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Våra populäraste självservice- 
tjänster på miva.se
n	När kommer sopbilen?

n	När kommer slambilen?

n Anmäla flytt och ägarbyte

n Hjälp att kasta och sortera rätt

n Lämna vattenmätarställning

n Anmäla utebliven sophämtning

n Se fakturor

n Beställa driftinformation via sms 
 och röstmeddelande

n Beräkna anläggningsavgift

n Ställa en fråga

n Skaffa Lämna själv-kort

n Felanmäla vatten och avlopp

n Beställa brunt kärl för matavfall

n	Beställa hämtning av grovavfall

Alla tjänster hittar du på miva.se/
självservice.

Miva vill vara tillgänglig för så många 
som möjligt oavsett om det gäller en 
felanmälan eller beställning av en fak-
turakopia. På miva.se kan du dygnet runt 
uträtta närmare 60 olika tjänster.

På vår webbplats miva.se har vi samlat alla 
våra självservicetjänster inom vatten, av-
lopp, avfall och återvinning. Som kund kan 
du därför uträtta merparten av våra tjänster 
när och varifrån det passar dig. 

Alla kan använda självservicetjänsterna, men 
om det rör sig om en beställning av något 
slag måste den verifieras med BankID. Det 
är en säkerhetsåtgärd för att inte någon 
obehörig ska kunna göra beställningar i ditt 
namn. En fördel med BankID är också att 
din beställning åker direkt in i vårt ärende-
hanteringssystem och gör att vi enkelt och 
effektivt kan följa ditt ärende.

Saknar du BankID är du självklart alltid väl- 
kommen att kontakta vår kundservice via 
e-post eller telefon.

Hjälpen är oftast bara  
några knapptryck bort



Lämna själv i Björna
Äntligen är det dags att lansera självservice-
tjänsten Lämna själv-kort på Björna återvin-
ningscentral. Efter en kort utbildning som 
du bokar på vår webbplats får du då tillgång 
till återvinningscentralen när den normalt är 
stängd och obemannad. Läs mer och boka 
utbildning på miva.se/lämnasjälv.

Ta hand om avloppet
Världstoalettdagen påminner oss om vikten av att 
ta hand om vårt avlopp. Här kommer några tips:

• Spola bara ner kiss, bajs och toalettpapper.

• Kasta snus i en papperskorg.

• Använd minsta dosering av tvätt- och diskmedel.

• Torka upp fett – lämna för återvinning eller 
lägg bland restavfallet.

Fler tips på miva.se/avloppsvett.

Miva etta i tillgänglighet
Företaget Funka uppmärksammar varje år 
de offentliga organisationer som lyckats 
skapa tillgängliga webbplatser. Tillgänglig-
het i avseende att text, bilder och tekniska 
lösningar fungerar för så många som möjligt 
oavsett förmåga eller funktionshinder. Årets 
test visade att endast 130 av 1 785 testade 
webbplatser var fria från de vanligaste till- 
gänglighetsbristerna. Vi är stolta över att 
miva.se placerade sig i den absoluta toppen 
av listan.  

Miljökalender 2023
Nu är produktionen av nästa års miljökalen-
der i full gång. Full att fakta, 
tips och inspiration landar 
den i brevlådan tillsam-
mans med Tidningen 7 
den 29–30 december.

Övriga familjemedlem-
mar registrerar enkelt 
sitt telefonnummer på 
vår webbplats för att få 
samma information. Du 
kan också lägga till fler adresser som du vill 
få aviseringar för. Läs mer på miva.se/sms.

Nu får fler våra sms
Vid planerade underhållsarbeten, vattenav-
stängningar och vattenläckor informerar vi 
dig som kund via sms och röstmeddelande. 
Nu förbättrar vi servicen ytterligare genom 
att skicka sms till alla över 18 år som är folk-
bokförda och har ett registrerat mobilnum-
mer på den berörda adressen.
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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
Tillfällig besöksadress:  Sjögatan 4G, Örnsköldsvik

En del av ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

Ibland är det långa köer till Må, hur 
kan jag slippa dem?

Planera ditt besök på Må återvinningscentral 
genom att ta del vår besöksprognos. Du hit-
tar den på miva.se/må. Med hjälp av artificiell 
intelligens talar prognosen om hur många 
kunder som normalt befinner sig på återvin-
ningscentalen vid den tidpunkt du planerar 
att besöka oss.

Varför har det varit så mycket för- 
seningar i sophämtingen sista tiden? 

Problem med sopbilarna och 
sjukdom bland chaufförerna hos 
vår entreprenör har tyvärr gjort  
att sophämtningen vid upprepade 
tillfällen försenats i vissa områden. 
Det beklagar vi verkligen. För att förbättra 
sophämtningen pågår även ett arbete för att 
se över sophämtningsturerna. Det kommer 
att innebära större flexibilitet när problem 
uppstår. Det innebär också att många får ny 
dag för sin sophämtning, vilket vi i god tid 
kommer att informera om i början av 2023. 

Må återvinningscentral
Måndag–torsdag  .................................7–20
Fredag ....................................................7–16
Lördag ..................................................10–14
Dag före helgdag .................................7–16

Slipp köer och planera ditt besök med hjälp 
av vår besöksprognos på miva.se/må.  
Där finns även driftstatus för pantmaskinen.

Frågor och svar

Kommer avgifterna för sophämt-
ning, vatten och avlopp att höjas?

Ja, Mivas olika avgifter justeras inför varje år 
utifrån kostnader och aktuella förutsättningar. 
Inför 2023 har Miva lagt fram förslag till taxor 
för de kommunala vatten- och avfallstjänster-
na. För en schablonfamilj i villa med kommu-
nalt vatten och avlopp som sorterar ut sitt 
matavfall innebär den föreslagna justeringen 
ökade kostnader med 95 kronor i månaden. 
I november väntas kommunfullmäktige ta 
beslut om taxorna. 

Varför kan man inte spola ner våt- 
servetter i toaletten?

Våtservetter är starka och kan tvinnas till 
långa rep i ledningarna innan de fastnar och 
orsakar stopp. Inte heller hushållspapper 
ska spolas ner i toaletten. Hushållspapper är 
gjort för att hålla ihop, medan toalettpapper 
istället ska falla sönder när det blir blött och 
spolas ner. Med andra ord risk för avlopps-
stopp även här. Den gyllene regeln är att 
inte spola ner något annat än kiss, bajs och 
toalettpapper toaletten.

Övriga återvinningscentraler
Bredbyn  Måndag ................... 13–20
Björna   Tisdag ...................... 13–20
 Lämna själv Söndag–torsdag ...... 9–20
Bjästa  Onsdag .................... 13–20
 Lämna själv Söndag–torsdag ...... 9–20
Husum  Torsdag .................... 13–20

Undantag i tiderna framgår på miva.se/ort.

Varianter av Vattna

Varianter av Toan


