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SAMHÄLLSINFORMATION
Mise är en kommunal renhållningsmyndighet. Detta innebär att Mise
övertagit renhållningsansvaret från ovanstående medlemskommuner.

STYRELSEORDFÖRANDE HAR ORDET
Bäste medborgare och fritidshusägare,
Mise ifrågasätts ibland och jag tänkte här
förklara varför avgiftsstrukturen ser ut som
den gör och varför man inte själv får bestämma hur lite tömning man vill ha.
Tidigare fanns en uppfattning om att sophanteringen inte fick finansieras med skattemedel, vilket senare visade sig vara felaktigt.
Det bestämdes därför att Mise skall vara helt
avgiftsfinansierat. Detta har inte förändrats
bland annat för att det innebär lägre kostnader för medlemskommunerna i Mise.
Mises register baseras på privatpersoners
egen anmälan till myndigheten. Många fastighetsägare har inte anmält sina fastigheter
och detta leder till att utgifterna överstiger
intäkterna. Mises avgifter har höjts för att
täcka tidigare års underskott.
Olika kommuner/kommunalförbund har
alltså olika förutsättningar och strategier
gällande renhållningsavgifter och det är därför inte helt lätt att jämföra olika taxor mellan
varandra.

Mise har höga ambitioner gällande miljön.
En ambition är att inga hushåll skall dumpa
eller elda sitt avfall.
Därför finns krav,
som av vissa kan
upplevas som
orättvist, på ordnad
avfallshantering.
Detta innebär att alla
fastigheter måste ha
minst sex tömningar/sopmärken per år.
Genom detta kan Mise försäkra att hushållens avfall tas omhand utan att belasta
grundavgiften som täcker in kostnader för
farligt avfall och återvinningsmaterial.
Jag vet att vi tillsammans kan nå en bra,
hållbar avfallshantering som är vettig!

Jan Lindgren, Mises styrelseordförande

AVGIFTER OCH
ORDNAD AVFALLSHANTERING
Hur kan du påverka dina avgifter?

För dig som fastighetsägare gäller
bland annat att:
•

•

Alla bostäder och fritidsfastigheter inom
kommunalförbundet skall anmälas till
myndigheten. Fastighetsägare skall betala för alla fastigheter man har i sin ägo
med undantag för fritidsfastigheter vars
ägare bor inom Mise och där stugan enbart används av ägaren. Används inte
fastigheten överhuvudtaget kan man ansöka om befrielse från avgiften.
På höststämman bestäms avgifterna för
följande år. Efter höststämman presenteras avgifterna för de fast boende
(fritidshusägare informeras på våren). Du
har då möjligheten att anpassa din service och därmed din avgift efter dina egna
behov.

Jag tycker det är
så jobbigt att köra
soporna till ÅVC,
hur gör du?

Vad är ordnad avfallshantering?

För dig som fastighetsägare gäller
bland annat att:
•

•

Jag har soptunna på
gården. Det är mycket
bekvämare och
dessutom billigare!

Du måste ha en ordnad avfallshantering.
Det betyder att du måste ha fastighetsnära hämtning av brännbart restavfall
(soptunna på gården), sopmärken eller
nyckel till ÅS. Tömningarna/sopmärken
skall på ett kalenderår motsvara minst 70
l per person/fritidshus och fyra veckors
period. Bioavfallet skall komposteras eller
hämtas av en entreprenör. Återvinningsmaterialet skall hämtas av entreprenör,
föras till återvinningsstation eller ÅVC
(återvinningscentral).
Farligt avfall skall föras till ÅVC.
Om du äger ett lägenhetshus med fem
eller fler bostäder är du skyldig att ordna
fullständig sortering, det vill säga hämtning av sex återvinningsfraktioner, brännbart restavfall samt ordnad hantering av
bioavfall.

Ägare till fritidshus som har sitt fasta boende inom Mise betalar ingen avgift 2010
förutsatt att man har tillåtelse att föra sitt
brännbara restavfall till sitt fasta boende.
Om möjlighet till detta inte finns skall soptunna, sopmärken eller nyckel beställas.
Observera att ansvaret för avfallshanteringen aldrig kan föras över på hyresgäster.

•

Kom ihåg att du skall
anmäla din fastighet till Mise!
Vid flytt, nybyggnation eller köp av fastighet (gäller både fritidsfastighet och fastboende) skall anmälan göras till Mise tel.
23844, helgfria vardagar 9-17.

Sopmärken
Sopmärken från 2009 går att använda
även år 2010. Ett sopmärke klistras väl
synligt på varje säck med brännbart restavfall som förs till en bemannad återvinningscentral (se baksidan). Sopmärken
kan köpas från Mises kontor.
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SORTERING OCH
AVFALLSMINIMERING
Avfallstrappan

Från EU finns direktiv om hur avfallshanteringen skall gå till. Detta kallas för EU:s
avfallstrappa. Tanken är att det skall produceras så lite sopor som möjligt och att det
avfall som produceras ska tas omhand på
bästa sätt.

Vad kan du göra?

För att din konsumtion inte skall skada miljön kan du tänka på följande:
1. Minimera
Fundera på hur du konsumerar. ”Behöver
jag detta?” är en bra fråga för både plånbok och miljö. Fråga dig även om det
finns en motsvarande produkt som genererar mindre avfall.
2. Återanvända
När du inte längre vill ha en produkt
kanske det finns någon annan som vill ha
den. Man kan skänka till välgörenhet eller
sälja vidare.

Det bästa är om var och en som konsument
redan vid inköpstillfället funderar över vilka
konsekvenser produkten får då den blir till
avfall. Genom att återanvända och återvinna
så mycket som möjligt ska det helst inte bli
något kvar som måste deponeras på en soptipp. Exempel på deponiavfall är möbler,
byggavfall och porslin.
Det övergripande målet är att vår konsumtion inte skall skada miljön eller klimatet.

Misekortet
Kom ihåg att ta med ditt Misekort när du
besöker en bemannad ÅVC (återvinningscentral). Mot uppvisande av Misekort får
återvinningsmaterial och farligt avfall lämnas utan extra kostnad. Utan kort debiteras allt avfall.

3. Återvinna
Många materialslag
kan bli nya produkter
till exempel papper,
glas och metall. Återvinning av materialslag har mycket stor
miljönytta. Sortera
noggrant!
4. Energiutvinna
Energiutvinning innebär att avfallet förbränns i ett förbränningsverk och energin
nyttjas till exempelvis till fjärrvärme. Att
elda sopor hemma är olagligt på grund av
de farliga miljögifter som släpps ut. Förbränningsverken har godkänd rökgasrening. Det avfall du lägger i din soptunna
(brännbart restavfall) energiutvinns.
5. Deponera
Sådant avfall som måste deponeras har
den högsta avgiften inom Mise. Det beror
på att deponiavfall är dyrast att hantera
och sämst för miljön. Tanken är att var
och en skall betala för det deponiavfall
som man producerar.
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Följande får lämnas på bemannad
ÅVC (återvinningscentral)
utan extra kostnad

Följande får lämnas på
obemannade återvinningsstationer

Glas, papper, pappersförpackningar, kartong, aluminiumburkar, metallförpackningar,
tetror, hårda plastförpackningar, elektronikavfall, vitvaror (t ex kyl, frys, tvättmaskin),
farligt avfall lämnas utan extra kostnad av
hushåll.
Misekortet skall alltid uppvisas vid besök på
ÅVC.

På de obemannade återvinningsstationerna
får man lämna förpackningar och papper.
Man får inte lämna brännbart restavfall på
återvinningsstationer förutsatt att man inte
har anslutit sig till tjänsten ”Självservice ÅS”.

Sopsäckar, brännbart restavfall, byggavfall/
deponi, trädgårdsavfall med mera betalas
enligt prislista.

Öppettider för bemannad ÅVC
ÅVC Föglö (Stentorpa)
Torsdag
16:45-18:45
Lördag
11:00-13:00 (jämna veckor)
ÅVC Hammarland ( Torpv. Hellesby )
Öppnar 2 mars 2009
Måndag
16:30-19:00
Lördag
13:00-15:30
ÅVC Kökar (Flattö)
Måndag
15:00-16:00
ÅVC Mariehamn
(Skogshyddsv.13, Norrböle)
Vardag
12:00-18:00
Lördag
10:00-14:00
ÅVC Saltvik (Getavägen)
Måndag
13:30-20:00
Onsdag
15:00-20:00
Fredag
13:30-17:00
Lördag
09:00-12:00
Kom ihåg att du kan besöka vilken Mise
ÅVC du vill .

Vissa av återvinningsstationerna har ett
begränsat utbud av kärl och är så kallade
miljöpunkter. Vid dessa kan man enbart
lämna metall, glas och papper.
Man får aldrig lämna avfall som det inte
finns kärl för. Har du större mängder återvinningsmaterial, vänligen för det till ÅVC.

Avfallsentreprenörer

Vill du ha fastighetsnära hämtning,
kontakta:
Johan Engdahl, Kökar
(hämtning i Kökar)
mobiltel: 0400 529 603
Kuhlmans Åkeri
mobiltel: 0400 529 190
Fax: 018-48 083
Ålands Renhållnings Ab
tel.: 018-27 580, fax: 018-23 833
www.renhallningen.ax
info@renhallningen.ax

Elverksgatan 1
(innergården),
AX– 22 100 Mariehamn

Tel. 23 844
Fax: 23 744
info@mise.ax
www.mise.ax

Besökstider: mån-ons 9-12
Telefontider: helgfria vardagar 9-17

