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Ekoavgifterna i Lappträsk år 2021
Avfallshanteringens grundavgift 

Ekoavgiften är en grundavgift som är baserad på av-

fallslagen. Ekoavgiftens storlek bestäms av bostadens 

användningsändamål och typ. I Lappträsk har ekoavgift 

uppburits sedan år 2001. 

Ekoavgiften faktureras en gång per år. Ekoavgiften för 

fritidsbostäder uppbärs oberoende av i vilken kommun 

fastighetens ägare bor. 

Ekoavgiftsfaktureringens kundtjänst 

Kymenlaakson Jäte Oy har hand om ekoavgiftens fak-

turering och kundtjänst. Du kan enkelt uträtta dina 

ärenden på  www.kymenlaaksonjate.fi/ekomaksut. 

Du kan också nå faktureringsavdelningen via e-post: 

ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi 

eller via telefon, tfn 05 744 3445. 

 

Fakturan skickas till ägaren 

Ekoavgiften faktureras för varje bostad en gång om 

året. Fakturan skickas till bostadens ägare. 

Ekoavgiften kan faktureras bostadsinnehavaren eller 

en annan person, bara betalarens uppgifter meddelas 

till Kymenlaakson Jäte Oy. 

Ekoavgiftsfakturor för bostadsaktiebolag skickas till 

bolaget. 

Anmäl adressändring 

Om din faktureringsadress ändras eller byggnaden har 

bytt ägare, vänligen anmäl ändringen till vår fakture-

ring. Kymenlaakson Jäte Oy får inte information om 

dessa ändringar automatiskt. 

 

 

 

 

 

 

Myndighetsbeslut 

Myndighetsbeslut relaterade till avfallshantering fatt-

tas av Kymmene avfallsnämnd. Om en bostadsbygg-

nad är obeboelig, kan man ansöka om jämkning av 

ekoavgift hos avfallsnämnden. För detta krävs att en 

myndighet har konstaterat byggnaden vara obeboelig. 

Mer information: www.kymenjatelautakunta.fi. 

Flera byggnader med samma ägare 

Om det finns flera fritidsbostäder med samma ägare 

på en tomt, tas bara en ekoavgift ut (enligt bostads-

typ). 

Om samma ägare har flera stadigvarande bostäder el-

ler fritidsbostäder i olika adresser, tas en ekoavgift ut 

separat.

 

Avfallstjänster som täcks av ekoavgiften

Mottagningspunkter för nyttoavfall 

Det finns sex ekopunkter för nyttoavfall i Lappträsk. Vid de 

flesta punkterna tags glas, papper, kartong och metall 

emot. Noggranna uppgifter: www.kierratys.info 

eller tfn 05 744 3473. 

Ambulerande insamling 

I Lappträsk anordnas en årlig insamling av farligt avfall, me-

tall- samt el- och elektronikskrot. Den ambulerande insam-

lingspunktens insamlingsplatser och –tider meddelas i tid-

ningar och på adressen www.kymenlaaksonjate.fi. 

 

Korsmalms avfallsstation 

I Lappträsk betjänas invånarna av Korsmalms avfallsstation 

på adress Sanatorievägen 83, 07800 Lappträsk. 

Avfallsstationen är öppen lördagar kl 9-14. Om lördag är 

helgdag, är stationen öppen föregående vardag kl 9-14. 

Problemavfall, elapparater och metallskrot från privathus-

håll tas emot avgiftsfritt. Sorteringsinstruktioner och priser 

hittar du på adressen www.kymenlaaksonjate.fi eller di-

rekt från avfallsstationen, tfn 040 838 6816. 

Bostadstyp Avgift * 

€ / bostad / år 

Stadigvarande bostad eller fritidsbostad som används året runt 52,58 

Fritidsbostad som inte används året runt 31,74 

Bostad i husbolag med sortering av nyttoavfall eller som består av fler än 10 bostäder 41,04 

* En nämndeavgift samt moms (24 %) ingår i beloppet. 

http://www.kierratys.info/

