till fall när
innehavande av ett passerkort är nödvändigt.
Blir det begränsningar på antalet erhållbara passerkort?
Nej, men Vetab avgör dock från fall till fall när innehavande av ett passerkort är nödvändigt.
Vad händer om ett passerkort försvinner?
Passerkort är en värdehandling. Förlorat kort spärras och ersätts för en kostnad på 50 kr
inklusive moms.
Jag är företagare som vill lämna avfall på Flishult. Hur gör jag?
Registrering görs på Vetab:s hemsida eller i samband med det första besöket på Flishult där
man kvitterar ut sitt kort. Besök på återvinningscentralen kostar 100 kr/besök plus moms och
gäller för en bil eller en släpkärra. Kort kostar 40 kr/st. Summan debiteras vid första
faktureringen.
Till kortinnehavande företag eller till den kommun som kommuninvånaren är registrerad i
skickas en faktura efter 10 besök eller vid årets slut. Alla företagare samt kommuninvånare från
andra kommuner än Vetlanda och Sävsjö får efter registrering kvittera ut sitt kort på Flishult.
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