Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski

HAKEMUS KIINTEISTÖN JÄTEHUOLLON KESKEYTTÄMISEKSI
Tällä lomakkeella haetaan jäteastian tyhjennyksen pitempiaikaista keskeytystä (yli 6 kk), kun kiinteistön käyttö on
estynyt. Lomakkeella voi myös ilmoittaa käyttökelvottomasta kiinteistöstä. Perustelut ovat pakollisia.

KUNTA ________________________
1. Kiinteistön
haltija/ omistaja

Nimi
Postiosoite

Laskutusosoite
Puhelinnumero
2. Kiinteistön tiedot

Sähköposti

Kiinteistön osoite
Tilan nimi

Kiinteistörekisteritunnus

Rakennustyyppi

 omakotitalo

 vapaa-ajan asunto

Kiinteistön käyttö

 asutaan ympäri vuoden

 satunnaisesti/ kesäisin

 asuinkunnossa oleva, käyttämätön kiinteistö (kohta 3)
 käyttökelvoton kiinteistö (kohta 4)
Asukkaiden lukumäärä _____

3. Käyttämätön
kiinteistö

Haen keskeytystä ajalle ____. ____. 20____ - 31.12.20____
Vakituisen kiinteistön jätehuolto voidaan keskeyttää korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan.
Keskeytys ei koske perusmaksua.

Perustelut (pakollinen):

4. Käyttökelvoton
kiinteistö

Haen vapautusta jätehuollosta alkaen ___.___. 20___

5. Hakijan
allekirjoitus

Vakuutan yllä olevat tiedot oikeiksi. Sitoudun ilmoittamaan kiinteistössä tapahtuvista muutoksista
jätehuoltoviranomaiselle.

Hakemukseen tulee liittää rakennusvalvonnan tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto.
Perustelut ja lisätietoja (pakollinen):

Paikka ja aika

Lomakkeen palautus

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi

Allekirjoitus ja nimenselvennys

Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Petäjävesi, Saarijärvi, Uurainen, Äänekoski

Perusteet hakemuksen käsittelyyn
Käyttämätön kiinteistö
Kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaan poikkeustapauksissa ja erityisin perustein voidaan poiketa
jätehuoltomääräysten mukaisista tyhjennysväleistä. Kiinteistön jätehuolto voidaan keskeyttää vakituisesti
asutulle kiinteistölle, jos kiinteistö on jäänyt tyhjilleen muuton tai muun perustellun syyn vuoksi.
Keskeytyksiä ei myönnetä vapaa-ajan kiinteistölle. Tilapäinen keskeytys ei koske perusmaksua.
Keskeytys voidaan myöntää korkeintaan kolmeksi vuodeksi kerrallaan kalenterivuoden loppuun, jonka
jälkeen hakemus on uusittava.
Asuinkelvoton kiinteistö
Jätelain (646/2011) mukaan kaikkien kiinteistöjen on liityttävä järjestettyyn jätehuoltoon, eikä poikkeuksia
myönnetä, mikäli kiinteistö on asuinkelpoinen. Mikäli kiinteistö todetaan asuinkelvottomaksi, voidaan se
vapauttaa jätehuollosta esittämällä jätelautakunnalle kirjallinen todistus asuinkelvottomuudesta
(rakennustarkastajan tai muun riippumattoman asiantuntijan lausunto rakennuksen kunnosta).
Päätös toimitetaan hakijalle kirjallisesti. Päätös annetaan tiedoksi myös Sammakkokangas Oy:lle.

Yhteystietoja:
Jätehuollon viranomaistoiminta

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, 43101 Saarijärvi
Käyntiosoite: Saarijärven kaupungintalo,
Sivulantie 11, Saarijärvi
jatelautakunta@saarijarvi.fi
Lisätietoja
Jätehuoltoasiamies, 050 3903 765
Jätehuoltosuunnittelija, 044 4598 249

Neuvonta, jätekuljetukset ja laskutus

Lomakkeen palautus

Sammakkokangas Oy
044 4685 502
info@sammakkokangas.fi
www.sammakkokangas.fi

Sydän-Suomen jätelautakunta
PL 13, Sivulantie 11, 43101 Saarijärvi

