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Detta dokument innehåller samtliga fakturahanteringsprinciper som tillämpas inom Mise. 

Syftet med dessa principer är att ge en samlad bild av hur hantering och fakturering av 

avfallsavgifter ska fungera i enlighet med lag, god förvaltning och praktiska förutsättningar.  

 

Syftet med dokumentet är att säkerställa följande (i prioriteringsordning): 

1) Likabehandlingsprincipen; alla medborgare ska behandlas lika, så också då det gäller 

fakturor 

2) Faktureringen sker i enlighet med lag 

3) Fakturor som inte är betalda ska överföras till landskapsfogdeämbetet inom rimlig tid 

4) Fakturor ska avskrivas kontinuerligt i enlighet med styrelsens delegering 

5) Fakturor ska hanteras i enlighet med styrelsens övriga beslut 

 

Ett styrande dokument för fakturahanteringsprinciper är fakturahanteringsplanen. Den har 

som mål att alla fakturor ska hanteras på samma sätt långsiktigt. Vidare är målet att fakturor 

ska hanteras på ett rättssäkert och effektivt sätt. 

 

All fakturering och korrigeringar i faktureringssystemet sker huvudsakligen av kundtjänst. 

 

Godkännandet av detta dokument ersätter följande, tidigare fattade beslut  

MSTYR18.12.2018/ § 182 (bilaga 6). 

 

 

Beslutet träder i kraft 01.01.2020 
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Byggnadsägare är skyldiga att se till att avfallshanteringen är ordnad i bostadsbyggnader.  

 

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

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

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

 

Beräkningsgrunderna är tömning av brännbart avfall om 17,5 l brännbart per person och 

vecka när personantalet överstiger fyra personer. 

 

 

Vid varje en- och tvåbostadsbyggnad ska brännbart, bioavfall och minst två 

återvinningsfraktioner insamlas fastighetsnära med tillräckligt tömningsintervall så att 

avfallshanteringen kan ses som ordnad. Bioavfall ska utsorteras och omhändertas i enlighet 

med Mises avfallshanteringsföreskrifter. 

 

Alla flerbostadshus med tre eller fler bostäder ska ha fullständig fastighetsnära sortering enligt 

Mises avfallshanteringsföreskrifter. Om antal bostäder överstiger fem bör avfallsinsamlingen 

ske i separata kärl.  

 

Alla kommunala verksamheter ska ha fullständig fastighetsnära sortering i enlighet med 

avfallsföreskrifterna. Avfallsinsamlingen bör ske i separata kärl.  

 

Alla ekonomibyggnader med boende ska ha fastighetsnära hämtning enligt §§ 30–32 i 

avfallslagen. 
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Samtliga bostadsbyggnader med en eller flera bostäder ska anmälas till Mise av 

byggnadsägaren. Bostadsbyggnader med anmälningsplikt är betalningsskyldiga per bostad, 

fritidsbostad och serviceboendeplats, oavsett om avfall uppkommer eller inte.  

 

Avgift erläggs: 

• Från och med den påföljande kalendermånad när en befintlig byggnad övergår till den 

nya byggnadsägaren. 

• Om ägarbytet sker den första i månaden betalar den nya ägaren för hela den 

kalendermånaden. 

• Från och med den kalendermånad när en ny byggnad tas i bruk.  

•  

 
I följande situationer har byggnadsägaren som äger en obeboelig byggnad 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 

 

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 

 

Övriga skäl som enligt Mises praxis gett rätt till särskild avgift: 

− Delad avfallshantering 

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

på ett serviceboende eller på en institution 

− Uppehåll i avfallshämtning för stadigvarande boende minst 4 månader och för 

fritidshus minst 12 månader. Beviljas för 1 år i taget 

− Fritidshus i Mise medlemskommun med fast boende utanför Mise 

− I de fall fritidshusägaren tar sitt avfall till sitt fasta boende och kan uppvisa ett intyg 

från boendekommunen eller annan tillförlitlig utredning1 som visar på att avfallet tas 

om hand enligt Mises definition om ordnad avfallshantering, kan avgiften justeras 

− Fritidshus belägna inom en Misekommun 

− Prövas av Mise och vid behov begärs kompletterande underlag in 

 

                                                

 
1 Som annan tillförlitlig utredning godkänns t.ex. intyg från byggnadsinspektionen i kommunen, intyg där 

disponent eller styrelse godkänner att avfallet förs till det fasta boendet. 
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Följande omständigheter har enligt Mises praxis inte varit skäl för särskild avgift: 

− Sjöarbete 

− Liten avfallsproduktion 

− Ålder 

− Sociala skäl 

− Skattetekniska skäl 

− Vistelse i byggnad under kort tid  

 

Undantag anmälningsplikt: 

− Stuguthyrare med FO-nummer 

− Kafé- och restaurangverksamheter 

− Företag med FO-nr 

− Ekonomibyggnader 

 

Undantag betalningsskyldighet 

− Byggnader som står tomma på grund av att ägaren bor permanent på serviceboende 

eller institution 

− Avgiftsbefriade/avregistrerade byggnader (kan ej användas som bostad) 

 

Undantag ordnad avfallshantering 

− Obebodda stadigvarande bostäder 

− Renoveringsobjekt eller liknande 

− Fritidshus med ordnad avfallshantering genom sitt fasta boende 

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

 

Särskild avgift hanteras av handläggare eller verksamhetsledare. 

 

 
Kundtjänstärenden som inte kräver beslut av handläggare eller verksamhetsledare.  

 

Anmälningar görs på avsedd blankett. Är anmälan fritt formulerad ska samtliga uppgifter som 

efterfrågas på blanketten redovisas. 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 registrerar i faktureringssystemet. Om flerbostadshuset är ett 

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

byggnadsägare.  
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När kundtjänst har fått information om vilken avfallstjänst byggnaden ska ha så registreras 

tjänsterna i faktureringssystemet och kopplas till körrutt i Mises logistiksystem.  

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet samt kontrollerar om 

byggnaden tidigare varit registrerad i Mises kundregister (t.ex. ägarbyte). Är det en byggnad 

som inte tidigare varit registrerad så ska retroaktiv fakturering av grundavgiften genomföras. 

Beroende på byggnadens placering så ska den styras till rätt avfallstjänst (fastighetsnära 

avfallshämtning eller Låst hus) i enlighet med Mises avfallsplan. 

 

 

Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet samt kontrollerar om 

byggnaden tidigare varit registrerad i Mises kundregister (t.ex. ägarbyte). Är det en byggnad 

som inte tidigare varit registrerad så ska retroaktiv fakturering av grundavgiften genomföras. 

Fritidshus har i huvudsak tjänsten Låst hus. Är byggnaden placerad inom upphandlade vägar 

så ska information sändas om att fritidshuset kan välja fastighetsnära avfallshämtning. 

 

 

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

verksamhetskund som ska avlämna på ÅVC så skickas Misekort för de antal verksamheter 

uppgivet. Avgift för varje Misekort tas ut. 

 

 
Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Gamla kundnumret 

avslutas. Mer anvisningar finns i kapitel 9. 

 

 
Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Mer anvisningar finns i 

kapitel 8. 

 

 
Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Mer anvisningar finns i 

kapitel 7. 

 

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

bostäder i byggnaden enligt BRC (Befolkningsregistercentralen) ändrar även Mise i 

kundregistret. Fritidsbostäder 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 kalendermånaden efter att ändringen registrerats hos kommunen. 

Om ändringen inte syns i BRC ska ett intyg bifogas från byggnadsinspektionen i aktuell 

kommun. 

                                                

 
2 Magistraten har felaktigt folkbokfört personer på fritidshus. Varje ärende får då hanteras separat. 
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I de fall det ökar antal bostäder i en bostadsbyggnad räcker det att göra en anmälan på 

kundtjänstnivå. 

 

Om det minskar antal bostäder ska detta anmälas skriftligt till Mise på avsedd blankett (BRC, 

RH2). 

 

Ändras det från stadigvarande till fritidshus behöver detta skriftligt anmälas till Mise på 

avsedd blankett. 

 

I de fall ett fritidshus har varit en tillfällig stadigvarande bostad och som ändras tillbaka till 

fritidsbostad igen så räcker det med att göra en anmälan till kundtjänst. Uppgifterna 

kontrolleras i Befolkningsregistercentralen (BRC). 

 

 
Kundtjänst tar emot anmälan och registrerar i faktureringssystemet. Mer detaljanvisningar 

finns i kapitel 11. 

 

I de fall det uppkommer att det varit felaktiga uppgifter i underlaget från BRC kan ändringen 

göras efter en bekräftelse från kommunen där byggnaden finns.  

 

I de fall Mise hittar felaktigheter i BRC skickas uppgifterna till den kommun där byggnaden 

finns. Mises kundregister rättas efter kommunens byggnadsinspektion har genomfört 

ändringar. 
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Delegeringsbeslutet är ett dokument där det framgår vem som tar vilka beslut. Vad besluten 

innebär förklaras i ärendehanteringsprinciperna.  

 

 

Byggnadsägare som fått genom beslut att byggnaden ska avregistreras faktureras enligt beslut. 

Om byggnaden tas i bruk upphävs beslutet. 

 

 

Byggnadsägare som fått beslut om särskild avgift för sin byggnad faktureras enligt beslut. I de 

fall byggnadsägaren avlider fortgår särskild avgift upp till tre kalendermånader för dödsboet 

såvida ingen folkbokför sig i byggnaden eller om det sker ett ägarbyte.  

 

 

Byggnadsägare som fått beslut om särskild avgift för sin byggnad faktureras enligt beslut. Om 

byggnadsägaren eller någon annan börjar använda sig av byggnaden upphävs beslutet. 

 

 

Byggnadsägare som fått beslut om särskild avgift för sin byggnad faktureras enligt beslut. Om 

byggnadsägaren eller någon annan börjar använda sig av byggnaden upphävs beslutet. 

 

 

Byggnadsägare som fått genom beslut särskild avgift för sin byggnad faktureras enligt beslut 

och avfallstjänst. Om det framkommer att beslutet är felaktigt hävs beslutet. 

 

 

Byggnadsägare som fått beslut om särskild avgift på sin byggnad faktureras enligt beslut. Om 

det framkommer att beslutet är felaktigt hävs beslutet. 

 

 
När ett beslut upphör på grund av att bostadsbyggnaden tas i bruk eller ägaren inte har lämnat 

in en ny ansökan skickas en anmälningsblankett till ägaren. Kundtjänst kontrollerar att 

kontaktuppgifter och ägare stämmer. När ägaren meddelar nya uppgifter, endera genom att 

meddela avfallstjänst eller en ny ansökan inkommer, faktureras det på basen av de nya 

uppgifterna. Om ägaren inte meddelar några nya uppgifter faktureras det enligt kapitel 17. 
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Fakturering av avfallsavgiften sker enligt Fakturahanteringsplan 2019–2023 samt enligt 

gällande fakturaplan. 

 

 

Mises avfallsavgifter kan fås som helår, halvår, kvartal eller månadsvis fakturering. 

Månadsvis fakturering sker endast för flerbostadshus och verksamheter. 

Riktlinjer för faktureringsperioder är: 

• Flerbostadshus, verksamheter – månadsvis 

• MiseFyran, MiseÅttan – kvartal 

• Låsta hus – halvår 

• Säckhämtning - halvår 

• Fritidshus – helår  

 

 
Avfallsavgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag, § 83 Landskapslag om tillämpning 

av rikets avfallslag (ÅFS 2018:83). Avgift tas ut för påminnelse i enlighet med Mises 

avfallstaxan. Vid försenad betalning faktureras ränta enligt räntelagen (FFS 340/2002) vad 

som föreskrivs om dröjsmålsränta. 

 

 
Mise krediterar fakturan i sin helhet före fakturans förfallodatum när kund kommer in med 

korrekta uppgifter. 

 

Exempel:  

• Ägarbyte 

• Ändrad avfallstjänst 

 

 
Mise krediterar fakturor efter fakturans förfallodatum och gör ändringar om det visar sig att 

fakturan är felaktig. Med felaktig faktura menas att Mise har mottagit information om 

ändringen innan faktureringstillfället men inte har registrerat ändringen korrekt.  

 

Exempel: 

• Bara en av byggnadsägarna har fakturerats och kunden önskar att samtliga 

byggnadsägares namn ska stå på fakturan (max 3 st.). 

• Ägarbyte. 

• Byggnadsägaren har meddelat ändringar men ändringarna har inte registrerats. 

• Byggnadsägaren har inte fått fakturan p.g.a. att posten inte har delat ut den. Mises 

personal gör utredning om fakturan ska krediteras. 

• Byggnadsägaren har meddelat Mise om korrekt avfallstjänst men Mises kundtjänst 

har inte gjort ändringen. 

 

Särskilda kriterier för att fakturan ska krediteras och skickas på nytt är följande: 

• Kunden ska inte ha haft upprepade fall av uteblivna inbetalningar. 

• Kunden har uppgett ny adress men Mises kundtjänst har inte gjort korrekt 

adressändring. 
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Mise gör inga ändringar på fakturor efter förfallodatum som är korrekta enligt den 

information Mise hade vid faktureringstillfället. 

 

Exempel: 

• Kunden har bytt avfallstjänst hos avfallsentreprenör utan att meddela Mise. 

• Ägarbyte som inte har trätt i kraft. 

 

 
Felaktig faktura anmäls till Mises kundtjänst. Den avgiftsskyldige har rätt att framställa 

anmärkning till Mise inom 14 dagar från det att fakturan skickats. Mise fattar ett beslut med 

anledning av anmärkningen och sänder en ny avfallsfaktura om avgiften ändras. Om ändring 

av faktura söks ska ändå avfallsavgiften betalas inom angiven betalningstid enligt § 83 

avfallslagen. 

 

 

Hushåll som har behov av att dela upp sin faktura kan efter anmälan betala fakturan i 4 rater. 

Kundtjänst sätter in betalning i faktureringssystemet på restfakturering och delar upp 

fakturorna enligt överenskommelse med kunden och enligt regler för avbetalningsplan, max 4 

delbetalningar/år. Egen fakturagrupp för denna kundgrupp, DELBET. Restfakturering sker 

under hela året. Om kunden inte vill dela upp betalningen längre skickas kvarvarande fakturor 

ut samt kunden sätts in på den fakturagrupp den tillhör. 

 

Kriterier för avbetalningsplan: 

• Gäller endast kundgrupper för egnahemshus och fritidshus 

• Kunden har inte förmåga att betala fakturan i enlighet med Mises faktureringsperioder 

 

 

Kunder som bor utanför Norden har möjlighet att få fakturan per e-post. Det görs inte 

automatiskt utan måste meddelas till Mise. Det finns en egen fakturagrupp för detta. 

 

 

Kunder kan välja elektroniska fakturor (E-faktura) genom sin bank.  

 

 
Mises betalningsvillkor är 21 dagar. Undantag med längre betalningsvillkor kan godkännas i 

särskilda fall dock längst 90 dagar. Särskilda fall är t.ex. retroaktiv restfakturering. 

 

 
En påminnelse skickas 7–10 dagar efter förfallodatum, avgiften gäller per utskickad 

påminnelse. Obetalda fordringar överförs till landskapsfogden enligt av styrelsen 

fastställd/godkänd fogdeplan. 

 

 

Räntefaktureringen sker på följande faktura. Ränta tas ut i enlighet med räntelagen (FFS 

340/2002). 
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Byggnadsägare som inte tidigare betalat avfallsavgift är skyldiga att betala avfallsavgiften 

retroaktivt för fem kalenderår i enlighet med den avfallstjänst som avfallsentreprenören 

intygar. Detta utöver den aktuella årsfakturan.  

Byggnadsägaren faktureras hela grunddelen av avfallsavgiften enligt avfallstjänst eller beslut. 

 

 

Byggnadsägare som haft en avfallsavgift som inte stämmer överens med avfallstjänsten i 

Mises avfallstaxa kan få en korrigerad faktura. Korrigering gäller eventuell återbetalning eller 

restfaktura på det belopp som är korrekt. Återbetalning och restfakturering ges för 5 år utöver 

innevarande kalenderår, detta baseras på fakturadatum.  

 

 

Om kvarvarande belopp att betala understiger 4 € så görs ingen faktura. Beloppet avskrivs.  
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Mise krediterar och gör återbetalningar för 5 år utöver innevarande kalenderår. Detta baseras 

på fakturadatum. Detta i enlighet med delegeringsbeslut och avskrivningsplan. 

Återbetalningar görs för belopp över 4€. Återbetalningar under 4€ avskrivs. 

 

 

Mise krediterar och gör återbetalningar för 5 år utöver innevarande kalenderår. Detta baseras 

på fakturadatum. Detta enligt delegeringsbeslut och avskrivningsplan.  

 

Meddelande om utbetalningar till kund görs inom 3 veckor efter att Mise har fått kännedom 

om felinsättningen. Om kontonummer saknas till kunden begär Mise in uppgifter om:  

- IBAN kod 

- Swift/Bic 

- Kontoägarens namn 

 

När en kund betalat för mycket och kunden 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 per post, e-post, telefon. 

• Mise begär hjälp av kundens bank för att få ett kontonummer. 

 

 

Om en kund har pengar tillgodo på en faktura kan Mise föra över summan till en obetald 

faktura.  

 

 
När det inkommer inbetalning från okänd avsändare som inte kan styras till ett 

fakturanummer eller ett referensnummer kontaktas den bank inbetalningen kommer ifrån och 

banken gör ett återtagande till inbetalarens kontonummer. 

 

 

När det inkommer inbetalningar med okänd avsändare till något av Mises bankkonton bör 

dessa avskrivas efter följande åtgärder: 

 

• Sök i ekonomisystemet. 

• Begär hjälp av banken inbetalningen kommer ifrån. 

• Sök i Befolkningsregistret, Eniro och/eller SYNA. 

• Kontrollera uppgifter med aktuell kommun om person och byggnad.  

 

Om kunden inte hittas vid genomgång av de fyra ovanstående punkterna avskrivs 

inbetalningen enligt delegeringsbeslut.  
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Samtliga bostäder inom en fastighet med en eller flera bostadsbyggnader ska anmälas till 

Mises faktureringsregister av byggnadsägaren. Justerad avgift på grund av att en byggnad bytt 

ägare eller byggnaden är en nybyggnation görs inte automatiskt utan måste meddelas till 

Mise. Justering av avgift hanteras olika beroende på om fakturan avser det år försäljningen ägt 

rum eller om det har förfallit.  

 

 
Fakturering sker av bostadsbyggnaden efter inflyttningsmånad enligt befolkningsregistret då 

det gäller nybyggda hus. För befintliga bostäder sker fakturering från och med den 

kalendermånad då bostaden tas i bruk. 

 

I de fall en bostadsbyggnad tas i bruk månadens sista dag gäller påföljande kalendermånad 

som första faktureringsmånad. 

 

 
Fakturering sker till de tidigare ägarna för hela den sista kalendermånaden de stått som ägare. 

De nya ägarna faktureras sedan från den första hela kalendermånaden de stått som ägare. Om 

det inte är samma avfallstjänst görs ändringar enligt nedan: 

 

• Om det visar sig att avfallstjänsten är en annan skickas en restfaktura för 

mellanskillnaden för de olika avfallstjänsterna. 

• När en restfaktura skickas till den gamla ägaren så ska en notering göras på fakturan 

om att fakturan är en slutfaktura för byggnaden. 

 

Exempel:  

Gamla ägaren vill inte få återbetalning av avfallsavgiftens grunddel. Byggnadsägarna har 

olika avfallstjänster. Nya ägaren tar avfallstjänsten 2 fack. F.d. ägaren har haft 8 fack. 

Ägarbytet skedde i mitten av juli. Nya ägaren betalar då för augusti-december. Grundavgiften 

för 2 fack minus grundavgiften för 8 fack delat på 12 månader.  

 

 
Om någon köper en bostadsbyggnad där avgiften redan är betald behöver nya ägarna inte 

betala något till Mise om ägarna kommit överens om detta. De nya ägarna får halvår/års 

grundavgift efter närmaste årsskiftet och då görs ändringen.  

 

Exempel: 

Tidigare ägare har betalat hela avfallsavgiftens grunddel för 1 fack/ 2 fack. Nya ägaren 

väljer avfallstjänsten 8 fack. Fakturering av nya avfallstjänsten 8 fack sker efter årsskiftet. 

Återbetalning sker till f.d. ägaren om ägarbytesblankett samt köpebrev inkommer med 

önskemål om återbetalning. 

 

 

I de fall då de tidigare ägarna vill ha återbetalning för den tiden av kalenderåret de inte ägt 

byggnaden meddelas detta genom en skriftlig anmälan och kopia på köpebrevet. Om inte 

köpebrevet bifogas sker ingen återbetalning. Återbetalningen sker enligt datum för ägarbytet. 
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Om ingen komplettering inkommer inom 60 dagar görs ingen återbetalning. De tidigare 

ägarna betalar för hela den sista kalendermånaden de stått som ägare. De nya ägarna 

faktureras sedan från den första hela kalendermånaden de stått som ägare. 

• Om ägarbyte sker den första i månaden betalar den nya ägaren för hela den 

kalendermånaden. 

• Vid ägarbyte utan återbetalning till den förra ägaren och när hela året är betalt så 

korrigeras fakturan till den nya ägaren beroende på avfallstjänst. 

 

 

Avfallsavgiften övergår till den nya ägaren vid månadsskiftet efter det att byggnad överlåtits 

enligt köpebrevet och faktureras därefter enligt avfallstjänst. 

 

 

I de fall då fakturan inte är betald, både innan och efter förfallodatum, krediteras fakturan i sin 

helhet och ny uppdelad faktura skickas till de tidigare ägarna och de nya ägarna.  

 

Exempel: Fakturan har förfallit i april, ägarbytet skedde i maj. Fakturan som fått en 

påminnelse krediteras och nya fakturor skickas ut; tidigare ägare faktureras 5 månader enligt 

avfallstjänst och nya ägare 7 månader enligt avfallstjänst. 

 

 

För fakturor som har skickats till fogden gäller fogdeplanen och rutiner för fogdehantering. 
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När det är flera ägare till en bostadsbyggnad skickas fakturan samt informationen till 

kontaktpersonen för bostadsbyggnaden. Till de som har tjänsten säckhämtning skickas 

säckhämtningsmärken till kontaktpersonen. Fakturor skickas till faktureringsadress som 

ägarna uppgett. 

 

 

Mise skickar endast en faktura och inte en uppdelad faktura till flera ägare. 

 

 
Mise fakturerar endast ägaren som har ett fast boende inom Mise, trots att de andra ägarna har 

sitt fasta boende utanför Mise.  

 

 

I de fall då det är flera ägare i ett dödsbo faktureras den som är utsedd att sköta dödsboet och 

är kontaktperson för bostadsbyggnaden. Byggnadsägaren (dödsbo) ska tillhandahålla namn på 

kontaktperson för bostadsbyggnaden. 

 

 
I de fall då en bostadsbyggnad har flera bostäder, t ex parhus eller kedjehus, och byggnaden 

inte har någon disponent utan varje bostadsbyggnad kan likställas med ett egnahemshus kan 

varje bostad faktureras skilt på begäran av ägarna. Hushållen kan i respektive bostadsbyggnad 

välja en egen avfallstjänst. 
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Varje byggnadsägare får information om att de ska anmäla sin bostadsbyggnad till Mise innan 

fakturering. 

 

 
När korrekta uppgifter inkommit faktureras ägaren. Har inte korrekta uppgifter inkommit 

inom 21 dagar från det att ägarna fått information faktureras ägarna avfallsavgiftens grunddel 

enligt hur länge de ägt byggnaden. Max två årsfakturor skickas per faktureringstillfälle och 

det ska vara minst 31 dagar mellan faktureringstillfällena om inte kunden har begärt något 

annat. Har kunden svårt att betala kan Mise godkänna en förlängd betalningstid dock max 90 

dagar. 

 

 
Om det inte skett någon allmän avtalsfakturering för kundens avtalsklass skickas fakturorna 

enligt åldersordning med start den äldsta fakturan. Avtalsfaktureringens förfallodatum ska tas 

i beaktande.  

 

 

Vid första faktureringstillfället skickas faktura för innevarande år och det äldsta året, 31 dagar 

senare skickas två stycken årsfakturor och 31 dagar efter det skickas de två sista åren.  

 

Exempel: 

 Fakturor 

Tillfälle 1 

Årets faktura och fakturan 5 år bakåt 

samt information om restfakturering 

Tillfälle 2 Faktura för år 4 och år 3 bakåt i tiden 

Tillfälle 3 Faktura för år 2 och år 1 bakåt i tiden 

 

 
Undantagsvis faktureras samtliga kalenderår på en samlingsfaktura eller endast en årsfaktura 

per gång på kundens begäran och enligt överenskommelse med Mise. 
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Faktureringsperiod för bostadsbolag sker enligt fakturaplan. 

 

 

Bostadsbolag ansvarar för byggnadernas avfallshantering för alla bostäder inom fastigheten. 

Bostadsbolag som genom en skriftlig begäran till Mises kundtjänst från bolagets ledning 

önskar få en skild faktura för varje bostad beviljas detta endast under förutsättning att 

bostäderna har separata avfallstjänster, t.ex. flera egnahemshus som ingår i ett bostadsbolag 

eller parhus/radhus. Mise anpassar avfallsavgiften utgående från de avfallstjänster som Mise 

erbjuder och som varje enskild bostad använder sig av och en faktura skapas för varje bostad. 

I de fall där olika bostäder har olika avfallstjänster bör dock bolagets avfallsavgifter anpassas 

efter bostädernas faktiska avfallstjänster. Bolaget ska uppge en mottagare för samtliga 

fakturor.  

 

 

Bostadsbolag ansvarar för byggnadernas avfallshantering för alla bostäder inom fastigheten. I 

vissa fall önskar bolaget att man delar med ett eller flera bostadsbolag. För att det ska 

godkännas ska det finnas en gemensam kontaktperson för de bostadsbolag som delar 

avfallskärl. Maximalt tre byggnader kan dela kärl. Mise kan enligt önskemål fakturera varje 

bostadsbolag skilt eller med olika procentsatser som bostadsbolagen kommit överens om. 

Om fakturan skickas till flera bostadsbolag så ska den gemensamma kontaktpersonen meddela 

Mise på blanketten ”Anmälan om delning av avfallskärl för flerbostadshus flera kärl” hur stor 

andel de olika bostadsbolagen står för. 

 

Om fakturan skickas till endast ett bostadsbolag debiterar Mise det bostadsbolaget100 % och 

övriga bostadsbolag 0 %. 

 

 
Studentbostäder som i praktiken fungerar som vanliga hyresbostäder betalar avfallsavgift som 

en vanlig bostad. Dessa boenden faktureras som övriga bostäder. 

 

 
Studentboende och internat där de boende i regel inte är folkbokförda på adressen betalar inte 

någon avfallsavgift. Precis som övriga hotell liknande verksamheter ska byggnadsägaren av 

studentbostäder själva ta hand om allt avfall som produceras inom verksamheten (brännbart 

avfall, bioavfall, återvinningsmaterial och farligt avfall). 
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Privata fritidsbostäder som hyrs ut har krav på ordnad avfallshantering i enlighet med Mises 

avfallshanteringsföreskrifter. 

 

 

Faktureringen av uthyrningsstugor är inte beroende av var ägaren eller hyresgästen bor utan 

de faktureras på samma sätt oberoende var deras fasta boende är beläget. Byggnadsägaren får 

ett Misekort per stuga. Det finns olika alternativ för ägare till uthyrningsstugor;  

 

a) Byggnaden som ägaren hyr ut som ett fritidshus ansluts till Låst hus. Byggnadsägaren 

kan därefter låna ut Misekortet till hyresgästen. Observera dock att det är 

byggnadsägaren som är ansvarig för att avfallshanteringen fungerar. 

b) Byggnadsägaren ordnar hämtning i MiseFyran eller MiseÅttan om byggnaderna finns 

på en väg som är upphandlad för denna tjänst. Fastigheten där fritidsstugorna är 

belägna räknas som ett ”bostadsbolag”, därför är det möjligt att dela fler än 2 stugor på 

samma avfallskärl förutsatt att de ligger på samma fastighet alternativt har samma 

byggnadsägare.  

c) Byggnadsägaren ordnar fullständig sortering i flera kärl för sina stugor på/i ett 

gemensamt avfallsutrymme.  

 

 
Stuguthyrningsverksamhet med FO-nummer och som vill använda sig av det kommunala 

avfallssystemet kan anmäla om att bli Mise verksamhetskund. Stuguthyrare med FO-nummer 

har ingen anmälningsplikt. 
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Servicebostäder ska ha fullständig sortering. Servicebostäder i Mises medlemskommuner ska 

ha avfallshanteringen ordnad genom Mise. Servicebostäder delas in i tre kategorier: 

 

Med serviceboenden menas: 

• Pensionärslägenheter 

• Gruppboende som egen lägenhet 

 

Boenden där personer hyr en lägenhet. I byggnaden finns gemensamma utrymmen. 

 

Med ESB (Effektiverat serviceboende) menas: 

• Gruppboende som ett ESB boende 

• ESB platser 

 

Boenden där personer hyr ett rum/lägenhet. I byggnaden finns gemensamma utrymmen. 

Vårdpersonal finns stationerad dygnet runt. 

 

Med institutionsboende menas: 

• Institutionsplatser 

• Korttidsboenden 

 

Institutionsboenden är boendeplatser under längre eller kortare perioder med vård som inte 

kan utföras i serviceboende eller ESB boende. 

 

 
Byggnadsägaren eller dess representant beställer själv åttafackskärl av entreprenör. 

Tömningsavgiften betalas till avfallsentreprenören och grundavgiften betalas till Mise. 

Misekort ingår i denna tjänst. MiseÅttan i Mises regi kommer att införas under 2020–2021. 

 

 

Byggnadsägaren eller dess representant betalar grundavgiften för fullständig sortering per 

lägenhet. Avgiften för separata kärl betalas enligt Mises rörliga avgifter i avfallstaxan. 

Misekort ingår i denna tjänst. 

 

 
Byggnadsägaren eller dess representant beställer själv åttafackskärl av entreprenör. 

Tömningsavgiften betalas till avfallsentreprenören och grundavgiften betalas till Mise. 

Misekort ingår inte denna tjänst. MiseÅttan i Mises regi kommer att införas under 2020–2021. 

 

 

Byggnadsägaren eller dess representant betalar grundavgiften för ESB boende. Avgiften för 

separata kärl betalas enligt Mises rörliga avgifter i avfallstaxan. Misekort ingår inte i denna 

tjänst. 

 
Ingen avfallsavgift tas ut för institutionsboenden. 
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Vid byte av avfallstjänst justeras Mises avgifter enligt antal kalendermånader som den 

tidigare tjänsten varit i bruk och enligt hur många kalendermånader den nya tjänsten är i bruk 

 

• Retroaktiv justering av avgift erhålls från den tidpunkt som det kan intygas att 

avfallstjänsten började.  

 

• Byggnadsägare som inte gör ett aktivt val av avfallstjänst inom 3 veckor efter att Mise 

har fått in uppgifter ansluts byggnaden ansluts till den/de tjänst/er som gäller för just 

den adressen i enlighet med avfallsplanen. 

 

• Fritidsbostadsägare som har sitt fasta boende utanför en Mise kommun och inte gör ett 

aktivt val ansluts till avfallstjänsten Låst hus. 

 

• Fritidsbostadsägare som har sitt fasta boende i en Mise kommun och inte gör ett aktivt 

val ansluts till tjänsten Låst hus. (Information om särskild avgift ”Ta hem ” ska 

skickas med.) 

 

• Byggnadsägare med stadigvarande bostad som valt låst hus ska anmäla antalet 

folkbokförda personer i byggnaden (gäller inte fritidsbostäder) till Mise. I de fall Mise 

upptäcker att antalet folkbokförda på adressen skiljer sig från vad som har anmälts 

faktureras byggnadsägaren på basen av uppgifterna i befolkningsregistret från och 

med den första hela kalendermånaden som ökningen/minskningen har skett. 

 

• Justering av avgiften för en faktura görs genom tilläggsfakturering eller återbetalning. 

I de fall årsavgiften justeras till ett lägre belopp än den faktura som är betald görs en 

återbetalning av mellanskillnaden. I de fall säckhämtningsmärken har skickats till 

hushållet justeras avgiften först efter det att säckhämtningsmärken returnerats till Mise 

enligt hur många som har returnerats.  

 

 
 

 

När en byggnadsägare ändrar till avfallstjänsten Låst hus justeras ändringen från 

kalendermånad efter information om avslutad hämtning inkommit t ex från byggnadsägaren 

eller avfallsentreprenören. 

 

Exempel: 

Byggnadsägare meddelar om ändrad avfallstjänst från brännbart avfall låst hus (3-personer) 

till 8 fack i april. Justeringen sker från och med maj. Detta innebär att byggnadsägaren 

betalar 4 månader enligt avfallstjänsten Låst hus och 8 månader grundavgiften enligt 

avfallstjänsten 8 fack. 
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a) Om byggnadsägare väljer brännbart avfall för hämtning i säck sänds antal 

säckhämtningsmärken baserat på hur många personer som finns i hushållet och för 

hela året.  

b) Avfallsavgiften justeras enligt antal kalendermånader som den tidigare tjänsten varit i 

bruk och enligt hur många kalendermånader den nya tjänsten är i bruk.    

 

Exempel:  

Byggnadsägaren programmerar sitt Misekort i juni. Justeringen sker från och med juli 

månad. Byggnadsägaren betalar 6 månader säckhämtning och 6 månader låst hus (2 

personer). 

Byggnadssägaren får 7 st. säckhämtningsmärken för perioden och justering görs av fakturan. 

Under året 1,25 säckmärken per månad, avrundas nedåt. 

 

 

Om kunden väljer brännbart avfall till låst hus lämnas 1,25 st. säckhämtningsmärke tillbaka, 

avrundas neråt. Avfallsavgiften justeras med avfallstaxans pris för säckhämtningsmärke per 

returnerat säckhämtningsmärke. För resterande del av kalenderåret debiteras kunden i enlighet 

med den avgift som gäller för den nyvalda avfallstjänsten.  

 

Exempel:  

Byggnadsägaren lämnade in avfalls ändring i juni. Justeringen sker från och med juli månad. 

Byggnadsägaren betalar 6 månader säckhämtning och för 6 månader låst hus. 

Kunden lämnar tillbaka 7 säckhämtningsmärken. 1,25 säckmärken per månad, avrundas 

nedåt) 

 

 

a) Om kunden väljer brännbart avfall till låst hus kan samtliga säckhämtningsmärken 

returneras. Kunden får en justerad faktura baserad på hela kalenderåret. 

 

b) Om inte alla säckhämtningsmärken returneras justeras avfallsavgiften med 

avfallstaxans pris för säckhämtningsmärke per ej returnerat säckhämtningsmärke.  

 

Säckhämtningsmärken gäller för det år som står på märket dock kan fjolårsmärket användas 

under januari månad innan nya säckhämtningsmärken har skickats ut. 

 

Exempel: 

Byggnadsägaren programmerar sitt Misekort i juni. Justeringen sker från och med juli 

månad. Byggnadsägaren betalar då hela året för ”låst hus”. 

Byggnadssägaren returnerar 5 st. säckhämtningsmärken och får faktura efter hur många 

säckhämtningsmärken som returnerats till Mise. 

 

 

Max vikt per sopsäck: 12 kg 

Maxstorlek per sopsäck: 120 l 
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Byggnadsägare till egnahemshus och fritidshus som inte gör ett aktivt val av avfallstjänst 

inom 3 veckor efter att Mise har registrerat byggnaden i Mises kundregister, ansluts till den/de 

tjänst/er som gäller för just den adressen i enlighet med avfallsplanen. 

 

• Stadigvarande boende ansluts enligt hur många folkbokförda det är skrivna på 

byggnaden.  

• Fritidshusen ansluts till ett låst hus då byggnadsägare är folkbokförda utanför Mises 

medlemskommuner.  

• Byggnadsägare som inte gör ett aktivt val av avfallstjänst ansluts enligt följande till 

låst hus: 

o Mariehamn, Jomala ansluts till Möckelö 

o Hammarland ansluts till Kattby 

o Lumparland till Klemetsby 

o Sottunga till Hamnen 

o Kökar till Karlby 

• Fritidsbostadsägare som bor i en Mise kommun och inte gör ett aktivt val av 

avfallstjänst ansluts till ”fastboende i Mise medlemskommun utan Misekort”. 

 

Fritidsbyggnadssägare kan programmera om sitt Misekort till den kommun som man anser 

vara närmare fritidsbostaden. Byggnadsägaren ska då komma in med Misekortet och få det 

omprogrammerat till det låsta hus man väljer. 
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Närliggande byggnader med fastighetsnära hämtning kan, efter anmälan till Mise, medges rätt 

att dela avfallshantering under förutsättning att kraven på ordnad avfallshantering uppfylls. 

Byggnadsägarna (max 3 byggnader) betalar var sin grundavgift till Mise. Bostadsägare kan 

dela avfallskärl och tömningar med en granne. Flerbostadsbyggnader kan dela 

avfallshantering. 

 

 
Flerbostadshus med fastighetsnära hämtning kan efter anmälan till Mise dela avfallshantering 

under förutsättning att kraven på ordnad avfallshantering uppfylls. Ett gemensamt 

avfallsutrymme ska finnas. Alla flerbostadshus med tre eller fler bostäder ska ha fullständig 

fastighetsnära sortering. Om antal bostäder överstiger fem bör avfallshanteringen ske i 

separata kärl.  

 

 
Flerbostadshus med fastighetsnära hämtning kan efter anmälan till Mise dela avfallshantering 

under förutsättning att kraven på ordnad avfallshantering uppfylls. Ett gemensamt 

avfallsutrymme ska finnas. Alla flerbostadshus med tre eller fler bostäder ska ha fullständig 

fastighetsnära sortering. Om antal bostäder överstiger fem bör avfallshanteringen ske i 

separata kärl.  

 

 

En och två bostadsbyggnader kan dela avfallshantering. Varje byggnad betalar grundavgiften 

var för sig. Rörliga avgifter delas procentuellt upp på basen av vad byggnadsägarna har 

anmält till Mise. 
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Handläggare befullmäktigas att i enlighet med lag och lagstiftarens förtydliganden hantera det 

som berör nedskräpning. Verksamhetsledaren beslutar om tvångsutförande. I de flesta fall 

inkommer underlag för fakturering via ärendehanteringssystemet. 

 

 

 

Fakturering av transport av skrotfordon till bilskrot faktureras endast i undantagsfall i enlighet 

med beslut från ärendehanteringssystemet. Tills vidare bekostas de flesta transporter av 

landskapsregeringen. 

 

 
Om det krävs att fordonet städas ur innan skrotning faktureras fordonets ägare för avfallet 

som lämnats i fordonet till ägaren. Om det inte finns någon ägare att fakturera tar Mise 

kostnaderna. 

 

Exempel: Invägt uppstädat material fås på underlag från Svinryggens personal och 

faktureras enligt ”dumpat avfall” per kilo, enligt avfallstaxan. 

 

 

Fakturering av skrotbåtar kan innebära kostnader för transport, demontering eller för 

uppstädat avfall. Underlag för fakturering fås från beslut i ärendehanteringssystemet. 

 

Exempel: I beslutet från ärendehanteringssystemet finns en person som kan faktureras. Avgift 

för omhändertagande av dumpat avfall samt avgift för ”dumpat avfall” per kilo, enligt 

avfallstaxan faktureras till personen samt eventuella transportkostnader i enlighet med Mises 

prislista. 

 

 

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. Underlag för fakturering fås från beslut i 

ärendehanteringssystemet. 

 

Exempel: I beslutet från ärendehanteringssystemet finns en person som kan faktureras. Avgift 

för omhändertagande av dumpat avfall samt avgift för ”dumpat avfall” per kilo, enligt 

avfallstaxan faktureras till personen. 

 

 

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

invid återvinningsstationer m.m. klassas som sopdumpning. Det finns inte uppgifter om vem 

som har dumpat avfallet och således kan ingen specifik person faktureras. Mise tar 

kostnaderna. 
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Verksamheter som inte lyder under miljötillstånd eller miljögranskning och dumpar avfall 

eller hanterar avfall fel ska hanteras av Mise. Underlag för fakturering fås från beslut i 

ärendehanteringssystemet. 

 

 

 
Fakturering sker i enlighet med avfallstaxan vid uppföljningsinspektioner (andra 

inspektionstillfället) av hushåll, verksamheter och skrotbilar där brister konstaterats vid en 

första inspektion. Underlag fås från ärendehanteringssystemet. 

 

Exempel: 

Underlag från handläggare inkommer till kundtjänst som gör fakturan för inspektion. 

Underlaget inkommer från ärendehanteringssystemet. 
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Byggnadsägare som betalar avfallsavgift har rätt till ett Misekort per betald avgift. Misekortet 

är en värdehandling som krävs vid användande av återvinningscentraler och 

återvinningsstationer. Misekortet gäller tillsvidare. Mise ger ut parallella extra Misekort mot 

avgift i avfallstaxan (från och med godkänd avfallstaxa i maj/juni 2020).. 

 

Misekortet är inte bundet till person utan till bostadsbyggnaden och dess hushåll. Därför är 

Misekortet byggnadsägarens. Om ägaren hyr ut bostaden ska Misekortet lånas ut till 

hyresgästen, dock med ägarens namn på. Nya Misekort kan endast beställas av 

byggnadsägaren eller dess representant (disponent). 

 

 
Byggnadsägare som betalar samtliga grunddelar av grundavgiften får ett Misekort per bostad. 

 

Misekort sänds till nya byggnadsägare senast inom 3 veckor efter att Mise har fått in uppgifter 

om adressen för bostadsbyggnaden och vilken avfallstjänst kunden har valt. 

I de fall byggnadsägaren inte anmäler avfallstjänst skickas Misekortet ut efter 3 veckor för 

någon av Mises avfallstjänster.  

 

De byggnadsägare som inte gör ett aktivt val av avfallstjänst efter avslutad tömning hos 

avfallsentreprenör får efter 3 veckor ett nytt programmerat Misekort enligt den avfallstjänst de 

anslutits till. Eventuellt tidigare utsänt Misekort avprogrammeras.  

 

 

Kundtjänst tar kontakt tar med disponent/byggnadsägare om det är flera lägenheter som ska få 

Misekort. Bostadsbolag med fler än 10 bostäder får 1 Misekort extra per 10:e bostad. 

 

 

• Fritidsbostad som fått beslut om att ta hem avfall till det fasta boendet i en 

Misekommun. 

• Fritidsbostad som fått beslut om att ta hem avfall till det fasta boendet utanför en 

Misekommun. 

• Bostad som fått beslut om obebodd stadigvarande byggnad. 

• Bostad som fått beslut om att byggnadsägaren bor i servicebostad. 

 

 
Om byggnadsägaren/hyresgästen har tappat bort Misekortet, vid namnändring eller om kortet 

är trasigt (fysiskt) kan ett nytt Misekort beställas mot avgift i enlighet med avfallstaxan. 

Extra parallellt Misekort kan beställas mot avgift i enlighet med avfallstaxan (från och med 

godkänd avfallstaxa i maj/juni 2020). 

Ingen avgift krävs om kortet har konstruktionsfel eller programmeringsfel. Om Misekortet har 

blivit stulet krävs ingen avgift förutsatt att en polisanmälan kan uppvisas. 

 

 

Flerbostadshus faktureras till byggnadsägaren eller dess representant. Vill byggnadsägaren att 

hyresgästen ska betala Misekortet och att Misekortet ska skickas direkt till hyresgästen så ska 

hyresgästens namn sättas som c/o på fakturan. 
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Vid dessa fall ska Misekortet avslutas i SALTO. 

 

 

Kund är avslutad och byggnaden har övergått till den nya ägaren. 

 

 

Kund har felaktigt fått dubbla kundnummer och därmed ska det felaktiga Misekortet avslutas.  

 

 
Vid dessa fall ska Misekortet avaktiveras i SALTO låssystem. Uppgifterna finns kvar i 

SALTO men kortet fungerar inte vid återvinningstationer, Mise ÅVC och Misebilen. 

• I de fall bostaden ska få ett nytt Misekort på samma kundnummer 

• Om byggnaden fått beslut om obebodd stadigvarande byggnad 

• Om byggnaden fått beslut om att den boende bor i en servicebostad (serviceboende, 

ESB, institution). 

• Om byggnaden fått beslut om avgiftsbefrielse. 

• Borttappat/förlorat Misekort. Gör ett nytt Misekort på samma kundnummer.  

 

 

Byggnadsägare som har bytt avfallstjänst från Låst hus till fastighetsnära avfallshämtning av 

avfallskärl ska omprogrammera sitt kort. Om kunden inte kommer in och programmerar om 

kortet så ska Misekortet avaktiveras (ta bort nyckel) tills kunden kommer in. Kommer inte 

kunden in inom 3 veckor så görs ett nytt Misekort och skickas till kunden med faktura för nytt 

Misekort. 

 

 

Ett nytt Misekort görs baserat på kundens avfallstjänst och om det är en kund som ska ha 

Misekort 
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Kunder som besöker ÅVC/Misebilen och inte köper sopmärken på plats kan få ett 

avlämningskvitto som genererar en faktura i efterhand. 

 

Kunden får en kopia på vad som lämnats. Kunden faktureras enligt underlag beroende på om 

det är privatperson eller en verksamhet som lämnar avfallet. 

 

 
Om inte hushållet har ett Misekort som visas upp när hushållet besöker ÅVC debiteras en 

extra avgift vid besöket i enlighet med avfallstaxan. 

 

 
Då en privatperson boende i ett bostadsbolag lämnar avfall är det den boende som faktureras.  

Bostadsbolaget i sig är en verksamhet och faktureras enligt verksamhetskunder. 

 

 
Då en verksamhet lämnar avfall är det verksamheten som faktureras.  

Verksamheten faktureras enligt verksamhetskunder och visar sitt verksamhets Misekort. 
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Sopmärken sätts på säck eller lämnas till ÅVC personal. Sopmärken som lämnas löst till ÅVC 

personal ska lämnas tillbaka till Misekontoret för kassering. Sopmärkena är säkra och har en 

siffernumrering som gör att de är svåra att förfalska. Det är även lätt för ÅVC personalen att 

se de säkra sopmärkena då färgen på sopmärket syns tydligt mot sopsäcken. 

 

 

För att göra hanteringen av sopmärken så enkelt som möjligt för administrationen ska 

beställning av dessa kunna göras på flera olika sätt, enligt alternativen nedan: 

 

• Via hemsidan, ett formulär där man beställer önskat antal sopmärken som sedan 

skickas per post till kunden tillsammans med faktura. 

• Via kundtjänst, sopmärken kan beställas via telefon och skickas per post till kunden 

med faktura. 

• På Misekontoret, kortbetalning, kontant eller mot faktura 

• Köpa direkt på Mise ÅVC (endast kortbetalning) 

• Köpa direkt i Misebilen (endast kortbetalning) 

 

 
Hushållet faktureras enligt antal beställda/köpta sopmärken. Vid kontanthantering betalas 

beloppet direkt till Mise. 

 

 
När ett hushåll inom bostadsbolag beställer sopmärken så faktureras beställaren.  

 

 

Om kunden inte har haft tillräckligt med sopmärken för det avfallsslag man lämnat och inte 

kan köpa fler sopmärken på plats så kan ÅVC personalen skriva ett avlämningskvitto på den 

del av avgiften som fattats. Fakturering sker därefter. 

 

Tilläggsfakturering sker enligt ordinarie pris, enligt avfallstaxan. Fakturering sker i enlighet 

med rutiner för fakturering gällande sopmärken. 

 

Exempel: Kunden lämnar avfall och det kostar 4 sopmärken, men har endast 2 sopmärken 

som klistrats på avfallsslaget. Två sopmärken saknas och kunden har inte möjlighet att köpa 

fler på plats. Resterande 2 sopmärken skrivs upp på ett avlämningskvitto. ÅVC personalen 

lämnar avlämningskvittot till Misekontoret som fakturerar kunden.  

 

 

Sopmärken som har lämnats löst vid ÅVC ska returneras tillbaka med besöksstatistiken varje 

månad (senast 6:e varje månad). 
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Intern fakturering mellan Mise och dotterbolaget Proans sker i enlighet med avtal. Mise säljer 

idag tjänster för bokföring per timme, ekonomisystem m.m. 
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Om Mise tar alla kostnader för ett gemensamt event eller gemensam resa fakturerar Mise den 

andel som är överenskommet till samarbetspartnerna. 

 

Avlämningskvitton som lämnas in vid Mise ÅVC och Misebilen som gäller Lemlandskunder, 

faktureras efter sammanställning månadsvis till Lemlands kommun. 
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Verksamhetskunder som Mise ansvarar för eller verksamheter som inte kan anlita 

avfallsentreprenörer för hanteringen av det avfall som uppstår i verksamheten kan bli Mise 

verksamhetskund.  

 

 

Verksamhetskunderna erhåller ett Misekort per betald årsavgift. Misekort används för att 

lämna avfall till ÅVC. 

 

 

Verksamhetskunder kan köpa sopmärken för avlämning av brännbart avfall, 

återvinningsmaterial, trädgårdsavfall, möbler och övrigt grovavfall i säck. För att lämna avfall 

med sopmärken krävs ett Misekort. 

 

 

Verksamhetskunderna kan lämna avfall per släp eller säck när det gäller brännbart avfall samt 

övrigt grovavfall (120 liter, 12 kg) i enlighet med avfallstaxan för mottagning på ÅVC för 

verksamhetskunder. 

Vid större mängder vägs avfallet och verksamhetskunden betalar ett pris per kg. 

 

 

Farligt avfall faktureras enligt styckepris, enligt avfallstaxan/prislistan. 

 

 
Avfall faktureras styckepris och per kubik enligt avfallstaxan/prislistan. Fakturering av 

tömningsavgifter enligt fakturaunderlag från Kökar och Sottunga fakturerar Mise 

tömningsavgifter till verksamheter. Fakturering sker för brännbart avfall och 

återvinningsmaterial. 

Tömningsavgiften faktureras per säck/kärl (140–660 l kärl) samt avfall per kubik, enligt 

avfallstaxan. 

 

 
Verksamheter som har fastighetsnära avfallshämtning på fasta Åland faktureras rörliga 

avgifter i enlighet med avfallstaxan/prislistan. 

 

 
Verksamheter som hyr komprimatorer/flak/containers av Mise faktureras vanligtvis för denna 

kvartalsvis i enlighet med Mises prislista. 

 

 
Stora mängder byggavfall (t.ex. insamling i container eller flak) hänvisas till entreprenörer. 

Övrigt byggavfall upp till ett bilsläp kan avlämnas på Mise ÅVC enligt mottagningsutgifter 

per släp och säck. 
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Mise sammanställer ett fakturaunderlag för tömda avfallskärl varje månad som skickas till 

entreprenör som underlag för ersättning. 

 

Underlaget ska skickas senast den 10:e i månaden. 


