Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

Allmän information
• Alla ägarbyten ska meddelas till Mise. Ägarbytet lämnas in med fördel på avsedd blankett.
• För att den tidigare ägarens betalningsskyldighet ska upphöra ska namnuppgifter om de nya
ägarna meddelas till Mise.
• Misekort ska returneras när ägarförhållandet upphör.
Avfallsavgiften för nuvarande kalenderår
• Avfallsavgiften övergår till den nya ägaren vid månadsskiftet efter att byggnaden enligt
köpebrevet bytt ägare.
• Är inte avfallsavgiften betald för perioden fördelas avfallsavgiften mellan den tidigare ägaren och
den nya ägaren.
• Om avfallsavgiften är betald kan den tidigare ägaren och den nya ägaren med fördel sinsemellan
komma överens om avfallsavgiften för resterande kalenderår.
• Om ingen överenskommelse sker mellan tidigare och nya ägare ska den tidigare ägaren komma
in med en kopia på köpebrevet samt en begäran om återbetalning till Mise för att få återbetalning
för resterande kalenderår. Begäran ska göras skriftligt, med fördel på denna blankett.
Hur man fyller i blanketten
Uppgifter om byggnaden
- Fyll i tydligt byggnadens adress, har inte byggnaden någon adress (t ex skärgården) vänligen
skriv gårdens namn. Fyll även i postnummer och ort.
- Fyll gärna i byggnads ID eller fastighetsbeteckningen, den står på köpebrevet.
- Om det är fler bostäder inom byggnaden, fyll även i antalet bostäder.
Uppgifter om den tidigare ägaren
- Fyll i tydligt uppgifterna om de personer som var ägare av byggnaden innan ägarbytet. Tänk
på att fylla i nuvarande adress och kontaktperson.
Uppgifter om den nya ägaren
- Fyll i de nya ägarnas namn. För att den tidigare ägarens betalningsskyldighet ska upphöra ska
namnuppgifter om de nya ägarna meddelas till Mise.
- Om känt, fyll även i deras nuvarande adress.
- Om överlåtelsedatum skiljer sig från köpedatum, fyll i överlåtelsedatum.
Begäran om återbetalning för resterande kalenderåret
- Endast om fakturan är betald för hela kalenderåret kan tidigare ägare begära återbetalning för
resterande kalenderår.
- För att återbetalning ska ske måste tidigare ägare lämna in begäran om detta samt bifoga
kopia på köpebrevet där överlåtelsedatum framgår. Utan köpebrev görs ingen återbetalning.
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INKOM
Fylls i av Mise
BLANKETT ANMÄLAN OM ÄGARBYTE
Uppgifter om byggnaden
Byggnadens adress

ByggnadsID

Postnr och ort

Antal bostäder

All behandling av personuppgifter sker enligt bestämmelserna i dataskyddsförordningen. Mer information hittar du på mise.ax.

Uppgifter om den tidigare ägaren
Byggnadsägare

Kundnummer

Kontaktperson (om annan än ägaren)

Telefon

Kontaktadress

Postnummer och ort

Telefon/e-post

Uppgifter om den nya ägaren
Namn

Överlåtelsedatum

Adress (om känt)

Postnr och ort

Telefon/e-post

Sista tömningsdag (datum): __________________________
Kärl

Kärlen lämnas kvar till nya ägare
Kärl önskas tas bort:
A-kärl
B-kärl

kompletteringskärl

Vid slutfakturering: Tjänsten avslutas vid månadens slut och den tidigare byggnadsägaren faktureras. Om kärl lämnas
kvar men nya ägaren inte önskar tjänsten debiteras tidigare byggnadsägaren för upphämtning av kärl enligt gällande
avfallstaxa. Vid eventuella kvarvarande hyresgäster måste nya ägaren meddela avfallstjänst till Mises kundtjänst.

Begäran om återbetalning för resterande kalenderåret
Återbetalning för resterande kalenderåret önskas. Kopia på köpebrevet bifogas.

Kontoinnehavare
IBAN-nummer

BIC/Swift

Namn: _____________________________________________
Datum: ___ / ____ 20 _____

Blanketten returneras till Mise per e-post eller post.
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