Lapinjärven ekomaksut vuonna 2021
Ekomaksu on jätehuollon perusmaksu

Ekomaksulaskutuksen asiakaspalvelu

Ekomaksu on jätelakiin perustuva jätehuollon perusmaksu. Maksun määrä perustuu asunnon käyttötarkoitukseen ja asuntotyyppiin. Lapinjärvellä ekomaksua
on peritty vuodesta 2001.

Ekomaksujen laskutuksen ja asiakaspalvelun hoitaa
Kymenlaakson Jäte Oy. Asiointi onnistuu helposti
osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi/ekomaksut.
Laskutuksen tavoittaa myös sähköpostilla
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
tai puhelimitse 05 744 3445.

Ekomaksu laskutetaan kerran vuodessa. Vapaa-ajan
asunnoilta maksu peritään riippumatta siitä, minkä
kunnan alueella kiinteistön omistaja asuu.

Asuntotyyppi

Maksu *
€ / asunto / vuosi

Vakituinen asunto tai ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto
Ei-ympärivuotisessa käytössä oleva vapaa-ajan asunto
Asunto taloyhtiössä, jossa on järjestetty hyötyjätteiden erilliskeräys tai jossa on yli 10 asuntoa

52,58
31,74
41,04

* Maksu sisältää lautakuntamaksun sekä alv:n (24 %)

Lasku lähetetään omistajalle

Viranomaispäätökset

Ekomaksu laskutetaan jokaisesta asunnosta kerran
vuodessa. Lasku lähetetään asunnon omistajalle.

Jätehuoltoon liittyvät viranomaispäätökset tekee Kymen jätelautakunta. Jos asuinrakennus on asumiskelvoton, voi jätelautakunnalta hakea ekomaksun kohtuullistamista. Tämä edellyttää, että viranomainen on
todennut rakennuksen asuinkelvottomaksi.
Lisätietoja www.kymenjatelautakunta.fi.

Ekomaksu voidaan laskuttaa asunnon haltijalta tai
muulta henkilöltä, kun maksajan tiedot ilmoitetaan
Kymenlaakson Jäte Oy:lle.
Asunto-osakeyhtiöiden ekomaksulaskut lähetetään
taloyhtiölle.

Omistuksessa useampi rakennus

Ilmoita osoitteenmuutoksesta

Jos samalla tontilla on useampi saman omistajan
omistuksessa oleva vapaa-ajan asunto, laskutetaan
ekomaksu vain yhdestä (asuntotyypin mukaisesti).

Mikäli laskutusosoitteesi muuttuu tai rakennus on
vaihtanut omistajaa, ilmoitathan muutoksesta laskutukseemme. Kymenlaakson Jäte Oy ei saa automaattisesti tietoja näistä muutoksista.

Jos samalla omistajalla on useampi eri osoitteissa
oleva vakituinen tai vapaa-ajan asuinrakennus, laskutetaan ekomaksu jokaisesta erikseen.

Ekomaksulla katettavia jätehuollon palveluita
Ekopisteet
Lapinjärvellä on kuusi ekopistettä. Useimmilla pisteillä kerätään lasia, paperia, kartonkia ja metallia. Tarkat tiedot saa
osoitteessa www.kierratys.info tai p. 05 744 3473.
Kiertävä keräys
Lapinjärvellä järjestetään vaarallisen jätteen, metallin sekä
sähkö- ja elektroniikkaromun keräys kerran vuodessa.
Kierroksen pysähdyspaikat ja aikataulut ilmoitetaan alueen
lehdissä ja osoitteessa www.kymenlaaksonjate.fi.

Kymenlaakson Jäte Oy
Ekokaari 50, 46860 KELTAKANGAS
www.kymenlaaksonjate.fi

Korsmalmin jäteasema
Lapinjärvellä asukkaita palvelee Korsmalmin jäteasema
osoitteessa Parantolantie 83, 07800 Lapinjärvi.
Jäteasema on avoinna lauantaisin klo 9-14. Jos lauantai on
pyhäpäivä, on asema avoinna edeltävänä arkena klo 9-14.
Kodin vaaralliset jätteet, sähkölaitteet ja metalliromut otetaan vastaan maksutta. Lajitteluohjeet ja hinnaston saa
osoitteesta www.kymenlaaksonjate.fi tai suoraan jäteasemalta p. 040 838 6816.

ekomaksulaskutus
ekolaskutus@kymenlaaksonjate.fi
p. 05 744 3445

