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Kymen jätelautakunnan ekomaksut ja lukollisten yhteiskeräyspisteiden vuosimaksut 1.1.2019
alkaen
5434/02.04.00/2018
Kyjäte § 29
Jätelain 78 §:n mukaan kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksu, jolla katetaan tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset.
Jätemaksu voi muodostua yhdestä tai useammasta maksusta.
Jätelain 79 §:n mukaan jätemaksun perusteista määrätään tarkemmin kunnan hyväksymässä jätetaksassa. Kunnan on tiedotettava jätetaksasta
yleisesti siten kuin kunnalliset ilmoitukset kunnassa julkaistaan. Vaikuttamismahdollisuuksien varaamisesta jätetaksan hyväksymistä koskevan
asian käsittelyssä säädetään hallintolain 41§:ssä.
Jätelain 81 §:n mukaan kunnan jätehuoltoviranomainen määrää jätemaksun kunnan hyväksymän jätetaksan mukaisesti. Taksan tulee sisältää
kaikkia jätemaksuja koskevat tekstimuotoiset kantoperusteet sekä maksujen numeeriset taksataulukot.
Kymenlaakson Jäte Oy:n toimialueella on ollut ekomaksu käytössä Kouvolassa, Iitissä, Mäntyharjulla, Lapinjärvellä, Pyhtäällä, Miehikkälässä ja
Virolahdella.
Kotkassa perusmaksu sisältyy loppujäteastian tyhjennysmaksuun, taksa on
vahvistettu 1.7.2018 alkaen vuodeksi eteenpäin.
Ekomaksun kantoperusteita on yhtenäistetty, nämä tekstimuutokset on
merkitty taksan tekstiosaan keltaisella luvussa IV ja V.
Kotkassa ja Kouvola-Iitti alueella lautakuntamaksu sisältyy loppujäteastian
tyhjennysmaksuun. Mäntyharjulla, Lapinjärvellä ja Pyhtäällä on ekomaksun
yhteydessä kannettava erillinen lautakuntamaksu. Haminassa, Virolahdella
ja Miehikkälässä lautakuntamaksu sisältyy ekomaksuun.
Vuonna 2018 eko- ja perusmaksuja on budjetoitu kannettavan yhteensä
2,0 miljoonaa euroa, joilla rahoitetaan jäteasemien, vaarallisten jätteiden ja
keräystempausten sekä neuvonnan, tiedotuksen ja valistuksen kustannuksia sekä tuottajayhteisöjen verkostoa täydentävien ekopisteiden ylläpitoa.
Kymen Jätelautakunta ei esitä korotuksia lautakuntamaksuun.
Hamina ja Virolahti ovat jo tehneet päätökset jätehuollon palvelutehtävien
siirrosta Kymenlaakson Jäte Oy:lle. Miehikkälässä siirtokeskustelu on
käynnissä.
Virolahdella ekomaksussa on katettu pienjäteaseman tontin ennallistamiskustannusta, joka työn valmistuttua nyt jää pois, minkä takia taksaa esitetään laskettavaksi Miehikkälän kanssa samalle tasolle. Haminassa on ollut
sama taksa kuin Miehikkälässä.

Haminan ekomaksujen laskutusrekisteri on valmistunut. Ympärivuotisessa
käytössä on 10135 asuntoa ja ei-ympärivuotisessa käytössä 1653 asuntoa,
mikä antaisi nykyisellä taksalla ekomaksun tuotoksi vuositasolla 350 551 €,
mikä on 50 000 € enemmän kuin viime vuodelle toteutuneet kustannukset.
Tämän takia ekomaksun yksikköhintoja esitetään laskettavaksi 10 %:lla.
Kymenlaakson Jäte Oy tulee perustamaan lukollisia yhteisastioita Miehikkälään, Virolahdelle ja Haminaan vailla kiinteää tieyhteyttä olevien kiinteistöjen käyttöön. Vuosimaksuiksi esitetään Pyhtäällä käytössä olevia
maksuja, jotka ovat n. 45-48 % alhaisemmat kuin nykyisessä taksassa
vahvistetut hinnat.
Mäntyharjun, Lapinjärven, Pyhtään sekä Kouvola-Iitti taksa-alueiden ekomaksut esitetään pidettäväksi nykyisellään.
Kunnittaiset ekomaksutaksa- ja yhteiskeräyspisteiden vuosimaksutaulukot
Kymen Jätelautakunnalle vahvistettavaksi 1.1.2019 alkaen.
liitteenä nro 3.
Esitys ekomaksuiksi ja kuulutus asian vireillä olosta ja kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista julkaistiin:
Pitäjänuutisissa 1.11.2018
Loviisan Sanomissa, Östnylandissa 2.11.2018
Pohjois-Kymenlaaksossa ja kaupunkilehti Ankkurissa 7.11.2018
sekä lähetettiin kuntiin julkaistavaksi kuntien omalla ilmoitustaululla
yleisessä tietoverkossa.
Asiakirjat olivat nähtävänä yleisessä tietoverkossa www.kouvola.fi sekä
www.kymenjatelautakunta.fi
Kirjalliset kannanotot oli jätettävä Kymen jätelautakunnalle 16.11.2018 klo
15.00 mennessä osoitteella: Kymen jätelautakunta / Tekniikka- ja ympäristötalo, PL 32, 45701 Kuusankoski.
Määräaikaan 16.11.2018 klo 15.00 mennessä ei saapunut yhtään kannanottoa.
Lisätietoja: Kymen jätelautakunnan jätehuoltopäällikkö Leena Rautiainen,
p. 02061 58143, leena.rautiainen(a)kouvola.fi
Jätehuoltopäällikön ehdotus:
Kymen jätelautakunta määrää ekomaksut ja yhteiskeräyspiteiden vuosimaksut esitetyn mukaiseksi ja voimaan tulevaksi 1.1.2019 alkaen.
Kymen jätelautakunnan päätös:
Päätösehdotus hyväksyttiin.
____________

