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Medaktör i bärkraft
Mise är medaktör sedan starten av 
nätverket bärkraft och vi arbetar 
ständigt med att uppfylla de uppsat-
ta målen i Ålands utvecklings- och 
hållbarhetsagenda. I Mise fokuserar 
vi särskilt på mål 3, 6 och 7 (vatten, 
energi och konsumtion/avfall), men 
vi arbetar också med andra mål som 
till exempel mål 2 om delaktighet i 
samhället.

Läs mer om agendan och nätverket 
på www.barkraft.ax

ÅLAND HAR SEDAN 2014 arbetat aktivt med hållbarhet. Man konsta-
terar att ålänningarna ”genom århundraden har tagit hand om 
sina medmänniskor och den omgivande naturen. Hela tiden med 
ambitionen att lämna över stafettpinnen till nästa generation, i 
minst lika bra skick som den var när man tog emot den” Åland 
antog 2016 sin egen hållbarhetsagenda. Mise har sedan starten 
arbetat målmedvetet för ett mera hållbart samhälle.  
På www.barkraft.ax kan du läsa mera om hållbarhetsagendan och 
dess mål. Mise fokuserar främst på Mål 7.

AVFALL ÄR EN VIKTIG FRÅGA som både berör och engagerar. Avfall 
ses inte längre bara som avfall utan en resurs som i framtiden 
kommer öka i betydelse som råvara. För att avfallet ska få ett 
värde behöver avfallet sorteras i rena fraktioner. Dessutom måste 
vi på Åland hantera vår litenhet och vårt ö-läge. Dessa faktorer 
ger ytterligare utmaningar men samtidigt möjligheter. 

AVFALLSOMRÅDET STYRS av EU-lagstiftning och åländsk lagstiftning 
samt Ålands hållbarhetsagenda. För att klargöra Mise:s hantering 
av dessa styrdokument har Mise, tillsammans med medborgarna 
tagit fram vår avfallsplan som utgör Mise:s arbetsdokument.

DEN SENASTE FÖRÄNDRINGEN för Mise har varit fyrfacks-projektet. 
Det finns flera undersökningar som visar att sorteringsgraden av 
avfall ökar och förbättras med fastighetsnära sortering. Om vi kan 
få alla Mise-hushåll att sortera i helt rena fraktioner möjliggör det 
att avfallet kan nyttjas som en resurs. 

”Vi ärver inte Jorden av våra Föräldrar, Vi lånar den av våra Barn”

Anna Holmström, Styrelseordförande

LEDARE

Mise, kommunalförbundet Ålands Miljöservice, pla-
nerar och organiserar avfallshanteringen för kommu-
ner som är anslutna till Mise. Tillsammans med er tar 
vi ansvar och arbetar för miljön. En långsiktig insats 
för att nå en klimatsmart avfallshantering. Sortering 
är ett sätt att göra skillnad varje dag.

Sopsortering är ett bra sätt att skydda människor, 
djur och miljön från farliga ämnen. Det är dessutom 
ett viktigt verktyg i klimatarbetet. För genom att 
sortera ser du till att materialen används flera gånger, 
vilket sparar både energi och naturresurser. 

Din faktura
Om du vill byta din pappersfaktura mot en miljövänlig e-faktura, så kan du 
enkelt ansluta dig direkt via din internetbank. Du söker upp oss på din internet-
bank – Kommunalförbundet Ålands Miljöservice.

På grund av införandet av Mises fyrfacksystem kommer fakturaperioden att 
variera/avvika under 2021. Fakturan består av en avfallsavgift (grundavgift) 
samt en tömningsavgift (rörlig avgift).

Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst. Den avgiftsskyldige har rätt att 
framställa anmärkning till Mise inom 14 dagar från det att fakturan skickats. 
Mise fattar ett beslut med anledning av anmärkningen och sänder en ny avfalls-
faktura om avgiften ändras. Om ändring av faktura söks ska ändå avfallsavgif-
ten betalas inom angiven betalningstid enligt § 83 avfallslagen.

Hushållsavfall får ej  
lämnas till ÅVC
Inom Mise-kommunerna ska alla bostäder ha en ordnad 
avfallshantering och ha någon av Mises tjänster i anslut-
ning till sin bostad. Det är inte okej att lämna sitt brännbara 
hushållsavfall till ÅVC. Det ska läggas i ditt fyrfackskärl, 
soprum i flerbostadshuset eller till tjänsten Låst hus. Till 
ÅVC lämnas skrymmande avfall, farligt avfall, byggavfall 
samt trädgårdsavfall.

Social hållbarhet
Som ett led i att uppfylla social hållbarhet tar Mise emot 
praktikanter från gymnasie- och högskolor, arbetsför-
medlingen och medborgarinstitutet. Mise tar också emot 
prao-elever och civiltjänstgörare. Att ge möjlighet att pröva 
på ett arbete, komma in i arbetslivet eller skapa sig arbets-
erfarenhet möjliggör att fler människor kan få en menings-
full sysselsättning. På Mise har vi tagit emot praktikanter 
under många år vilket också medfört fortsatta möjligheter 
till projektanställningar och sommarjobb hos oss eller hos 
andra.

Mises vision 2030
År 2030 är avfallshanteringen inom Mise en dynamisk 
verksamhet i ett hållbart samhälle. Allt avfall behandlas som 
en resurs. År 2051 har allt avfall ersatts av återbruk och ma-
terialåtervinning. Avfallshanteringen har då blivit en viktig 
del av den cirkulära ekonomin.

För att uppnå visionen arbetar Mise med förändrade sys-
tem som skapar högre sorteringsgrad och gör det enklare 
för kunden att materialåtervinna. Det kommer att skapas 
nya lösningar för att kunna ta tillvara mer material som kan 
återanvändas eller bli en ny resurs. Möjligheterna är oänd-
liga och vi arbetar så fort det bara går för att vara med och 
bidra till ett mer hållbart Åland.

Förhindra att avfall 
uppstår i vardagen
1. Låna sportgrejer från Idrotts-
banken Åland som du hittar på 
Boost. Om du bara ska pröva på en 
sport eller osäker på storlek, passa 
på att låna! På Facebook hittar du 
allt material som finns inne i den 
offentliga gruppen ”Idrottsbanken 
Åland”

2. Upplevelser är bättre än köpta 
saker. Passa på att upplev Åland. 
”Hemestra” under sommarlovet 
eller semestern. Njut av närprodu-
cerat.

3. Köp ingenting bara för att det är 
billigt. Fundera om det verkligen är 
något du behöver. Kanske det rent 
utav kan fyndas på loppis. Kom 
ihåg att det ofta kostar pengar att 
bli kvitt saker.

TIPS!

INFO

Behöver du hjälp att sortera rätt?
Då du sorterar avfall såsom farligt avfall, förpackningar eller tidningar innebär det att 
du i din vardag aktivt deltar i arbetet för bättre miljö och klimat. Du hjälper då även till 
att spara stora mängder energi. Du ser också till att naturens material inte försvinner ur 
kretsloppet. Tack vare dig gör miljön en stor vinst. Och därmed vinner även du något. 
Varje gång du återvinner.

Behöver du hjälp med sorteringen så titta i vår sorteringsguide på www.mise.ax eller 
hämta ditt exemplar på Misekontoret.
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TJÄNSTER FÖR FASTA ÅLAND

DET NYA SORTERINGSSYSTEMET  
HAR MÅNGA FÖRDELAR:

Ökad service: vi hämtar förpackningar och tidningar fastighets-
nära så att du slipper köra iväg med dem (med A och B-kärl).

Minskad klimat- & miljöpåverkan: färre transporter och allt häm-
tas med våra sopbilar.

Ökad sortering och kvalitet på materialåtervinning: lätt att sortera 
rätt hemma.

Hållbar avfallshantering: bättre sortering leder till mer återvin-
ning och renare material, vilket sparar på jordens resurser.

Den fastighetsnära hämtningen sker för kunder på upphandlad 
väg (vägar som primärkommunerna meddelat till Mise ska ingå i 
upphandlingen för fyrfackssystemet).

Egnahemshus
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 
så som metall/aluminium, papper och glas för du själv till Mises 
ÅVC vid Svinryggen eller till återvinningsstationerna.

MISEÅTTAN (A OCH 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. 

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.

I tömningspriset för MiseFyran och MiseÅttan ingår kärl, trans-
port, avfallshanteringskostnader och en uppsättning matavfall-
spåsar per år.

TILLÄGGSTJÄNSTER

Är ni ett mindre bostadsbolag eller bara behöver ett extra kärl för 
brännbart, då kan vi erbjuda er vårt kompletteringskärl på 240 
liter för brännbart. Detta kärl töms samtidigt som ditt A-kärl och 
kan ha intervallerna: varje vecka, varannan vecka och 1 gång i 
månaden.

Fritidshus – fasta Åland
Du som fritidsägare kan välja följande tjänster:

FASTIGHETSNÄRA HÄMTNING

Är ditt fritidshus placerad längs en upphandlad väg kan bygg-
nadsägaren välja Mises fastighetsnära tjänster MiseFyran eller 
MiseÅttan.

MISEFYRAN

Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall, 
plast och kartong/tetra i ett 370liters kärl. Kärlet töms varannan 
vecka. Minimikravet på antal tömningar/år är 6 stycken för 
fritidshus

MISEÅTTAN

Avfallstjänsten innebär att du har två stycken kärl.

I A-kärlet sorteras brännbart avfall, bioavfall, plast och kartong/
tetra. A-kärlet töms antingen varje eller varannan vecka. Mini-
mikravet på antal tömningar/år är 6 stycken för fritidshus

I B-kärlet sorteras papper, kartong/tetra, glas och metall/alu-
minium. B-kärlet töms var fjärde vecka. Minimikravet på antal 
tömningar/år är för B-kärl 3 stycken för fritidshus

LÄMNA BRÄNNBART AVFALL TILL LÅST HUS

Vill du lämna brännbart avfall och återvinningsmaterial i den 
kommun du har fritidshuset i kan du beställa avfallstjänsten som 
ger dig tillgång till ett låst hus. Där kan du lämna återvinningsma-
terial, brännbart avfall (och bioavfall på fasta Åland) året runt. Du 
får ett Misekort programmerat för den tjänsten. 

Byggnaden ska endast användas som fritidsbostad. Ingen person 
får vara folkbokförd på adressen.

KAN JAG DELA KÄRL MED MIN GRANNE?

Du som inte har så mycket avfall kan ansöka om att dela kärl 
med din granne, upp till 3 hushåll kan dela. Det innebär att 
ni delar på tömningskostnaden för kärlet. Avfallsavgiftens 
grunddel betalas var för sig.

KAN JAG FÅ FÖRLÄNGT TÖMNINGSINTERVALL?

Förlängt tömningsintervall kan beviljas enpersonshushåll, där 
en person är folkbokförd på adressen. Förlängt intervall under 
vintertid mellan perioden november till mars kan anmälas till 
Mises kundtjänst. 

Enpersonshushåll kan dock ansöka om förlängd tömningsin-
tervall under hela året med krav på godkänd isolerad utekom-
post vid fastigheten. Ansökan på avsedd blankett lämnas in 
till Mise och därefter behandlas ansökan av handläggare. En 
handläggningsavgift enligt avfallstaxa tillkommer.

Bostaden ska inte ha delad tömning eller tjänsten Låst hus.

KAN JAG TA UR ELLER MONTERA BORT  
INSATSEN I KÄRLEN? 

Nej, det är inte tillåtet. Då är inte fyrfackskärlet komplett. 
Det skulle i så fall bli ett annat kärl och en annan avfallstjänst, 
något vi i dagsläget inte erbjuder. Har du mycket brännbart 
avfall kan du beställa ett extra kärl på 240 liter.

FÅR JAG BYTA PLATS PÅ FACKEN I KÄRLET?

Nej, det är inte tillåtet. Detta beror på att avfallet då kommer 
att hamna i fel fack och blandas i bilen. Insidan av sopbilen 
är också fördelad i fyra fack. En arm lyfter upp de två insats-
facken i kärlet och en annan lyfter upp kärlet. Sedan töms de i 
separata delar inne i bilen.

FÅR JAG SLÄNGA GRENAR I MATAVFALLET?

Nej. Endast snittblommor går bra att slänga i matavfallspåsen. 
Du kan föra trädgårdsavfall till Mise ÅVC utan extra avgift.

HUR FÅR JAG PLATS MED MER I MINA FACK?

Du kan till exempel trycka ihop plastburkarna, rulla ihop plast-
påsen, stapla äggkartonger och vik ihop tetror och kartongför-
packningar. 

KAN JAG ANVÄNDA PLASTPÅSAR TILL  
MATAVFALL ISTÄLLET FÖR PAPPERSPÅSAR?

Nej. Matavfallet ska samlas in i papperspåsar anpassade för 
komposteringsanläggningen.

HUR FÅR JAG NYA PAPPERSPÅSAR TILL MATAVFALLET?

Varje år körs matavfallspåsar ut till dig med tjänsten MiseFyran 
eller MiseÅttan (gäller ej förlängd tömningsintervall helår). 
Efter att dessa tagit slut kan du köpa i butiken eller på Mises 
kontor.

TJÄNSTER FÖR FASTA ÅLAND

FAQFAQSORTERING – ett sätt att  
göra skillnad varje dag
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MATAVFALLSPÅSAR

HUR FUNGERAR DET?

Påsarna används med fördel i särskilda 
matavfallshållare för att ha bra ventilation. 
Lägg lite hushållspapper i botten om du 
lägger i matavfall som är fuktigt. Påsen 
lägger du i kärlet för bioavfall. Byt påse 
efter 2–3 dagar. I Mises avfallshante-
ringssystem så används matavfallspåsar i 
papper. 

PAPPERSPÅSAR FÖR MATAVFALL

Matavfallspåsar av papper används i 
Mises avfallshanteringssystem. Det gör vi 
av tre anledningar. 

För det första har vi idag problem med 
för mycket plast i kompostmaterialet som 
kommer ut från komposteringsanlägg-

 För allt matavfall gäller grundregeln 
torrt och tätt.

 Låt blött matavfall rinna av i vasken 
innan du lägger det i papperspåsen.

 Det är bra att använda påshållaren 
så luften kan cirkulera runt påsen och 
hjälpa till att hålla den torr. 

 Påsen är motståndskraftig mot väta. 
Rent rinnande matavfall som t.ex. soppa 
fixar den inte, häll det istället i vasken.

 Lägg gärna en bit hushållspapper i 
botten på papperspåsen så suger den 
upp överskottsväska.

 Fyll inte papperspåsen över strecket 
på insidan, hellre för lite än för mycket.

 Förslut påsen ordentligt genom att 
rulla ihop överdelen flera varv. Kän-
ner du dig osäker på att förslutningen 

håller – stoppa in påsen upp och ned 
i ytterligare en papperspåse och rulla 
ihop den med.

 Bär ut påsen regelbundet, även om 
den inte är full så slipper du eventuell 
lukt.

 Om det har läckt ut matavfall skölj 
ur kärlet. Stänk gärna lite ättika i kärlet 
efteråt så håller det sig fräscht längre.

Sommartips
 Placera om möjligt kärlet i skug-
ga.

 Skölj ur kärlet regelbundet, tvätta 
med lite såpa vid behov. Stänk i lite 
ättika vid behov eller strö lite träd-
gårdskalk i kärlet vilket avskräcker 
flugorna.

 Lägg tidningspapper i botten av 
kärlet för att suga upp eventuell 
vätska.

 Flugor lägger ägg där de kommer 
åt matavfallet. Stäng till papperspå-
sarna ordentligt och använd gärna 
dubbla påsar om problem uppstår.

Vintertips
 Lägg en tidning i botten i matav-
fallsfacket under vintern, då fryser 
bruna påsen fast i tidningen istället 
för i kärlet.

 Ställ matavfallspåsen på hyllan 
i facket innan du lägger den i ma-
tavfallsfacket, då fryser den till och 
fastnar inte i facket.

 Håll kärlet rent – ett rent kärl 
minskar risken för fastfrysning.

 Ruska gärna om kärlet innan töm-
ning så lossnar eventuella fastfrusna 
påsar

MATAVFALLSPÅSAR
ningen. För det andra så är det enklare 
att få ut en certifierad biogödselprodukt 
då vi använder papperspåsar. Och för det 
tredje så har papperpåsar, enligt en livs-
cykelanalys, en mindre inverkan på miljön 
än biostärkelsepåsar.

I dagsläget lämnas det insamlade bioavfal-
let till en komposteringsanläggning här på 
Åland för att bli fyllnadsjord. Ett politiskt 
beslut om att anlägga en biogasanlägg-
ning har tagits på Åland, där matavfallet 
omvandlas till biogas och biogödsel.

För dig med avfallstjänsten MiseFyran 
eller MiseÅttan körs Matavfallspåsarna 
ut engång per år och ställs på ditt kärl. 
Gällande flerbostadshus delas matavfall-
spåsarna ut via din disponent.

TIPS

Säckhämtningsrundan på Sottunga
Varannan onsdag (jämna veckor). Mellan 31 maj och 30 augusti körs rundan varje ons-
dag. Säcken ska placeras ut före kl.14 samma dag. Rundan: Skage – Centrum – Lindéns 
– Hamnen Frågor gällande säckhämtningsrundan, kontakta Stig Törnroos.

Säckhämtningsrundan på Kökar
Körs på måndagar. Mellan 12 juni och 13 augusti körs rundan även på måndagar och 
torsdagar. Start kl. 9.00 från sjöbevakningen eller Hamnö. Rundan: Harparnäs – Karlby 
via Johans och Kalvikars – via Karlby Center – Brudhäll – grundskolan – Finnö via Paul 
Sundbergs stugor – Österbygge, korsningen vid Skinnars – Helsö till bryggan i Väster 
i sundet – Ovasfjärd – avslutning vid Magnussons på Vålövägen. Frågor gällande säck-
hämtningsrundan, kontakta Johan Engdahl.

TJÄNSTER FÖR SKÄRGÅRDEN

En enklare  
sortering av  
bioavfallet  
hemma
1. Låt avfallet svalna och rinna av 
ordentligt innan du lägger det i 
papperspåsen.

2. Häll ut vätskor i avloppet. Rester 
av matolja och annat flytande fett 
ska du torka upp med ett hus-
hållspapper och lägga pappret i 
bioavfallet.

3. Placera en tom äggkartong på 
botten av påsen för att suga upp 
fukten om du har blött avfall.

4. Förvara bioavfallspåsen luftigt 
t.ex i avsett kärl för matavfallspåsar 
av papper.

5. Fyll inte påsen full, inuti påsen 
finns markeringar för hur mycket 
du kan fylla din matavfallspåse för 
säker stängning av påsen.

6. Byt ut matavfallspåsen varannan 
eller var tredje dag.

TIPS!

Vad gör jag med 
min gamla tröja?
1. Loppis! Att sälja dina kläder på 
loppis är både bra för miljön och 
för din plånbok!

2. Du kan även skänka till välgö-
renhet.

3. Trasiga tyger kan exempelvis 
återanvändas som trasor till städ-
ningen eller till något handarbete.

4. På Mise ÅVC finns kärl för tex-
tiler dit du kan lämna för återan-
vändning.

5. Väldigt smutsigt textilavfall 
slängs i brännbart.

På Kökar och Sottunga motsvarar 
fastighetsnära hämtning av  

säckhämtningsrundan.

TIPS!

VIKTIGT ATT VETA NÄR DU SKA LÄM-
NA SÄCK MED BRÄNNBART AVFALL 
LÄNGS SÄCKHÄMTNINGSRUNDAN 

1. Sortera ut återvinningsmaterial, farligt 
avfall och bioavfall (matavfall till egen 
kompost) från det brännbara avfallet 
innan du lägger det i säcken (max 12 kg, 
120 l). 

2. Klistra ett säckhämtningsmärke synligt 
på varje säck med brännbart avfall. 

Tänk på att inte fylla säcken så den blir 
överfull och svårhanterlig.

Kom ihåg! Säckhämtningsmärken kan inte 
användas när du lämnar avfall till Mise-
bilen /Mise ÅVC. Om du har säckhämt-
ningsmärken kvar från 2020 så kan du 
använda dem under 2021. Du kan köpa/
beställa flera säckhämtningsmärken från 
Mises kontor för 12 euro/st.

TJÄNST MED BRÄNNBART AVFALL TILL 
LÅST HUS

När du är ansluten till tjänsten brännbart 
avfall till låst hus innebär det att du lämnar 
ditt brännbara avfall till det låsta hus som 
finns i din kommun. Ditt Misekort funge-
rar som nyckel till det låsta huset.

VAR FINNS DE LÅSTA HUSEN?

Sottunga: Hamnen.  
Kökar: Karlby.

VAD FÅR LÄMNAS I LÅSTA HUS FÖR 
BRÄNNBART AVFALL? 

I de låsta husen kan du endast lämna 
brännbart avfall, återvinningsmaterialet 
lämnar du till återvinningsstationen som 
finns i anslutning till det låsta huset eller 
till Misebilen. 

Du behöver ha en egen kompost som ska 
vara godkänd för matavfall. Den ska vara 
sluten och isolerad för att inte dra till sig 
skadedjur eller lukta illa. 

ÅTERVINNING, FARLIGT AVFALL OCH 
ELEKTRONIK 

Återvinningsmaterial lämnar du till 
återvinningsstationen eller Misebilen. 
Till Misebilen kan du också lämna farligt 
avfall, och porslin med mera.
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HÄMTPLATS

På tömningsdagen ska avfallskärlen 
placeras i nära anslutning till hämtnings-
fordonets uppställningsplats, med ett 
dragavstånd som är maximalt 5 meter för 
avfallshämtaren som tömmer kärlet. Av-
fallskärlet ska förvaras på din egen mark 
och inte på kommunens eller stadens 
mark. Det är därför viktigt att dra in kärlet 
till den egna tomten igen efter tömnings-
dagen ifall den vid tömningstillfället är på 
kommunens eller stadens mark. 

HÄMTNINGSFORDONETS  
UPPSTÄLLNINGSPLATS

Uppställningsplatsen, den plats där 
hämtningsfordonet stannar för att tömma 
kärlet, ska vara jämn och hårdgjord samt 
ha en fri höjd på 4,7 meter. Träd och an-
nan växtlighet får inte inkräkta på den fria 
höjden. Det ska även vara en hårdgjord 
yta i dragvägen fram till hämtningsfor-
donets uppställningsplats annars blir det 
extra tungt för avfallshämtaren. Ytan kan 
till exempel bestå av trädgårdsplattor, 
asfalt eller betong. Tänk på att skotta och 
sanda när det behövs så att avfallskärlet 
rullar lätt och glöm inte att ta bort eventu-
ella snövallar. 

Bioplast  
– Nej tack.
Ibland kan man bli lite lurad 
av plastpåsar som är gjorda av 
sockerrör eller säger sig vara 
komposterbara.

Det finns så kallade kompos-
terbara bioplastpåsar. De är 
bättre att använda som soppåse 
för ditt brännbara avfall än de 
vanliga plastpåsarna eftersom de 
kräver mindre råolja, men de är 
fortfarande inte till för att lägga 
matavfallet i.

Biologisk nedbrytbara plaster 
har en materialegenskap som 
möjliggör produkterna att klassas 
som bionedbrytbara. Men det 
betyder inte att rötgasanlägg-
ningar, (anläggningar som bioav-
fallet förs till), klarar av att bryta 
ner dessa bioplaster inom den 
tidsram som anläggningen har.

Detta orsakar att plasten inte 
bryts ner tillräckligt i biogasan-
läggningen, vilket vidare leder till 
att det blir plaster kvar i biogöd-
seln som produceras. 

Hjälp oss att göra biogas och 
biogödsel av ditt matavfall utan 
plastrester – använd bara våra 
matavfallspåsar i papper. 

Tack för att du sorterar!

LÄTTÅTKOMLIGA HANDTAG 

Placera dina avfallskärl så att avfallshämta-
ren kan greppa handtaget utan att behöva 
lyfta eller vrida avfallskärlen. Om avfalls- 
kärlen måste stå mot till exempel ett sta-
ket, en häck eller en vägg ska de placeras 
så att handtagen lätt kan nås av avfalls-
hämtaren. Vänd hjulen och handtagen ut 
mot avfallshämtaren eller ställ avfallskärlet 
sida längs med häcken eller staketet. 

TÄNK PÅ NIVÅSKILLNADER

Det får inte finnas trappor, trösklar eller 
andra nivåskillnader i dragvägen för 
avfallskärlet fram till hämtningsfordonet. 
Nivåskillnader kan reduceras med hjälp 
av en fastsatt kil eller ramp. Likaså krävs 
det även att dragvägen inte har en lutning 
överstigande 1 meters höjdskillnad på 
sträckan 12 meter (1:12) för att vara 
godkänd. 

DÖRRAR OCH GRINDAR

Om det finns dörrar och grindar till utrym-
met där avfallskärlen finns så ska dessa 
vara lätta att öppna och stänga samt ha 
uppställningsanordningar för att underlät-
ta vid tömningen.

Placering av kärl
Tänk på hämtningsfordonets förares arbetsmiljö så de kan utföra 
sitt arbete säkert och smidigt.

AVFALLSKÄRL

Dessa sorteras som plastförpackningar vid återvinningsstatio-
ner, i fyrfackskärl eller vid Mise ÅVC och Misebilen. Det är bra 
om förpackningarna är tömda och lätt rengjorda inför eventuell 
vidaresortering. Lägg gärna förpackningarna löst i kärlet, inte i 
ihopknutna påsar. ”Flimsig” mjukplast kan med fördel samlas i en 
liten plastpåse (max 2L) för att minimera risken att plasten flyger 
iväg eller att en alltför stor påse fastnar i kärlet. Separera handtag, 
korkar och lock. Större plastförpackningar lämnas till Mise ÅVC/
Misebilen. 

Bioplast är ett material där det används mindre mängder fossila 
ämnen, men materialet består fortfarande av plast och ska därför 
sorteras som det. 

ÖVRIG PLAST 

Plast innehåller ofta olika tillsatsämnen för att få en viss egen-
skap. Många av de här tillsatsämnena gör att plasten inte kan 
återvinnas, till exempel i produkter som trädgårdsmöbler, 
leksaker, pulkor, hinkar, ämbar, styrox och plastmattor. Dessa sor-
teras därför som grovavfall/brännbart och lämnas till Mise ÅVC/
Misebilen.

TIPS! Knyckla ihop påsen till en boll – behåller den formen 
sorteras den som metall, om den vecklar ut sig sorteras den 
som mjukplast.

KOM IHÅG ATT PANTA DINA FLASKOR!

Plastflaskor i pantsystemen materialåtervinns redan i hög grad 
och du får dessutom en slant för att lämna dem till återvinning.

VAD SKA JAG TÄNKA PÅ?

Förpackningen ska vara torr och ren – våt och väldigt smutsig 
kartong läggs i brännbart. Nitar eller tejp behöver inte avlägsnas. 
Det är viktigt att platta till förpackningen innan du lämnar den till 
återvinning. På så sätt ryms det mera kartong i kärlet, tömnings-
bilen behöver inte köra lika ofta och vi sparar på miljön. Ta bort 
plastkorkar och lägg i plastinsamlingen.

VAR KAN JAG SORTERA KARTONG?

I A-kärlet finns idag ett litet fack för småkartong och tetra. Har du 
ett B-kärl finner du kartong i det större facket. Du kan även med 
ditt Misekort lämna det till återvinningsstationen eller till Misebi-
len. Skrymmande och större förpackningar ska föras till återvin-
ningscentralen, Mise ÅVC Hammarlandsvägen 817, Jomala. 

VAD HÄNDER MED KARTONGEN?

Pappersförpackningar, wellpapp, tetror och tidningar blir ny 
pappersmassa som används i nya pappersprodukter. Avfallets 
slutmottagning sker hos Returpapperscentralen i Uppsala och 
hos Lassila & Tikanoja Oy i Åbo. Tunna plasthinnor i till exempel 
tetraförpackningar avskiljs i vatten och återvinns som plast innan 
pappersmaterialet bearbetas vidare.

Återvinningsstationerna under sommaren
Under sommaren tömmer vi och städar våra stationer oftare. Trots detta kan vissa åter-
vinningsstationer bli överfulla. Vi uppskattar den sakliga feedback vi får in av er kunder 
gällande stationerna. 

Tyvärr missbrukas stationerna emellanåt så att de kan se stökiga ut fast vi nyligen har 
tömt och städat dem. Det är ofta på grund av kartongförpackningar som inte plattas 
ihop, skrymmande kartonger ska till Mise ÅVC. Eller så enkelt som att många lämnar sitt 
avfall i det närmsta kärlet. 

I stationerna lämnas även sådant som inte hör dit, till exempel elapparater som ska föras 
till Mise ÅVC eller Misebilen utan extra avgift med ditt Misekort. 

FÖRPACKNINGAR

Plastförpackningar 
Plastförpackningar är till exempel schampoflas-
kor, yoghurtburkar, fruktaskar, tråg, tetrakorkar, 
brödpåsar, fryspåsar med mera.

Kartongförpackningar
Kartongavfall är förpackningar i papper, kar-
tong och papp. I kartonginsamlingen kan du 
lägga tetror från mjölk och saft, paket från t.ex. 
frukostflingor och havregryn, papperspåsar, 
papperskassar, äggkartonger, pizzakartonger, 
tomma hushålls- och wc-pappersrullar, well-
papp m.m.
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MISEBILEN OCH MISE ÅVC

Lumparland, Klemetsby
Första torsdagen i månaden kl. 16.00–18.00

Kökar, Karlby brandstation
Andra torsdagen i månaden kl. 13.00–14.30

Avvikande tur: torsdag 20.5 (istället för 13.5)

Extra tur: torsdag 29.7 

Hammarland, Kattby 
Tredje torsdagen i månaden 16.00–18.00

Avvikande tur: torsdag 27.5 (istället för 20.5)

Sottunga, vid affären
Kl. 14.00–15.45, enligt datum

28 januari, 22 april, 24 juni, 22 juli, 26 augusti,  
23 september, 25 november

Mise ÅVC (Hammarlandsvägen 
817, Svinryggen, Jomala)

Måndag–fredag 12.00–18.00 
Lördagar 10.00–15.00 

Återvinningscentralen håller stängt 
röda dagar, 9 juni, midsommaraf-
ton och julafton.

Nyårsafton öppet 10–15.

MISEBILEN OCH MISE ÅVC

Misekortet
När du anmält din bostad till Mise får hushållet ett Misekort. 
Misekortet fungerar som nyckel till låsta återvinningsstatio-
ner, Mise ÅVC samt till Misebilen. Ta alltid med Misekortet 
då du ska lämna avfall.

Har du inte fått ditt Misekort eller tappat bort det så beställs 
ett nytt från Mise. Är du boende i flerbostadshus eller hyres-
gäst, kontakta din disponent eller byggnadsägaren för att få 
ditt kort.

Mariehamn och Jomala
MÅNDAGAR 

16.00-16.30 Västra hamnen, södra parkeringen  
 vid Vikingterminalen

16.45-17.15 Lervik

17.30-18.00 Baltichallen, parkeringen

18.15-18.45 Stadshuset

19.00-19.30 S-market, norra parkeringen. Möckelö

TISDAGAR 

16.00-16.30 Österledens parkering, norr om Select

16.45-17.15 Strandnäs skola, parkeringen nedanför  
 St. Mårtensgården

17.30-18.00 Kalmarnäs, Österkulla daghems  
 parkering

18.15-18.45 Hantverkargränd/Williams Buss garaget

19.00-19.30 Maxinge, södra parkeringen

EXEMPEL PÅ VAD SOM KAN LÄMNAS 
AVGIFTSFRITT PÅ MISE ÅVC OCH TILL 
MISEBILEN 

 Återvinningsmaterial; plast, metall, 
tidningar/papper, pappersförpackningar, 
kartong/well, tetror, glasförpackningar, 
aluminiumburkar. 

 Elektronikavfall; ljusslingor, leksaker 
med batteri, dator, musikspelare. 

 Vitvaror; kyl, frys och tvättmaskin (ej 
Misebilen) 

 Farligt avfall; målfärg, oljor, sprayburkar, 
kemikalier. 

 Upp till 20 liter trasigt porslin, planglas 
och keramik, samt upp till ett personbils-
släp med trädgårdsavfall. Trädgårdsavfall 
tömmer du själv ur bilsläp och säck på 
anvisade platser. 

DET HÄR KAN DU LÄMNA MOT  
AVGIFT/SOPMÄRKEN PÅ ÅVC 

 Byggavfall (ej Misebilen). 

 Möbler (ej Misebilen). 

 Övrigt grovavfall i säck.

Betala med kort

Beloppet betalas med bank- eller kre-
ditkort eller vid behov med faktura. Vi 
använder inte kontanter vid Mise ÅVC 
eller Misebilen.

Du kan förköpa sopmärken mot faktu-
ra eller på plats vid Misekontoret. Ett 
sopmärke har samma pris oavsett om du 
köper det på kontoret eller på plats vid 
återvinningscentralen.

FÖR ETT SNABBARE BESÖK PÅ ÅVCN

 Förköpta sopmärken färdigt klistrade på 
säcken.

 Sortera ditt avfall hemma. Då går det 
enkelt att se vad man har med sig och 
vilket som kostar extra.

 Vi har personal på plats som hjälper och 
visar var olika avfallsslag ska lämnas.

  Kom ihåg Misekortet.

Mise ÅVC och Misebilen
Målet är att vi ska sortera så mycket som möjligt hemma, men allt får förstås inte plats i MiseFyran 
eller MiseÅttan. För att bli av med skrymmande saker eller farligt avfall, som till exempel målarfärg, 
batterier eller gamla kylskåp, kan du antingen vända dig till Mise ÅVC (återvinningscentralen) 
eller Misebilen (mobil ÅVC), beroende på vilken typ av avfall det gäller. Mycket kan du dessutom 
lämna helt avgiftsfritt.

Generellt kör Misebilen i Hammarland, Lumparland, Sottunga och Kökar på torsdagar med vissa undantag och extraturer.

Misebilen kör Måndag-tisdagskvällar i Mariehamn och Jomala.

Misebilen kör inte röda dagar, 9 juni, midsommarafton, julafton eller nyårsafton.
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HAR DU FÅTT VÅR KÄRLKROK HÄNGANDES PÅ DITT KÄRL?

Detta är ett sätt för chauffören att kommunicera med dig som kund  
angående ditt kärl. Det kan vara t.ex att ditt kärl står felsvängt. Sväng 
kärlet med handtaget utåt tills kommande tömning. Eller att det är 
felsorterat så att chauffören inte kan tömma ditt kärl. Städa då ur kärlet 
och sortera enligt anvisningar.

Anslut dig till 
SMS-tjänsten!
Nu kan vi hålla dig uppdaterad med 
direktaviseringar via SMS!

Vill du enkelt få aktuell och viktig infor-
mation som rör din tömning så kan du 
ansluta dig till vår SMS-tjänst. Denna 
tjänst är kostnadsfri.

Det enda du behöver göra för att ansluta 
dig är att kontakta Mises kundtjänst via te-
lefon eller skicka ett e-post till info@mise.
ax med ditt kundnummer (eller namn & 
adress) och mobilnummer dit du önskar 
få aviseringar till, så aktiverar vi den.

Att anmäla sin  
byggnad till Mise
Alla bostadshus och fritidshus ska anmä-
las till Mise och ha ordnad avfallshante-
ring. Även bostadsbyggnader som står 
tomma ska anmälas. Om du till exempel 
renoverar och inte bor i byggnaden eller 
om den annars står obebodd, ta kontakt 
med Mise för mer information om möjlig-
heter till sänkt avgift.

Avfallshanteringen är byggnadsägarens 
ansvar då byggnadsägaren är betalnings-
skyldig. Begär ditt Misekort av disponen-
ten eller byggnadsägaren när du flyttar in.

NYHET I HÖST! 

NY HEMSIDA!

Sopmärken
Brännbart avfall och 
grovavfall lämnas mot avgift 
på ÅVC. Med förköpta 
sopmärken går det snabbare 
att lämna ditt avfall. Du kan 
enkelt beställa sopmärken 
på www.mise.ax eller på 
Misekontoret. Det går också 
bra att köpa på Mise ÅVC 
eller vid Misebilen (endast 
kortbetalning). Sopmär-
ken debiteras enligt Mises 
avfallstaxa.

Hur sorterar jag?
Mises sorteringsguide hittar du på  
www.mise.ax. Det går också bra att  
e-posta eller ringa Mises kundtjänst.

NÄR HAR JAG TÖMNING?

Tömningsschema för just ditt fyr-
fackskärl hittar du på www.mise.ax.

Avvikelser i tömningsdagar  informeras 
i första hand via  vår hemsida.

UTEBLIVEN TÖMNING!

Ta kontakt med Mises kundtjänst via 
e-post eller telefon så snart som möj-
ligt så att en åtgärd kan göras. 

INFO & NYHETER

Kundbetjäning
Mises kundtjänst besvarar samtal och 
e-post under vardagar. Tel 018-23 844, 
e-post info@mise.ax. Aktuella öppettider 
finner du på www.mise.ax eller via talsvar.

Mises hemsida kommer uppdateras 
under sommaren 2021, där kommer 
du enkelt finna aktuell information om 
avfallstjänsterna, tömningsschema, avfall-
staxan samt sortering och öppettider.

På sociala medier håller du dig uppdate-
rad om avvikelser i tömningar, Misebilens 
tidtabeller, sorteringstips och annan 
aktuell information.  
Facebook: @AlandsMiljoservice

Kundportal på kommande
Med Mises kundportal kan du som kund 
lättare se över din avfallshantering. Kund-
portalen når du via www.mise.ax under 
hösten 2021.

I kundportalen kan du som kund få infor-
mation som berör just dig och även skicka 
feedback direkt i kundportalen.

Du kan även beställa extra tömningar eller 
kärltvätt för ditt avfallskärl.Du kan även se 
dina räkningar direkt i kundportalen.

I kundportalen kan du även göra änd-
ringar gällande din kundinformation som, 
mail, telefonnummer med mera.

Under hösten kommer Misekontoret att byggas om.  
Kundtjänst håller öppet som vanligt. Ursäkta röran!


