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Anmälan om begäran om uppskjuten dag för överföring
av faktura till Landskapsfogdeämbetet
När en faktura inte betalas inom utsatt tid skickas en betalningspåminnelse där mottagaren
informeras om att fakturan kommer att överföras till Landskapsfogdeämbetet efter 21 dagar.
Om byggnadsägaren menar att denne är oförmögen att betala fakturan kan handläggare
skjuta upp dagen för överförandet till Landskapsfogdeämbetet med 6 månader från det att
fakturan förfallit.
Inlämning av anmälan
Anmälan för särskild avgift görs med fördel på en för ändamålet avsedd blankett. Är
anmälan fritt formulerad ska samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå i
skrivelsen. Vid anmälan ska den betalningsskyldige uppge att denne är oförmögen att betala
fakturan.
Om anhållan inte är komplett
Om inte alla uppgifter som begärs i blanketten inkommer till Mise returneras ärendet.
Komplettering ska ske inom tre veckor. Vid särskilda skäl kan tidsfristen förlängas, dock
högst två månader. Om ingen komplettering skickas in fattar Mise beslut baserat på tidigare
inlämnade uppgifter.
Konsekvens
Ränta på 12 % (Landskapslag om renhållning (1981:3) 4 kap. 21 §) fortlöper och uppbärs
från originalfakturans förfallodag.

Notera att:
Det är ett billigare alternativ att anmäla sig till att betala årsavgiften i rater!
Kontakta Mises kundtjänst för betalning i rater, tel. 018-23 844, e-post; info@mise.ax.

Fyll i uppgifterna på andra sidan av detta blad!

2(2)

Anmälan om begäran om uppskjuten dag för överföring
av faktura till Landskapsfogdeämbetet
Fyll i samtliga nedanstående uppgifter, detta gäller samtliga punkter.
Blankett som inte är korrekt ifylld skickas ärendet tillbaka för komplettering.
Ofullständigt ifylld blankett förlänger handläggningstiden.
Villkor och förklaringar hittar du på andra sidan av detta blad.
Kundnummer

Byggnadens vägadress och/eller byggnadsbeteckning

Postnummer

Postort

Byggnadsägare

Kontaktperson

Kontaktadress

Postnummer

Postort

Telefon, e-post

IBAN

BIC

□ Jag intygar att jag saknar betalningsförmåga
Gäller för fakturanummer: _____________________________
_____________________________

____/____ 20____
___________________________________
Underskrift

___________________________________
Namnförtydligande
Fylls i av Mise
BEV=60

DNR:

ÅTERSÄNT:

HL=HL

ANKOM1:

INFÖRT1:

UPP, BLA

ANKOM 2:

INFÖRT 2:

Blanketten returneras till:
Ålands Miljöservice
Fabriksgatan 8
AX–22100 Mariehamn
Kontaktuppgifter:
Tel. +358 18 23 844, e-post:
info@mise.ax, hemsida: mise.ax

