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Jäteasemien yhtenäistaksa 1.1.2016 alkaen

10532/14.06.02/2015

Kyjäte § 44

Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä jätelain mukaisesti jär jes tä-
mäs tään jätehuollosta jätemaksua, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta ai-
heu tu vat kustannukset. Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useam mas-
ta maksusta.

Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin
kun nan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jä te tak sas ta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vai kut ta-
mis mah dol li suuk sien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä kos ke van
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41 §:ssä.

Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jä te mak-
sun kunnan hyväksymän taksan mukaisesti.

Kymen jätelautakunnan tulee vahvistaa jäteasemien yhtenäistaksa, kos ka
hinnasto toimii laskutusperusteena jätelain 33 §:n tarkoittaman kun nan
toissijaisella vastuulla tapahtuvan jätteen vastaanoton osalta.

Jäteasemien vastaanottomaksut pysyvät pääosin nykyisellään.

Kovien muovien vastaanotto erillisenä jakeena maksutta on osoit tau tu nut
kannattamattomaksi korkeiden käsittely- ja kuljetuskustannusten vuok si.
Hyödynnettävien muovien hyvityshinnat korreloivat jakeen laa dun kanssa
ja se asettaa haasteita löytää kustannustehokkaita hyö dyn tä mis ka na via
sekalaiselle HDPE- ja HDPP- muoville.

Kovat muovit esitetään poistettavaksi mainintana hinnastossa ja jae vas-
taan ote taan energiajakeena vuonna 2016. Lajittelu tehdään kui ten kin
vakiintuneeseen malliin edelleen jäteasemilla.

Energiajätteeseen esitetään 4 €:n korotusta / m³, jolla katetaan kovien
muo vien erilliskeräyksestä, käsittelystä ja hyödyntämisestä aiheutuvia kus-
tan nuk sia. Hyödyntämiskelvottoman jätteen hintaan esitetään 2 €:n ko ro-
tus ta / m³ jäteveron korotuksen vuoksi.

Hinnastossa säilyy edelleen lajitteluun kannustavuus ja kohtuullinen hin ta-
ta so.

Kymenlaakson Jäte Oy esittää Kymen jätelautakunnalle määrättäväksi jä-
te ase mien yhtenäistaksan ja otettavaksi käyttöön 1.1.2016 alkaen.

Esitys jäteasemien vastaanottohinnoista 1.1.2016 alkaen on

liitteenä nro 5.

Esitys jäteasemien yhtenäistaksan vastaanottohinnastosta ja kuulutus
asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin,
Poh jois-Ky men laak sos sa ja kaupunkilehti Ankkurissa 4.11.2015, Pi tä jän
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Uutisissa, Loviisan Sanomissa, Östra Ny lan dis sa sekä Kymen sanomissa
3.11.2015.

Asiakirjat asetettiin nähtäväksi seuraaviin paikkoihin:
 Kymen jätelautakunta, Valtakatu 33, 45700 Kuusankoski 
 Iitin kunnan yhteispalvelupiste, Rautatiekatu 20, 47520 Kau sa la
 Mäntyharjun kunnan yhteispalvelupiste, Ase ma tie 3, 52701

Mäntyharju
 Lapinjärven kunnanviraston yhteispalvelupiste, La pin jär ven tie 20 A,

07800 Lapinjärvi
 Pyhtään kunnanvirasto, Siltakyläntie 175, 49220 Siltakylä sekä
 Kymen jätelautakunnan ja kuntien internetsivut, ajalla 29.10

-19.11.2015.

Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 19.11.2015 klo
12.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja Ym pä-
ris tö ta lo PL 32, 45701 Kuusankoski.

Kannanottoja vireillä olevasta taksaesityksestä ei tullut yhtään.

Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rau tiai nen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi

Yhdyskuntatekniikan johtajan ehdotus:

Kymen jätelautakunta määrää jäteasemien vastaanottomaksutaksan hin-
nas ton esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2016 alkaen.

Kymen jätelautakunnan päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin

____________
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