Kretslopp och vatten
Information till hushåll

ÅVC- eller körkort
är din nyckel till
återvinningscentralerna

Nyhet
Från och med 1 januari 2022 är besöken
på våra ÅVC:er kostnadsfria. Nytt är
också att du kan använda ditt körkort för
inpassering. Detta gäller alla vuxna som
är folkbokförda i Göteborg.

Kretslopp och vatten

ÅVC-KORTET

.

Gäller som entrékort till Göteborgs återvinningscentraler
Bulycke, Högsbo, Sävenäs, Tagene och Kretsloppsparken
Alelyckan.
Kortet är personligt. Skulle du förlora kortet spärrar du det
dygnet runt på 031-368 27 00. Blir kortet stulet anmäler du
det till polisen.
www.goteborg.se

Om du inte har ett körkort kan du få ett
ÅVC-kort på någon av våra
återvinningscentraler – ÅVC:er. Även om du
inte bor i Göteborg kan du få ett ÅVC-kort om
du har ett avfallsabonnemang hos oss på
Kretslopp och vatten.
Som privatpersonkan kan du också lämna
grovavfall på Göteborgs grannkommuners
ÅVC:er. Flyttar du inom Göteborgs stad gäller
kortet som vanligt. Blir du folkbokförd i en
annan kommun spärras ditt ÅVC-kort
automatiskt.

För sortering se:
sorteringsguiden på
goteborg.se
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Så här skaffar du som
privatperson ett ÅVC-kort
Som privatperson beställer du ditt ÅVC-kort på:
goteborg.se/bestallavckort
där du loggar in med mobilt bank-ID. Kortet
skickas till din folkbokföringsadress inom fem
arbetsdagar. Behöver du ett ÅVC-kort akut kan
du hämta ut ett personligen eller via ombud
med fullmakt, på någon av våra ÅVC:er. Då
måste du ha med dig giltigt fotolegitimation.
Bor du inte i Göteborg vill vi veta ditt
kundnummer.
Om ditt kort blir stulet eller försvinner ska du
anmäla detta till vår kundservice. Sedan kan du
skaffa ett nytt kort enligt instruktionerna ovan.
Vi fakturerar dig för det nya kortet.

Fem återvinningscentraler i Göteborg
Bulycke, Bulyckevägen 10
Högsbo, A Odhners gata 19
Kretsloppsparken Alelyckan, Lärjeågatan 12
Sävenäs, von Utfallsgatan 30
Tagene, Karlsbogårdsgatan 30
Ditt ÅVC-kort gäller även på återvinningscentraler i Ale, Härryda, Kungsbacka,
Lerum, Mölndal och Partille.
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Kretslopp och vattens kundservice
Box 123, 424 23 Angered
Telefon: 031-368 27 00
Mån, tis, tors, fre kl 7–16, ons kl 9–16
kundservice@kretsloppochvatten.goteborg.se
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