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Syftet med dessa ärendehanteringsprinciper är att ge en samlad bild av hur inkomna ärenden 

ska hanteras samt att säkerställa att ärendehanteringen sker i enlighet med lag och god 

förvaltning. 

 

De regler som styr myndigheter om god förvaltning är bland annat rättsprinciperna. 

 

Rättsprinciperna är 

• likställighetsprincipen, som förpliktar till ett jämlikt, konsekvent och icke-

diskriminerande bemötande 

• principen om ändamålsbundenhet, enligt vilken en myndighet inte får handla med 

felaktiga motiv och inte heller missbruka prövningsrätten 

• objektivitetsprincipen, som förutsätter att myndigheterna handlar sakligt och opartiskt 

• proportionalitetsprincipen, som kräver inom exempelvis hälsoövervakningen att 

metoderna dimensioneras så att ingens rättigheter eller intressen begränsas mer än vad 

som är nödvändigt för att avvärja risker eller fara 

• principen om skydd för berättigade förväntningar, som innebär framför allt skydd för 

individen gentemot det allmänna och ger individen rätt att förvänta sig att 

myndigheterna handlar korrekt och felfritt 

Till grunderna för god förvaltning hör också: 

• serviceprincipen och adekvat service 

• rådgivningsskyldigheten 

• kravet på gott språkbruk 

• kravet på samarbete mellan myndigheterna 

 

Ärenden är handlingar som inkommit till myndigheten. Ärenden ska hanteras enligt god 

förvaltning. Ärenden ska hanteras utan dröjsmål, beslut ska tas snarast dock inom tre månader 

från den dag då ärendet inleddes. Ett ärende inleds samma dag som ärendet inkommer till 

myndigheten. 

 

Alla medborgare har rätt att lämna in ärenden/skrivelser.  

 

Styrelsens rätt att vidaredelegera ärenden och befullmäktiga till beslut är antaget i 

kommunalförbundets grundavtal. Styrelsens beslut om delegering samlas i ett specifikt 

dokument om delegeringsbeslut. 

 

Beslutet träder i kraft 1.2.2021 

Godkännandet av detta dokument ersätter följande, tidigare fattade beslut 

MSTYR 17.12.2019/§ 159  
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Skrivelser och utlåtanden hanteras på olika nivåer. Nedan redogörs för vilken nivå olika sorts 

skrivelser hanteras.  

 

Kundtjänst 

• Avfallstjänster och tömningar 

• Avgifter och fakturor 

• Frågor om sortering och allmän rådgivning 

• Tillsyn av ordnad avfallshantering 

 

Riktlinjer för kundtjänstfrågor finns detaljerat i Kundhanteringsprinciper och 

Fakturahanteringsprinciper. 

 

Hanteras genom e-post, telefon eller personligt besök.  

 

Handläggare 

• Skrivelser där medborgare bestrider fakturor som oftast kräver ett beslut 

• Svårare kunder som redan hanterats av kundtjänst 

• Nedskräpningsärenden 

• Tillsyn av ordnad avfallshantering som kräver beslut 

 

Hanteras genom e-post, telefon, personligt besök eller skriftligt svar via 

ärendehanteringsprogrammet. 

 

Verksamhetsledare 

• Utlåtanden till domstol eller annan myndighet 

• I de fall en skrivelse eller begäran om utlåtande gäller en fråga som styrelsen eller 

stämman beslutat om riktlinjer 

• Svårare kunder som redan hanterats av kundtjänst och handläggare 

• Nedskräpningsärenden som kräver beslut och tvångsåtgärd 

• Tillsyn av ordnad avfallshantering som kräver tvångsåtgärd 

 

Hanteras genom e-post, telefon, personligt besök eller skriftligt svar via 

ärendehanteringsprogrammet. 

 

Styrelsen  

• Lagstiftningsremisser 
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• Ärenden som berör Mises styrande dokument såsom principdokument1, planer och 

program 

 

Hanteras skriftligt via ärendehanteringsprogrammet. 

 

Stämman 

• Ärenden som berör Mises styrande dokument så som grundavtal, avfallsplan, 

avfallshanteringsföreskrifter, budget och bokslut 

• Inträdande och utträdande av medlemskommuner 

• Initiativ från medlemskommuner 

• Medborgarinitiativ 

 

Hanteras skriftligt via ärendehanteringsprogrammet. 

 

 

”Varje myndighet ska lämna andra myndigheter hjälp inom ramen för den egna 

verksamheten, om det kan ske utan att inverka negativt på arbetet ”(Förvaltningslag (2008:9) 

för landskapet Åland, kap. 2, § 7, mom. 1). Även nödvändiga personuppgifter behöver delas 

mellan myndigheter, såsom exempelvis namn och adressuppgifter, om det är en förutsättning 

för att myndigheten ska kunna utföra sina uppgifter. Detta gäller fortsättningsvis efter att 

dataskyddsförordningen trädde i kraft i 25.5.2018. 

 

Handräckning mellan myndigheter föreskrivs nedan: 

• Andra myndigheters tjänstemän inom medlemskommunerna har möjlighet att göra 

inspektioner i ärenden gällande hanteringen av skrotfordon och nedskräpning samt 

komposter. 

o Inkluderar även tjänstemän anställda av landskapsregeringen, dock endast 

gällande ärenden inom Mises medlemskommuner 

• Tjänsteman eller dess underordnad har rätt att ta fram nödvändiga handlingar för att 

säkerställa innehavare och/eller ägare 

• Tjänsteman eller dess underordnad har möjlighet att muntligt och skriftligt kontakta 

kända innehavare och/eller ägar 

 

 

I enlighet med jämlikhetsprincipen som fastslås i 6 § grundlagen ska juridiskt likadana fall 

avgöras på samma sätt. Grunderna för avvikelser från avfallstaxan ska vara objektiva och 

skäliga. Mise kan enbart av motiverad anledning ändra på tidigare förvaltningspraxis. Enligt 

Mises praxis har byggnadsägaren möjlighet att anhålla om avgiftsbefrielse om en byggnad 

inte kan användas som bostad. 

 

                                                 

 
1 Kundhantering, fakturahantering, ärendehantering, avfallshantering 
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Om en stadigvarande byggnad inte används året om har byggnadsägaren möjlighet att anhålla 

om särskild avgift.  

 

Om avfallsavgiften enligt taxan måste anses oskäligt stor eller liten med beaktande av 

avfallets mängd och servicenivån på den kommunalt anordnade avfallshanteringen kan 

avgiften på ansökan av den avgiftsskyldige eller på initiativ av myndigheten påföras så att den 

avviker från avfallsavgifterna eller efterskänkas. Om avfallsavgiften påförs så att den avviker 

från taxan ska avgiftsgrunderna vara objektiva och skäliga.  

 

I följande situationer har byggnadsägaren enligt Mises praxis beviljats avgiftsbefrielse: 

− Byggnaden är inte längre en stadigvarande bostad eller fritidsbostad 

− Byggnaden är i så dålig kondition att den inte går att nyttja som stadigvarande bostad 

eller fritidsbostad 

− Den stadigvarande byggnaden står obebodd p.g.a. att byggnadsägaren permanent bor 

på ett serviceboende (ESB boende) eller på en institution 

 

I följande situationer har byggnadsägaren som inte året om brukar en byggnad enligt Mises 

praxis beviljats särskild avgift: 

− Byggnaden är obeboelig under viss tid på grund av pågående renoveringsarbeten eller 

av annan anledning. Avgiftsjusteringen beviljas för den tid som renoveringen pågår 

− Den stadigvarande bostaden står obebodd 

− Fritidshushåll som ”tar hem” sitt avfall till det fasta boendet 

− Ändringar i byggnaden (tillexempel ändringar av antal lägenheter eller ändringar av ett 

fritidsboende till ett fastboende) 

 

I följande situationer kan byggnadsägaren enligt Mises praxis beviljas särskild 

avfallshantering: 

− Uppehåll i avfallshämtning för stadigvarande boende minst 3 månader och för 

fritidshus minst 12 månader. Beviljas för 1 år i taget 

− Gemensam/delad avfallshantering 

− Byggnaden är obeboelig under viss tid på grund av pågående renoveringsarbeten eller 

av annan anledning. Särskild avfallshantering beviljas för den tid som renoveringen 

pågår 

− Enpersonshushåll med liten avfallsproduktion (förlängt tömningsintervall vintertid) 

− Enpersonshushåll med liten avfallsproduktion (förlängt tömningsintervall hela året) 

och egen godkänd kompost enligt Mises föreskrifter 

 

Följande omständigheter har enligt Mises praxis inte varit skäl för särskild avfallshantering: 

− Ålder 

− Sociala skäl 

− Skattetekniska skäl 
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Undantag anmälningsplikt: 

− Stuguthyrare med FO-nummer 

− Fristående kafé- och restaurangverksamheter i byggnader utan boenden 

− Företag med FO-nr i byggnader utan boenden 

− Ekonomibyggnader i byggnader utan boenden 

 

Undantag betalningsskyldighet: 

− Byggnader som står tomma på grund av att ägaren bor permanent på ESB (effektiverat 

serviceboende) eller institution  

− Avgiftsbefriade/avregistrerade byggnader (kan inte användas som bostäder) 

 

Undantag ordnad avfallshantering: 

− Obebodda stadigvarande bostäder 

− Renoveringsobjekt eller liknande 

− Fritidshus med ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende 

− Uppehåll av avfallstömning pga. t.ex. längre semester, arbete på annan ort 

 

Särskild avgift och särskild avfallshantering hanteras av handläggare, avgiftsbefrielse hanteras 

av verksamhetsledare. 

 

 

Alla byggnader ska anmälas till Mise i enlighet med avfallshanteringsföreskrifter. 

Registerkorrigeringar sker kontinuerligt under året av kundtjänst. Hantering av oregistrerade 

byggnader följer rutiner enligt fakturaregisterplan och fakturering i enlighet med 

fakturahanteringsprinciper. Ärenden som uppstår i samband med hantering av oregistrerade 

byggnader använder principer i enlighet med detta dokument. 
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Inspektioner sker vanligen efter anmälan, till exempel då en fastighetsägare anmäler att någon 

dumpat avfall på dennes mark. En annan anledning att utföra inspektion är om det finns 

anledning att misstänka att en part inkommit med osanna uppgifter, om det finns skäl att 

misstänka eller anmälan inkommit om bristfällig hantering av avfall.  

Avfall får inte överges, dumpas eller hanteras okontrollerat. Avfallshanteringen får inte orsaka 

någon fara eller skada för människors hälsa eller miljön enligt lag. 

 

Handläggare befullmäktigas att i enlighet med lag och lagstiftarens förtydliganden hantera det 

som berör nedskräpning. Verksamhetsledaren beslutar om tvångsutförande.  

Andra myndigheters tjänstemän inom medlemskommunerna har möjlighet att göra 

inspektioner i ärenden gällande nedskräpning. 

 

Exempel på nedskräpning: 

– Avfall har lämnats utan övervakning 

– Farliga ämnen som inte förvaras korrekt, t ex kylskåp som står ute utan skydd 

– Avfall har lämnats utan fastighetsägarens godkännande 

– Bristfällig hantering av av avfall 

 

Gemensamma inspektioner görs med ÅMHM då otydlighet råder gällande ansvarsområde 

t.ex. där avfall orsakar läckage till vattendrag, odlingsmark m.m. där en annan lagstiftning 

tillämpas. Det kan också handla om verksamheter som har någon form av tillstånd. 

 

Om fastighetsinnehavaren underlåter att städa upp kan Mise städa upp på den försumliges 

bekostnad eller ta beslut om tvångsåtgärd. Om ingen person/juridisk person kan ställas till 

svars för nedskräpningen kommer Mise att städa upp. 

 

Vid handräckning mellan medlemskommunerna inkommer anmälan och första inspektion vid 

samma tillfälle, har även kommunens tjänstemän eller dess underordnad varit i muntlig 

kontakt med innehavare av avfallet. Ärendet ska alltid registreras in och ägaren ska alltid få 

inspektionsprotokollet delgivet till sig per post. 

 

Handräckning kan också begäras av polisen, tullen eller gränsbevakningen för tillsynen över 

efterlevnad av avfallslagen. 

 

1. Anmälan inkommer till Mise 

• Varje anmälan ska diarieföras 

• Inför inspektion ska fastighetsägaren meddelas om inspektionen och tidpunkt. Vid 

behov görs ingen föranmälan till fastighetsägaren om att inspektion kommer att göras. 

(t.ex. akut, kommunal mark). För att ta reda på vem som äger fastigheten görs sökning 

i FDS 
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2. Inspektion 

• Varje inspektion ska protokollföras och inspektionsobjektet ska fotograferas 

• Inspektionen ska utföras utan att inspektionsobjektet eller ägare orsakas skada 

• Under inspektionen ska inspektören kunna legitimera sig 

• Vid inspektionen ska det konstateras om det är en nedskräpning eller inte 

 

3. Efter inspektion 

• Om det inte är nedskräpningsärende: 

o Avsluta ärendet 

 

• Om det är ett nedskräpningsärende med en känd part där uppgifter om nedskräparen 

har hittats i avfallet 

o Meddela den som nedskräpat vad som ska åtgärdas 

o Skicka inspektionsprotokoll och sopdumpningsbrev 

 

• Om det är ett nedskräpningsärende med en känd part: 

o Meddela fastighetsägaren och/eller fastighetsinnehavare vad som behöver 

åtgärdas 

o Skicka inspektionsprotokoll 

o Informera om att en avgift kommer att uppbäras vid påföljande inspektioner 

om nedskräpningen inte är åtgärdad 

o Tidsfristen är 14 dagar (+7 dagar vid postgång) 

 

• Om det är ett nedskräpningsärende med en okänd part: 

o Nedskräpningen polisanmäls med bifogat inspektionsprotokoll om 

avfallsmängderna överstiger minst 3 sopsäckar eller motsvarande mängd 

o Inspektionsprotokoll skickas till fastighetsägare, kommunens 

byggnadsinspektion och ÅMHM 

o Om inte ärendet överförs till annan myndighet, städar Mise upp och avslutar 

ärendet 

 

4. Efter 21 dagar med känd part 

 

• Om det är ett nedskräpningsärende med en känd person/juridisk person där uppgifter 

om nedskräparen har hittats i avfallet: 

o Faktura för dumpningsavgift samt kostnader för avfallet skickas till 

person/juridisk 

o Ärendet avslutas 

 

• Om det är ett nedskräpningsärende med en känd person/juridisk person: 

o Har nedskräpningen städats upp innan tidsfristen löpt ut så avslutas ärendet 

o En andra inspektion genomförs efter 21 dagar. Ett inspektionsprotokoll 

upprättas på nytt och skickas till berörda 



10 

 

o Faktura för en andra inspektion skickas till berörda 

o Beslut om åläggande att städa upp tas beslut av verksamhetsledare 

o Tidsfrist om 14 (+7) dagar för uppstädning 

o Inspektion 3 genomförs och inspektionsprotokoll upprättas 

o Faktura för en tredje inspektion skickas till berörda 

o Området städas upp och kostnader för uppstädningen faktureras till berörda 

o Ärendet avslutas 
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Ytterligare detaljer kring kundtjänstärenden finns i Fakturahanteringsprinciper. 

 

 

Anmälningar görs med fördel på en för ändamålet avsedd blankett. Är anmälan fritt 

formulerad ska samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå i skrivelsen. 

 

 

Om inte alla uppgifter som begärs i blanketten inkommer till Mise så kontaktas den som det 

berör. Om det fortsättningsvis saknas uppgifter så genomförs anmälan efter de uppgifter som 

Mise har eller så ligger ärendet öppet tills kunden lämnat in uppgifter. 

 

 

Justering av uppgifter som påverkar avgifter kan ske retroaktivt, dock max fem år utöver 

nuvarande kalenderår. 

 

 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Om flerbostadshuset är ett 

nybygge/ombyggnation så skickas en blankett om inflyttningsplan till disponent eller 

byggnadsägare. 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Om det är en 

verksamhetskund som ska avlämna på ÅVC så skickas ett Misekort för varje årsavgift som 

betalas. Avgift för varje Misekort tas ut. 

 

 

För samtliga byggnader ska i enlighet med Mises föreskrifter finnas en ordnad 

avfallshantering. Det är byggnadsägarens ansvar att se till att det finns ordnad 

avfallshantering.  
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Med ordnad avfallshantering menas att alla byggnader som Mise ansvarar för gällande 

avfallshantering i enlighet med 32§ i avfallslagen ska ha någon av Mises avfallstjänster 

anpassad till byggnadens placering, upphandlad väg, antal bostäder samt antal personer. 

 

Byggnadsägare är skyldiga att anmäla, betala och se till att det finns ordnad avfallshantering 

för sina byggnader. 

 

 

Kontroll av kundregister genomförs kontinuerligt efter inkomna uppgifter om avvikelser 

såsom överfulla kärl, otillräckliga tömningsintervall, fel kärlstorlek eller för litet antal kärl. 

Kontroll av kundregister genomförs mot befolkningsregister för att ta reda på antal personer i 

hushåll. 

Kontroll genomförs genom olika informationsutskick för att informera kunderna om nya 

regler, nya tjänster m.m. 

 

 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Max 3 byggnader kan 

dela avfallsutrymme. Avfallsutrymmet måste uppfylla Mises föreskrifter. Kundtjänst kan 

använda Excelfilen för beräkning av storlek på avfallsutrymme.(Finns i mappen 

avfallshanteringssystemet/avfallsutrymmen) Om fler hushåll ska dela så ska detta godkännas 

av handläggare se punkt 5.5.2 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. 2 byggnader (max 3) kan 

dela avfallskärl. Om fler hushåll ska dela så ska detta godkännas av handläggare se punkt 

5.5.2 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Fritidshus med Låst hus 

kan inte dela med någon annan, endast med fastighetsnära hämtning för 2 byggnader (max 3). 

 

 

Enpersonshushåll kan anmäla om förlängt tömningsintervall för MiseFyran med hämtning var 

4:e vecka för A-kärl under tidsperioden november-mars. Kundtjänst tar emot anmälan och 

registrerar i faktureringssystemet samt kontrollerar att endast en person är folkbokförd på 

adressen. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Gamla kundnumret 

avslutas. Mer detaljanvisningar finns i fakturahanteringsprinciper. 
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Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Mer detaljanvisningar 

finns i fakturahanteringsprinciper. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Mer detaljanvisningar 

finns i fakturahanteringsprinciper. 

 

 

När det sker förändringar i byggnaden, t ex ändrad aktuell användning eller ändrat antal 

bostäder i byggnaden ändrar även Mise i sina register förutsatt att antal bostäder ökar. (vid 

minskat antal krävs beslut av handläggare). Ansökan Fritidsbostad kan dock aldrig användas 

som stadigvarande bostad, om inte intyg om aktuell användning från kommunen lämnats till 

Mise2. 

 

För att justering av avgift ska beviljas måste ändringen anmälas till Mise. 

 

Avfallsavgiften justeras från och med den kalendermånad efter att ändringen registrerats hos 

kommunen. Om ändringen inte syns i befolkningsregistercentralen (BRC) ska ett intyg 

bifogas från byggnadsinspektionen i aktuell kommun. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registerar i faktureringssystemet. Mer detaljanvisningar 

finns i fakturahanteringsprinciper. 

 

  

                                                 

 
2 Magistraten har felaktigt folkbokfört personer på fritidshus. Varje ärende får då hanteras separat. 
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Ytterligare detaljer kring handläggarärenden finns i Fakturahanteringsprinciper. 

 

 

Anmälan för särskild avgift görs på avsedd blankett. Är anmälan fritt formulerad ska samtliga 

uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå i skrivelsen. 

 

 

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. 

 

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att anmälan inkommit. 

Justering av särskild avgift kan ske även retroaktivt, dock max fem år utöver nuvarande 

kalenderår. 

 

 

Särskild avgift kräver beslut av handläggare. Handläggningsavgift enligt avfallstaxa debiteras 

vid varje ansökan. 

 

I enlighet med avfallshanteringsföreskrifter kan Mise i enskilda fall bevilja undantag från 

kravet på ordnad avfallshantering. 

 

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 egnahemhus (så som 

avfallshanteringstjänst, el, vatten, snöröjning etc.) kan ägaren av ena bostaden ansöka om 

särskild avgift. 

 

 

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. 
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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 egnahemhus (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 anmälas 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. 

 

 

I de fall en byggnad (stadigvarande bostad) inte kan nyttjas under minst 4 månader under en 

sammanhängande period, eller en fritidsbyggnad inte kan nyttjas under minst 12 månader på 

grund av renovering eller liknande omständigheter kan kravet på ordnad avfallshantering 

undantas.  

 

Mise kräver inte att några tömningar av kärl utförs under den period byggnaden är obeboelig. 

Vid ansökan ska uppgifter om hur länge byggnaden kommer att vara obeboelig anges. Om 

efterfrågade uppgifter inte inkommer inom utsatt datum tar Mise beslut på de ofullständiga 

uppgifter som inkommit. Anges inget inflyttningsdatum justeras avgiften för 6 månader efter 

inkommen anmälan. 

 

Om inte alla hushåll i byggnaden flyttar in igen samtidigt, ska en inflyttningsplan bifogas. 

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att anmälan inkommit.  

Beslutet om särskild avgift på grund av att byggnaden är under renovering eller av annan 

anledning under viss tid obeboelig gäller i max ett år. 

 

Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år). Ansökan behöver då lämna in 

tillförlitlig utredning som visar på att byggnaden stått tom längre tillbaka i tiden.  
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Exempel på tillförlitlig utredning: 

– Bygglov 

– Avtal med byggföretag 

– Hyresavtal 

– Intyg från försäkringsbolaget (t ex vid vattenskador, brand) 

– Resehandlingar 

 

Vid beviljande av särskild avgift avlyfts kravet på ordnad avfallshantering. Det vill säga 

byggnadsägaren behöver inte ordna med fastighetsnära hämtning eller motsvarande hantering 

av brännbart avfall.  

Personer får vara folkbokförda i byggnaden under tiden. Detta gäller inte fritidsbostad. 

Byggnadsägaren får behålla Misekortet och kan använda återvinningscentraler och 

återvinningsstationer.  

 

Byggnadsägaren betalar avfallsavgiftens hela grunddel dividerat med årets 12 månader gånger 

de antal månader som byggnaden är obeboelig.  

 

 

Särskild avgift kan endast beviljas en byggnad som inte används som stadigvarande bostad i 

BRC och om ingen är folkbokförd i byggnaden eller om byggnaden uppenbart inte kan brukas 

som bostad (t ex bor på tillfällig adress vid brandskada).  

 

Byggnaden har inte fastighetsnära hämtning.  

 

Vid ansökan ska uppgifter om hur länge byggnaden kommer att stå obebodd anges.  

Om efterfrågade uppgifter inte inkommer inom utsatt datum tar Mise beslut på de 

ofullständiga uppgifter som inkommit. Anges inget inflyttningsdatum anpassas avgiften för 6 

månader framåt. 

 

Om inte alla hushåll i byggnaden flyttar in igen samtidigt, ska en inflyttningsplan bifogas. 

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att ansökan har 

inkommit. 

Beslutet om särskild avgift på grund av att byggnaden är obebodd gäller i max tre år. 

 

Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år). Mise tar beslut utifrån att om ingen 

person varit folkbokförda3 i byggnaden. 

 

Vid beviljande av särskild avgift avlyfts kravet på ordnad avfallshantering. Det vill säga 

byggnadsägaren behöver inte ordna med fastighetsnära hämtning eller motsvarande hantering 

                                                 

 
3 Uppgifter från befolkningsregistret 
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av brännbart avfall. Byggnaden får inte behålla Misekortet då inte grunddelen betalas i sin 

helhet och kan alltså inte använda sig av återvinningscentraler och återvinningsstationer.  

 

Byggnadsägaren betalar avfallsavgiftens grunddel dividerat med årets 12 månader gånger de 

antal månader som byggnaden står tom.  

 

 

En byggnad som har fritidsbostad som aktuell användning enligt BRC kan erhålla en särskild 

avgift om att avfallet från fritidsbostaden tas hem till det fasta boendet inom Mise. 

 

Fritidsbostaden har inte fastighetsnära hämtning eller tjänsten Låst hus.  

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att anmälan inkommit. 

Beslutet om särskild avgift på grund av att avfallet tas hem till fast boende inom Mise gäller i 

max tre år. (Mise genomför utskick till fritidshus som har fast boende i Misekommun och som 

finns i Mises kundregister för att kontrollera uppgifter.) 

 

För beviljande av särskild avgift ska avfallet tas om hand vid det fasta boendet. (Mise 

kontrollerar uppgifter i kundregistret). Om avfallet tas till ett fast boende i flerbostadshus 

krävs godkännande av bostads-/fastighetsbolaget. Godkännande kan delges Mises kundtjänst 

per telefon, e-post eller skriftligt brev. 

 

Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år) förutsatt att Mise har uppgifter om 

att det mottagande fasta boendet har haft ordnad avfallshantering.  

 

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.  

 

 

 

En byggnad som har fritidsbostad som aktuell användning enligt BRC kan erhålla en särskild 

avgift om avfallet från fritidsbostaden tas hem till det fasta boendet utanför Mise. 

 

Fritidsbostaden har inte fastighetsnära hämtning eller tjänsten Låst hus.  

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att anmälan har 

inkommit. 

Beslutet om särskild avgift på grund av att avfallet tas hem till fast boende utanför Mise gäller 

i max tre år. 
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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 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.  

 

 

 

När det sker förändringar i byggnaden, t ex ändrad aktuell användning eller ändrat antal 

bostäder i byggnaden ändrar även Mise i sina register. Om antal bostäder minskar krävs beslut 

av handläggare. 

 

För beviljande av särskild avgift ska anmälaren lämna in tillförlitlig utredning som visar på att 

ändringar i byggnaden har skett.  

 

Exempel på tillförlitlig utredning: 

– Bygglov 

– Blankett RH2 

– Intyg från kommun 

 

Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år) förutsatt att tillförlitlig utredning 

inlämnats för den aktuella perioden. 

 

Vid beviljande av särskild avgift ändras antal bostäder eller aktuell användning. Om antal 

bostäder har minskat ska Misekort returneras. 

 

Fritidsbostad kan dock aldrig användas som stadigvarande bostad, om inte intyg om aktuell 

användning från kommunen lämnats till Mise4. 

 

För att justering av avgift ska beviljas måste ändringen anmälas till Mise. 

 

                                                 

 
4 Magistraten har felaktigt folkbokfört personer på fritidshus. Varje ärende får då hanteras separat. 
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Avfallsavgiften justeras från och med den kalendermånad efter att ändringen registrerats hos 

kommunen.  

 

 

Särskild avfallshantering kräver beslut av handläggare. Handläggningsavgift enligt avfallstaxa 

debiteras vid varje ansökan. 

 

 

Ett enpersonshushåll med en byggnad som används som stadigvarande bostad i BDS och har 

en av Mise godkänd kompostanläggning kan beviljas särskild avfallshantering för förlängt 

tömningsintervall. 

 

Tömningsintervallet är var fjärde vecka av MiseFyran (A-kärl) och bioavfallsfacket används 

inte. 

 

Hushållet har endast en (1) person folkbokförd på adressen samt en godkänd egen 

kompostering. Hushållet har inte delad tömning eller tjänsten Låst hus. 

 

I ansökan ska uppgifter ges om den egna komposteringen. Bild på komposteringsanläggning 

samt märke/modell/typ bifogas till ansökan. Om inte bild inkommer över 

kompostanläggningen kommer Mise personal att inspektera anläggningen och dess placering. 

En inspektionsavgift kommer då att debiteras i enlighet med avfallstaxan. 

 

För beviljande av särskild avfallshantering för förlängda tömningsintervall ska anmälaren 

lämna in en utredning som visar på en fungerande komposteringsanläggning samt att 

placeringen av komposten följer kommunens byggnadsordning. 

 

Exempel på tillförlitlig utredning: 

– Foto över kompost samt placering på tomt samt information om typ/märke av 

anläggning. 

– Ritning av kompost samt placering på tomt samt information om typ/märke av 

anläggning. 

 

I regel beviljas särskild avfallshantering från och med kalendermånaden efter det att ansökan 

har inkommit. Beslutet om särskild avfallshantering för förlängda tömningsintervall gäller i 

max fem (5) år. 

 

Vid beviljande av särskild avfallshantering för förlängda tömningsintervall hela året avlyfts 

kravet på tömningsintervall minst varannan vecka. Tömningsintervall justeras påföljande 

kalendermånad till var fjärde vecka. 
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Vid följande situationer kommer beslutet att upphöra och tömningsintervallet återgår till 

normalt intervall om varannan vecka.  

– Vid ägarbyte av bostaden. 

– Hushållet använder bioavfallsfacket i fyrfackskärlet. 

– Det inkommer en anmälan om sanitär olägenhet gällande komposthanteringen. 

 

 

 

Vid särskild avfallshantering med fler än 3 hushåll beräknas tjänsten efter 17,5 l brännbart per 

person och vecka. Den delade avfallshanteringen kan ha flerkärl eller fyrfackssystemet. 

Huvudregeln är att följa 17,5 l brännbart per person och vecka. 

 

Vid följande situationer kommer beslutet att upphöra: 

 

− Vid ägarbyte av bostaden. Ny ansökan måste genomföras för de som ska dela, om det är 

fler än 3 hushåll. 

− Det inkommer en anmälan om sanitär olägenhet gällande avfallshanteringen som visar på 

att avfallshanteringen inte är tillräcklig. 

 

Särskild avfallshantering för delad avfallshantering beviljas inte: 

− Då hushållens antal personer överstiger den valda tjänsten baserat på 17.5 l brännbart per 

person och vecka (riktlinje max 8 personer för MiseFyran/MiseÅttan tömning varje 

vecka). 

− Då hushåll i delningen delar med en verksamhet . 

− Då tömningsplatserna (för kärl) är för långt belägna från varandra. 

 

 

Hushåll kan gå samman och bygga ett gemensamt avfallsutrymme. En fritt formulerad 

ansökan görs till Mise. Gällande byggnaden ansöks bygglov av byggnadsinspektion. Gällande 

storlek och mängd kärl samt framkomlighet för avfallsfordon konsulteras Mise innan bygglov 

söks. Det gemensamma avfallsutrymmet kan anslutas till Mises låssystem med Misekort. 

Hushållen bekostar själva planering, konsultering och uppförande av byggnation samt dörr 

och lås medan Mise kodar låset till systemet. 

 

 

 

I enlighet med avfallslagens 72 §: ”i miljön får inte avfall lämnas, maskiner, anordningar, 

fordon, fartyg eller andra föremål överges eller ämnen släppas ut så att följden kan bli 

osnygghet, förfulning av landskapet, minskad trivsel, risk för att människor eller djur skadas 

eller någon liknande risk eller olägenhet (nedskräpningsförbud).” 

 

Handläggare befullmäktigas att i enlighet med lag och lagstiftarens förtydliganden hantera det 

som berör nedskräpning. Verksamhetsledaren beslutar om tvångsutförande.  

 



21 

 

 

Ett skrotfordon är enligt Lag om flyttning av fordon (FFS 828/2008) ett fordon som är avfall 

enligt definitionen i 5 § 1 mom. i avfallslagen (FFS 646/2011), dvs. ”i denna lag avses 

med avfall ett ämne eller föremål som innehavaren har kasserat eller avser eller är skyldig att 

kassera”. 

 

Exempel på skrotfordon: 

– Fordonet är vandaliserat 

– Fordonet har brunnit 

– Fordonet är en fara för människor eller natur. 

– Fordonet har stått övergivet under en längre tid 

 

I enlighet med landskapslag om ändring av vägtrafiklagen för landskapet Åland (ÅFS 

2018:86) 5a Flyttning av fordon ska bestämmelserna i rikets lag om flyttning av fordon (FFS 

828/2008) tillämpas i landskapet. 

 

Enligt 8 § i lagen om flyttning av fordon är kommunen skyldig att sörja för flyttningen5 av 

skrotfordon inom sitt område, om skrotfordonets innehavare försummar sin skyldighet enligt 

avfallslagen att föra fordonet till en ändamålsenlig mottagningsplats. Från en privat gårdsplan, 

ett privat upplagsområde och andra särskilda områden som är avsedda för privat bruk flyttar 

kommunen, dvs. Mise, dock skrotfordon endast på motiverad begäran från privatområdets 

innehavare. 

 

Kommunen (Mise) får lämna ett skrotfordon som omfattas av producentansvaret enligt 48 § 1 

mom. 2 punkten i avfallslagen direkt till insamlare och behandlare som avses i 58 § i 

avfallslagen. Innan ett skrotfordon flyttas ska den sista ägaren till fordonet eller någon annan 

känd innehavare informeras om flyttningen. Meddelandet ska innehålla en uppmaning att 

flytta skrotfordonet inom sju (7 + 7) dagar, eftersom fordonet annars förs för skrotning. Om 

ägaren inte är känd, ska ett meddelande fästas på ett synligt ställe på skrotfordonet. 

Ett meddelande behöver inte lämnas om skrotfordonet har brunnit eller annars är i sådant 

skick att det utgör fara för miljön eller för människor. 

 

 

Ett omhändertaget i kommunens ägo då den omhändertar fordonet. 

 

                                                 

 
5 Mise utför flyttning av övergivna fordon som enligt lagen ankommer på väghållningsmyndigheten och 

samarbetar med parkeringsbiträdet i Mariehamn och de tekniska enheterna inom Mise. 
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Mises verksamhetsledare tar beslut om skrotning. Beslutet skickas till ägaren och/eller bifogas 

tillsammans med skrotningsintyg till fordonsmyndigheten vid skrotning. 

 

 

1. Anmälan 

I de flesta fall inkommer en anmälan om skrotfordon direkt till Mise. Vid handräckning 

mellan medlemskommunerna inkommer anmälan och första inspektion vid samma tillfälle. 

Ibland har även kommunens tjänstemän eller dess underordnade varit i muntlig och/ eller 

skriftlig kontakt med ägaren.  

 

2. Registrera ärendet 

Registrera ärendet i ärendehanteringssystemet. 

 

3. Inspektion 

Gör inspektion. Inspektionen ska utföras utan att inspektionsobjektet skadas, men fordonets 

låsanordning får öppnas för att utreda fordonets ägare. Skriv ett inspektionsprotokoll på plats 

och bifoga foton. 

 

4. Ta reda på ägare 

Om fordonet har ett registernummer: 

• Ta då kontakt med Fordonsmyndigheten per e-post och fråga efter ägaruppgifter, dvs. 

ägarens namn, adress, chassinummer. 

• Ta kontakt med Transportstyrelsen i Sverige om svenskt registernummer och Trafi i 

Finland 

Om motorfordonet inte har ett registernummer: 

• Ta reda på chassinummer genom att titta i motorn, dörren, rutan etc. 

 

5. Kontakta ägaren 

Skicka en flyttningsuppmaning per post till ägaren. 

Placera flyttningsuppmaning (rött papper) i rutan på bilen. 

 

6. Efter 14 dagar (7+7), gäller endast skrotfordon 

• Om inte innehavaren/ägaren hört av sig, ta beslut på MVL om att skrotfordonet ska 

skrotas. 

• Skicka beslut till ägaren om känd 

• Kontakta bilskroten att de hämtar fordonet. (Tills vidare bekostar landskapsregringen 

transporten och mottagning av fordon till bilskroten förutsatt att de är åländska och 

avregistrerade) 

• När fordonen ska skrotas skrivs skrotningsintyg av bilskroten som tillsammans med 

Mises beslut om skrotning och eventuella registerskyltar överlämnas till 

fordonsmyndigheten. 
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• Utländska fordon som skrotats skickas inskannade skrotningsintyg till 

Transportstyreslen i Sverige och Trafi i Finland. Information om att registerbrickor har 

destrueras ska också skrivas i informationen. Om fler transportmyndigheter 

tillkommer skickas samma information dit. 

 

 

Mise rekommenderar i första hand att ägaren ordnar själv med borttransport, skrotning och 

avregistrering av motorfordon. I de fall ägaren själv inte har möjlighet att ordna med detta kan 

Mise ta beslut om skrotning.   

Föremål som finns i bilen städas ur och ses som avfall.  

 

 

Båtar som övergetts i allmänna områden, privata områden kan anmälas till Mise. 

 

Ärendet hanteras enligt följande: 

 

1. Anmälan inkommer 

Anmälan inkommer från fastighetsägare, avfallspersonal, privatpersoner m.fl. till 

Mise. Det kan också inkomma en begäran av en annan myndighet. 

 

2. Registrera ärendet 

Registrera ärendet i ärendehanteringssystemet. 

 

3. Inspektion 

Gör en inspektion av platsen och upprätta ett inspektionsprotokoll.  

 

4. Ta reda på ägare 

Om båten har ett registernummer så kontaktas fordonsmyndigheten för att ta reda på 

ägaruppgifter. 

 

5. Beslut om att städa upp 

Beslut om att städa upp skrotbåten tas av verksamhetsledaren. 

 

6. Delgivning 

Beslut om uppstädning skickas till ägaren eller delges genom offentlig delgivning (Mises 

hemsida, annons i lokaltidning) om ägaren inte är känd. 

 

7. Efter 21 dagar (14+7) 

Om ingen ägare har hört av sig städar Mise upp skrotbåten/ar. 
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Avfall som övergetts t ex. i skog, mark och vatten, i allmänna områden, på privata områden, 

invid återvinningsstationer m.m. klassas som sopdumpning. I avfallet finns det uppgifter som 

kan härledas till en nedskräpare. 

 

Ärendet hanteras enligt följande: 

 

1. Anmälan inkommer 

Anmälan inkommer från fastighetsägare, avfallspersonal, privatpersoner m.fl. Uppgifter från 

avfallet som dumpas dokumenteras eller lämnas till Mise. Den totala mängden och vad för 

slags avfall dokumenteras på ett underlag tillsammans med eventuella foton. 

 

2. Registrera ärendet 

Skicka ett brev om förklaring (sopdumpningsbrev) till personen/personerna, inkludera: 

• Vad som dumpats och var 

• Att de debiteras för avfallet 

• Att de debiteras en administrativ avgift 

• Att de har möjlighet att skicka in en förklaring inom 14 dagar 

• Skickas per post 

• Vänta 21(14 + 7) dagar 

 

3. Efter 21 dagar 

Har en förklaring inkommit 

• Ta ställning till om förklaringen kan godkännas eller inte  

• Är förklaringen godkänd, avsluta ärendet och meddela personen att det inte blir några 

åtgärder 

• Om förklaringen avslås, sätt bevakning till faktureringsansvarig att fakturera den som 

gjort sig skyldig till sopdumpningen; avgift för omhändertagande av dumpat avfall 

samt avgift för dumpat avfall per kilo. 

Har ingen förklaring inkommit 

• Sätt bevakning till faktureringsansvarig att fakturera den som gjort sig skyldig till 

sopdumpningen; avgift för omhändertagande av dumpat avfall samt avgift för dumpat 

avfall per kilo. 
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Avfall som övergetts t ex. i skog, mark och vatten, i allmänna områden, på privata områden, 

invid återvinningsstationer m.m. klassas som sopdumpning.  

 

Ärendet hanteras enligt följande: 

 

1. Anmälan inkommer 

Anmälan inkommer från fastighetsägare, avfallspersonal, privatpersoner m.fl. 

Det kan också inkomma en begäran av en annan myndighet för att hantera ärendet. 

 

2. Registrera ärendet 

Registerar ärendet i ärendehanteringssystemet om det handlar om större mängder 

avfall (ex. fler än 3 säckar m.m.). Mindre mängder avfall städas upp av avfallspersonal 

i samband med städrundor. 

 

3. Inspektion 

Gör en inspektion av platsen och upprätta ett inspektionsprotokoll. Skicka protokoll till 

fastighetsägaren/na, aktuell kommun, ÅMHM. 

 

4. Polisanmälan 

Vid större dumpningar görs polisanmälan. Bifoga inspektionsprotokoll. 

 

 

Verksamheter som inte lyder under miljötillstånd eller miljögranskning och dumpar avfall 

eller hanterar avfall fel ska hanteras av Mise. 

 

1. Anmälan inkommer 

Anmälan inkommer från fastighetsägare, avfallspersonal, privatpersoner m.fl. 

 

2. Registrera ärendet 

Registerar ärendet i ärendehanteringssystemet. 

 

3. Inspektion 

Gör en inspektion av platsen och upprätta ett inspektionsprotokoll.  

 

4. Beslut om att städa upp eller andra åtgärder för att hantera avfall korrekt 

Beslut tas av verksamhetsledare, informera om att uppföljande inspektioner debiteras enligt 

avfallstaxan. Bifoga inspektionsprotokoll. Beslutet skickas till verksamhetsutövaren. 

 

5. Inspektion 2 

Gör en uppföljande inspektion av platsen och upprätta ett inspektionsprotokoll.  

 

Om platsen är åtgärdad avslutas ärendet. 
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Om inga åtgärder ännu är genomförda kommer Mise att städa upp på verksamhetsutövarens 

bekostnad. 

 

6. Polisanmälan 

Om sopdumpningen konstateras som brott mot nedskräpningsförbud genomförs en 

polisanmälan. 
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Vid hantering av obetalda fakturor befullmäktigas verksamhetsledare och handläggare att 

besluta om och underteckna följande:  

 

 

Handläggare befullmäktigas att underteckna landskapsfogdens blankett ”Ansökning om 

utsökning av fordran”. 

 

 

Handläggare befullmäktigas att återta eller korrigera ärenden som överförts till 

Landskapsfogdeämbetet om felaktighet uppdagas.  

 

 

 

Ärendet återtas till exempel i de fall då: 

• Kunden har registrerats fel 

• Kunden har fakturerats dubbelt 

• Avgiften har varit fel 

• Kunden har betalat fakturan innan den blev överförd 

• Kunden äger inte byggnaden 

 

Ärendet återtas INTE till exempel i de fall då: 

• Kunden betalt in fakturan till Mise efter att fakturan blev överförd till fogden. 

Beloppet återbetalas direkt till kund efter att ha kontaktat kunden. 

 

 

När en faktura inte betalas inom utsatt tid skickas en betalningspåminnelse där mottagaren 

informeras om att fakturan kommer att överföras till Landskapsfogdeämbetet tidigast 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. Ränta uppbärs från originalfakturans förfallodag. 

Anmälan om begäran om uppskjuten dag för överföring av faktura till Landskapsfogde-

ämbetet görs på en avsedd blankett. Är anmälan fritt formulerad skriftlig eller muntlig ska 

samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå. 

Anmälan godkänns om den betalningsskyldige uppger att denne är oförmögen att betala 

fakturan.  
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Ytterligare detaljer kring verksamhetsledarärenden finns i Fakturahanteringsprinciper. 

 

 

En byggnad som inte kan användas som bostad kan erhålla en särskild avgift.  

 

Särskild avgift kan endast beviljas en byggnad som inte används som bostad. I byggnaden får 

ingen vara folkbokförd, byggnadens aktuella användning i BRC är annan (ekonomibyggnad, 

bastu, förråd) eller övergiven p.g.a. förfall. 

 

Byggnaden har inte fastighetsnära hämtning eller avfallstjänsten Låst hus. 

 

Anhållan om befrielse från avgift görs på avsedd blankett. Är anmälan fritt formulerad ska 

samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå i skrivelsen. 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. 

 

Följande situationer beviljar godkänt beslut om avgiftsbefrielse: 

− Byggnaden är i så dålig kondition att den inte går att nyttja som bostad. 

− Byggnaden är inte längre en bostadsbyggnad (t ex riven eller ekonomibyggnad). 

 

I regel beviljas särskild avgift från och med kalendermånaden efter det att anmälan inkommit.  

 

För beviljande av avgiftsbefrielse ska anmälaren lämna in tillförlitlig utredning som visar på 

att byggnaden inte är en bostad.  

 

Till ansökan ska något av följande handlingar bifogas:  

– Intyg att byggnadens användningsändamål har ändrats 

– Intyg att byggnaden inte får nyttjas som bostad 

– Bygglovsbeslut 

– Rivningsbeslut 

– Annan tillförlitlig utredning som visar att byggnadens aktuella användningsändamål 

inte längre är stadigvarande bostad eller fritidsbostad 

– Intyg från boendekommunen eller annan tillförlitlig utredning som visar på att avfallet 

tas om hand enligt Mises definition om ordnad avfallshantering 

 

Justering av särskild avgift kan ske retroaktivt (max 5 år). Anmälaren behöver då lämna in 

tillförlitlig utredning som visar på att byggnaden stått tom längre tillbaka i tiden.  

 

Vid beviljande av avgiftsbefrielse avslutas (avregistreras) kunden i Mises register.  

 

Följande situationer beviljar godkänt beslut om avgiftsbefrielse: 
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− Byggnaden är i så dålig kondition att den inte går att nyttja som bostad 

− Byggnaden är inte längre en bostadsbyggnad (t ex riven eller ekonomibyggnad) 
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En byggnadsägare som tidigare fakturerats den rörliga delen av avfallsavgiften för en bostad 

kan anhålla om att få justerad avgift för brännbart avfall i de fall de har fakturerats följande 

tjänster: Renhållningsavfallsavgift för bostad/fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus, 

Avfallsavgift för bostad/fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus. 

 

Detta gäller inte för de som har haft en avfallstjänst med avfallskärl eller säckhämtning. 

 

Beslutet baseras på om bostaden inte haft en verklig möjlighet att nyttja Mises avfallstjänster.  

 

Byggnadsägaren kan få justerad avgift fram till den månaden ägaren tillsänts ett Misekort 

baserat på Mises register över oregistrerade byggnader eller uppgifter i Salto kortsystem. 

 

Anhållan om justerad avgift för brännbart avfall görs på en avsedd blankett. Är anmälan fritt 

formulerad ska samtliga uppgifter som efterfrågas på blanketten ingå i skrivelsen. 

 

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. 
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Styrelsen befullmäktigar verksamhetsledaren eller dess ställföreträdare till att inom fastställda 

budgetramar besluta om: 

• Inköp av varor och tjänster 

• Anställning av tillfälliga tjänster inklusive lönesättning 

• Godkänna avtal 

• Godkänna detaljer i budgeten 

• Justeringar av årliga avfallshanteringsplanen (t ex ändringar av öppettider, flyttningar 

av återvinningsstationer) 
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Verksamhetsledaren befullmäktigas att godkänna avskrivningar. 

 

 

Från Lag om verkställighet av skatter och avgifter (2007:706):  

 

20 § Preskriptionstid En offentlig fordran preskriberas fem år efter ingången av året efter det 

år den påfördes eller debiterades.  

 

I enlighet med ovan nämnda lag avskrivs samtliga fordringar som är äldre än fem kalenderår 

per 31/12 årligen.  

 

 

Kundfordringar vars värde är mellan -4 € och 4 € avskrivs kvartalsvis.  

 

 

Det har inom kommunalförbundet funnits en mängd felaktigheter i faktureringsunderlagen. 

Då det fortsättningsvis finns kundfordringar i Mises register som härrör från 

kommunalförbundets tidigaste år råder det ibland oklarheter om varifrån underlaget för 

faktureringen kommer ifrån. Om fakturan återsänds från posten ska följande åtgärder 

genomföras: 

 

• Sök i Befolkningsregistret och/eller SYNA 

• Kontrollera ägaruppgifter i lagfarten (FDS) 

• Kontrollera fastighetsplats och/eller ägare mot befolkningsregistercentralens 

avfallspaket (BDS) 

• Kontrollera uppgifterna med aktuell kommun 

 

Om ägaren inte hittas vid genomgång av de fyra ovanstående punkterna avslutas kundnumret 

och alla fakturor avskrivs. Avskrivning sker således efter behov.  

 

 

När det inkommer inbetalning av okänd insättare till något av kommunalförbundets 

bankkonton bör dessa avskrivas efter följande åtgärder: 

 

• Sök i ekonomisystemet 

• Sök i Befolkningsregistret, Eniro och/eller SYNA 

• Begära hjälp av bankerna 

• Kontrollera uppgifterna med aktuell kommun 
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Om kunden inte hittas vid genomgång av de fyra ovanstående punkterna avskrivs 

inbetalningen. Avskrivning sker således efter behov. 

 

 

När det uppstår utbetalningar t ex när en kund betalt för mycket och kund inte återkommer 

med kontouppgifter, avskrivs skulder till kund som är äldre än fem kalenderår per 31/12 

årligen.  

Innan avskrivning bör följande åtgärder genomföras: 

• Kund kontaktas minst 3 gånger 

• Begära hjälp av kundens bank 
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Verksamhetsledaren beslutar om tvångsutförande gällande nedskräpningsärenden i följande 

fall: 

 

• Beslut om skrotning av fordon 

 

• Beslut om att städa upp skrotbåtar 

 

• Tvångsåtgärder när en verksamhetsutövare har utfört en nedskräpning eller hantera 

avfall på ett otillåtet sätt. 

 

 


