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Tips och råd  
för ditt fritidshus



Vi får din  
vardag att  

fungera!



MINA SIDOR  
GER DIG KOLL
Mina sidor är dina per-
sonliga sidor där du bland 
annat kan se dina fakturor, 
göra enklare ärenden och 
ställa frågor till kundser-
vice. Du loggar enkelt in 
med mobilt BankID.  
Välkommen in på miva.se.

Här har vi samlat sådant som 
kan vara bra att känna till inför 
en ny säsong i ditt fritidshus.
För vi vill att det ska vara lätt  
att göra rätt. Har du frågor  
hjälper vi gärna till och du är 
välkommen att höra av dig till 
vår kundservice via telefon, 
e-post eller vår Facebooksida.
Ha det gott!

Vanliga 
frågor, 

kontakt- 

uppgifte
r 

och mer 

info hitt
ar 

du på vår
  

webbplats!

Felanmälan  
dygnet runt!
Om du behöver  
felanmäla vatten och 
avlopp kan du göra  
det dygnet runt på 
telefon 0660-330 330.

Välkommen 
tillbaka!

Slipp pappersfakturan 
Fritidshusabonnemang fakture-
ras en gång per år, i november. 
Förenkla din vardagsekonomi, 
slipp räkningarna i brevlådan 
och spara på miljön genom att 
anmäla dig till e-postfaktura  
eller e-faktura. Läs mer på  
miva.se/faktura.

Allt om våra taxor 
På miva.se/taxor hittar du tax-
an för såväl vatten och avlopp 
som hushållsavfall. Där hittar 
du även de avtal vi har med 
dig som kund. För vatten och 
avlopp gäller ABVA och för hus-
hållsavfall särskilda föreskrifter 
om hur avfallshanteringen ska 
skötas. Du kan även kontakta  
kundservice så skickar vi  
informationen hem till dig.



När hämtas mina sopor?
Du som har fritidshusabonnemang sommar får ditt sopkärl 
tömt under vecka 22–39.  Fritidshusabonnemang vinter 
gäller under vecka 46–19. Miva tömmer sopkärlet varannan 
vecka och all hämtning sker mellan klockan 06–22. Vi kan 
inte garantera någon exakt tidpunkt. Du väljer själv om du 
vill ställa ut kärlet för tömning. Använd sökfunktionen på 
miva.se/sophämtning för att få veta exakt vilken dag och 
vecka vi tömmer ditt sopkärl. Där hittar du också tips och 
råd om placering och skötsel.

Hur sorterar jag rätt?
Sorteringsguiden på miva.se/sortera vägleder dig när du bestämt dig för att kasta 
något. Men fundera ett varv till innan du följer våra hänvisningar i guiden! Mycket går 
att återanvända genom att laga, skänka bort eller sälja.

Läs mer om 

våra åter- 
vinnings-

centraler på
 

sista sidan.

Om du har ställt ut kärlet i rätt tid,  
låt det stå utställt tills vi har tömt det.  

Vi kan, på grund av oförutsedda händelser, 
behöva göra ändringar i hämtningsrutten.



Många kunder vill sortera mat- 
avfall separat även i sitt fritidshus. 
Så bra att vi då kan erbjuda den 
möjligheten! 

Beställ ditt bruna kärl på 
miva.se/beställ eller kon-

takta kundservice. 

Har du en gemensam behållare 
tillsammans med andra är det 
tyvärr inte möjligt att beställa kärl 
för matavfall. Inte heller om du har 
fritidshus i skärgården.

Flera påsar? 
Matavfallspåsar finns att hämta på 
Sjögatan 4A, på våra återvinnings- 
centraler och i flera butiker. Läs 
mer på miva.se/matavfallspåsar.

Vill du sortera  
matavfall i 
ditt fritidshus?  



Dags för slamtömning?
Från vecka 18 till vecka 45 genomförs obligatorisk slamtömning 
av enskilda avlopp. Slambilen kommer till fritidshus en gång 
vartannat år. Använd sökfunktionen på miva.se/slam för att se 
planerad tömningsvecka.

Digital avisering, in-
formation och kvitto
Har vi dina kontaktupp-
gifter meddelar vi när 
slambilen kommer via 
e-post eller sms ungefär 
en vecka innan tömnings-
tillfället. Via e-post/sms 
skickar vi även bekräftel-
se efter tömning samt in-
formation om eventuella 
problem vid tömningen. 
Lämna dina uppgifter på 
miva.se/slaminfo eller 
kontakta vår kundservice.

För att Miva ska kunna  
utföra slamtömning-
en finns det ett antal 
praktiska regler du som 
fastighetsägare behöver 
följa. Här nämner vi de 
viktigaste. Säkerställ att 
reglerna uppfylls för att 

inte drabbas av extra 
kostnader. Reglerna  

i sin helhet finns på 
miva.se/slam.

• Markerad brunn/tank  
Märk ut var brunnen/ 
tanken finns så att det blir 
väl synligt för chauffören.

• Uppmärkt hus  
Se till att huset är upp-
märkt med husnummer.

• Framkomlig väg  
Säkerställ att hela sträckan 
fram till brunnen/tanken 
är fri från hinder och 
växtlighet.

Tänk  
på detta 
innan  

slambilen  
kommer!



Skydda vattenmätaren 
Har du kommunalt vatten 
måste utrymmet där vattenmä-
taren sitter vara uppvärmt så 
att mätaren inte fryser sönder. 
En sönderfrusen mätare kostar 
flera tusen kronor och kan 
orsaka stora besvär. Har du 
funderingar kring vattenav-
stängningen inför vintern, 
kontakta kundservice.

Ska vi ställa undan  
ditt sopkärl till hösten? 
Efter säsongens sista tömning 
kan vi dra in sopkärlet på din 
tomt och en plats som du själv 
väljer. Tjänsten beställs via  
vår kundservice.

Nu använder vi delvis en metod  
som heter deltömning och som 
minskar transporterna avsevärt. 
Deltömning innebär att slam-
bilen har två fack för att kunna 
separera slam och vatten i var 
sitt fack. När allt slam sugits  
upp ur brunnen förs vattnet  
med alla goda mikroorganismer  
tillbaka till brunnen samtidigt 
som den syresätts. Kvar i bilen 
blir slammet. Traditionell heltöm-
ning fortsätter att förekomma 
under en övergångsperiod samt 
alltid vid tömning av slutna 
avloppstankar. Läs mer på  
miva.se/slam.

Det är långt kvar till hösten, 
men vi passar redan nu på 
att tipsa om viktiga saker 
som du behöver tänka på 
när säsongen är över.

NÄR HÖSTEN  
KOMMER

FJÄRRAVLÄST  
VATTENMÄTARE

Mellan åren 2018–2024 
byter vi ut alla mätare till 

fjärravlästa. Efter bytet fjärrav-
läser vi och fakturerar din fak-
tiska förbrukning. Fjärravlästa 
mätare signalerar också vid 
avvikelser så att vi i ett tidigt 
skede kan upptäcka och 
åtgärda läckor.

Mer information om bytet  
och vad du bör se över och 
åtgärda innan bytet finns på  
miva.se/vattenmätare.

Slamtömning  
med en ny metod

1

4

2

3

1) Slambilen har 
två  separata fack. 
Det översta  
slamtäcket  sugs 
upp i fack 1.

2) Vattenfasen 
 sugs upp i fack 2.

3) Botten- 
slammet  sugs 
upp i fack 1.

4) Vattnet  
återförs  till  
brunnen.



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 ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUNKONCERN

Frågor & svar

Välkommen till våra  
återvinningscentraler

HÄR FINNS VI
Må återvinningscentral 
Adress: Returvägen 9 
Öppet: Mån-tor 7–20,  
Fre 7–16, Lör 10–14

Bjästa återvinningscentral 
Adress: Ariavägen 3 
Öppet: Ons 13–20 
Sommartid* även  
mån och tors 13–20

Björna återvinningscentral 
Adress: Hagvägen 5 
Öppet: Tis 13–20

Bredbyn  
återvinningscentral 
Adress: Prästbordet 205 
Öppet: Mån 13–20 
Sommartid* även ons 13–20

Husum  
återvinningscentral 
Adress: Dombäck 241 
Öppet: Tor 13–20 
Sommartid* även tis 13–20

På våra fem återvinningscentraler lämnar du grovavfall, 
elektronikavfall och farligt avfall. Att besöka dem ingår i 
grundavgiften som du betalar till Miva. På miva.se  
följt av snedstreck och respektive ort till höger (t ex 
miva.se/bredbyn) kan du läsa mer om vilket avfall du 
kan lämna.

Förpackningar
Tidningar och  

hushållsförpackningar 
sorterar du på en åter- 
vinningsstation som 
Förpacknings- och 
Tidningsinsamlingen, 
FTI, ansvarar för och 
sköter. Hitta närmaste 
återvinningsstation på 
ftiab.se.

Återbruk
På våra åter- 

vinningscentraler finns 
Startpunkten där du kan 
lämna möbler, hem- 
inredning och cyklar 
för återbruk. Kläder, 
skor, accessoarer och 
hemtextil lämnar du  
i Myrornas insamlings- 
behållare.

*Sommartid avser vecka  
19–25 och 34–39
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