Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

För att erhålla särskild avgift ska en flytt till servicebostad ha genomförts. Med servicebostad menas
till exempel kommunala serviceboenden där klienten har ett hyresavtal. Boendet har ofta
gemensamma utrymmen för mat och samlingsrum. Några exempel är Johannahemmet,
Trobergshemmet, Folkhälsan, Odalgården, Rönngården, Hammarlands pensionärslägenheter,
Hammargården, Sommarängen, Kapellhagen, Oasen, Omsorgsförbundets gruppboenden m.fl.
Servicebostad är också institutionsboende så som Folkhälsan, Oasen, Trobergshemmet, Sommarängen
m.fl.
För en bostadsbyggnad som är obebodd på grund av att byggnadsägaren bor i en servicebostad betalas
inte avfallsavgift under hela kalendermånader byggnadsägaren bor i servicebostad. I de fall
byggnadsägaren avlider fortgår särskild avgift upp till tre kalendermånader i dödsboets ägo.
Om det är flera delägare är det den/de byggnadsägare som bott i byggnaden som ska flytta till
servicebostad och ingen av de andra delägarna får vara folkbokförda i byggnaden. Om däremot
byggnaden ägs av någon/några byggnadsägare men en annan än byggnadsägaren har besittningsrätt
till byggnaden och flyttar till servicebostad gäller även särskild avgift. Byggnaden får inte ha
fastighetsnära hämtning eller tjänsten Låst hus. I de fall då ett bostadshus med två bostäder, parhus
eller kedjehus inte har någon disponent utan varje enskild bostads dagliga hantering kan likställas med
ett egnahemshus (så som avfallstjänst, el, vatten, snöröjning etc.) kan ägaren av ena bostaden ansöka
om särskild avgift. Då byggnaden inte betalar någon grundavgift ska Misekort returneras.
För att särskild avgift ska justeras måste flytt till servicebostad ansökas till Mise, ansökan kan göras
retroaktivt (max fem år). Återflytt, nyinflyttning, ägarbyte, bortgång eller försäljning av den
stadigvarande bostaden ska alltid anmälas till Mise.
Om förändringar skett gällande boendet upphör förutsättningarna för särskild avgift och
byggnadsägaren ska anmäla vilken avfallshanteringstjänst som önskas för byggnaden.
Inlämning av ansökan
Ansökan för särskild avgift görs på avsedd blankett. Om inte alla uppgifter som begärs i blanketten
inkommer till Mise returneras ärendet. Komplettering ska ske inom tre veckor.
Vid godkännande av ansökan händer följande:
• Byggnadens Misekort ska returneras.
• Hela avfallsavgiften avlyfts från och med månaden efter det datum då flytten skett.
• Återflytt, nyinflyttning, ägarbyte, bortgång eller försäljning ska anmälas till Mise.
Betalning
Eventuellt utsänd faktura ska betalas. I de fall det konstateras vid behandling av detta ärende att
avgiften ska justeras återbetalas inbetald summa i enlighet med beslut. Betalas inte avgiften inom
fastställd tid erläggs dröjsmålsränta på det obetalda beloppet enligt räntelagen (FFS 1982/633).
Den ifyllda blanketten returneras till Mise per e-post eller vanlig post.

INKOM
DNR
Fylls i av Mise

Fyll i samtliga nedanstående uppgifter. Blankett som inte är korrekt ifylld eller om bilagor saknas så
skickas ärendet tillbaka för komplettering. Krav för att få ansökan beviljad se föregående sida.
Kundnummer

Byggnadsägare

Byggnads ID

Byggnadens adress
Postnummer

Postort

Kontaktperson (om någon annan än byggnadsägaren)
Kontaktpersonens adress
Postnummer
Telefonnummer

Postort
E-post

IBAN-nummer

BIC

Flytten har skett till ____________________________________________ (vilken servicebostad)
Flyttdatum ___ / ___ 20 ____

☐ Jag intygar att alla uppgifter som fyllts i är sanningsenliga och korrekta
Namn: _____________________________________________

Datum: ___ / ____ 20 _____

Blanketten returneras till Mise per e-post eller vanlig post.

