LUHANGAN KUNTA
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1.1.2017 alkaen

Hyväksytty
Rakennuslautakunta 6.10.2016, § 49
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LUHANGAN KUNTA

YLEISTÄ
Jätelain (646/2011) 78 §:n mukaisesti kunnan on perittävä järjestämästään jätehuollosta
jätemaksua, jolla katetaan sille tehtävän hoitamisesta aiheutuvat kustannukset. Jätemaksuilla
katetaan kaikki kustannukset, joita aiheutuu jätehuollon toteuttamisesta (esim. jätteiden kuljetus,
käsittely ja hyötykäyttö, neuvonta, tiedotus ja valistus, jätehuollon kehittäminen ja investointeihin
varautuminen). Jätemaksuilla katetaan myös lakisääteisten jätehuollon viranomaistehtävien
hoitaminen.
Muut kun tässä taksassa mainitut jätteet tulee kiinteistön-/jätteenhaltijan toimittaa omalla
kustannuksellaan luvanvaraiseen jätteenkäsittelylaitokseen, jätteenkuljetusluvan omaavan
yrittäjän toimesta.

SOVELTAMISALUE
Tätä taksaa sovelletaan koko Luhangan kunnan alueella

PERUSMAKSU
Jätelain mukaan jätemaksu, jolla katetaan jäteneuvonnasta, rekisterin ylläpidosta ja muista
vastaavista jätehuollon järjestämiseen liittyvistä tehtävistä aiheutuvat kustannukset, voidaan
periä erillisenä perusmaksuna.
Perusmaksun maksuvelvollisuus on sillä, joka on hallinnut kiinteistöä vuoden ensimmäisenä
päivänä.
Perusmaksu on kotitalouskohtainen. Kiinteistöyhtiöiden maksut laskutetaan kokonaisuutena
yhtiöltä.
Vuokrattavilta vapaa-ajan asunnoilta peritään pääsääntöisesti loma-asunnon perusmaksu.
Vakituisten asuntojen perusmaksu on 21, 00 € (alv 0 %). Maksu koskee omakoti-, kerros- ja
rivitaloasuntoja.
Vapaa-ajan asuntojen perusmaksu on 14,00 € (alv 0 %).

LIITTYMISVELVOITE
Kunnan jätehuoltomääräysten 21 §:n mukaisesti jokaisen kiinteistön tulee olla joko kunnan
järjestämän tai sopimusperusteisen jätehuollon piirissä.

SOPIMUSPERUSTEISEN KERÄYKSEN JÄTEMAKSU
Jätteen keräys- ja kuljetusmaksu
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Jätteen kuljetusyrittäjä perii keräys- ja kuljetusmaksun kiinteistön/jätteenhaltijan ja
yrittäjän välisen sopimuksen mukaisesti.

Jätteen käsittelymaksu
Käsittelymaksun määräämisen perusteena on jätteen laji, laatu, määrä ja jätevero.
Käsittelymaksu määrätään kuorman tilavuuden tai keräilyvälineen koon mukaan.
Käsittelymaksun on velvollinen maksamaan se joka tuo jätteen yleiselle jätteiden
käsittelypaikalle tai kiinteistön haltija, jonka kiinteistöltä jätteet tuodaan.
Jätekuljetusyrittäjä perii Luhangan yleisten
seuraavat jätteenkäsittelymaksut kunnalle:

jätehuoltomääräysten

mukaisilta

jätelajeilta

Kuivajäte
Jäteastiat
220-240 l
600 l

alv. 0 %
3,40 €
7,80 €

Hinta sis. alv.
4,22 €
9,67 €

Pikakontit
4 m3
6 m3
8 m3
Käsin kuormattava irtojäte

alv. 0 %
Hinta sis. alv.
50,00 €
62,00 €
65,00 €
80,60 €
80,00 €
99,20 €
3
15,20 €/ m 18,85 €

Yhdyskuntajätteeksi katsottava teollisuuden ja rakennustoiminnan jäte 43,50 €/ m3
(alv. 0 %) 53,94 €/ m3 (sis. alv.)

Puhdas ylijäämämaa
5,40 €/ m3 (alv. 0 %) 6,70 €/ m3 (sis.alv.)

KUNNAN JÄRJESTÄMÄN KERÄYKSEN JÄTEMAKSU
Kunta perii jätemaksun kaikilta kunnassa olevilta asunto- ja vapaa-ajan asuntokiinteistöiltä, jotka
eivät ole liittyneet sopimusperusteiseen jätteiden keräykseen. Jätteen keräys-, kuljetus- ja
käsittelymaksu sisältyy jätemaksuun.
Vakituiset asunnot
alv.)

72,75 € (alv. 0 %)/vuosi

Vapaa-ajan asunnot 50,85 € (alv. 0 %)/vuosi

Maksuihin lisättävät verot ja muut veroluonteiset maksut
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90,21 €/vuosi (sis.
63,05 €/vuosi (sis. alv.

LUHANGAN KUNTA
Tässä taksassa vahvistettuihin jätehuollon arvonlisäverottomiin maksuihin on lisätty
voimassa olevan lain mukainen arvonlisävero.

Taksassa vahvistettuihin jätehuollon maksuihin lisätään myös muut mahdolliset maksut, jotka
voidaan lain ja asetuksen mukaan siirtää jätehuollon maksuihin.

Jätemaksusta poikkeaminen
Kunnan jätehuollosta vastaava viranomainen voi myöntää poikkeuksen tästä jätemaksutaksasta
tilapäisissä yksittäistapauksissa.
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