Skärgården

Verksamhetsinformation 2019
Avgift
Årsavgiften för Mise verksamhetskund år 2019 är
50 € inklusive 24 % moms. Tömningsavgiften baseras
på registrerade tömningar per månad och faktureras
månatligen. Verksamheten fick ett Misekort när ni
anslöt er som Mise verksamhetskund som gäller
tillsvidare. Avfallet som lämnas debiteras skilt, se nästa
sida för mottagningsavgifter.
Vad får ni för avgiften?
Som Mise verksamhetskund får ni lämna
återvinningsmaterial, farligt avfall, brännbart avfall
och övrigt grovavfall till mobil ÅVC (Misebilen) eller
till Mise ÅVC mot avgift. Misekortet ska visas för
personalen innan avfall lämnas. Har ni inte Misekortet
med er debiteras ni en extra avgift på 5€.
Kom ihåg att skilja på ert Misekort för det privata
hushållet och för verksamheten då ni inte får använda
ert privata för att lämna ert företagsavfall.
Fastighetsnära hämtning
På Sottunga har Mises verksamhetskund möjlighet
till fastighetsnära hämtning av brännbart avfall och
återvinningsmaterial. Kontakta Mise om du har frågor
om systemet eller vill beställa avfallskärl.
Hämtningen av avfallet sköts av en entreprenör. För
mera information gällande tömningsdagar eller om ni
är behov av extra tömningar, kontakta Stig Törnroos på
telefon 0400785292 om det gäller i Sottunga. Kontakta
Johan Engdahl på telefon 0400 529 603 om det gäller
Kökar.
Tömningsavgifter
			
Säckhämtning (max 12 kg)
140 l kärl 			
240 l kärl 			
360 l kärl 			
660 l kärl 			

Misebilen turlista

Kökar
Andra torsdagen i månaden
13:00-14:30 Karlby brandstation
Extra tur: fredag 26.7

Sottunga
Fjärde torsdagen i månaden
14:00-15:45 Sottunga affären
Avvikande tur: fredag 20.12 (istället för 26.12),
Extra tur: fredag 12.7

Med reservation för ändringar i Ålandstrafikens turlista.

Sopmärken
Genom att förköpa Mises sopmärken kan verksamheten
snabbare lämna allt brännbart avfall och övrigt grovavfall
till Mise ÅVC och Misebilen. Sopmärken beställs på
Mises hemsida, per telefon och e-post eller köps på
Mises kontor, vid Mise ÅVC eller Misebilen (endast
kortbetalning).

Har ni större mängder grovavfall?
Kontakta då Mise!

Brännbart avfall/st		
Inkl. moms
Exkl. moms
9,00 € 		
6,855 €		
9,00 € 		
6,855 €		
13 € 		
10,484 €		
17 € 		
13,710 €		
26 €		
20,968 €		

Återvinningsmaterial/st
Inkl. moms
Exkl. moms
5 €		
4,033 €
5 €		
4,033 €
8 €		
6,452 €
10 €		
8,065 €
14 €		
11,291 €

Fabriksgatan 8 • 22 100 Mariehamn • 018-23844 • www.mise.ax • info@mise.ax
Måndag till torsdag 9-15, fredag 9-12

Mottagningsavgifter 2019

MOTTAGNINGSAVGIFTER MED SOPMÄRKEN
• Gäller för verksamheter med Misekort.
• Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Mottagningsavgifter		
1 släp		
1/2 släp		
1 säck		

Säckar Sopmärken 		
8		
4		
1		

8 st
4 st
1 st

Gäller brännbart, grovavfall ,möbler, målat trä, Inert (större mängder)

Avfallsslag		

Enhet

TV-apparater				
Låga vitvaror t.ex kylskåp, tvättmaskin		
Skrymmande vitvaror/kylmöbler			
Bildäck och MC-däck utan fälg			
Bildäck och MC-däck med fälg			
Trädgårdsavfall släp/ 8 säckar			

1 st
1 st		
1 st		
1 st		
1 st		
1 st		

Sopmärken
1
2
3
1
4
1

Verksamheter får utan avgift lämna åtta säckar à 120 liter återvinningsmaterial per
besök. Gäller metall, aluminium, wellpapp, kartong, pappersförpackningar, tetror,
vätskekartonger, papper, glas, hårdplastförpackningar, mjukplast, övrig hård plast och
rent trä.

Avfallsslag

Sopmärke

Tryckkärl
1 st
(brandsläckare, gasflaskor)		
Plastbåt

Avlämning volym
Brännbart avfall		
Övrigt grovavfall

30€/m3
55€/m3

20 st
Kom ihåg
verksamhetens Misekort!
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Mottagningsavgifter 2019

MOTTAGNINGSAVGIFTER FARLIGT AVFALL
• Gäller för verksamheter med Misekort.
• Samtliga avgifter är inklusive 24 % moms.

Avfallsslag				

Enhet		

Sopmärke

Bil-, MC och mopedbatterier			
1 st				
1
(ackumulatorer)
Fast oljeavfall, oljefilter				
10 liter			
1
Fettavfall/matolja				10 liter			1
Blandat farligt avfall som kräver sortering 20 liter			
2
Bekämpningsmedel				20 liter			2
Glödlampor				10 liter			1
Elektronik, ex brödrost, elvisp, dator
3 st				
1
Elektronik hanteringsavgift			
10 liter			
1
Impregnerat trä (överstigande 1m³)		
M³				
1
Kemikalieavfall				10 liter			2
Lysrör/lågenergilampor				10 liter			2
Lösningsmedel				10 liter			1
Måleriavfall				5 burkar			1
Rengöringsmedel				10 liter			1
Småbatterier				1 liter			1
Spillolja				10 liter			1
Sprayflaskor (aerosoler)				
10 liter			
1
Sanitetsporslin (wc, handfat)			
1 st				
1
Traktorbatterier (ackumulatorer)			1 st				1
Inert avfall, 1 hink 				
20 liter			
1
(krukor,porslin,planglas,dricksglas)								

Mise ÅVC
Svinryggen, Hammarlandsvägen 817

Öppettider
Måndag - fredag 12-18
Lördag 10-15
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