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Majandusmeetmed Jäätmekäitluses

OECD, EL m tasemel on laeimat tunnustatud 
majandusmeetmete rakendamise vajadus jäätmekäitluse 
korraldamisel

- näidetena siinkohal teatud tootemaksud, saastetasud 
ladestamisel (aga mõnel pool ka põletamisel), tagatisraha 
jne.  

- üldiseks eesmärgiks 'jäätmetega seotud tegevuste 
väliskulude (esmalt nähtamatute) muutmine enam 
sisekuludeks, ka üldisena 'saastaja maksab' põhimõtte 
rakendamine 

- saastaja maksab põhimõte võib tähendada nii 
'konkreetse käitlusteenuse tasumist J-valdaja poolt kuigi 
see hidn iseenest ei sisalda olust osa tegelkest kuludest, 
kui ka n 'full cost recovery' ehk kõikide kulude katmist 

, 



Saastetasu jäätmete ladestamisel

On Eestis rakendatud juba 1990date algusest
- tasumääraid pidevalt tõstetud, viimastel aastatel oluline 
jäätmekäitlust suunav hoob
- on omanud Eesti oludes ka 'regionaalpoliitilist kaalutlust, sest 
enam raha on tagasisuunatud olmejäätmete käitlusele suurematest 
linnadest väljaspool
- paljude aastate vältel on olnud oluline Keskkkonnafondi/SA KIK 
prgrammid, mis sisuliselt on olnud põlevkivisektori saaste- ja 
ressurssitasude ümbersuunamine muudesse toestusskeemidesse 
mis on teisi öeldes ka valdvalt elektri lisamaksustamine 

- Saastetasud alates 1990datest 'tagasi keskkonnaprojektidele, kuid 
üldmõistetes investeeringutele – ja mitte tegevuskuludena



Tegevuskulud ?!

Pärast olmejäätmete käitlussüstemi erastamist 1990date teisel 
poolel oli üldine rahulolu KOVde seas- kõik on üle antud, sellga 
enam tegeleda ei tule....

- alates ca 2000 pidev tegevus, KOVde toomine tagasi 
olmejäätmete käitluse korraldamise juurde' 

KOVde põhiülesanded
- kohalik J-kava;  J-eeskiri, korraldatud J-veo korraldus

aga ka

Jäätmevaldajate register, teavitus, järelevalve, 
liigitikogumise edendamine, jäätmejaamade rajamine ja 
käigushoidmine 

Kui esimne osas ülesannetest on n.ö. Normaalsed KOVde 
õigusaktide ettevalmistus - siis teine osa on sisulised 
tegevuskulud

KOVde pidev tagasiside 'raha selliste kulude katmiseks ei ole'
, 



Jäätmemaksu ettepanekud ja saastetasu 
tagasissuunamine

Alates 2002 a Jäätmeseaduse eelnõust, on KKM
teinud 3-l korral ettepaneku KOVde tegevuskulude
katmiseks kohaliku jäätmemaksu võimaluse
loomiseks
2004 a asednatdi see ettepanek Riigikogus
lahendusega, mille kohaselt osa olmejäätmete
saastetasust suunatakse tagasi KOV-i, kust jäätmed
koguti
2008-2009 oli see üle 30 Mkr/a
2010 seoti tagasissuunamine Korraldatdu
olmejäätmete veo rakendamise kohustuse
täitmisega, millee tulemsuena KOVdele tagasimakse
on vähenenud



Jäätmemaksu eetepanek 2009 JäätS eelnõus

Algses eelnõu tekstis oli ka antud KOV-ile võimalus
kehtestada kohalik jäätmemaks – jäi terava kriitika tõttu
välja Riigikogule esiatud tekstist.

(1) Jäätmemaks on valla või linna jäätmehoolduse
arendamiseks kehtestatud kohalik maks.
(2) Jäätmemaksu alammäär on 100 krooni ja ülemmäär
500 krooni kinnistu kohta aastas. Jäätmemaksu määra
kehtestab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu.
(3) Jäätmemaksuga maksustamise periood on kvartal.
(4) Valla- ja linnavalitsusel on õigus anda jäätmemaksu
soodustusi ja jäätmemaksust vabastusi volikogu
kehtestatud tingimustel ja korras.“.

Näide: 200 kr majapidamine aastas annaks ka 75
% majapidamiste katmisel ca 85 Mkr



Jäätmemaksu ettepanek 2009 JäätS eelnõus

Algses eelnõu tekstis oli ka antud KOV-ile võimalus
kehtestada kohalik jäätmemaks – jäi terava kriitika tõttu
välja Riigikogule esiatud tekstist.
Jäätmehoolduse ülesannete täitmist takistab KOV-ide endi
väitel peamiselt rahapuudus. Toimiv süsteem, mille alusel
75% jäätmete ladestamise saastetasu põhimäärast läheb
tagasi KOV-ile, ei ole jätkusuutlik eelkõige seetõttu,
et kehtiv süsteem ei motiveeri taaskasutamist –
taaskasutatud jäätmed ei too raha tagasi.

Jäätmepõletuse rakendamine aastatel 2012–2013
väheneb olmejäätmete ladestamist järsult ja KOV-
id võivad kaotada kogu senise laekumise !
Alternatiiv on kohaliku jäätmemaksu võimaldamine
jäätmekäitluse korraldamise kulude katteks – seda on
vastustanud tugevalt just KOV-d.....



Alternatiivne lahendus kohalike prügilate sulgemisele ja 
PRÜGISTAMISE vähendamisele on...Korraldatud Jäätmevedu 
(kogumisüsteemiga ühendamine ) + jäätmejaamade võrgustik

Jäätmejaamade rajamine 
keskmisena:
Investeering 4 Mkr, sellest seni 
90 % Riik/ 10 % KOV
Jooksevkulu ca 250-500 tuh 
kr/a – KOV
Tulemus – jäätmejaamade 
võrgustik areneb aeglaselt-
kardetakse jooksevkulu 
lisandumist EA-sse
Alternatiiv: EU-s 'tüüpiline' 
Kohalik Jäätmemaks, otseselt 
taaskasutuse edendamiseks,
JäS muutmisel pakutud 100-
500 kr majapidamine/aastas
→ KÕIK on vastu ....



Kohalik v Riiklik jäätmemaks?

KOVd soovivad Riikliku J-maksu- mille Riik kehtestaks, 
koguks ja kannaks KOVdele üle

- põhiline problem : jäikus- Viimsi ja Varstu on väga 
erinevad KOV-d mille maksevõimet ja vajadusi ei suudaks 
Riiklik J-maks kuidagi arvetada 

Riik on siiani käsitlenud J-maksu 'kohaliku maksuna' 
lähtudes paindlikusest , maksuvabastusest jms KOVde 
tasemel

- KOVde kriitika – kogumine KOVde kaudu on keeruline

Järeldus: Kui üldse, siis 'Jäätmemaks, mis sarnananeb 
maamaksule- seadus annab alam- ja ülemäära; Maksu 
nendes piirides kehtestab KOV, kes annab ka kõik 
vabastused (vajadusel kõigile), KOV koostab nimekirja 
maksu maksjatest ja edatab selel koos maamaksu 
maksjateha maksu-Tolliametile, kes maksu kogub ja 
KOVdele üle kannab. 

, 



Otsene või 'varjatud' jäätmemaks?

Otsene oleks seaduse alusel eraldi kehetestatud, 
määratud, kogutud J-maks KOV-de tegevuskuldue 
katteks

'kaudne' (varjatud) J-maks

- samas on KOVdel võimal siduda ka J-jaama haldamine 
jms Korraldatud J-veo hanketeenusega- sellisel juhul 
sisalduks selle lisateenuse kulud juba otsese 
jäätmekäitlustasu sees

- teine võimalus Korraldatud J-veo rakendusmudel, milles 
KOV kogub tasu ise (st määrab tasu määra) ja ostab siis 
teenust J-käitlejalt; sellisel juhul arvutaks ja määraks 
KOV ise J-valdjatele teenustasud, mis saaksid sisaldada 
ka vajalikke lisateenuseid

, 



Jäätmemajandus  üldiselt - I

Tarbija (st pakendi- jm olmejäätmete tekitaja jaoks) ja KOV-i jaoks 
esmatähtsad Jäätmemajanduse väljundid teenuse hindadena:

Lihtsutatult koosneb sega-olmejäätmete käitluse hind järgmistest 
osadest:
1) segajäätmete ladestamine (ka järelsortimine, tulevikus jäätmepõletustehas vms 
– st vastuvõtuhind käitlusrajatises, kuhu jäätmed üle antakse)
2) kogumine ja vedu
3) administreerimine (kliendihaldus), teavitamine jms    

Keskmine Eesti leibkond maksab praegu segajäätmete jäätmekäitluse eest 
otsekuluna ca 50-60 kr (30-100 kr) kuus – siia tuleb lisada kaudse kuluna ca 25 
kr kuus 'tootja vastutusega' seotud toodete hinnalisasid, mille eest tasutakse 
kaupu ostes. 
Teatud osa majapidamis (10-15 % ? → ca 135-180 tuh el!)) on väljapool 
igasugust jälgitavat kogumissüsteemi ja osaliselt satuvad nende jäätmed 'üldisse 
võrgustikku'  → Kulud tasuvad teised
Ca 10 % elanikkonast põletavad regulaarselt jäätmeid (Turu-Uuringute AS 2007) 
→ otsestest kuludest kaudseks kuluks (saastamine, ka küttekollete rikkumine 
jms)



Korraldatud jäätmeveo konkursside 
vaidlustamise näide – majanduslikud põhjused

Ligikaudsete arvudega:
2009 a kevadeks oli vaidlustatud KOJV piirkondades (valdavalt suuremad 
linnad...) elanike arv ca 400 tuh
Keskmine leibkond on 2,3 inimest, seega on see ca 170 tuh leibkonda

Väljaspool KOJV ehk nn 'reguleerimata turul' on teenuse hind majapidamisele 
keskmisena 30-35 kr/kuus kallim, aastas ca 400 kr/majapidamine kallim

170 tuh leibkonda  x 400 kr/a = 70 Mkr enamkäivet , võrreldes KOJV 
konkursside  keskmiste hindadega (mida tasandab 'lisateenuste kõrged hinnad 
KOJV alal'. Seega – majandulikult VÕIB aru saada Jäätmekäitlejate 
vastumeelsusest Konkursside suhtes.....

Konkursside mitteõnnestumise mõjud:
1) ei õnnestu tagada kogumissüsteemiga liitumist → jäätmed kellegi teise 
konteineris, prügi metsas, kodune põletamine
2) sageli ei õnnestu tagada arusaadavat paberi- bioJ.  jt liigitikogumist →
surve ladestamisele 
3) Mõju tarbija kuludele 



Saastattasu ja Jäätmemaks -
Järeldused

Saastetasu on oluline komponent J-käitluse suunamisel, kuna
ladestamine väheneb, siis J-käitlushierarhia paremaks
rakendamiseks tuleb vajadusel kaaluda võimalust rakendada
selline maks suvalise segajäätmete käitlemisel (MBT, J-põletus)

Jäätmemaks on kidnalsti valikule, ei le otsene eesmärk, kudi
paregune parktika näitab, et paljud asjad, eelkõige aga
Jäätmejaamad, jäävad pikaks ajaks probleemiks, kui
jäätmemaksu ei rakendata



Tänan tähelepanu eest !


