ÅVC och återvinningsstationer
Mise ÅVC (Återvinningscentral)

Välkommen till

ÅVC är en bemannad återvinningscentral där du som privatperson kan lämna farligt avfall och återvinningsmaterial utan avgift. Brännbart avfall, grovavfall och möbler tas emot mot avgift. Återvinningscentralen hittar
du på Svinryggen i Jomala. Hammarlandsvägen 817, 22130 Gottby. På Mise ÅVC finns MiseReturen dit du
kan lämna och hämta prylar, böcker, husgeråd, mindre möbler och vissa byggmaterial.

Öppettider
Måndag till fredag 12-18
Lördag 10-15
Återvinningscentralen håller stängt röda dagar, midsommarafton och julafton. Nyårsafton öppet 10-15.

Din kommunala avfallsservice
Mariehamn - Jomala - Hammarland - Lumparland - Kökar - Sottunga

Misebilen (Mobil ÅVC)
Misebilen är en lastbil dit du kan lämna samma typ av avfall som till ÅVC. Misebilen tar inte emot större
mänder avfall än vad som får plats i ett vanligt bagageutrymme i personbilen. Större mängder ska lämnas till
Mise ÅVC, så som möbler, trädgårdsavfall, asbest (lämnas till sanerare), gastuber, läkemedel (lämnas till apoteket), sprängämnen (lämnas till polisen).
Misebilen kör enligt turlista, se www.mise.ax för att få veta när den stannar nära dig!
Större och skrymmande mängder avfall från skärgården ska meddelas på förhand via Mises kundtjänst per
e-post eller telefon senast dagen före hämtning.

Återvinningsstation
En obemannad återvinningsstation där du kan lämna in förpackningar som ska återvinnas (större förpackningar
lämnas till Mise ÅVC). Misekortet fungerar som nyckel. Alla hushåll kan lämna till stationerna vid Kantarellen
och S-market Möckelö samt i den kommun bostaden finns i, för mer information om din återvinningsstation se
mises hemsida.

Misekontoret
Fabriksgatan 8, AX-221 00 Mariehamn
Tel: 018-23 844
E-post: info@mise.ax
Hemsida: www.mise.ax
Telefon- och kundbesök:
Måndag till torsdag 9-14, fredag 9-12
Stängt röda dagar, 9 juni, midsommarafton och julafton.

Varje kommun har ansvar för att det finns en plan för avfallsförebyggande
och hållbar avfallshantering och för att ta hand om avfall som kommunen
ansvarar för enligt avfallslagen. Mise (Kommunalförbundet Ålands Miljöservice) planerar och organiserar avfallshanteringen för medlemskommunerna. Tillsammans med er tar vi ansvar och arbetar för miljön – en
långsiktig insats för att nå en klimatsmart avfallshantering.
Sortering - ett sätt att göra skillnad varje dag.

Informationsblad

Anmäl din byggnad till Mise

Fastighetsnära avfallshämtning - Boende
på en upphandlad väg

Alla bostadshus och fritidshus ska anmälas till Mise
och ha ordnad avfallshantering.
Du kan anmäla din byggnad per e-post, telefon,
brev eller genom personligt besök. Använd gärna
våra blanketter på hemsidan.
Vi behöver följande information:
Samtliga ägares namn
Faktureringsadress
Byggnadens adress
Byggnadsbeteckning eller byggnadsID
Om äldre hus: tidigare ägarens namn samt överlåtelse eller om det är ett nybyggt hus: inflyttningsdatum.

Beställ sopmärken
enkelt på mise.ax

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, köpa från Misekontoret eller beställa
från Mises kundtjänst. Det går också bra att köpa på
Mise ÅVC eller vid Misebilen (endast kortbetalning).

Hus som inte används
Även bostadsbyggnader som står tomma ska anmälas
till Mise. Om du till exempel renoverar och inte bor i
byggnaden eller om den annars står obebodd, ta kontakt med Mise för mer information om möjligheter till
sänkt avgift.

Hyresgäster
Avfallshanteringen är inte hyresgästens ansvar utan
byggnadsägarens. Begär ditt Misekort av disponenten
eller byggnadsägaren när du flyttar in.

Avfallsavgift
Avfallshantering handlar om infrastruktur. Avfallsinfrastrukturen består av återvinningsstationer, miljöpunkter, bemannad återvinningscentral (ÅVC) och
avfallskärl. Avfallsavgiften består av en grunddel och
en rörlig del.
Grunddelen betalas för varje bostad och täcker Mises
administration såsom tillsyn, information, fakturering
och register. Grunddelen finansierar även återvinningscentraler, återvinningsstationer och hantering av
återvinningsmaterial och farligt avfall.
Den rörliga delen av avfallsavgiften finansierar tömning, transport och avfallshantering. Aktuella avgifter
hittar du på Mises hemsida, www.mise.ax. Det går
även bra att ringa till vår kundtjänst.

Mises tjänster för fastighetsnära avfallshämtning är
• MiseFyran
Ett fyrfackskärl för brännbart,
bioavfall, plastförpackningar och kartong/tetra
• MiseÅttan
Två fyrfackskärl, i kärl A: brännbart, bioavfall, plastförpackningar, kartong/tetra, i kärl B: glas, metall,
papper, kartong/tetra.
Tömningsintervallen är för A-kärlet varannan vecka.
För B-kärlet var fjärde vecka. Vid behov i tätort kan
dessa ökas på. Kontakta kundtjänst för mer information. Kompletteringskärl för brännbart 240L finns även
att beställa, tömning sker då varannan vecka eller var
fjärde vecka.

Avfallshantering
Ordnad avfallshantering
Innebär att byggnaden har någon av Mises avfallstjänster anpassad till byggnadens placering,
upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer
(§ 3g Avfallshanteringsföreskrifter).
Ditt avfall kan hanteras på olika sätt och avfallshanteringssystemet ser olika ut beroende på om du
bor på en upphandlad väg eller inte. Kontakta Mise
för beställning av tjänst. Du kan läsa mer om tjänsterna på vår hemsida.

Brännbart avfall till låst hus
Tjänsten är främst till för fritidsbostäder men kan användas av hushåll som bor i områden där sopbilen har svårt
att komma fram.
På fasta Åland kan du lämna
avfall vid en gemensam insamlingsplats och anslutas till ett
låst hus för avlämning av
brännbart avfall och bioavfall.
Det finns oftast i närheten av en återvinningsstation.
Misekortet fungerar som nyckel.

Bioavfall och egen kompostering
Skärgården
På Kökar och Sottunga motsvaras fastighetsnära hämtning av en säckhämtningsrunda, det finns även en
tjänst där du är kopplad till låst hus dit du för brännbart,
bioavfall samt annat återvinningsmaterial.
På Mises hemsida hittar du massor av information
gällande din avfallshantering, tömningsschema, avvikelser, turlista, öppettider samt avfallstaxan. Du kan
även lämna in din felanmälan via vårt formulär.
www.mise.ax.

Bioavfall hämtas vid fastighetsnära avfallshämtning
eller lämnas till låst hus. Om man vill ha egen kompost
ska den vara godkänd för matavfall. Den ska vara sluten
och isolerad för att inte dra till sig skadedjur eller lukta
illa. En personshushåll med fastighetsnära hämtning
kan ansöka om förlängd tömningsintervall med egen
godkänd kompost, kontakta Mises kundtjänst för mer
information. På Kökar och Sottunga är det ett krav att
ha en egen kompost då det inte finns insamling av bioavfall idag.

Matavfallspåsar
Ett visst antal matavfallspåsar per hushåll ingår i insamlingen av bioavfall. Dessa körs ut en gång i året. Ytterligare matavfallspåsar kan köpas och hämtas från Mises
kontor (enligt prislistan) eller i din närbutik.

Delad avfallshantering
Bostadsägare med mindre mängder avfall kan dela
fastighetsnära avfallshämtning i kärl med en granne.
Mer information och blanketter hittar du på vår hemsida. Eller kontakta kundtjänst för mer information.

SMS avisering för dig med
fyrfackssystem
Vill du enkelt få aktuell och viktig information som rör
din tömning så kan du ansluta dig till vår SMS-tjänst.
Denna tjänst är kostnadsfri. Du får avisering om aktuell
trafikinformation. Eventuella avvikelser inför storhelger och röda dagar. Det enda du behöver göra för
att ansluta dig är att besöka Mises hemsida och fylla i
formuläret. Det går också bra att meddela ditt mobilnummer direkt till kundtjänst via samtal eller e-post.
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Misekortet
När du har anmält din bostad till Mise får hushållet ett
Misekort. Hyr du ut bostaden ska Misekortet finnas
hos hyresgästen. Misekortet fungerar som nyckel till
låsta återvinningsstationer, 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 hyresgäst, kontakta disponent/
byggnadsägare för att få ditt kort.

Sorteringsguide
På Mises hemsida hittar du aktuell sorteringsguide,
men du kan också hämta ett exemplar från Mises
kontor.

