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Välkommen som  
kund hos Miva!



Vi får din  
vardag att  
fungera!



På Mina sidor kan du dygnet runt 
se statistik över din förbrukning,  
titta på dina fakturor eller  
rapportera din mätarställning.

Fakturan  
Om inget annat avtalats får du 
fakturan från oss varannan månad. 
Fritidshusabonnemang faktureras 
en gång per år, i november. Det 
går bra att betala fakturan både via 
autogiro och e-faktura.

Betala med autogiro 
Med autogiro dras rätt belopp från 
det konto du önskar och sätts in 
på Mivas konto på förfallodagen. 
Ansök om autogiro genom att fylla 
i en autogiroblankett.

Betala med e-faktura 
Förenkla din vardagsekonomi,  
slipp räkningarna i brevlådan och 
spara på miljön genom att anmäla 
dig till e-faktura i din internetbank.

Mina sidor  
& fakturan

VÅRT UPPDRAG
Att se till att du har rent vatten i kranen,  
rena ditt avloppsvatten och ta hand om  
ditt avfall på rätt sätt.

Tillsammans med dig skapar vi  
en hållbar miljö. En miljö som är så 
viktig för att vårt samhälle och vår 
vardag ska fungera. I den här fol-
dern kan du läsa mer om hur våra 
tjänster får din vardag att fungera 
och hur du själv kan bidra till en 
bättre miljö. 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.

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  
som kund  
hos Miva!



Avfall och återvinning
Vi tömmer dina sopkärl och ansvarar även 
för fem återvinningscentraler där du kan 
lämna grovavfall, elektronik och farligt 
avfall. På våra återvinningscentraler finns 
också Startpunkten och Myrorna där du 
kan lämna bland annat möbler och kläder 
för återbruk. 

Du kan själv bidra till en bättre 
miljö och samtidigt sänka dina 
kostnader för avfallet genom 
att sortera på rätt sätt.

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.

Läs mer om 

våra åter- 
vinnings-

centraler på
 

sista sidan.



TAXA FÖR HUSHÅLLSAVFALL
Taxan för hushållsavfall delas in tre delar:  
• Grundavgift: Betalas årligen och oavsett 
mängden sopor som hämtas.  
• Hämtningsavgift: Betalas per hämtnings-
tillfälle och behållare. 
• Viktavgift: Baseras på vikten av det avfall 
som lämnats i behållaren. 

För detaljerad taxa se miva.se/taxor.

När hämtas mina sopor?
Miva tömmer både kärlet för matavfall och kärlet för restavfall  
varannan vecka och all hämtning sker mellan klockan 06–22. Vi  
använder oss av så kallade tvåfacksbilar där matavfallet separeras 
från övrigt restavfall med hjälp av separata fack i sopbilen. Du väljer 
själv om du vill tömma båda kärlen eller bara något av dem. Med 
sökfunktionen på miva.se/sophämtning kan du se när vi tömmer ditt 
sopkärl. Där hittar du också tips och råd om placering och skötsel.

Som kund har du möjlighet att sortera matavfall   
separat. Det är bra för miljön, enkelt och ekono-
miskt. Om en tidigare ägare haft ett brunt kärl för 
matavfall överlåts det till dig. Kontakta kundservice 
om du vill göra förändringar i ditt abonnemang. 
Även fritidshus kan skaffa brunt sopkärl om huset 
finns på fastlandet och inte delar sopkärl med andra.

Sortera  
matavfall separat?

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

VAD STYR MIVAS 
VERKSAMHET?
I Örnsköldsvik är det 
Miva som har kommu-
nens uppdrag att ta 
hand om och behandla 
hushållsavfallet. Mivas 
verksamhet styrs av fö-
reskrifter om avfallshan-
tering för Örnsköldsviks 
kommun som finns att 
läsa på miva.se.

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.



Pumphus

Pumphus

Vatten-
verk

Vatten och avlopp VATTENMÄTAREN
Du betalar för det vatten som 
du förbrukar och därför är det 
viktigt att din vattenmätare 
fungerar som den ska. Mätaren 
är Mivas egendom men fastig-
hetsägaren ansvarar för att den 
inte skadas. Om detta ändå sker 
utför Miva bytet men kostnaden 
debiteras dig som kund.

Mer information om  
mätarens skötsel och 

placering hittar du på 
miva.se/vattenmätare.

Läs av vattenmätaren
Med en mekanisk vattenmätare 
faktureras du för en uppskattad 
förbrukning och för att få en 
rättvisande faktura rekommen-
derar vi att du själv rapporterar 
din mätarställning till oss minst 
en gång om året. Detta gör 
du via ”Mina sidor” på miva.se 
eller till vår kundservice.

Fjärravläst mätare
Mellan åren 2018–2024 byter 
vi ut alla mätare till fjärravlästa. 
Efter bytet fjärravläser vi och 
fakturerar din faktiska för-
brukning. Fjärravlästa mätare 
signalerar också vid avvikelser 
så att vi i ett tidigt skede kan 
upptäcka och åtgärda läckor.

TAXA FÖR VATTEN OCH AVLOPP
Det du betalar för vatten och avlopp används till att produ-
cera dricksvatten, underhålla och förnya ledningsnäten med 
tillhörande anläggningar samt ta hand om och rena avlopps-
vatten och dagvatten från gator och fastigheter. Aktuella 
taxor finns på miva.se/taxor.

I taxan ingår en anläggningsavgift och en brukningsavgift. 
Anläggningsavgiften är en engångskostnad när du ansluter 
din fastighet till kommunalt va. Brukningsavgiften är en  
periodisk avgift som baseras på fasta kostnader och hur 
mycket vatten du förbrukar.

Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Vi som arbetar på Miva ser till 
så att du som bor och verkar i Örnsköldsvik får tillgång till rent 
dricksvatten dygnet runt. Vi tar också hand om avloppsvattnet 
och renar det i våra reningsverk.
 Miva levererar dricksvatten till fastigheter 
inom så kallade verksamhetsområden för 
kommunalt vatten. Det är  
kommunfullmäktige som  
beslutat i vilka områden  
kommunalt va  
ska finnas. 



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

Vid akuta avloppsproblem ska 
du alltid i första hand kontakta 
Miva så att vi kan bedöma om 
felet finns på det allmänna 
ledningsnätet eller fastighe-
tens ledning (som du själv 
ansvarar för).

Om du direkt anlitar privat av- 
loppsrensningsfirma och det  
visar sig att problemet egent-
ligen är vårt kan vi tyvärr inte 
ersätta dina utlägg i efterhand.

    Har du  
slamtömning?
Miva tömmer och 
behandlar slam från 
enskilda avloppsbrun-
nar. Ordinarie slamtöm-
ning för brunn är maj till 
oktober. Om du har en sluten tank beställer 
du tömning vid behov via kundservice. 
Läs mer på miva.se/slam.

25 vattenreningsverk, 30 avloppsreningsverk och drygt 
160 mil långa ledningar kräver ständig tillsyn för att fung-
era. Vi utför både planerat underhåll och akuta arbeten 
och informerar om driftstörningar på 
miva.se och på vår Facebook-sida. Du 
som blir berörd informerar vi även via 
sms och röstmeddelande. Läs mer om 
hur det fungerar på miva.se/sms.

VAD STYR MIVAS 
VERKSAMHET?
Allmänna bestämmelser 
för användande av den 
allmänna vatten- och 
avloppsanläggning-
en i Örnsköldsviks 
kommun är namnet på 
de regler som förkortat 
kallas ABVA. Du kan läsa 
ABVA på miva.se.

Driftinformation



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 Mivas  
återvinningscentraler

HÄR FINNS VI
Må återvinningscentral 
Adress: Returvägen 9  
Öppet: Måndag till lördag

Bjästa återvinningscentral  
Adress: Ariavägen 3   
Öppet: Onsdagar

Björna återvinningscentral  
Adress: Hagvägen 5 
Öppet: Tisdagar

Bredbyn återvinningscentral 
Adress: Prästbordet 205  
Öppet: Måndagar

Husum återvinningscentral 
Adress: Dombäck 241 
Öppet: Torsdagar

På våra fem återvinningscentraler lämnar du grovavfall, elek-
tronikavfall och farligt avfall. Som privatperson kostar det inte 
något att lämna avfall på återvinningscentralerna utan det ingår 
i din vanliga grundavgift för hushållsavfall. 
 Under högsäsong har våra återvinningscentraler i Bjästa, 
Bredbyn och Husum extra öppethållande. 

Förpackningar
Tidningar och  

hushållsförpackningar 
sorterar du på en åter- 
vinningsstation som För-
packnings- och Tidningsin-
samlingen, FTI, ansvarar 
för och sköter. Hitta när-
maste återvinningsstation 
på ftiab.se.

Återbruk
På våra återvinnings-

centraler finns Startpunkten 
där du kan lämna möbler, 
heminredning och cyklar 
för återbruk. Kläder, skor, 
accessoarer och hemtextil 
lämnar du i Myrornas insam-
lingsbehållare så det kan 
komma till nytta för andra.
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