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Namn
c/o
Adress
Postnummer, Postadress

Kundnummer:
Fastighetens adress:

Bästa kund!
Under 2020 kommer Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice (Mise) att upphandla
slamtransporterna för Jomala, Hammarland, Lumparland och Mariehamn.
Målet är att tömningarna och transporterna inleds under våren 2021 och att man med en centraliserad
konkurrensutsättning uppnår kostnadsbesparingar för invånarna. För att kunna göra en lyckad
konkurrensutsättning behöver vi uppgifter om ditt
avloppsvattensystem.
I enlighet med Avfallslagen har det beslutats att Mise sköter
ordnandet av slamtransporter i Mises medlemskommuner.

Meddela uppgifter om ditt
avloppsvattensystem
Uppgifterna vi får in av invånarna används som grund vid konkurrensutsättningen av
slamtransporterna. Fyll i dina uppgifter omsorgsfullt och skicka in blanketten senast den 9.8.2020.
➢ Om du äger flera fastigheter, meddela oss uppgifterna om dem på skilda blanketter.
➢ Meddela oss om ditt avloppsvattensystem även om det inte finns vägförbindelse till
fastigheten, eller om fastigheten står tom.
➢ Om du fått brevet i onödan, d.v.s. fastigheten är ansluten till det kommunala avloppsnätet
eller fastigheten har endast torrtoalett och inburet vatten, meddela oss även om detta!
Ju bättre vi kan fastställa antalet slambrunnar som bör tömmas och mängden slam som uppstår på
området, desto bättre kan vi försäkra oss om att du får den service du behöver till bästa möjliga pris.
Dessutom är det lättare för transportföretag att ge en bra offert för slamtömningar i
konkurrensutsättningen om vi kan förse dem med tillräckligt noggranna uppgifter om områdets
slambrunnar.

Vänd
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Hur går jag till väga?
Lämna in uppgifterna genom att fylla i och returnera blanketten som följer med i detta brev.
Svarskuvertets postavgift är färdigt betalt.
Det går även bra att scanna in den ifyllda blanketten och maila den till info@mise.ax eller ladda ner
en ifyllningsbar blankett från www.mise.ax.
Har du frågor om ifyllandet kan du vända dig till Mises kundtjänst, måndag–torsdag kl. 9–15, fredag
9–12 eller via e-post till info@mise.ax.
Bland alla som svarat på enkäten lottar vi ut 3 korgar med åländska produkter.

Tidtabell för förändringen i slamtransporter
▪

Invånarna bör anmäla uppgifterna om sina avloppsvattensystem till Mise senast den
9.8.2020.

▪

Mise konkurrensutsätter insamling och transport av slam för invånarnas del.

▪

Efter konkurrensutsättningen fastställer avfallshanteringsmyndigheten priset för
slamtömningar och -transporter.

▪

Mise kontaktar dig angående praktiska och tidsmässiga angelägenheter innan tömningarna
börjar.

▪

Tömningarna som konkurrensutsatts av Mise inleds under våren 2021.

Vänligen ta även del av informationsutskicket om slaminsamling som följer med i detta brev, har du
frågor eller funderingar hjälper Mises kundtjänst dig måndag–torsdag kl. 9–15, fredag 9–12 eller via
info@mise.ax

Vänliga hälsningar,
Avfallshanteringsmyndigheten Ålands Miljöservice, Mise

Anmälningsblankett för slaminsamling
1. FASTIGHETENS UPPGIFTER
Bostadsfastighetens adress

Kundnummer

Fastighetsbeteckning och -namn
Typ av fastighet:

fast bostad

fritidsbostad

annan, vad?

2. FASTIGHETENS AVLOPPSVATTENSYSTEM
Fastigheten är inte ansluten till kommunens eller andelslagets avloppsnät.
Fastigheten är ansluten till kommunens eller andelslagets avloppsnät.
Gå till underskrift och returnera blanketten. Inga andra uppgifter behöver fyllas i.
3. TYP AV TOALETT
Vattentoalett

Torr-, komposterande, frysande eller brännande toalett

4. TILLGÅNG TILL HUSHÅLLSVATTEN
Tryckvatten (kommunens eller andelslagets
vattenledning eller egen brunn)

Inburet vatten (vattnet bärs in t.ex. i ämbare)

5. UTRUSTNINGSNIVÅ
Dusch

Diskmaskin

Tvättmaskin

6. BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN PÅ FASTIGHETEN
WC- och tvättvatten behandlas tillsammans.
WC- och tvättvatten behandlas separat.
På fastigheten uppstår endast tvättvatten (gråvatten).
På fastigheten finns inget avloppsvattensystem. Beskriv hur avloppsvattnet hanteras:

7. FASTIGHETENS SLAMBRUNNAR
Sluten tank
Slamavskiljare

st., total volym
st., total volym

m3. Till behållaren leds:
m3. Till brunnen leds:

WC-vatten
WC-vatten

tvättvatten
tvättvatten

Minireningsverk, märke och modell:
total volym

m3. Till reningsverket leds:

WC-vatten

tvättvatten

annan, vad?

Vänd

8. SLAMBRUNNARNAS TÖMNINGSBEHOV
Tömning av sluten tank (gånger/år):
Tömning av slamavskiljare (gånger/år):
Tömning av minireningsverk (gånger/år):
9. SLAMBRUNNENS LÄGE PÅ FASTIGHETEN
Rita eller förklara skriftligt slambrunnarnas läge på fastigheten i förhållande till byggnaderna. Rita även rutten längs
vilken man kommer åt att tömma slambrunnarna med slambilen. Ritningen behöver inte vara i proportion, det räcker
med att uppskatta avstånden i meter. Beskriv noga, hur nära slambrunnarna man kommer med slambilen.

N
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10. BEGRÄNSNINGAR GÄLLANDE SLAMBRUNNENS ÅTKOMST
Kan inte tömmas vintertid (veckorna 40–17, oktober–april).
Slambilen måste stanna på över 45 meters avstånd från brunnen.
Höjdskillnaden mellan brunnen och där slambilen måste stanna är över 5 meter.
Bom eller annat lås.
Annat att uppmärksamma:

11. TILLÄGGSINFORMATION
Hit kan du skriva möjliga tilläggsuppgifter angående tömningarna.

Ifyllarens namn och telefonnummer

