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Mahdollisuus antaa mielipiteensä muutoksista Uudenmaan jätelau-

takunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin 

Askolan, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Lohjan, Loviisan, Pornaisten, Porvoon, Raaseporin, Sipoon, 

Siuntion ja Vidin kuntien yhteinen jätehuoltoviranomainen on valmistellut muutoksia Uudenmaan 

jätelautakunnan jätetaksaan ja jätehuoltomääräyksiin jätelautakunnan hyväksyttäväksi. Muutokset 

tulevat voimaan 1.3.2023. 

Jätetaksassa määrätään kunnan järjestämän jätehuollon maksut ja niiden perusteet, jotka perustu-

vat jätelain 78–79 §:iin. Uudenmaan jätelautakunta on hyväksynyt nykyisen jätetaksan 21.5.2019.  

Kunnan järjestämästä jätehuollosta on jätelain mukaan perittävä jätemaksua, jolla katetaan siitä 

aiheutuvat kaikki kustannukset. Jätehuollon palvelutuotannon kustannukset ovat nousseet laajasti 

ja voimakkaasti vuoden 2022 aikana. Tästä syystä jätehuollon perusmaksuihin, tyhjennys- ja kulje-

tusmaksuihin, jäteastian vuokra- ja toimitusmaksuihin, sekajätepistemaksuihin sekä jätteen vastaan-

ottomaksuihin esitetään korotuksia. Taksaan esitetään myös uusia maksuja. Jätehuoltomääräyksiin 

esitetään pari muutosta liittyen biojätteen erilliskeräykseen. 

Kuulutuksen nähtävänä pito  

Tämä kuulutus pidetään nähtävänä 15.12.2022 – 13.1.2023 jätelautakunnan kunnissa. Kuulutus 

sekä tarkemmat tiedot muutoksista jätetaksaan ovat lisäksi luettavissa osoitteessa www.ujlk.fi/ajan-

kohtaista. 

Mielipiteiden esittäminen  

Kaikille kuntalaisille ja niille asianosaisille, joiden etua ja oikeutta muutokset jätetaksaan saattavat 

koskea varataan mahdollisuus esittää mielipiteensä asiasta. Vapaamuotoiset mielipiteet tulee toimit-

taa kirjallisina viimeistään 13.1.2022 sähköisesti osoitteeseen ujlk@ujlk.fi tai postitse osoitteeseen 

Uudenmaan jätelautakunta, Munkkaanmäki 51, 08500 LOHJA. Kuoreen tai viestikenttään merkintä 

”Mielipide jätetaksasta”. 

Lisätietoja: 020 690 145 tai ujlk@ujlk.fi. 
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Möjlighet att framföra sin åsikt om ändringarna i Nylands avfalls-

nämnds avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter 

Askola, Borgnäs, Borgå, Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Lovisa, Raseborg, Sibbo, Sjundeå och Vichtis 

kommuners gemensamma avfallshanteringsmyndighet har berett ändringar i Nylands avfallsnämnds 

avfallstaxa och avfallshanteringsföreskrifter för avfallsnämnden att godkänna. Ändringarna träder i 

kraft 1.3.2023. 

I avfallstaxan bestäms avgifterna och deras grunder för avfallshanteringen som kommunen ordnar. 

Avgifterna och grunderna grundar sig på 78–79 § i avfallslagen. Nylands avfallsnämnd har godkänt 

den nuvarande avfallstaxan 21.5.2019. 

Enligt avfallslagen ska man för kommunal avfallshantering ta ut en avgift som täcker avfallshante-

ringens alla kostnader. Kostnaderna för att producera avfallshanteringstjänsterna har stigit utbrett 

och kraftigt under år 2022. Till följd av dessa orsaker föreslås att grundavgifterna, tömnings- och 

transportavgifterna, avgifterna för avfallskärlets hyra och leverans, avgifterna för blandavfallspunkt 

samt avgifterna för mottagning av avfall höjs. Även nya avgifter föreslås att tillföras taxan. I avfalls-

hanteringsföreskrifterna föreslås ett par ändringar gällande separatinsamlingen av bioavfall. 

Kungörelsen hålls framlagd 

Denna kungörelse hålls framlagd 15.12.2022 – 13.1.2023 inom avfallsnämndens kommuner. Kun-

görelsen samt närmare uppgifter om ändringarna i avfallstaxan kan dessutom läsas på adressen 

www.ujlk.fi/sv/aktuellt. 

Framförandet av åsikter 

Alla kommuninvånare och parter vars fördel eller rätt kan beröras av ändringarna i avfallstaxan eller 

avfallshanteringsföreskrifterna bereds en möjlighet att framföra sina åsikter i ärendet. Fritt formule-

rade åsikter ska tillställas skriftligen senast 13.1.2023 per e-post till adressen ujlk@ujlk.fi eller per 

post till adressen Nylands avfallsnämnd, Munkabacken 51, 08500 LOJO. Märk kuvertet eller medde-

landefältet med ”Åsikt om avfallstaxan”. 

Tilläggsuppgifter: 020 690 145 eller ujlk@ujlk.fi. 

 

  


