Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

Särskild avgift kan endast beviljas en byggnad där byggnadsägaren inte haft möjlighet att använda sig
av Mises avfallstjänster på grund av att undantagstillstånd gällt och gränsen varit stängd till Åland
Då gränserna varit stängda under en viss period för utländska medborgare kan byggnadsägare som har
byggnader på Åland ansöka om avgiftssänkning av den rörliga delen av avfallsavgiften. Detta gäller
under perioden som undantagstillstånd varit gällande. Byggnadsägaren ska inte ha besökt sin byggnad
under denna period som ansökan gäller. I ansökan ska uppgifter om under vilken period som man inte
har kunnat använda sig av Mises avfallstjänster med anledning av undantagstillståndet.
Särskild avgift kan beviljas under den period byggnadsägaren inte har haft en verklig möjlighet att
besöka sin byggnad på Åland.
Beslutet om särskild avgift på grund av undantagstillstånd gäller t.o.m. 15.6.2020 då gränsen
öppnades för utländska medborgare som äger fastighet/er på Åland.
Vid beviljande av särskild avgift avlyfts den rörliga avfallsavgiften under perioden som ansökan
gäller, dock endast för perioden som undantagstillståndet varit. Byggnadsägaren betalar hela
avfallsavgiftens grunddel för året. För en stadigvarande byggnad beräknas den rörliga avgiften för en
12 månaders period och för en fritidsbyggnad för en 6 månaders period.
Räkneexempel: en utländsk medborgare som äger en fritidsbostad på Åland hade möjlighet att först
besöka sin fastighet från den 15.6.2020. Fritidssäsongen på 6 månader beräknats från aprilseptember. Avdrag på den rörliga avgiften för april till halva juni dvs. 2,5 månader.
91,50€/6=15,25€, 2,5månader *15,25= 38,125€ i avdrag ges.
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:
• Den särskilda avgiften justeras enligt period som undantagstillstånd gällt på Åland (till
15.6.2020)
• Avgiften justeras för den rörliga delen och eventuell återbetalning sker i enlighet med beslut.
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.
Uppgifterna kan sparas i blanketten för att därefter sändas per e-post.

INKOM
DNR

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

Byggnadsägare

Byggnadens adress
Postnummer

Postort

Kontaktperson (om någon annan än byggnadsägaren)
Kontaktpersonens adress
Postnummer

Postort

Telefonnummer, e-post
IBAN-nummer

BIC

Byggnaden har inte kunnat besökas pga undantagstillstånd under perioden:
____/____ 2020- 15.6.2020

☐ 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.
Du kan spara uppgifter i denna blankett och skicka in den.

