AVTAL OM ADRESSÄNDRINGSTJÄNSTER

FLYTTNINGSANMÄLAN
JAG MEDDELAR UPPGIFTERNA (kryssa för):

Till Statens ämbetsverk på Åland Magistratavdelningen (lagstadgad flyttningsanmälan)
Du kan också göra flyttningsanmälan per telefon på numret 02 002 7100 (ej postadress)
Flyttning

Flyttningsdatum

Tillfällig flyttning (hemkommunen ändras inte)

Orsak till tillfällig flyttning

Datum då det tillfälliga boendet börjar

20

20

beräknas upphöra

20

Till Posten Åland (avtal om adressändrings- och eftersändningstjänster)
Flyttning
(eftersändning av postförsändelser)

Avbrott i postutdelningen

Fortsatt eftersändning
Avgiftsbelagd tjänst

Anmälan om parallelladress
(skriv adressen i punkten "Ny adress".)

Tjänsten börjar

euro

Mottaget av
Slutdatum vid tidsbestämd adressändring eller
20
avbrott i utdelningen

20

OBS. Postens tjänst kan inledas tidigast tre hela arbetsdagar efter det att meddelandet inlämnats.

Fyll i uppgifterna om alla personer som berörs av flyttningen. Var vänlig texta!
Personbeteckning

från

Släktnamn och förnamn (understrecka tilltalsnamnet)

Gammal adress (gata/väg, husnr, trappuppgång, lägenhetsnr, by)

Yrke

Postnummer

Postkontor

Postnummer

Postkontor

Land (vid flyttning från utlandet )
Ny adress (gata/väg, husnr, trappuppgång, lägenhetsnr, by)

till

Kommun där den nya adressen finns

Land och delstat (vid flyttning utomlands)

Om du i samband med flyttningen vill ha din post till en annan än den som anges i punkten "Ny adress" skall du anteckna den här
postadress

Postnummer

Adress (gata/väg, husnr, trappuppgång, lägenhetsnr, by)

Postkontor

Tilläggsuppgifter för Statens ämbetsverk på Åland (ifylls alltid när man anmäler uppgifter till Magistratavdelningen)
Den flyttandes boendeform vid flyttning inom Finland
äger byggnaden

Statens Ämbetsverk på Åland/magistratsavdelningen

Avgiften till Posten

äger aktierna som berättigar
till bostadslägenheten

bostadsrättsboende

annat boende
Andra ev. tilläggsuppgifter (föregående boendes namn, ny byggnad)

Hemkommun efter flyttningen

Lägenhetens igenkänningstecken

Fastighets- och byggnadsbeteckning
Kommun

By/stadsdel

Byggnad/kvarter

Hemman/tomt

Byggnad

E-postadress (frivillig uppgift; registreras i befolkningsdatasystemet)

Ort och datum

Flyttarens underskrift och namnförtydligande

STATENS ÄMBETSVERK PÅ ÅLAND
MAGISTRATSAVDELNINGEN

hyresboende

arbetsbostad

Bokstav

Nr och bokstav

Mottaget av

Telefonnummer dagtid

7.000x4 03/10 (20366)

Blanketten returneras till Posten eller Statens ämbetsverk på Åland

Tidsbestämd flyttning (efter periodens slut
delas postförsändelserna ut till den gamla adressen)
Avgiftsbelagd tjänst

(Skriv adressen i punkten "Gammal adress".)

IFYLLNINGSANVISNINGAR
Kryssa för om du vill göra lagstadgad flyttningsanmälan och/
eller avtala med Posten om adressändrings- och eftersändnings
tjänster.
FLYTTNING Till Statens ämbetsverk på Åland/Magistratsavdelningen
Kryssa för om din permanenta adress ändrar. När man flyttar
och byter bostad eller hemkommun eller flyttar utomlands är
man enligt lagen skyldig att meddela detta till Statens ämbetsverk på Åland/Magistratsavdelningen. Flyttningsanmälan skall
enligt lagen göras senast en vecka från flyttningsdagen. Enligt
flyttningsanmälan ändras din permanenta adress i befolkningsdatasystemet. Fyll i flyttningsdagen på för den avsedd plats.
TILLFÄLLIG FLYTTNING Till Statens ämbetsverk på
Åland/magistratsavdelningen Kryssa för om det är fråga
om tillfälligt boende. Vid anmälan till Statens ämbetsverk på
Åland/Magistratsavdelningen måste du fylla i punkten Orsak
för tillfällig flyttning och övriga eventuella tilläggsuppgifter tex.
arbetsuppgifter som varar högst ett år, studier, sjukdom; boende
i anstalt eller vårdinrättning och liknande; vistelse utomlands
i högst ett år samt punkten Tilläggsuppgifter för Statens ämbetsverk på Åland.
Vid en tillfällig flyttning ändras inte en persons permanenta
bostad och hemkommun, t.ex. om man flyttar till en annan
ort för att studera. Många myndigheter behöver ändå känna
till den tillfälliga adressen. Skriv in flyttningsdagen och (den
beräknade) dagen då det tillfälliga boendet upphör på för dem
avsedda platser. Flyttning till semesteradress medd elas
endast till Posten.
UPPGIFTER OM DEM SOM FLYTTAR För alla som flyttar
antecknas här personbeteckning, släktnamn, förnamn; understrecka tilltalsnamnet: Yrket antecknas, om man känner till det.
FRÅN Anteckna här den gamla adressen du flyttar från samt
landet om du flyttat från utlandet.
TILL Anteckna här den nya adressen (bostadsadressen/post
adressen), kommunen du flyttar till samt landet och delstaten
och staten om du flyttar utomlands.
Om du i samband med flyttningen vill ha din post till en annan
adress än den du flyttar till/den du bor på, skall du uppge det på
postadress. Denna adress registreras hos Statens ämbetsverk
på Åland/Magistratsavdelningen. Om du kryssar för att dina
uppgifter meddelas både till Posten och Statens ämbetsverk på
Åland/Magistratsavdelningen, eftersänds postförsändelserna
från den gamla adressen till denna adress.
TILL ÄGGSUPPGIF TER Statens ämbetsverk på
Åland/Magistratsavdelningen
I denna punkt uppger boendeform, hemkommun och noggranna
uppgifter om fastigheten och byggnaden samt den föregående
boendes namn om känt.
E-POSTADRESS E-postadressen registreras i befolknings
-datasystemet

ANMÄLNING AV ADRESSÄNDRINGSTJÄNSTER
TILL POSTEN
Kryssa för önskat alternativ och se följande stycke om avtal
om adressändrings- och eftersändningstjänster.

AVTALSVILLKOR FÖR ADRESSÄNDRINGS- OCH
EFTERSÄNDNINGSTJÄNSTER
UTDELNING TILL RÄTT ADRESS
Postens uppgift är att dela ut en postförsändelse till den adress
som antecknats på försändelsen. Utdelning av försändelsen till
den rätta adressaten säkras då avsändaren använder rätt adress
och adressaten meddelar den ändrade adressen till Posten.
Postförsändelsen delas inte ut om det pga. bristfälligt antecknade adressuppgifter föreligger en fara för att försändelsen
hamnar hos fel adressat. Posten behandlar dessa försändelser

i enlighet med Postens allmänna leveransvillkor. Avsändaren
ansvarar för den felaktiga adressen också när adressen är
formellt rätt, men fel i förhållande till adressatens verkliga
adress.
POSTENS ADRESSREGISTERSYSTEM
Posten har rätt att upprätthålla och underhålla adressregistersystem. Systemet används för att kunna utdela försändelser
med felaktiga eller bristfälliga adresser.
Posten har rätt att lagra också personbeteckningarna i adressregistersystemet. Personbeteckningen behövs för att identifiera
personer med samma namn. Med den säkerställs också att
systemet är pålitligt och kan kontrolleras och att Postens utdelningstjänster fungerar felfritt.
Personbeteckningar lämnas inte ut av Posten.
POSTENS ADRESSÄNDRINGS- OCH EFTERSÄNDNINGSTJÄNST
Eftersändningstjänsten för postförsändelser förutsätter att
adressändringen meddelas på denna blankett till Posten.
Posten levererar postförsändelserna inom Åland från den
gamla adressen till den nya under tre månader. Samtidigt (eller
senare) som adressändringen görs kan man avtala om förlängd
eftersändningstid och betala tjänsten.
Tjänsten kan dock inledas tidigast tre (3) hela arbetsdagar efter
det att meddelandet inlämnats. Anteckna som begynnelse
dag det datum från vilket du vill att postförsändelserna eftersänds.
Posten eftersänder försändelserna till den angivna adressen
under överenskommen tid enligt den tidsbestämda adressändringen. Om datum för upphörande inte antecknats fortsätter
tjänsten under tre månader. En tidsbestämd adressändring
ändrar inte den permanenta adressen.
Posten uppbär en ny transportavgift för eftersändningen av
paket och andra varuförsändelser.
Posten eftersänder till Finland och utlandet endast 1 och 2
klass brev avgiftsfritt i en månad. Samtidigt som adressändringen görs kan man avtala om förlängd eftersändningstid och
betala tjänsten. Posten ansvarar för eftersändningen endast
i de fall att eftersändningstjänsten eller den tidsbestämda
adressändringen är i kraft.
Posten svarar för utdelningen av expressförsändelser i enlighet
med den adress som är antecknad på försändelsen.
En ny transporttid enligt försändelselag räknas fr.o.m.
eftersändningen.
AVBROTT I UTDELNINGEN SOM MEDDELAS AV MOT
TAGAREN
Mottagaren kan avbryta utdelningen av post till sin adress.
Avbrottet görs för en viss tid som är högst tre månader. Posten
förvarar under denna tid all post som utdelas till adressaten i
grundutdelningen. Förvaringstiden är en avtalad tidsperiod
eller den i Postens allmänna leveransvillkor föreskrivna liggetiden. Liggetiden bestäms enligt försändelseslag och kan
variera och vara kortare än tiden för avbrottet i utdelningen.
Mottagaren överenskommer samtidigt om hur försändelserna
skall avhämtas eller leveras efter att avbrottet upphör. Om försändelser som skall avhämtas inte hämtas efter utgången av
tiden returneras de av Posten till avsändarna eller behandlas
som obeställbara.
Poste Restante
Brevförsändelser som adresseras till Poste Restante förvaras
ankomstmånaden plus en kalendermånad. Ej avhämtade försändelser returneras därefter till avsändaren. Liggetiden för
övriga försändelser bestäms enligt försändelseslaget.
PRISER OCH ANDRA VILLKOR
Priserna följer Postens gällande prislista. Posten betalar en
skadeersättning högst enligt de maximiersättningsbelopp per
försändelseslag som stadgas i Postens allmänna leveransvillkor. Om postförsändelse återsänts till avsändaren är Posten
inte ersättningsskyldig.

