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Avfallsområdet styrs av EU-lagstiftning och åländsk lagstiftning samt Ålands 

hållbarhetsagenda. Avfallsdirektivet ställer krav på medlemsstaterna att förebygga avfall, 

främja återanvändning och materialåtervinning. Vidare är avfallslagens syfte enligt 1 § att 

förebygga skada på hälsa och miljö, minska avfallsmängderna, minska avfallets skadlighet, 

främja ett hållbart utnyttjande av resurser, säkerställa en fungerande avfallshantering och 

förhindra nedskräpning.  

Avfallshanteringsprinciperna för transport och förvaring av kommunalt avfall följer de 

styrande dokumenten men ska vidare fungera som ett stöddokument och en vidare utveckling 

av avfallsplan 2020–2030 samt Mises avfallshanteringsföreskrifter. I avfallshanterings 

principerna ska åtgärder beskrivas för hur kommunen praktiskt hanterar avfall och transport 

inom medlemskommunerna. Avfallshanterings principerna är avgränsat till det avfall som 

kommunen (Mise) ansvarar för. Det vill säga avfall från hushållen och avfall som uppkommer 

i kommunens egna verksamheter samt avfall som kommunen har möjlighet att påverka.  

För att underlätta för dem som planerar, bygger, förvaltar och använder system för insamling 

av hushållsavfall har avfallshanteringsmyndigheten utarbetat dessa riktlinjer. 

Mises avfallshanteringsföreskrifter och avfallstaxa måste tillämpas i varje enskilt fall för att få 

en heltäckande bild av vad som gäller. Om det finns motstridiga uppgifter i dessa principer 

jämfört med lagar, förordningar eller beslut av andra myndigheter gäller lagar, förordningar 

och beslut överordnat dessa principer. 

 

 

Avfallsplanen är ett av Mises styrande dokument. I enlighet med Mises Avfallsplan ska 

kommunen ordna fastighetsvis (fastighetsnära avfallshämtning) avfallstransport enligt 35§ om 

inga undantag har beslutats i enlighet med lagen. Mise har beslutat om undantag enligt samma 

paragraf (35§) för områden med besvärliga kommunikationer och där invånarantalet är litet 

(skärgård, yttre glesbygd). I detta dokument beskrivs det mer i detaljnivå hur arbetet och 

situationer ska bedömas och lösas.  

 

 

Syftet med avfallshanteringsprinciperna är att vara att arbetsdokument för att försäkra och 

stöda i ett långsiktigt arbete som garanterar en bra avfallshantering. Syftet med dessa 
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principer för transport och förvaring av hushållsavfall är att ytterligare tydliggöra vilka krav 

som behöver uppfyllas för att insamling och borttransport av hushållsavfall, främst vid 

fastighetsnära hämtning, ska kunna ske på ett bra sätt ur miljö- och arbetsmiljöperspektiv. 

Principerna ska också fungera som ett hjälpmedel och som ett förtydligande av vilket ansvar 

som ligger på vilken instans, om det är kommunen, avfallshanteringsmyndigheten eller 

fastighet- och/eller byggnadsägare i olika frågor. Målet med principerna är att de ska fungera 

som ett stöd för Mise, och arbetet med medlemskommunerna och byggnadsägare vid 

bedömningar. Genom att uppfylla kraven kan en effektiv och god avfallshantering uppnås. 

 

 

 

Mises ansvar är i enlighet med kap 5 i avfallslagen, 32 § att det är kommunens skyldighet att 

ordna avfallshantering från stadigvarande bostäder, fritidsbostäder, internat och annat boende, 

inbegripet slam från slambrunnar, avfall från kommunernas förvaltnings- och 

serviceverksamhet och affärslokaler där det finns boende. Kommunerna ansvarar också för 

mottagning av farligt avfall. Mise är ett kommunalförbund i enlighet med 78 § i 

kommunallagen och medlemskommunerna har överfört ansvar enligt avfallslagen till Mise. 

Mise är medlemskommunernas förvaltning och avfallshanteringsmyndighet gällande frågor 

som berör avfallslagen. 

Kommunen ska ordna fastighetsvis (fastighetsnära avfallshämtning) avfallstransport enligt 

35§ om inga undantag har beslutats i enlighet med lagen. Mise har beslutat om undantag 

enligt samma paragraf (35§) för områden med besvärliga kommunikationer och där 

invånarantalet är litet (skärgård, yttre glesbygd). 

 

Slamtömning och transport är Mises ansvar i enlighet med lagen men beviljande av tillstånd 

och granskande av slambrunnar, slutna tankar eller minireningsverk är det 

byggnadsinspektionen i vardera kommunen som ansvarar över. I övergångsbestämmelserna 

har det beslutats att ansvaret för slam ska övergå från och med 2021 på kommunerna. Då det 

inte finns tillräckliga underlag för att upphandla slam kommer Mise att i ett första skede 

begära in uppgifter och bygga upp ett register för att kunna upphandla slamtömning till 2022.  
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För samtliga byggnader ska det finnas en ordnad avfallshantering. Om en byggnad inte brukas 

kan kravet på ordnad avfallshantering avlyftas genom prövning av Mise enligt 63 § i Mises 

avfallshanteringsföreskrifter. Det är byggnadsägaren som är skyldig att se till att byggnaden 

har en ordnad avfallshantering i enlighet med Mises avfallshanteringsföreskrifter. 

• Den som äger en byggnad med en eller flera bostäder är skyldig att anmäla sin 

byggnad till Mise.  

• Byggnadsägaren är skyldig att vidarebefordra information från Mise till dem som bor 

och verkar i byggnaden. 

• Byggnadsägaren är skyldig att på begäran ge en utredning till Mise om hur 

avfallshanteringen är ordnad. 

• Byggnadsägaren är skyldig att se till att dragvägen mellan hämtningsfordonets 

uppställningsplats och hämtstället är jämn och hårdgjord. Dragvägen ska även hållas 

fri från hinder, röjas från snö och hållas halkfri. På hämtningsdagen ska dragvägen 

vara så kort som möjligt, mellan 0–5 meter. Dragvägen får inte vara längre än 40 

meter.  

• Byggnadsägaren är skyldig att se till att transportväg fram till hämtningsfordonets 

uppställningsplats vid hämtning hålls i farbart skick. Transportvägen ska ha fri sikt, 

den ska röjas från utstickande grenar, snö och hållas halkfri.  

• Enskild väg som används vid hämtning av kommunalt avfall ska vara så 

dimensionerad och hållas i sådant skick att den är farbar vid varje hämtningstillfälle 

för de hämtningsfordon som normalt används i hämtningsområdet.  

• Om farbar väg inte kan upprättas ska byggnadsägaren avlämna avfallet på en plats 

som är överenskommet eller anvisad av Mise. 

• Byggnadsägare är skyldig att ge Mise eller av Mise utsedd avfallsentreprenör tillträde 

till de utrymmen där arbete ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt ska 

tillhandahållas till Mise. Ändringar ska utan uppmaning meddelas Mise. 
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Laghänvisning 

ÅFS 2018:83 83  

(https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201883)  

FFS 2011/646  

(https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646#L5) 

 

 

Mise ordnar fastighetsvis (fastighetsnära avfallshämtning) avfallstransport enligt 35§ om inga 

undantag har beslutats i enlighet med lagen. 

 

 

Vid fastigheter nära upphandlad väg placeras ett avfallskärl som ägs av Mise med fyra 

fraktioner (brännbart avfall, bioavfall, kartong/tetror samt plastförpackningar). Tömningen av 

kärlet sker minst var fjortonde dag. Plastförpackningar och pappersförpackningar är det som 

hushållen är sämst på att sortera. Statistiken visar att ju närmare sorteringskärlen är placerade 

desto högre blir sorteringsgraden. Byggnadens ägare kan beställa ytterligare ett kärl med fyra 

fraktioner (metallförpackningar, returpapper, glas och kartong) mot tilläggsdebitering.  

Hushållen har tillgång till miljöpunkterna och återvinningsstationerna som finns tillgängliga 

för alla Mises hushåll. Hushållen har rätt att använda ÅVC i den utsträckning hushållet 

önskar. Vid ÅVC kan farligt avfall, trädgårdsavfall och återvinningsmaterial lämnas utan 

avgift. Övrigt avfall debiteras enligt avfallstaxa. 

Hushåll har rätt att kompostera hemma i enlighet med Mises föreskrifter, dock fås ingen rabatt 

då det finns möjlighet att lämna bioavfall i den upphandlade tjänsten. 

 

Figur x. Hushåll i tätort har fastighetsnära hämtning av fyra fraktioner. Övriga fyra fraktioner 

omhändertas genom beställning av ytterligare ett kärl (mot tilläggsdebitering), avlämning vid 

återvinningsstation eller, som på bilden, till en miljöpunkt.  

Kommenterad [CG1]: Detta står i avfallsplanen 

https://finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20110646#L5
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Flerbostadshus och verksamheter såsom skolor, daghem, kommunhus och övriga kommunala 

verksamheter samt övriga likställda verksamheter enligt kap 5 i avfallslagen ska ha fullständig 

fastighetsnära sortering som ordnas via Mise.  

 

Verksamhetsbyggnader där någon person finns folkbokförd räknas alltid som stadigvarande 

bostad och ska ha fullständig fastighetsnära avfallshantering ordnad genom Mise.  

 

 

Övriga verksamheter som står utanför Mises ansvar kan välja bland Mises avfallstjänster men 

behöver inte ha alla avfallsslag fastighetsnära vid val av flerkärl, verksamheten ska då 

komplettera med ett Misekort för att uppfylla Landskapsförordning om Avfall, 11 §.  

 

 

Vägen är chaufförens arbetsplats och hur man löser avfallshanteringen i en fastighet påverkar 

avfallsarbetarens arbetsmiljö. Därför är det viktigt att se till så att en god arbetsmiljö kan 

uppnås. Framkomligheten och sikten ska därför vara god. Det är alltid Mise eller chauffören 

som avgör om en väg är farbar eller inte. Chauffören kan aldrig tvingas att ta risker eller köra 

på en väg som han/hon bedömer inte är framkomlig.  

 

Väghållaren är ansvarig för vägens utformning, skyltning, skötsel och framkomlighet. Ålands 

landskapsregering, kommunen, privat väglag eller enskild byggnadsägare kan vara väghållare. 

Transportväg får inte planeras så att hämtningsfordon måste backas eftersom backning är 

förenat med stora risker. Backning får inte förekomma annat än i undantagsfall och får endast 

tillämpas för att vända ett fordon och då ska det ske på en anvisad vändplats. Nödvändig 

backning måste alltid kunna ske på ett betryggande sätt och får inte förekomma på gång- och 

cykelvägar, i bilfria områden, intill lekplatser, bostadsentréer, skolor, förskolor eller 

äldreboenden. Det är alltid chauffören som avgör om det är möjligt att vända med fordonet 

eller inte. 
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Tänk på att barn generellt är nyfikna på och följer gärna efter sopbilen. Backning i samband 

med hämtning utgör därmed en stor risk eftersom barn inte alltid syns i backspeglar eller 

backningskamera. 

 

Figur x. Olika slags vändplatser samt skiss med fri höjd och bredd. 

 

Transportväg och vändplatser: 

• Ska ha en hårdgjord körbana. 

• Bör utformas för minst belastningsklass 2 (BK2).  

• Bör vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om 

parkering tillåts bör vägen vara bredare. Om vägen är mötesfri och det inte finns 

parkerade fordon kan vägen vara smalare men den bör vara minst 3,5 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden. 

• Bör ha en fri höjd av minst 3,6 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria 

höjden.  

• Transportväg som är återvändsgata bör ha vändmöjlighet för hämtningsfordon. 

Vändplan för en normal sopbil bör ha en diameter av 18 meter med en hindersfri 

remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Alternativ till detta kan vara en vändplats eller 

en trevägskorsning som möjliggör en så kallad T-vändning. Olika exempel på 

vändmöjligheter redovisas i figur X. 

• Bör ha fri sikt och god framkomlighet. 

• Ska vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på 

vägbredden. 

 

Vid ny- eller ombyggnation är bör dessutom detta beaktas vid planeringen: 
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• Backning med hämtningsfordon bör inte förekomma, på grund av olycksrisken. Denna 

aspekt ska tas med i planeringen av hämtstället. Storlek på återvändsgators vändplaner 

ska passa det hämtningsfordon som ska trafikera platsen. 

• Hämtningsfordon bör inte trafikera gång- och cykelväg eller bilfritt bostadsområde. 

• Transportvägar bör uppfylla de krav som ställs för fordon med en vikt på mellan 26,5 

och 36 ton. I områden där sådan trafik inte är möjlig bör hämtställe placeras i direkt 

anslutning till av kommunen godkänd transportväg. 

• Parkeringsplatser för fordon bör inte hindra framkomligheten. 

 

 

Sopbilen får inte hindra annan trafik när den står still och avfall lastas i. Platsen måste vara så 

stor att det finns plats att hantera kärl, container alternativt slam, på platsen. Ytan vid 

uppställningsplatsen ska vara plan och hårdgjord samt ha en fri höjd på 4,7 meter. Träd och 

annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden Det ska inte vara någon nivåskillnad 

mellan lastningsplatsen och container vid containerhantering. Vid hantering av kärl kan en 

svag nivåskillnad mellan avfallsutrymmet och uppställningsplatsen för fordonet accepteras, 

(se nedan under Dragvägar för kärl) 

 

Figur x. illustration med mått för uppställningsplatser  

 

Bredd 3,5–5,5 m 

Längd 15 m 

Fri höjd 4,7 m 

Tabell 1 Rekommenderade mått för uppställningsplatser utomhus 
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Kranbilar som tömmer bottentömmande containrar och markbehållare kan stå 5–10 meter 

ifrån behållare som ska lyftas. Kranar kan ha olika räckvidd. De behållare som ska lyftas är av 

olika typ och vikten kan variera. Det går därför inte att ange något generellt mått. Lyft kan ske 

över staket eller buskar och liknande. Lyft över vägar, gång- och cykelbanor samt 

parkeringsplatser bör inte förekomma. Inga hinder i höjdled får begränsa tömningen och 

behållarens eventuella svängradie i samband med lyft måste beaktas. 

Generella mått för uppställningsplats för fordon vid tömning av container kan inte anges 

eftersom containrar förekommer i olika storlekar och töms med varierande tömningstekniker.  

 

 

Väg mellan hämtställe eller kärl på tömningsdagen och hämtningsfordonets uppställningsplats 

som används för manuell hämtning, det vill säga där avfallshämtaren drar eller skjuter kärl, 

benämns här som dragväg. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att dragvägen uppfyller 

krav för hantering av kärl i enlighet med föreskrifter och principer. Mise avgör om gångvägen 

uppfyller kraven eller ej. 

Tungt manuellt arbete bör undvikas och ersättas med maskinell hantering i enlighet med 

kraven på god arbetsmiljö. Vid bedömning av om en dragväg är acceptabel eller inte tas 

hänsyn till vilken typ av behållare som ska hanteras, vad behållarna innehåller, hur många de 

är och hur ofta behållarna hämtas, samt om lutning, riktningsändring och eventuella hinder 

förekommer. Vid besvärliga placeringar av hämtplatser kan en bedömning göras på plats av 

Mise. Om det förekommer trösklar, trappor eller andra hinder som äventyrar arbetarskyddet 

för den som tömmer kärlet ska fastighetsinnehavaren se till att den som sköter tömningen har 

tillgång till anordningar eller konstruktioner som underlättar arbetet. 

 

Dragväg för kärl:  

• bör vara jämn, hårdgjord och utan trånga passager eller hinder vid varje 

tömningstillfälle.  

• Trappsteg och kullersten får inte förekomma.  

• bör hållas halkfri och fri från snö 

• bör vara så kort som möjligt (1–5 meter). Maximal tillåten längd är 40 meter.  

• bör vara minst 1,2 meter bred och om den ändrar riktning bör bredden där vara minst 

1,35 meter.  

• bör ha minst 2,1 meters fri höjd. 
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• bör inte ha någon lutning. Om lutning inte kan undvikas bör den inte överstiga 1:20 

för att belastningen ska vara acceptabel och får inte överstiga 1:12. Ibland kan en ramp 

behöva anordnas. Lutningen på rampen bör inte överstiga 1:12 och längden innan 

eventuellt vilplan bör inte överstiga 12 meter. Vilplanet ska vara minst 1,5 meter. 

 

 

Om kärlen är i en inhägnad, under tak eller i ett avfallsrum ska ingången vara utomhus. 

Dörren till utrymmet ska förses med en anordning så att den kan hållas öppen och avståndet 

för öppningen ska vara minst 1,2 meter. Har utrymmet en tröskel ska ingången vara försedd 

med ramp. Kärlen ska placeras på ett vågrätt underlag som tål slitage och på vilket kärlen kan 

flyttas. Platsen ska dimensioneras så att kärlen för olika avfallsslag kan flyttas för tömning 

utan att andra kärl behöver flyttas. Det fria avståndet mellan kärlen ska vara minst 1,5 meter. 

 

Figur x. Avstånd för öppning ska vara minst 1,2m och fria avståndet mellan kärl ska vara minst 1,5m.  

På tömningsdagen ska hjulförsedda kärl som flyttas för hand placeras i nära anslutning till 

hämtningsfordonets uppställningsplats, med ett dragavstånd som är maximalt 5 meter. Av 

arbetsmiljöskäl får dragvägen inte överstiga 40 meter. Med hämtplats menas den plats där 

kärlet ska vara placerad på tömningsdagen, denna plats kan vara samma som avfallsutrymmet. 

Kommenterad [CG2]: Finns många problem med detta 
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Avfallsutrymmet är den plats, inomhus eller utomhus där kärlen förvaras. Avfallsutrymmet 

skall vara på fastighetens mark och får inte placeras permanent på kommunens eller stadens 

mark utan tillstånd från gällande instans. Avfallsutrymmets utformning och placering ska 

följa de lagar, föreskrifter och krav som finns. Ifall byggnaden inte har en lämplig hämtplats 

ska byggnadsägaren och Mise komma överens om en lämplig hämtplats. Mise har i sin tur en 

dialog med fastighetsägare, planeringskontor byggnadsinspektion och/eller tekniska 

förvaltningen om en lösning är svår att hitta. Kärl som inte kan flyttas manuellt ska placeras 

så att hämtningsfordonet obehindrat kan komma åt att tömma dem. Backning bör inte 

förekomma. 

För tömning av kärl som vid det förhandsbestämda tömningstillfället inte är placerade enligt 

dessa föreskrifter eller Mises instruktioner har Mise rätt att tilläggsdebitera.  

 

 

Separata avfallskärl ska vara färgkodade (som helfärgade kärl, färgade lock eller färgade 

clips) för olika slags avfall enligt följande: 

• brännbart avfall (svart/grå) 

• bioavfall (brun) 

• papper (blå) 

• glas (grön) 

• plastförpackningar (orange) 

• aluminium (mörkgrå) 

• metall (mörkgrå) 

• kartong (blå) 

• textil (gul) 

Avfallskärlen ska vara märkta med Mises dekaler för avfallsslag av vilka det framgår vilket 

slags avfall kärlet är avsett för.  

 

Med bomkörning menas att planerad tömning inte kan utföras på grund av hinder som 

avfallsentreprenören inte råder över, t.ex. att avfallskärl inte är placerade på hämtningsplatsen 

eller hinder i vägen. Det är fastighetsägarens ansvar att kärlet finns tillgängligt vid 

hämtplatsen på tömningsdagen Bomkörning räknas som en tömning.  

 

Kommenterad [CG3]: Detta är komplext och behöver 

tänkas igenom 
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Tjänst för insamling av farligt avfall finns i dagsläget bara fastighetsnära för dem som har 

insamling av avfall i separata kärl (flerkärl). Mise tillhandahåller särskilt avsedda kärl för 

denna insamling. Den fastighetsnära insamlingen av farligt avfall består av elektronik, 

batterier och ljuskällor. Övrigt farligt avfall ska lämnas till återvinningscentral. 

 

 

Befintliga områden med tät småhusbebyggelse och vägbredd under ca 3,5 meter medför en 

dålig arbetsmiljö för sophämtaren och en ökad risk för olyckor. Ofta saknas också 

vändmöjligheter för sopbilen i sådana områden. Hämtning vid varje hushåll bör därför ersättas 

med gemensamt hämtställe i anslutning till farbar väg eller till exempel parkeringsplatser. Om 

förhållandena är besvärliga och de boende inte själva tar initiativ till en förändring kan 

kommunen, Mise eller Arbetarskyddet stoppa hämtningen i ett område. I avvaktan på att ett 

gemensamt hämtställe anordnas kan kommunen anvisa en tillfällig plats dit de boende kan 

ställa fram sina enskilda kärl på tömningsdagen.  I situationer där det inte är praktiskt möjligt 

att ha avfallskärl för fastighetsnära hämtning, kan Mise göra en bedömning om att hushållet 

ska anslutas till avfallstjänsten Låst hus.  

 

 

Eftersom avfall är lättantändligt och brinner bra är brandskydd mycket viktigt. Fristående 

avfallskärl ska placeras 2–3 meter från fasad för att förhindra spridning av eventuell brand. 

Fristående sophus som ligger nära andra byggnader ska ha skydd mot brandspridning. 

Avfallsutrymmen som är belägna i en huskropp ska utformas som en egen brandcell med 

samma brandklass som byggnaden i övrigt. Automatiskt brandlarm eller sprinklersystem kan 

vara bra, och pulversläckare rekommenderas.  

Frågor om brandskydd besvaras av Ålands Brand- och Räddningsförbund eller 

Räddningsverket. 

 

 

Byggnadssägaren ansvarar för skötsel och underhåll av avfallskärl så att kärlen eller 

hanteringen av dessa inte förorsakar nedsmutsning, skada för hälsa eller nedskräpning av 

miljön. Avfallskärlen ska hållas i gott skick och placeras på plats enligt föreskrifter eller 

Kommenterad [CG4]: Mise kontaktar myndigheter för att 

få feedback på skrivning 
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anvisad plats. Byggnadsägare ansvarar för tvätt av kärl. Kärltvätt kan ombesörjas av Mise 

efter tilläggsbeställning av byggnadsägaren. Mise ansvarar för utbyte av trasiga kärl men 

byggnadsägaren är skyldig att informera om de kärl som behöver bytas. 

 

Avfall som innehåller matrester eller annat som kan ruttna börjar lukta efter en tid. Ju varmare 

förvaring desto snabbare sker nedbrytningsprocesser som ger upphov till lukt. Flugor och 

andra djur kan känna lukt på långt avstånd och söker sig till avfallet. Lukt och flugor kan vara 

besvärande för hämtningspersonalen. Det kan avhjälpas genom att förvaring sker vid så låg 

temperatur som möjligt, så kort tid som möjligt och genom aktiv flugbekämpning i 

avfallsutrymmen, till exempel ”flugremsor”. God hygien och rengöring är också mycket 

viktig. Avfallskärl ska rengöras vid behov. Smutsiga behållare kan medföra olägenheter även 

när de är tomma och illaluktande nedbrytningsprocesser kan starta snabbare när de fylls med 

avfall. 

 

 

Hushållsavfall ska normalt hämtas vid fastighetsgräns. Beroende på fastighetens placering kan 

det vara svårt att uppfylla kraven på farbar väg, t ex på grund av för smal väg eller för liten 

vändplan. Problemet behöver inte vara den enskildes fel. I Mises renhållningsföreskrifter 

medges därför i 10 § möjlighet att, i de fall farbar väg inte kan upprättas, för byggnadsägaren 

att avlämna avfallet på plats som överenskommes eller anvisas och som uppfyller kraven. I 

första hand ska således en frivillig överenskommelse om plats försöka nås med 

byggnadsägaren. Om sådan överenskommelse inte är möjlig att nå har Mise, i egenskap av 

renhållningsmyndighet, rätt att anvisa plats. Ett sådant beslut ska vara skriftligt och kan 

överklagas till X. Beslutet bör vara tidsbegränsat och meddelas person, inte fastighet. För att 

kunna anvisa annan plats för lämnande av hushållsavfall måste kommunen/Mise ha rådighet 

över platsen. 

 

 

 

Om inget annat bestäms i annan lag eller övriga kommunala bestämmelser ska kompost 

placeras minst fem meter från tomtgränsen. Placering av kompost närmare än fem meter från 

tomtgräns kräver rågrannens medgivande. Komposten får inte placeras närmare än 15 meter 

från ett vattenområde eller en brunn. 

Kommenterad [HÅ5]: Sofie: Vilken instans överklagas 

till? 

Kommenterad [HÅ6]: Här och i eventuella rutiner får vi 

titta ytterligare på hur det kan handläggas och hur samarbetet 

med kommunerna kan ske  

Kommenterad [CG7]: Beroende på beslutet måste det 

läggas till mera här.. 
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I följande situationer kan byggnadsägaren enligt Mises praxis beviljas särskild 

avfallshantering:  

Uppehåll i avfallshämtning kan ske för stadigvarande boende i minst 3 månader och för 

fritidshus minst 12 månader, detta beviljas för 1 år i taget. Avfallskärlen står kvar vid 

fastigheten på uppehåll i tömning mellan 3–6 månader, kärlen plockas bort när uppehållet är 

mellan 7-12 månader. 

 

Med gemensam avfallshantering menas...  

Med delad avfallshantering menas..  

 

Byggnaden är obeboelig under viss tid på grund av pågående renoveringsarbeten eller av 

annan anledning. Särskild avfallshantering beviljas för den tid som renoveringen pågår  

 

Enpersonshushåll med liten avfallsproduktion (förlängt tömningsintervall vintertid) 

Enpersonshushåll med liten avfallsproduktion (förlängt tömningsintervall hela året) och egen 

godkänd kompost enligt Mises föreskrifter 

 

 

Vid anläggande av slamavskiljare och slambrunnar får inte avstånd mellan uppställningsplats 

för hämtningsfordonet och anslutningspunkt för tömning överstiga 40 meter såvida inte 

särskilda skäl föreligger. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på 

anläggningen bör vara mindre än 5 meter, om det inte föreligger särskilda skäl. Om avståndet 

mellan hämtningsfordonets uppställningsplats och tömningsplatsens angöringspunkt 

överstiger 40 meter måste fastighetsägaren själv ordna slang eller rör med tillhörande 

kopplingar.  
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Anläggningen och/eller anslutningspunkten ska vara markerad med skylt som anger 

fastighetsbeteckning och anläggningstyp. Skylten ska vara placerad minst 1 meter ovanför 

marknivå och vara väl synlig från tömningsfordonets uppställningsplats. Snöröjning och 

halkbekämpning ska skötas så att det är tryggt att komma fram till behållaren och att tömma 

den. 

 

Lock eller manlucka får inte vara övertäckt när tömning ska ske. Området runt lock, manlucka 

eller kopplingsanordning ska vara röjt. Eventuell koppling för anslutning till slang ska vara 

anpassade till slamtömmarens insamlingssystem och väl uppmärkt. Mise ska ha tillträde till de 

utrymmen i/på fastigheten där arbetet ska utföras. Ändringar ska utan anmaning meddelas 

Mise. Tydliga instruktioner som behövs i samband med hämtning ska tillhandahållas av 

fastighetsinnehavaren och nyttjanderättshavaren i god tid innan tömning och ska finnas 

tillgängliga i direkt anslutning till anläggningen. 

  

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning 

från skador vid tömning. 

 

 

Inom Mise ska det finnas en återvinningscentral, Mise ÅVC, placerad på Svinryggen i 

Jomala. På ÅVC ska alla avfallsslag tas emot. Därutöver finns servicen Mobil ÅVC 

(Misebilen) som kör efter turlista. Misebilen kan också användas för insamlingskampanjer av 

olika slags avfall. Den Mobila ÅVC tjänsten ska fungera med tillgänglighet som högsta 

ledord.  

Om det av praktiska, servicemässiga, ekonomiska eller miljömässiga skäl kan det finnas 

mindre återvinningscentraler i avfallshanteringssystemet 

 

 

 

Antalet låsta hus för brännbart avfall ska vara tillräckligt och placeras klimatsmart och med 

ekonomin i hänsyn. De låsta husen inklusive låsen ägs av Mise. I låsta hus på fasta Åland 

insamlas även bioavfall. Följande riktlinjer fastslås: 



17 

 

• För varje ansluten person i hushåll är avfallsmängden uppskattad till 17,5 liter per 

vecka. 

• För fritidsbostad är avfallsmängden uppskattad till 840 l per år och bostad. 

• Husens placering ska vara strategisk så att kostnadseffektivitet uppstår och onödiga 

körsträckor motverkas, både avseende brukare och entreprenörer. Likaså ska de 

placeras så att risken för dumpning av avfall vid huset minimeras.  

 

 

Figur x. Brännbart avfall och bioavfall (enbart på fasta Åland) samlas in i låsta hus. Alla som inte har 

upphandlad fastighetsnära hämtning ansluts och betalar för avfallshantering genom låst hus.  

 

 

Återvinningsstationer ska vara placerade i områden som inte omfattas av upphandlad 

fastighetsnära hämtning. Återvinningsstationerna är låsta och vid stationerna insamlas 

förpackningar (papper, kartong/tetror, glas, metall, och plast) och returpapper. 

Återvinningsstationerna ägs av Mise eller kommuner alternativt så hyr Mise om det krävs 

särskilda insamlingslösningar. Mise äger låssystemet vid stationerna. Utplaceringen ska följa 

följande principer: 

• Vid varje låst hus ska en återvinningsstation finnas placerad. I huvudsak erhåller 

enbart de som är boende i det område som stationen finns tillträde till stationen om 

inte annat begärts. 

• Det ska finnas minst en till fyra återvinningsstationer som är tillgängliga för alla 

hushåll inom Mise med Misekort. Dessa ska vara placerade där mycket människor rör 

sig. 

• Återvinningsstationernas ska placeras och utformas för att minimera missbruk av dem. 

Med missbruk menas dumpning av avfall i och runt stationerna och användande av 

andra än Misekunder. För att minska nedskräpning och dumpning av avfall är det 

centralt att kommuner i egen regi upprättar kärl och/eller stationer för bland annat 

turistavfall. Mises stationer ska vara städade och se snygga ut för att minska dumpning 

av avfall.  
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Figur x. I återvinningsstationerna kan hushållen lämna returpapper samt förpackningar av papper 

(kartong, well, papperspåsar och tetror), plast, glas, och metall.  

 

 

 

Miljöpunkter placeras i områden som domineras av upphandlad fastighetsnära hämtning i 

MiseFyran. Miljöpunkterna låses enbart om behov uppstår. Vid miljöpunkterna insamlas tre 

fraktioner av avfall: returpapper, metallförpackningar samt glasförpackningar. Miljöpunkter 

ska finnas i lämpligt antal vid platser med hög befolkningsdensitet.  

 

Figur x. I tätbebyggda områden som domineras av fastighetsnära hämtning kan Mise placera ut en 

miljöpunkt istället för en återvinningsstation.  

 

 

De som bor i skärgården erbjuds följande system: 

 

Figur x. I skärgården sker, generellt, ingen fastighetsnära hämtning i kärl. Hushållen kan välja mellan att 

föra sitt brännbara avfall antingen till låst hus eller vara anslutna till säckhämtningsrunda. 

Förpackningar och returpapper förs till återvinningsstation. Bioavfallet hanteras, i regel, genom 

hemkompostering.   
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• För hanteringen av brännbart avfall kan hushållen välja att ansluta sig till en 

säckhämtningslinje eller till ett låst hus för brännbart avfall. 

• Bioavfall hanteras genom hemkompostering i enlighet med Mises föreskrifter eller vid 

insamlingsplats anvisad av Mise. 

• Förpackningsmaterial och returpapper förs till en återvinningsstation. 

• Hushållen har rätt att använda ÅVC i den utsträckning hushållet önskar. Vid ÅVC kan 

farligt avfall, trädgårdsavfall och återvinningsmaterial lämnas utan avgift. Övrigt 

avfall debiteras enligt avfallstaxa. I skärgården besöker den mobila ÅVC:n olika 

platser enligt turlista. Den Mobila ÅVC:n tar inte emot trädgårdsavfall, större mängder 

avfall tas emot mot förhandsbokning. 

 

I skärgården omlastas avfall delvis genom komprimering.  

 

I skärgården besöker Misebilen centrala platser minst en gång per månad. Under semestertider 

kan turerna utökas. Misebilen tar emot farligt avfall, förpackningsmaterial och brännbart 

avfall i säck. För större mängder måste Mises kundtjänst kontaktas på förhand. 

 

 

 

För att enskilda entreprenörer inte ska behöva göra stora investeringar avser Mise att använda 

Svinryggen (kommunägt avfallsbolag) som ett infrastrukturellt centrum för hantering, 

omlastning och omhändertagande av avfall.  

 

Mise har avtal med Svinryggen om: 

- Infrastruktur för återvinningscentral 

- Infrastruktur för återbruksverksamhet 

- Infrastruktur för förbehandling och omlastning 

- Slutbehandling 

 

All rapportering från Svinryggen ska vara uppmärkta med var avfallet kommer ifrån. 
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Allt avfall som insamlas genom kommunalt ordnad transport genom fastighetsnära hämtning 

ska föras till Svinryggen (Hammarlandsvägen 817). 

Vid slamtömning levereras slammet till mottagningsplatser (med koppling till reningsverk) 

som Mise anvisar den upphandlade transportören. 


