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TAXA FÖR MARKTÄKTSTILLSTÅND OCH MYNDIGHETSÖVERVAKNING AV
TÄKTVERKSAMHET
1 § ALLMÄNT
För behandling av marktäktsansökan och granskning av täktplaner, tillsyn över
täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter som gäller marksubstanser uppbäres en
avgift enligt denna taxa med stöd av 23 § i marktäktslagen (555/1981) och 145 § i
markanvändnings- och bygglagen (132/1999).
2 § GRANSKNINGSAVGIFT
För granskning av täktplan skall den som ansöker om tillstånd erlägga följande avgifter till
kommunen:
2.1

Per plan

300,00 €

samt enligt täktområdets areal
och enligt volymen av den mängd
marksubstans som i ansökan föreslagits att tas

100 €/ha

dock minst

500,00 €

0.010 €/m3

För behandling av i § 4a marktäktslagen gemensamt tillstånd för täktverksamhet och
miljötillstånd uppbäres från och med 1.1.2018 en avgift för behandling av
marktäktsansökan enligt punkt 2.1 och för behandling av miljötillståndsansökan en
avgift enligt miljövårdsmyndighetens taxa med möjlighet till sänkt (30 %) avgift enligt
punkt 5.1 i den taxan.

2.2

Ändring av täktplan
För ändring av i kraftvarande tillståndsbeslut uppbäres avgift enligt följande:
Per ändring

150,00 €

Ifall ändringen innebär att mängden marksubstans som föreslagits i ändringsansökan
överskrider den tidigare beviljade mängden är det fråga om en ny tillståndsansökan
och avgift uppbäres enligt punkt 2.1.

2.3

Ett till omfattning och verkningar ringa projekt,
för vilket inte behöver uppgöras separat täktplan

180,00 €

2.4

För de i tillståndet beviljade marksubstanser som överstiger 500 000 m3 tas i
beaktande endast 50 % vid uppbärande av granskningsavgift.

2.5

Överföring av tillstånd
Vid överföring av tillstånd för täktverksamhet (§ 13a marktäktslagen) till ny innehavare
uppbäres en avgift på
250,00 €

2.6

Avslag eller återtagande av ansökan
För en ansökan som avslagits uppbäres 50 % av avgiften
enligt punkt 2.1 dock minst

150,00 €

Om sökanden återtar sin ansökan innan beslutet getts och myndigheten inlett
behandlingen av ansökan uppbäres en avgift som är 50 % av avgiften enligt punkt 2.1.
Om sökanden återtar sin ansökan och myndigheten inte inlett behandlingen av
ärendet uppbäres ingen avgift.

2.7

Om ett tillstånd återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras på basis av 16 § punkt 2
i marktäktslagen, återbärs av den uppburna granskningsavgiften den del som
motsvarar volymen av den mängd marksubstans som förblir otagen.

2.8

Inledande av verksamhet oberoende av överklagande (marktäktslagen § 21 och
miljöskyddslagen § 199)
För beviljande av inledande av marktäktsverksamhet trots
att ändring sökts uppbäres en tilläggsavgift om

300,00 €

2.9

Om tillståndsinnehavaren inte påbörjar täktverksamheten och avstår från att ta
marksubstanser från ett gällande tillstånd återbäres granskningsavgiften inte.

3§

TILLSYNSAVGIFT

Tillståndsinnehavaren skall årligen i enlighet med § 4a i marktäktslagen och för tillsyn av i §
47 miljöskyddslagen avsedd gemensamt tillstånd erlägga följande avgifter för tillsyn över
verksamheten.
3.1

Enligt den årliga mängd marksubstans som i
tillståndsbeslutet beviljats att tas:

0,037 €/m3

Dock minst (grundavgift)

150,00 €

För i marktäktslagen § 4a och i miljöskyddslagen § 47 avsedd gemensamt tillstånd skall
erläggas en gemensam avgift så att till marktäktstillståndets tillsynsavgift tillsätts en
avgift enligt miljövårdsmyndighetens godkända tillsynsavgift.
Ifall den årliga mängden marksubstans som beviljats i tillståndet överstiger 50 000 m3,
tas 50 % av tillsynsavgiften för de resterande substanserna.
3.2

Om tillståndsinnehavaren på förhand, vid årets början gör, en skriftlig anmälan till
tillsynsmyndigheten om att marksubstanser inte kommer att tas under året uppbäres
endast grundavgift för detta år.

3.3

Om tillsynen kräver specialåtgärder, som extrasyn eller mätningar, kan avgift uppbäras
enligt de kostnader som åtgärden åsamkat kommunen. Avgiften kan uppbäras genast.
Timersättning

60,00 €/h

3.4

För tillsyn över samma tillståndsinnehavares närbelägna täktområden uppbäres 70 %
av summan av de tillsynsavgifter för berörda täktområden enligt punkt 3.1.

4§

HÖRANDE

4.1

Hörande av granne eller annan sakägare

4.2

I enlighet med 13 § marktäktslagen debiteras eventuella annonseringskostnader enligt
verkliga kostnader.

5§

SÄKERHET

5.1

Tillstånd till utförande av åtgärd enligt
marktäktslagen innan tillståndet vunnit laga kraft

110,00 €

5.2

Godkännande av säkerhet

80,00 €

5.3

Byte/ändring av säkerhet

80,00 €

6§

BESLUT OM TVÅNGSÅTGÄRDER

6.1

Tillsynsmyndigheten eller en av myndigheten
utsedd tjänsteinnehavares beslut om att
täktverksamheten skall avbrytas (15 § MTL)

6.2

Tillsynsmyndighetens beslut om att givna

40,00 €/hörd

160,00 €

skyldigheter skall utföras (14 § MTL)

160,00 €

6.3

Beslut om att förelägga vite (14 § MTL)

160,00 €

6.4

Beslut om hot om tvångsutförande (14 § MTL)

160,00 €

6.5

Beslut om att utdöma vite (10 § viteslagen)

220,00 €

6.6

Verkställande av hot om tvångsutförande
(15 § viteslagen)

220,00 €

§7

BEFRIELSE FRÅN TILLSTÅNDSFÖRPLIKTELSER (13a § MTL)
Om en på tillstånd grundad rätt att ta marksubstans har övergått till en annan och
tillståndshavaren på ansökan befriats från de förpliktelser som är förenade med
tillståndet, samt i hens ställe godkänts en annan, uppbäres av den som befriats från
förpliktelserna:
Avgift

30,00 €

Ifall säkerhet enligt 12 § i MTL krävs av den nya tillståndsinnehavaren,
uppbäres en honom en avgift enligt § 5 i denna taxa.

§8

AVGIFTSGRUNDER

8.1

Som volym av den marksubstans som tas anses vid bestämmandet av avgifter den
volym som marksubstansen har i naturligt tillstånd (kubikmeter fast mått). Kubikmeter
löst mått omvandlas till kubikmeter fast mått genom att mängden divideras med
följande omvandlingstal:
Grus
Sand
Sprängsten
Lera
Mull

1,3
1,3
1,8
1,6
1,4

8.2

Avgiftsgrunderna är lika för alla marksubstanser som enligt marktäktslagen är
tillståndspliktiga.

8.3

Om gransknings- eller tillsynsuppgifterna beror på att en åtgärd vidtagits utan tillstånd
eller i strid mot tillstånd eller på att den som utför en åtgärd annars har försummat
skyldigheter som åligger honom, kan avgiften uppbäras till förhöjt belopp med
beaktande av de extra kostnader som kommunen åsamkas.
Om en avgift inte betalas inom utsatt tid, skall ränta på det förfallna beloppet betalas
enligt räntelagen.

8.4

I avgifterna ingår den avgift för lösen av handlingar som kommunen bestämt.

8.5

Vid bestämmandet av avgifterna enligt taxan beaktas åtgärdens omfattning,
svårighetsgrad och den tid som myndigheten behöver samt övriga inverkande faktorer.
Med detta som grund kan en avgift höjas enligt projektets svårighetsgrad på följande
sätt:
Mindre krävande projekt, avgiften sänks
Krävande projekt, avgiften höjs
Mycket krävande projekt, avgiften höjs

8.6

30 %
30 %
50 %

Granskningsavgiften bestäms enligt gällande taxa vid den tidpunkt då avgiften
bestäms.
Tillsynsavgiften bestäms första gången enligt gällande taxa och därefter justeras den
årligen enligt den taxa som gäller vid justeringen.

8.7

Belopp som skall betalas tillbaka bestäms enligt den taxa som gällde då avgiften
bestämdes.

§9

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

9.1

För behandling av ärenden som anhängiggjorts och kungjorts eller delgivits parterna
före denna taxa trätt i kraft, tas avgifter ut enligt den tidigare gällande taxan.

9.2

Denna taxa träder i kraft den 1.1.2018.

