Frågor & svar
Måste jag ha abonnemang för hushållsavfall i mitt fritidshus?
Ja, enligt miljöbalken har alla hushåll och fastighetsägare en lagstadgad skyldighet att
lämna sitt hushållsavfall till sin kommun för borttransport och behandling. Fastighetsägaren kan befrias från skyldigheten att lämna avfall och sådan dispens ges om fastigheten
kan anses vara obeboelig och detta kan bevisas. Det handlar alltså inte om hur mycket
man befinner sig i fastigheten. Den som önskar dispens ska ansöka om sådan till Byggoch miljöenheten inom kommunens Samhällsbyggnadsförvaltning. Kontakta Bygg- och
miljöenheten på telefon 0660-88 000 om du vill veta mer om dispenser och tillstånd inom
avfalls- och va-området.
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Matavfall ska börja samlas in separat. Kan jag använda mitt gröna kärl som vanligt?
Det är frivilligt att sortera ut matavfallet, men en miljöstyrande taxa kommer att tillämpas
för att motivera dig som kund att välja det alternativet. Mivas förslag på taxa innebär att
du som väljer brunt kärl betalar halva viktavgiften för avfallet i både det bruna och det
gröna kärlet. Vidare debiteras ingen hämtningsavgift för det bruna kärlet. Den som väljer
att behålla enbart sitt gröna kärl betalar samma vikt- och hämtningsavgift som idag.
Hur kan jag enkelt få information om exempelvis vattenläckor där jag bor?
Börja prenumerara på vår driftinformation via e-post genom att gå in på vår webbplats
miva.se och ange din e-postadress under ”Kundservice” och ”Driftinformation”. Du kan
även gilla vår Facebooksida www.facebook.se/mivaovik och på så sätt få vår information
direkt i ditt Facebookflöde.

Dags att ta vara
på matavfallet!

Fler frågor? Besök Mivas webbplats miva.se eller kontakta vår kundservice.
Må återvinningscentral

Mobil återvinningscentral

Måndag–torsdag
Fredag
Lördag
Dag före helgdag
Sön- och helgdag

Tid och plats för den mobila återvinningscentralen finns på Mivas webbplats miva.se och i vår miljökalender.

7.00–20.00
7.00–16.00
10.00–14.00
7.00–16.00
Stängt

Vår personal berättar gärna om hur du
sorterar ditt avfall!

Återvinning
för din vinning!

I Tidningen 7 kan du läsa var den mobila återvinningscentralen finns under
de närmaste veckorna.

• Välj brunt kärl för miljön
• Välkommen till Va-dag
• Dags för slamtömning
Kundservice: 0660-330 400, info@miva.se
Öppettider: måndag–fredag 9.00–15.00, lunch 11.30–12.30
Felanmälan: 0660-330 330
Växel: 0660-330 300
Webbplats: www.miva.se
Besöksadress: Sjögatan 4A, Örnsköldsvik
En del av
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Brunt kärl för miljön

Välkommen till Mivas
Va-dag den 24 maj

Dags för slamtömning
Från vecka 20 till vecka 44 genomförs obligatorisk slamtömning av enskilda avlopp. Slambilen kommer till permanentboende en gång
per år och till fritidshus en gång vartannat år.
Vecka 19 publiceras turlistan för ordinarie
slamtömning på vår webbplats miva.se och i
vår annons i Tidningen 7.

Lördag den 24 maj mellan kl 11-16 hälsar vi
stor som liten varmt välkommen till Bodums
avloppsreningsverk på Marinvägen 5 i Bonässund.
Mivas återvinningshelg för ett par år sedan
blev en succé som lockade många kommuninvånare till Må återvinningscentral och allt
vad vi kunde erbjuda där. I år hälsar vi välkommen till vår egen Va-dag!
Under Va-dagen har du möjlighet att se
hur ett avloppsreningsverk fungerar i praktiken och hur det går till att rena vårt avloppsvatten. Vi visar också hur ledningsnätet i vår
kommun är konstruerat och hur vår skickliga
personal arbetar för att hitta vattenläckor.
Med hjälp av Mivas filmbuss kan du även bokstavligen ta en titt ner i avloppet.
Naturligtvis är det också ett utmärkt tillfälle för att ställa frågor om vattenkvalitet,
anslutningsavgifter och ledningsnätet i vår
kommun. Kommunens teknikskola Komtek
finns dessutom på plats och inspirerar både
barn och vuxna med spännande experiment
inom vattenområdet.
Alla som kommer bjuder vi på fika med
bröd från Bageri Viktoria. Dessutom blir det
både tävlingar och fler överraskningar. Läs
mer i vår annons i Tidningen 7 den 23 maj.

Efter sommaren kommer det första området
att få erbjudande om separat insamling av
matavfall. Det området utgörs av Själevad,
Gullänget, Högland, Svartby, Järved, Bonäset
och Husum-området. Genom det informationsbrev som kommer i brevlådan märker
du som är fastighetsägare när vi erbjuder
insamling av matavfall i ditt område.

VARFÖR? Beslutet att Örnsköldsviks kommun ska börja samla in matavfall separat
grundar sig i Sveriges nationella miljömål där
ett av målen innebär att resurshushållningen
i livsmedelskedjan ska öka. Drygt hälften av
Sveriges kommuner har redan infört detta.
HUR? Du som väljer att sortera ut ditt matavfall för separat insamling får ett brunt 140literskärl att lägga matavfallet i. Innan matavfallet läggs i det bruna kärlet ska det läggas i
särskilda påsar. Påsarna ingår i abonnemanget
och du får även en särskild påshållare.
NÄR? För att underlätta införandet av separat
matavfallsinsamling har kommunen delats in i
sex områden och under perioden 2014–2017
ska separat insamling av matavfall ha erbjudits
villor och flerbostadshus i hela kommunen.
Under oktober 2014 beräknas vi börja tömma
bruna kärl i det första området.

Vem har Ö-viks
goaste vatten?
Vi tar ofta vårt rena dricksvatten för givet och
glömmer att det är vårt viktigaste, äldsta och
kanske mest välkontrollerade livsmedel. För
att uppmärksamma vårt vatten har vi efterlyst
det godaste dricksvattnet i vår kommun och
under Mivas Va-dag den 24 maj avgörs tävlingen.
Nomineringarna har strömmat in sedan
årsskiftet, och nu är det dags att kora en vinnare som officiellt har Örnsköldsviks godaste
dricksvatten. Detta avgörs på plats under
Va-dagen av en jury bestående av krögaren
Richard ”Sångkock” Norberg, biolog Thomas
Birkö samt Birgitta Eriksson som är arbetsledare för Drift Vatten vid Miva.
Med start kl 13.00 kommer juryn att
provsmaka och bedöma tio olika vatten där
vinnaren förutom äran även får en iPad mini.

Att ta tillvara energin i vårt
matavfall är hela poängen
och nyttan med att sortera
ut matavfallet separat. Sammantaget är det
återvinning för din vinning.

Läs mer på vår webbplats miva.se/matavfall.
Där kan du även se en film om hur insamlingen av matavfall kommer att fungera.

Sophämtning vid fritidshus
Vecka 20–37 är hämtningsperiod för hushållssopor för dig med fritidshusabonnemang
sommar och ett ljusgrönt kärl. Information om
hämtningsdag finns på vår webbplats miva.se.
Kontakta kundservice om du har frågor
eller om ditt fritidshus saknar abonnemang
för hushållsavfall.

Visste du att...
...vi i Sverige slänger 70 kilo matavfall varje
år? Mycket av den maten var dessutom
fullt ätbar när den hamnade i soppåsen.
Se över ditt eget matsvinn – gör veckomatsedel, planera inköp och låt resterna
blir lunch dagen efter. Till sist – titta, lukta
och smaka på maten innan du kastar den.

