AVFALL OCH ÅTERVINNING

Vilket avfall kan jag lämna på en
MOBIL ÅTERVINNINGSCENTRAL?
Farligt avfall
Spillolja/diesel (max 25 liter), färgrester, kemikalier, lysrör,
bilbatterier och dylikt. För asbest, kontakta kundservice.
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Sorteras utifrån innehåll och transporteras sedan till 		
särskild anläggning där det behandlas på ett säkert sätt.

Elektronikavfall
TV, dator, telefon, dammsugare, elhandverktyg, lampor, batterier, kablar och
dylikt. Allt som har batteri eller sladd!
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Omfattas av producentansvaret där
El-Kretsen ansvarar för insamlingen. Transporteras till
specialiserade återvinningsanläggningar där avfallet demonteras och sorteras för att därefter förädlas till nya
råvaror och energi.

Brännbart
Brännbart avfall som inte ryms i ditt sopkärl, t ex skumgummimadrasser, möbeldynor, mattor och större frigolit.
Tänk på att hårt material får vara max 80 cm långt. Längre
material ska kastas i containern Tyg- och skinnsoffor. Tänk
även på att förpackningar, tidningar och kartong inte ska
kastas här, utan på närmaste återvinningsstation.

4

Transporteras till avfallsförbränningsanläggning för 		
energiutvinning i form av el och fjärrvärme.

Tygsoffor, skinnsoffor
Stoppade möbler, resårmadrasser, plastmöbler, PVC-rör,
laminatgolv, fönster, tavlor, skidor och dylikt. Här kastas allt
brännbart material som är över 80 cm långt.
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Krossas och sorteras innan det transporteras till avfallsförbränningsanläggning samt materialutvinning.

Trä
Trämöbler, brädor, spånskivor och plywood. Får innehålla
spik och beslag samt färg, lack och lim.
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Flisas på Må avfallsanläggning och transporteras där-		
efter till förbränningsanläggning för energiutvinning.

Metall
Järnskrot, cykel, spark, badkar, gräsklippare, metallstolar,
kastruller och dylikt. Tänk på att motorer ska vara tömda på
olja och oljefiltret tas bort.
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Transporteras till sorteringsanläggning och återvinns 		
därefter till ny råvara.

Gips, mineralull, planglas
Gips, glasull, stenull, planglas och spegelglas.
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Sådant som inte går att återanvända/energiutvinna och
som inte är farligt för miljön läggs på särskilt avfallsupplag, så kallad deponi.

Välkommen till vår
mobila återvinningscentral
Som ett komplement till Må återvinningscentral har
Miva två mobila återvinningscentraler som placeras ut
på olika platser i kommunen.
Varje vecka året om har Miva en mobil återvinningscentral som cirkulerar mellan serviceorterna Bjästa,
Björna, Bredbyn och Husum. Under sommarhalvåret
cirkulerar dessutom ytterligare en mobil återvinningscentral på nio mindre orter runt om i kommunen. Tid
och plats finns att läsa på Mivas webbplats miva.se.
Vår personal hjälper dig gärna att sortera och besvara
dina frågor, men lyfta och bära måste du göra själv.

Öppettider
Måndag–torsdag
Dag före helgdag

13.00–20.00
13.00–16.00

Tidningar och förpackningar
Tidningar och förpackningar omfattas av producentansvaret som
du kan läsa mer om på baksidan.
FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen ansvarar för omhändertagandet av detta
avfall och av den anledningen tar Miva inte emot tidningar och förpackningar på den mobila återvinningscentralen. Vi hänvisar istället till någon av de 33 återvinningsstationer som finns runt om i kommunen. Har
du frågor som rör återvinningsstationerna kontaktar
du FTI på telefon 0200-88 03 11.
Läs mer om hur du sorterar hushållsförpackningar på
FTI:s eget informationsblad som finns att hämta på Må
återvinningscentral, den mobila återvinningscentralen
och på Mivas webbplats miva.se.

Företagare eller tungt fordon?
Den mobila återvinningscentralen är framförallt en
service till privatpersoner. Är du företagare måste
du kontakta vår personal innan du lämnar ditt avfall.
Det går även bra att lämna verksamhetsavfall på Må
återvinningscentral till ett fast enhetspris.
Tunga fordon med en totalvikt över 3,5 ton samt traktorer med vagn hänvisas till Må avfallsanläggning till
en kostnad enligt särskild prislista. Se Mivas webbplats
miva.se för mer information.

Till sist...
Ta det lugnt och kör försiktigt när du besöker oss.
Tänk även på skaderisken och att du som målsman är
ansvarig för minderåriga barn. Och tack för att du inte
låter bilen stå på tomgång!

Trädgårdsavfall
Gräs, löv, kottar, barr, fallfrukt och växter. Tänk på att tömda
säckar inte ska kastas här utan i containern Brännbart.
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Används till kompostering av slam på Må avfallsanläggning.

Porslin, betong
WC-stol, handfat, klinker, kakel, keramik, lerkrukor, tegel och
takpannor.
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Används som anläggningsmassor på Må avfallsanläggning.

Kyl, frys, diskmaskin, tvättmaskin,
torktumlare och spis
Kyl och frys, disk- och tvättmaskin, torktumlare, torkskåp,
el-mangel, spis och köksfläkt.
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Omfattas av producentansvaret där El-Kretsen ansvarar
för insamlingen. Demonteras och eventuellt farliga
beståndsdelar sorteras ut för särskilt omhändertagande.
Metaller och plaster som kan återvinnas blir till ny råvara.
Kyl och frys transporteras till Halmstad där kylmedlen töms
och tas om hand.

Däck
Däck med respektive utan fälg sorteras var för sig.
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Omfattas av producentansvaret där Svensk Däckåtervinning ansvarar för insamlingen. Återvinns eller går till
energiutvinning. Kan även lämnas till återförsäljare.

Impregnerat trä
Tryckimpregnerat trä, slipers och dylikt. Kan innehålla arsenik, krom och andra farliga ämnen.
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Flisas och transporteras sedan till särskild anläggning där
det förbränns vid mycket höga temperaturer.

Vad är producentansvar?
Producentansvaret innebär att de företag som tillverkar produkter också ansvarar för att samla in och ta
omhand uttjänta produkter.
I Sverige har vi idag ett lagstiftat producentansvar för
åtta produktgrupper:
• Batterier
• Bilar
• Däck

• Elektronik
• Returpapper
• Läkemedel
• Radioaktiva
• Förpackningar 		 produkter

På Må återvinningscentral finns möjlighet att lämna
ovanstående produkter med undantag av bilar som
lämnas till bilskrot och läkemedel som lämnas till ett
apotek.
Tanken med producentansvaret är att det ska motivera
producenterna att ta fram produkter som är mer
resurssnåla, lättare att återvinna och inte innehåller
miljöfarliga ämnen.

Det här kan inte lämnas till
mobil återvinningscentral
Asbest
Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400
Bilar och bildelar
Hänvisas till BilRetur, 0771-890 600
Brandsläckare
Hänvisas till Må återvinningscentral, 0660-330 400
eller lämnas till återförsäljare
Ensilageplast
Hänvisas till Ensilageplast Svensk Retur, 018-29 24 66
Fat med spillolja
Kontakta Mivas kundservice, 0660-330 400
Fyrverkerier och smällare
Hänvisas till Polisen, 114 14

Tänk på att avfall
endast får lämnas under
återvinningscentralens
öppettider och under
den period centralen
finns på orten.

Förpackningar, tidningar och wellpapp
Hänvisas till FTIs återvinningsstation, 0200-88 03 11
Gastuber och kolsyrepatroner
Hänvisas till återförsäljare
Läkemedel
Hänvisas till närmaste apotek
Mat- och hushållsavfall (inkl aska och kattsand)
Släng i ditt sopkärl för hushållsavfall
Okända kemikalier
Hänvisas till Må återvinningscentral
Sprutor och kanyler
Hänvisas till närmaste apotek

Vapen och ammunition
Hänvisas till Polisen, 114 14

Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En del av

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB, Ågrenshuset 2015

Sprängämnen
Hänvisas till Polisen, 114 14

