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TIPS OCH RÅD

Lämna verksamhetsavfall 
på Må avfallsanläggning

Artikellista för verksamhetsavfall

0203 Ris och löv
0301 Brännbart byggavfall
0302 Träavfall
0303 Deponirest
0304 Jord, sten och betong
0305 Osorterat byggavfall
0306 Sorterat avfall – trä, glas, järn, isolering osv som du sorterar själv
0308 Rent trä
0309 Impregnerat trä
0312 Betong, tegel inklusive armeringsjärn
0801 Brännbart industriavfall
1005 Asbest
1006 Spillolja

Vårt kundnummer hos Miva:

Artikellista för återvinning utan kostnad

0121 Kontorspapper
0123 Returkartong
0124 Wellpapp
0127 Metallförpackningar
0128 Plastförpackningar
0202 Ris och kvistar 
0307 Järnskrot
0913 Kompostmaterial
1002 Lysrör
1009 Småbatterier
1012 Elektronik från företag
1022 Kyl och frys med producentansvar
1023 Vitvaror med producentansvar

Osäker på vilken artikel du ska välja?
Kontakta den bemannade vågstationen vid Må avfallsanläggning på telefon 0660-330 360.

Den här foldern kan hämtas på den bemannade vågstationen vid Må avfallsanläggning,  
Mivas kundmottagning på Torggatan 10 samt laddas ner från Mivas hemsida www.miva.se.



  

Checka in genom att lägga brickan mot 
terminal 1 (infart). Brickan är registrerad på 
det/de fordon som ert företag äger.

Ny kund? Besök vågstationen på Må för att 
registrera och hämta er bricka.

Ange kundnummer och tryck ”Enter”. 
På skärmen visas t ex ”999”.
Bekräfta genom att trycka ”Fortsätt”.

Tips! I vissa fall finns kundnumret redan  
registrerat på er bricka. 

Ange kundartikel och tryck ”Enter”. 
På skärmen visas t ex ”0306 SORTERAT AVFALL”.
Bekräfta genom att trycka ”Fortsätt”.

Artikellista? Komplett artikellista hittar du  
på baksidan av den här foldern.

Ange den märkning som ni önskar på  
fakturan för att underlätta er faktura- 
hantering och tryck ”Enter”. 

Tips! Märkningen kan t ex vara ett referens-
nummer som är kopplat till person, fastighet, 
verksamhetsområde eller motsvarande.

Rätt märkning på fakturan vid 
lämning av verksamhetsavfall
Allt fler företag anlitar idag fakturerings-
företag för sin fakturahantering, vilket gör 
märkningen på fakturorna extra viktig. Vi 
vill påminna dig som är kund på Må avfalls-
anläggning att märkning alltid måste anges 
i samband med att ni själva eller anlitade 
entreprenörer lämnar avfall hos oss.

Bommen öppnas och invägning har gjorts.

Lämna avfall på anvisad plats.

Checka ut genom att lägga brickan mot 
terminal 2 (utfart).

Kvitto skrivs ut och bommen öppnas.

Glöm inte att informera era entreprenörer  
om hur besöket hos oss går till. Fyll i ert kund- 
nummer, kopiera och distribuera denna folder! 
På baksidan finns information om var fler ex-
emplar av den tryckta foldern kan hämtas.

Öppet måndag-fredag

Må avfallsanläggning är öppen  
för företag med verksamhetsavfall  
måndag–fredag 07.00–16.00.
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Så här lämnar ert företag avfall på Må avfallsanläggning?
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Må avfallsanläggning är Mivas anläggning 
för verksamhetsavfall dit du som företagare 
är välkommen att lämna ditt grovavfall, elek-
tronikavfall samt farliga avfall till en kostnad 
enligt särskild prislista. Även privatpersoner 
som har tunga fordon med en totalvikt över 
3,5 ton hänvisas till Må avfallsanläggning.

Vilket avfall kan man lämna?
Verksamhetsavfall är avfall som uppkommer i  
verksamheter såsom industrier, affärer eller 
tjänsteföretag. Det kan vara träavfall, bygg-
avfall eller spillolja. Vanliga hushållssopor får 
inte lämnas på Må avfallsanläggning.

Vad kostar det?
Avfall från företag och verksamheter lämnas 
mot en avgift. I priserna ingår i förekom-

mande fall även skatter. Aktuell prislista finns 
på Mivas hemsida www.miva.se. På folderns 
baksida kan du även se vilket avfall du genom 
det så kallade producentansvaret kan lämna 
för återvinning utan kostnad. 

Hur hittar man?
Må avfallsanläggning finns på Returvägen 11 
i Må efter att du passerat återvinningscen-
tralen för privatpersoner. Följ skyltningen i 
rondellen vid norra infarten till Örnsköldsvik. 

Välkommen till Må avfallsanläggning!


