Information till dig som bor på upphandlad väg
Enligt Mises avfallsplan som har antagits av samtliga medlemskommuner så ska alla bostäder inom Mise (förutom
områden som respektive kommun meddelat ligger utanför upphandlad väg) ha fastighetsnära avfallshämtning. Alla
egnahemshus som ligger på upphandlad väg ska ha fastighetsnära avfallshämtning i fyrfackskärl. I Jomala kommer det
nya fyrfackssystemet att införas från och med mars 2021. Din nuvarande tjänst kommer automatiskt att upphöra från
och med mars och du behöver inte kontakta entreprenören för att säga upp något avtal.
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Vi behöver ditt val av tjänst senast onsdag den 8.2.2021. Observera! Om du inte svarar så blir din bostad
automatiskt ansluten till MiseFyran. Det är dock möjligt att ändra till MiseÅttan men detta beaktas först i
början av april 2021.
Fyrfackskärlen placeras ut i slutet av februari 2021 och kan börja användas direkt.
För den som tidigare har haft tjänsten "Låst hus för brännbart avfall” så kommer Misekortet inte längre att
fungera som nyckel till det låsta huset för brännbart och bioavfall från och med den 01.03.2021.
Med ditt Misekort kan du fortsättningsvis lämna återvinningsmaterial till återvinningsstationerna, till Mise
ÅVC och Misebilen.
Har du idag 1-fack eller 2-facks kärl så återgår dessa till entreprenören om du inte själv äger kärlet. Om du
själv äger kärlet ska du meddela detta till entreprenören som tidigare tömt ditt kärl. Entreprenören gör en
sluttömning och hämtar därefter bort kärlet.
Har du efter den 1.3.2021 frågor gällande tömningar så ska du kontakta Mises kundtjänst som också svarar på
andra typer av frågor kring avfallshanteringen.
Från och med den 1.3.2021 så kommer Mise att fakturera både grundavgift och rörlig avgift (tömningar).
Tömningsschemat för A-kärl och B-kärl läggs upp på Mises hemsida: www.mise.ax innan 1.3.

Om du redan har 8-fack idag, vänligen fyll i detta i blankett för val av tjänst. Kan göras på https://mise.blankett.fi
Om du redan har 8-fack idag och delar kärl med din granne, fyll då i den bifogade delningsblanketten.

Hushåll med endast 1 person folkbokförd i byggnaden kan antingen anmäla om förlängda tömningsintervall vintertid
(nov-mars) genom att kontakta Mises kundtjänst. A-kärlet töms då var fjärde vecka istället för varannan.
Alternativt kan hushåll med endast 1 person folkbokförd i byggnaden ansöka om särskild avfallshantering för
förlängda tömningsintervall för hela året. Ansökningsblankett finns på Mises hemsida eller begärs av kundtjänst.
Vid ansökan om förlängda tömningsintervall helår krävs en egen godkänd kompost. Vid ansökan om särskild
avfallshantering debiteras en handläggningsavgift i enlighet med avfallstaxan. A-kärlet töms var fjärde vecka hela året
och egen kompost används.

Hur gör jag mitt val av tjänst?
Du kan lämna in ditt val på fyra olika sätt:
• Fyll i och returnera blanketten som finns bifogad i detta brev
• Anmäl val av tjänst på webbadressen: https://mise.blankett.fi
• Scanna in/ ta foto av den ifyllda blanketten och skicka per e-post till info@mise.ax
• Per post eller i Mises brevlåda på Fabriksgatan 8 i Mariehamn

Dela hämtning med en granne
Om du har en liten avfallsproduktion kan du dela avfallskärl med din närmaste granne. Delning godkänns för 2
bostäder och undantagsfall 3 bostäder om hushållen är små och består av 1–2 personers hushåll gällande MiseFyran
(A-kärl) samt MiseÅttan (A+B-kärl).
Blanketten för delning finns bifogat i detta brev eller på www.mise.ax. Mise fakturerar sen grundavgiften till vardera
bostadsägaren och delar också färdigt upp den rörliga delen (tömningspriset) av avfallsavgiften. Var och en får en
faktura för sin del. Delningsblanketten måste undertecknas av alla som delar.

Från och med den 1.3.2021 kommer alla fastigheter på upphandlad väg i Jomala anslutas till Mises fyrfackssystem,
detta innebär att ni väljer mellan MiseFyran (A-kärl) eller MiseÅttan (A + B-kärl).

MiseFyran (A-kärl)
Avfallstjänsten innebär att du har ett 370 liters kärl med fyra sorteringsfack. A-kärlet innehåller
sorteringsfack för brännbart avfall (140 liter), bioavfall (140 liter), plast (45 liter) och
småkartong/tetra (45 liter). Tömningen sker varannan vecka. Övrigt återvinningsmaterial
metall/aluminium, papper och glas för du själv till Mises ÅVC vid Svinryggen eller till
återvinningsstationerna.
Pris per tömning: 11,16€ inkl. moms

MiseÅttan (A+B-kärl)
Avfallstjänsten innebär att du har två stycken 370 liters kärl.
A-kärlet innehåller sorteringsfack för brännbart avfall (140 liter),
bioavfall (140 liter), plast (45 liter) och småkartong/tetra (45 liter).
Tömningen sker varannan vecka.
Pris per tömning: 11,16€ inkl. moms
B-kärlet innehåller sorteringsfack för papper (140 liter), kartong/tetra
(140 liter), glas (45 liter) och metall/aluminium (45 liter).
Tömningen sker var fjärde vecka.
Pris per tömning: 11,78€ inkl. moms
I tömningspriset för MiseFyran och MiseÅttan ingår kärlhyra, transport, avfallshanteringskostnader och en
uppsättning matavfallspåsar per år.
Har du frågor gällande förändringen eller hur du fyller i din anmälan/ delning så är du välkommen att kontakta Mises
kundtjänst på tel. +358 (0)18 23 844, måndag-torsdag kl. 9- 15, fredag 9–14 eller via e-post, info@mise.ax

Du kan lämna ditt svar genom att:
• Anmäla val av tjänst på webbadressen: https://mise.blankett.fi
• Skicka in blanketten per e-post till info@mise.ax
Om du inte lämnar in blanketten så blir din bostad automatiskt ansluten till MiseFyran.
1. FASTIGHETENS UPPGIFTER
Bostadsfastighetens adress:
E-post

Kundnummer:
Telefon

2. KRYSSA FÖR DITT VAL AV TJÄNST
A-kärlet är för brännbart avfall, bioavfall, plast
och kartong/tetra.
A-kärlet töms varannan vecka (26 ggr/år)

B-kärlet är för papper, kartong/tetra, glas
och metall/aluminium.
B-kärlet töms var fjärde vecka (13 ggr/år)

☐ MiseFyran, (A-kärl)
A-kärl 26 tömningar per år 26ggr x 11,16€= 290,16€
Grundavgift per år = 122€
Totalt per år = 412,16 €
Angivna priser inklusive moms enligt Mises avfallstaxa 2021

☐ MiseÅttan (A+B kärl)
A-kärl 26 tömningar per år, 26ggr x 11,16€ = 290,16€
B-kärl 13 tömningar per år, 13ggr x 11,78€ = 153,14€
Grundavgift per år: 107€
Totalt per år; 550,30€
Angivna priser inklusive moms enligt Mises avfallstaxa 2021

Vill du och din granne dela avfallskärl?
Blanketten för delning finns i sådant fall på baksidan av denna blankett eller på www.mise.ax.
Fyll i delningsblanketten gemensamt och skicka in ett exemplar till Mise senas 8.2.2021.

Om du redan har 8-fack idag, välj ett av följande alternativ:
☐ Jag har redan 8-fack idag och vill fortsätta med den tjänsten.
☐ Jag delar redan 8-fack med min granne. (I detta fall måste ni fylla i delningsblanketten som finns på
baksidan av denna blankett för att delningen ska kunna fortsätta)
Ifyllarens namn
Namn:

Uppgifter om ägare 1
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

Uppgifter om ägaren 2
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

Uppgifter om ägaren 3 (alternativt)
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Byggnadens adress

Antal personer

På vilken gatuadress (tömningsplats) kommer kärlet stå_____________________________
*Tänk på att kärlets placering ska vara max 5 meter från tömningsfordonets uppställningsplats på tömningsdagen,
med handtaget mot vägen.
Hur ska tömningsavgiften fördelas mellan ägarna (ange i procent %)
Ägare 1___________%

Ägare 2___________%

☐ MiseFyran Tömning varannan
vecka

Alternativ Ägare 3____________%

☐ MiseÅttan Tömning A-kärl varannan
vecka och B-kärl var fjärde vecka

☐ Vi delar redan på 8-fack sen tidigare
(nya kärl behövs inte)

☐ Samtliga byggnadsägare intygar att alla uppgifter som fyllts i är sanningsenliga och korrekta
_______________________________

_______________________________

________________________

Underskrift av ägare 1

Underskrift av ägare 2

Underskrift av ägare 3

Datum: ___ / ____ 20 _____
Blanketten returneras underskriven till Mise per post eller som inskannad bild per e-post.

