Namn
c/o
Adress
Postadress
Land

Bästa fritidshusägare
Välkommen till Mise! Vänligen välj ett av alternativen för önskad avfallstjänst.
Meddela uppgifterna till Mise med fördel på avsedd blankett per e-post eller post.
Vi behöver dina uppgifter inom två veckor.
Information
Byggnader där minst en person är folkbokförd samt byggnader som beskattas som stadigvarande bostad eller
fritidsbostad ska registreras hos Mise, även de som står tomma. Kom även ihåg att meddela om byggnaden
innehåller flera lägenheter. Om byggnaden är uthyrd är det byggnadsägaren som ansvarar för
avfallshanteringen.
Om du inte inkommer med svar ansluts hushållet automatiskt till avfallstjänsten ”låst hus för
brännbart avfall”.
Om du inte anmält dig tidigare och har ägt byggnaden en längre tid kommer du att faktureras för den tiden du
ägt byggnaden, dock max 5 år utöver aktuellt kalenderår.
Om uppgifterna är felaktiga eller om du har frågor bör du kontakta oss per telefon, e-post.
Val av tjänst:
Avfallsavgift för fritidsbostad med brännbart avfall till låst hus
Fritidsbostadens Misekort programmeras så att det fungerar som nyckel till ett låst hus dit hushållet för sitt
brännbara avfall. Inga avgifter från avfallsentreprenörer tillkommer.
Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseFyran
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och två återvinningsfraktioner. Antal
tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken. Tömningar startar automatiskt varje år enligt intervall i
området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises kundtjänst. Tömningarna
debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.
Avfallsavgift för fritidsbostad med MiseÅttan
Avfallstjänsten innebär hämtning av brännbart avfall, bioavfall och fem återvinningsfraktioner. Antal
tömningar per år för A-kärl är minst 7 stycken och B-kärl minst 3 stycken. Tömningar startar automatiskt
varje år enligt intervall i området mellan perioden juni-augusti. Önskas fler tömningar kontakta Mises
kundtjänst. Tömningarna debiteras per tömning enligt Mises avfallstaxa.

Aktuell avfallstaxa finns på www.mise.ax
Särskild avgift för fritidsbostad på grund av att avfallet tas hem till fast boende behöver ansökas separat.
Ansökningsblankett kan hämtas ner från hemsidan https://mise.ax/anmalning-fritidsbostad/
Eller skickas per post/ e-post, kontakta Mises kundtjänst.
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INKOM
Fylls i av Mise
ANMÄLNINGSBLANKETT FÖR FRITIDSBOSTÄDER PÅ FASTA ÅLAND
Varje byggnad ska registreras, har du flera byggnader ska varje byggnad skickas in på en separat blankett.

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

Uppgifter om byggnaden
Byggnadsägare

Kundnummer

Byggnadens adress

ByggnadsID

Postnr och ort

Antal bostäder

Telefon/e-post

Fakturering
Kontaktperson (om annat än byggnadsägaren)
Adress

Postnr och ort

Telefon/e-post

Faktura skickas till byggnadsägaren/disponent, ej hyresgäster.
Byggnaden är ett:
Nybygge, inflyttningsdag:
Äldre hus, överlåtelsedag:
Tidigare byggnadsägare:

Välj alternativ 1 eller 2

1.

□ Brännbart- och bioavfall till låst hus
Hushållet önskar ansluta sig till

Jomala: □ Möckelö norr om S-market,
Hammarland: □ Kattby,

□ Överby

□ Skarpnåtö

□ Klemetsby
Mariehamn: □ Lervik
Lumparland:

2.

□ Anslutning till Mises fyrfackssystem
Valbar då fritidsbostaden finns på en upphandlad väg.

Avfallstjänst

Kärl

MiseFyran

A kärl

Tömningsintervall (dagar),
som kan väljas
□ 7*, □ 14

MiseÅttan

A kärl

□ 7*, □ 14

MiseÅttan

B kärl

□ 14, □ 28

Utkörning och hämtning av kärl debiteras enligt gällande avfallstaxa.
* Varje veckas tömning enbart i tätort (Kalmarnäs, Sviby, Jomalaby, Möckelö)

Slamtömning

□ Fastigheten är ansluten till kommunens avloppsnät
□ Fastigheten är inte ansluten till kommunens avloppsnät. Blankett finns att hämta ner på https://mise.ax/ovrigaanmalningar/ om ej
bifogad skickar Mise en separat blankett.
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