Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

För att erhålla särskild avgift ska byggnaden ha fritidsbostad som aktuell användning enligt BDS
(befolkningsdatasystemet) och avfallet från fritidsbostaden ska tas hem till det fasta boendet.
Fritidsbostaden ska inte ha fastighetsnära hämtning eller tjänsten Låst hus.
I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att ansökan inkommit.
Beslutet om särskild avgift på grund av att avfallet tas hem till fast boende inom Mise gäller i max tre
år.
För beviljande av särskild avgift ska anmälaren lämna in tillförlitlig utredning som visar på att avfallet
tas om hand i enlighet med Mises föreskrifter.
Exempel på tillförlitlig utredning:
– Intyg från byggnadsinspektion eller annan ansvarig för avfallshanteringen i boendekommunen
som intygar ordnad avfallshantering.
– Intyg från bostadsbolag/fastighetsbolag som intygar att anmälaren har ordnad avfallshantering
vid sitt fasta boende och intygar att anmälaren får lämna sitt avfall från fritidsbostaden.
Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år) förutsatt att tillförlitlig utredning inlämnats
för den aktuella perioden.
Vid beviljande av särskild avgift avlyfts kravet på ordnad avfallshantering för fritidsbostaden. Det vill
säga byggnadsägaren behöver inte ordna med fastighetsnära hämtning eller motsvarande hantering av
brännbart avfall för fritidsbostaden. Byggnaden får inget Misekort.
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.
• Den särskilda avgiften anpassas påföljande kalendermånad.
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
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
Kontaktpersonens adress
Postnummer

Postort

Telefonnummer, e-post
IBAN-nummer

BIC

☐ Jag bifogar ett intyg att jag kan lämna mitt avfall till mitt fasta boende

☐ 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.

