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sELVtTys KoSKIEN TEKNTSEN LAUTAKUNNAN pÄÄrösrÄ tazgtt 6.12.2020
Khatt 124 S
19.4.2021

Tekninen lautakunta keskusteti kokouksessaan 1 87$/1 6. 1 2.2020
muissa asioissa mm. viemärilaitoksen iäteveden osuuden
laskuttamista titanteessa, Tossa pientalossa tapahtuu vesivuoto
vesimittarin iälkeisetlä verkoston osalla. Iässä yhteydessä
tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi muissa asioissa
mainitut asiat ja että pientalossa vesimittarin iälkeen tapahtuneen
vesivahingon osalta ei laskuteta iäteveden osuutta.
Humppitan kunnan hattintosäännön 25 $ mukarsesti teknisen
lautakunnan tehtäviin kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai
tykkäys jäteveden käyttömaksusta sekä määrätä
e rity i spe ru stei n e n m aksu.
Viemäritaitoksen asiakkaalla on mahdollisuus hakea tekniseltä
p
ai
I a u ta ku n n a tt a j ätev e d e n k ä yttö maksusfa v a a u tt a m i sta t
tykkäystä tai erityisperusteista maksua täyttämällä tähän
tarkoitettu hakemuslomake. Hakemuslomake on saatavilla
kunnanvirastotta sekä kunnan www-sivuilta. Hakemuksessa on
aruioitava jäteveden osuuden m3-määrä sekä perustelut
hakemukselte. Hakemukseen liitetään esim' vesivahingon
kohdatta riippumaton selvitys (esim. vakuutusyhtiön dokumentti),
josta käy luotettavasti itmi aruio vuotovesimäärästä. Taruittaessa
pyydetään myös mahdollisia muita lisäselvityksiä'
Tekninen lautakunta käsittelee ia tekee erillisen valituskelpoisen
päätöksen kunkin hakemuksen pohialta. Ioisfaiseksi tekniselle
lautakunnalle ei ole iätetty tähän liittyviä hakemuksia.

Valmistelija:

Mari Honkonen, Tekninen iohtaia, p. 050 3648 702

päätösehdotus:

Kj: Kunnanhaltitus päättää merkitä selvityksen tietoonsa saaduksi

Käsittely:

Kunnanjohtaja teki muutetun päätösehdotuksen: Kunnanh allitus
Iähettää asian teknisen lautakunnan valmisteltavaksi'
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Tekn.ltk. 70 $

itus päätti koko u ksessaan 1 24Sl 1 9.4.2021 pa lauttaa
selvityksen koskien teknisen lautakunnan päätöstä
1 875/1 6. 1 2.2020 te kn ise n lautakun nan va m isteltava ksi.
Ku nnan ha
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Päätösehdotus

Tekninen johtaja:

Tekninen lautakunta päättää antaa kunnanhallitukselle
seuraavan selvityksen koskien teknisen lautakunnan päätÖstä
187S/1 6.12.2020:
Tekninen lautakunta keskusteli kokouksessaan 1875/1 6.12.2020
muissa asioissa mm. viemärilaitoksen jäteveden osuuden
laskuttamista tilanteessa, jossa pientalossa tapahtuu vesivuoto
vesimittarin jälkeisellä verkoston osalla. Tässä yhteydessä
tekninen lautakunta päätti merkitä tiedoksi muissa asioissa
mainitut asiat ja että pientalossa vesimittarin jälkeen
tapahtuneen vesivahingon osalta ei laskuteta jäteveden osuutta.
Hallintosäännön 25 $ mukaisesti teknisen lautakunnan tehtäviin
kuuluu sopia sekä myöntää vapautus tai lykkäys jäteveden
käyttöma ksusta sekä määrätä erityisperustei ne n m aksu.
Vesihuoltolain 19 $ mukaisesti 'vesihuoltolaitoksen tulee periä
vesi h uol losta kåyttö ma ksu a. Käyttöma ksu peritää n ki nteistön
käyttämän veden ja poisjohdettavan jäteveden määrän ja laadun
maksujen tulee
perusteella. -'Vesihuoltolain 18 $ mukaisesti
voidaan
ja
suuruudessa
Maksun
tasapuoliset.
olla kohtuulliset
erityinen
veden
ottaa huomioon tarve säädellä veden kulutusta,
käyttötarkoitus ta i kka jäteveden poi kkeu ksell inen laatu tai
Osittaisesta tai täydellisestä maksun vapautuksesta ja
määrä.
maksun suorittamisen lykkäyksestä säädetään lain
jätevesimaksusta 1 5 $:ssä.
i
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Tekninen lautakunta päätti kokouksessaan 61 5121.4.2021 linjata
jäteveden käyttömaksusta vapautuksen tai lykkäyksen tai
erityisperusteisen maksun hakemisesta, kumota
187Si16.12.2020 2. kohdassa olevan virheellisen päätöksen ja
että hakemukset tuodaan aina erikseen lautakunnalle
päätöksentekoon.
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