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Mina sidor är dina personliga sidor där du 
bland annat kan se dina fakturor, göra enklare 
ärenden och ställa frågor till kundservice. Nu 
har vi gjort det enklare att logga in på Mina 
sidor med hjälp av Mobilt BankID. Du kan 
också följa din användning av våra tjänster på 
ett nytt sätt. 

Mina sidor är från och med februari 2020 en 
gemensam service från Miva och Övik Energi 
som samlar tjänster från båda bolagen. Det 
innebär att du kan se information och rubri-

Få koll med Mina sidor
ker om tjänster hos båda bolagen även om 
du är kund enbart hos Miva. Du kan däremot 
vara helt trygg med att vi hanterar dina per-
sonuppgifter enligt dataskyddsförordningen 
GDPR. Välkommen in på miva.se/minasidor.

Beställ tjänster dygnet runt
Mivas vanligaste tilläggstjänster kan 
du snabbt och enkelt beställa direkt 

via ett webbformulär på miva.se/beställ.

Idag har 2 200 fjärravlästa vattenmätare 
installerats hos våra kunder. Det innebär att 
dessa kunder inte längre behöver rapportera 
in sin mätarställning och att de faktureras för 
sin faktiska förbrukning. I år kommer vi att 
installera fjärravlästa vattenmätare hos ca  
2 400 kunder. Om du är en av dessa kommer 

2 400 får ny vattenmätare i år 
du i god tid innan att få information om vad 
bytet innebär och vad du som fastighets- 
ägare behöver göra. Du kan förbereda dig 
redan nu genom att se till att din mätarplats 
är godkänd. Läs mer om den nya vatten-   
mätaren och om vilka krav vi ställer på mätar-
platsen på miva.se/vattenmätare. 



Ditt matavfall kan fortfarande göra stor nytta 
om du lämnar det i ett brunt sopkärl. Då kan 
vi se till att det omvandlas till fordonsgas. 
Matrester innehåller mycket energi och en 
påse med matavfall som väger 1 kilo räcker 
till att köra en biogasbil nästan 2 kilometer.

Men inte nog med det. När vi utvunnit 
fordonsgasen finns det ändå kvar en massa 

Och återbruka lastpallar
På Må återvinningscentral kan du nu sortera 
hela lastpallar separat. Då kan de återan-
vändas istället för att krossas och flisas med 
övrigt träavfall. Till återanvändning kan du 
lämna både hel- och halvpallar. Även pallkra-
gar går fint att lämna. Platsen är uppskyltad 
och finns strax innan uppfarten till risplanen.

Växtnäring och fordonsgas av dina rester

Justerade taxor från 1 februari 2020
Den 16 december 2019 beslutade Örnsköldsvik kommunfullmäktige 
om justerade avgifter i taxan för vatten och avlopp samt hushållsav-
fall. För en schablonfamilj i villa ansluten till kommunalt va och som 
sorterar sitt matavfall separat innebär det en ökad månadskostnad 
på cirka 54 kronor. Läs mer om den nya taxan på miva.se/taxa2020.

näring som vi kan lämna tillbaka till naturen. 
Åkermarken får växtnäring till nya grödor. Att 
sortera matavfall är enkelt och ett klokt eko-
nomiskt val med lägre avgifter. Om du inte 
redan har ett brunt sopkärl      
kan du beställa ett på 
miva.se/matavfall  
eller kontakta vår  
kundservice.

Använd påsen två gånger
Mivas bruna matavfallspåsar testas nu för 
inköp av frukt och grönt i samarbete med 
ICA Kvantum och Stora Coop. På så sätt kan 
matavfallspåsen användas två gånger sam-
tidigt som användningen av plast minskar. 
Förhoppningen är att testet ska falla väl ut 
och uppskattas av både butiker och kunder. 
Precis som tidigare finns också buntar med 
matavfallspåsar att hämta på ett 20-tal livs-
medelsbutiker runt om i kommunen.

Skaffa 
ett brunt 

sopkärl för 
miljön!



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
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Frågor & svar

Varför har sophämtningen inte ut-
förts på rätt dag under en tid? 

Hala vägar försenar sophämtningen. Grund-
regeln är att låta kärlet stå till dess att det 
blivit tömt. För att göra det lättare för sop-
bilarna att ta sig fram är det viktigt att skotta 
och sanda runt sopkärlet. Har du en enskild 
väg måste du själv se till att det inte är för 
halt för sopbilen.

Matavfallspåsar kan användas till 
frukt och grönt i butiken, men är 

påsen verkligen godkänd för livsmedel? 
Ja, enligt vår leverantör av matavfallspåsar 
är den bruna papperspåsen livsmedelsgod-
känd.

Jag har fått en fjärravläst vatten- 
mätare men ser inte min förbrukning 

på Mina sidor? 
Eftersom vi installerar fjärravlästa vatten-
mätare mellan åren 2018–2024 finns inte 
infrastruktur på plats i hela kommunen för 
insamling av mätvärden per dygn. Några 
kunder som har fått en fjärravläst vatten- 
mätare kan för tillfället enbart följa sin för-
brukning per månad. I undantagsfall kan den 

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

Vår personal berättar gärna om hur du 
sorterar ditt avfall!

Frågor och svar

faktiska förbrukningen inte följas alls på Mina 
sidor eftersom insamlingen av mätvärden 
via radiosignaler inte kommit igång. Istället 
visas som tidigare en uppskattad förbruk-
ning. Under 2020 är planen att alla som fått 
en fjärravläst vattenmätare ska kunna se sin 
faktiska förbrukning per dygn.

Kommer återvinningscentralerna 
på serviceorterna ha något extra 

öppethållande i år? 
Ja, fjolårets röjardagar återkommer även i år 
då vi under lite festligare former håller öppet 
en lördag på varje ort. Aktuellt öppethållan-
de framgår på miva.se/öppet.

Får jag spola ner hushållspapper i 
toaletten?

Nej, hushållspapper är gjort för att hålla 
ihop, medan toalettpapper istället ska falla 
sönder när det spolas ner. Det kan därför lätt 
bli stopp i avloppet om du spolar ner hus-
hållspapper. Den gyllene regeln är att endast 
spola ner kiss, bajs och toalettpapper.

Svar på många fler vanliga frågor  
hittar du på miva.se/svar.

Övriga återvinningscentraler
Bredbyn  Måndag  13–20
Björna   Tisdag  13–20
Bjästa  Onsdag  13–20
Husum  Torsdag  13–20

Läs mer om varje återvinningscentral på 
miva.se/ort.


