
KÖRKORTSREGISTRERING/PASSERKORT ÅVC EXTERN 

Adress Telefon E-post Organisationsnr 
Östra Göinge Renhållnings AB 
Avfallsanläggningen  
Kattarp 2373C 
289 92 Broby 

044-790 59 80 vagen@ograb.se 556176-1775 
Fax Hemsida  
044-440 90 www.ograb.se  

 

 
För dig som har ett renhållningsabonnemang i Kristianstads eller Hässleholms kommun, 
finns möjlighet att besöka våra återvinningscentraler i Knislinge, Osby eller Kattarp. För att 
få tillträde måste du registrera dig genom att ange ditt personnummer.  
Du använder sedan ditt körkort för att öppna bommen och kan lämna hushållsavfall i form 
av grovavfall, samt övriga fraktioner enligt ÖGRABs ÅVC-regler. Max 10 besök per år och 
abonnemang. 
 

Registrering av personnummer (För dig som har ett svenskt körkort) 
För dig som har ett svenskt körkort behöver vi registrera ditt personnummer, för att du ska 
kunna öppna bommen. Du måste vara registrerad för ett renhållningsabonnemang i din 
hemkommun. Kryssa i rutan till vänster och fyll i uppgifterna nedan. 
 
Beställning av passerkort (Gäller endast om du saknar svenskt körkort) 
Om du inte har ett svenskt körkort behöver du använda ett särskilt passerkort, som vi 
tillhandahåller, för att kunna lämna avfall på återvinningscentralerna. Du måste vara registrerad 
för ett renhållningsabonnemang i din hemkommun. Passerkortet skickas till din adress. 
 
Jag bor i: 
Kristianstads kommun        Hässleholms kommun 
 

Uppgifter hushåll 
Personnummer:   Typ av hushåll:                

         Fritidshus               Småhus              Lägenhet  
Namn: 
 
 
Anläggningsadress: Postnr: Postort: 

 
 

Telefonnummer: 
 
 

Mobilnummer: 

Epost: 
 
 
Fastighetsägare/Bostadsrättsförening/Hyresvärd 
 
 
Underskrift:  
 

Datum: 
 
 
 

Vid frågor kontakta personalen på återvinningscentralen, ring ÖGRAB på tel:  
044-790 59 80 eller skicka e-post på vagen@ograb.se 
Ifylld blankett skickas till ÖGRAB. 
 
Personuppgifter i detta formulär registreras och sparas i dataregister hos ÖGRAB enligt 
dataskyddsförordningen. Den rättsliga grunden är myndighetsutövning. För mer info se 
baksidan. 
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Information 
 

Hur ÖGRAB behandlar dina personuppgifter  
 
Vi är måna om din integritet. Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig för att 
handlägga din ansökan/anmälan. Syftet med personuppgiftsbehandlingen är att kunna göra en 
bedömning i ditt ärende.  
 
Vi har fått dina personuppgifter genom din ansökan/anmälan. Under hela den tid vi behandlar 
personuppgifterna följer vi de bestämmelser som finns i lagstiftningen kring personuppgifter. 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är i det här fallet 
myndighetsutövning.  Dina uppgifter kommer att sparas eller gallras enligt bolagets 
informations-/dokumenthanteringsplan.  
 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de parter som behöver vara berörda för att 
vi ska kunna handlägga ditt ärende. Vi kan därför komma att dela dina personuppgifter med en 
tredje part. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU, om 
inte undantag anges i dataskyddsförordningen.  
 
Personuppgiftsansvarig är styrelsen för ÖGRAB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut 
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att 
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina 
personuppgifter. En sådan begäran görs på därför avsedd blankett. Begäran lämnas in 
personligen hos ÖGRAB i Kattarp, medtag giltig legitimation.   
 
Om du har frågor kan du kontakta oss: info@ograb.se  eller ÖGRAB, Kattarp 2373 C, 289 92 
Broby. 
 
Har du synpunkter på bolagets behandling av dina personuppgifter når du vårt 
dataskyddsombud på dataskydd@sydarkivera.se eller Sydarkivera, Box 182, 342 22 Alvesta. 
 
Är du inte nöjd med bolagets svar på din kontakt kan du vända dig till 
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) med klagomål på bolagets behandling av dina 
personuppgifter. 
 
Mer information om hur ÖGRAB behandlar dina personuppgifter finns på www.ograb.se  
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