ELINYMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN HYVÄKSYMÄT TAKSAT 1.1.2020 ALKAEN
Elympltk 10.9.2019
Jäähileaseman käyttömaksu
Yleiseen käyttöön tarkoitettu Liperin kunnan jäähileasema sijaitsee kirkonkylän taajamassa
osoitteessa Selkärannantie 2, Liperi.
Jäähileenkäytöstä perittävät maksut ovat seuraavat:
Jäähileenkäytöstä perittävät maksut ovat seuraavat:
•
•
•
•

Virkistyskalastajat yms.
Myyntiin kalastavat yksityiset henkilöt
Nuottaporukat ja vastaavat sekä kalan välittäjät
Kalanjalostusta harjoittavat yritykset
Hinnat sisältävät arvonlisäveroa 24 %

60 €/vuosi
100 €/vuosi
200 €/vuosi
400 €/vuosi

Avaimen saa jäähileasemalta (Hannu Malinen, p. 040 773 2998) taksan mukaista maksua
vastaan.
Hileen noutajan tulee todistaa henkilöllisyytensä jäähilettä noudettaessa. Avainta ei saa
luovuttaa toiselle hakijalle ilman hileaseman lupaa.
Avaimen väärinkäytöstä peritään kolminkertainen taksamaksu.

Maankaatopaikka
Kirkonkylän maankaatopaikka
Maankaatopaikalle otetaan vastaan rakennustoiminnassa syntyvää puhdasta ylijäämämaata
sekä puutarhojen ylläpidosta tulevia oksia, risuja ja pensaiden leikkuutähteitä. Kantoja ei
oteta vastaan.
Jätteiden vastaanotto maankaatopaikalle on maksutonta.

Romuajoneuvot
Ajoneuvojen siirtäminen ja säilyttäminen
Kunta on tehnyt 3.4.2012 sopimuksen Kuusakoski Oy:n kanssa ajoneuvojen siirroista,
säilytyksestä ja jatkokäsittelystä. Sopimuksen mukaan ajoneuvojen siirtämisestä ja
säilyttämisestä peritään seuraavat maksut (hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa):
- autojen varastointi 25 €/kpl
- säilytykseen tulevien autojen kuljetus varikolle 2 €/km
- suoraan romuksi tulevien autojen kuljetus varikolle 1,65 €/km.
Lisäksi peritään hallinnollisia kuluja 30 % laskettuna siirrosta ja säilytyksestä aiheutuneista
kustannuksista.

Venepaikkamaksut

Laituri I / Lukollinen venepaikka/kesä
Laituri I / Poijupaikka laiturissa /kesä
Laituri III / Vierasvenelaituripaikka /vrk
(yli vuorokauden säilyttäminen)
Rantapaikat / kesä

Alv 0 %

Alv

Alv 24 %

64,52
141,13
6,45

15,48
33,87
1,55

80,00
175,00
8,00

24,19

5,81

30,00

Autopistokepaikka / talvikausi
Autopistokepaikka
48,39
11,61
60,00
Minimiveloitus lyhytaikaisista sopimuksista on puolen vuoden maksu.

Työ- ja palveluveloitukset
Viemärinaukaisulaitteet €/h
1 mies + traktori+ perävaunu
2 miestä + traktori+perävaunu
Traktori + perävaunu

61,29
89,52
35,48

14,71
21,48
8,52

76,00
111,00
44,00

Varastonhoitaja €/h
Ammattityöntekijä €/h

28,00
28,00

6,72
6,72

34,72
34,72

Vesiosuuskuntien toiminta-alueiden hyväksymisestä perittävä maksu
Vesihuoltolain 8 § mukaan kunta hyväksyy vesiosuuskuntien toiminta-alueet.
Kustannuksia syntyy mm;
• Kuulutuksista
• Lausuntojen pyytämisestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta sekä kunnan
terveydensuojeluviranomaiselta ja ympäristönsuojeluviranomaiselta.
Toiminta-alueen hyväksymisestä peritään 1.1.2019 alkaen Liperin kunnassa
1000 €.

Kunnan suostumus liikenteenohjauslaitteen asettamisesta 1.6.2020 alkaen
Uusi tieliikennelaki tulee voimaan 1.6.2020
Tieliikennelain 71 §:n mukaan Liikenteenohjauslaitteen asettaa
1. maantielle tienpitäjä
2. kadulle ja muulle kunnan hallinnoimalle tielle kunta.

3. Muulle kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetulle tielle tienpitäjä saatuaan siihen kunnan suostumuksen.
Kunta saa periä maksun suostumuksen käsittelystä aiheutuneista kustannuksista.
Suostumuksen antamisesta liikenteenohjauslaitteen asettamiseksi peritään lautakunnan päätöksen
mukaisesti joko
150 € (selvät tapaukset) tai
300 € (jos päätöksen valmistelu vaatii esim. maastokäyntiä tai erillisiä neuvotteluja)

Muut elinympäristöpalvelujen palvelumaksut 1.10.2019 alkaen
Arkistoselvitykset, asiakirjojen kopiointi/skannaus ym. palvelut
Työtehtävistä peritään maksua käytetyn työajan mukaan sekä aiheutuneiden kustannusten mukaan
Minimilasku 0,5 h/työtehtävä

89,00€/h

