KIMITOÖNS KOMMUNS MARKTÄKTSTAXA FR.O.M 1.1.2009
§1

ALLMÄNT
1.1

§2

För granskning av täkttillståndsansökan och täktplan, tillsyn över täktverksamhet och
andra myndighetsuppgifter som gäller marksubstanser är den som ansöker om
tillstånd eller den som utför åtgärden skyldig att enligt 23 § marktäktslagen (555/1981
jämte ändringar) och 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999 jämte
ändringar) betala en avgift till kommunen enligt denna taxa.

GRANSKNINGSAVGIFTER
2.1

Per plan
och dessutom enligt den totala mängd marksubstans som i
ansökan förslagits att tas

2.2

0,01 €/m3

Ändring av täktplan; till den del som ändringen omfattar ett område enligt ett
gällande täkttillstånd och marksubstansen överstiger den täktmängd som beviljats i
det tidigare tillståndet
per ändring

2.3

320 €

210 €

och dessutom enligt den mängd marksubstans som föreslagits
i ansökan och som överstiger det tidigare tillståndet

0,01 €/m3

Ett litet projekt med små verkningar, som man inte behöver
göra upp någon separat täktplan för

270 €

2.4

Om tillståndsansökan förkastas skall 50 % av avgiften i denna taxa tas ut.

2.5

Om den som ansöker om tillstånd återtar sin tillståndsansökan innan myndigheten
har vidtagit några omfattande åtgärder för att granska täktplanen, tas en
granskningsavgift inte ut.

2.6

Om tillståndsmyndigheten har vidtagit omfattande åtgärder för att granska ansökan
och täktplanen och tillståndsansökan återtas innan beslutet ges, tas 50 % av avgiften ut
samt kostnader orsakade av övriga vidtagna åtgärder.

2.7 Om ett tillstånd återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras på basis av 16 § 1 mom 2
punkten marktäktslagen, kan den myndighet som beviljar tillståndet betala tillbaka
den del av den granskningsavgift tillståndshavaren betalat som motsvarar mängden
marksubstans som inte tas.

2.8

Om den som beviljats tillstånd avstår från
täktverksamheten
har
börjat
eller
medan
granskningsavgiften inte tillbaka.

2.9

Sökanden skall betala den avgift som fastställts i § 2 innan beslutet ges. Om avgiften
inte betalas inom utsatt tid, skall ränta på det förfallna beloppet betalas enligt
räntelagen.

§3

att ta marksubstans innan
tillståndet
gäller,
betalas

TILLSYNSAVGIFTER
3.1

Tillståndshavaren skall årligen betala följande avgifter för tillsyn över täktverksamhet:
Enligt den mängden marksubstans som enligt tillståndet
årligen får tas
Minimiavgift

0,02 €/m3
100 €

Om det inte angetts den mängd som årligen avsetts att skall tas, divideras den totala
mängden som enligt tillståndet får tas med täkttiden i år, varvid det uppkomna värdet
används som grund för den årliga tillsynsavgiften.
3.2

Om ett tillstånd gäller bara en del av året, tas för det ifrågavarande året endast ut en
motsvarande andel av den årliga tillsynsavgift som bestäms enligt mängden tillåten
marksubstans.

3.3

Tillståndsinnehavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften innan han
inleder sin täktverksamhet och de följande tillsynsavgifterna årligen i förskott vid den
tidpunkt som bestäms av kommunen.

3.4

Av särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten på ansökan fatta beslut om att
tillsynsavgiften får betalas i efterskott. Tillståndsinnehavaren skall i så fall innan
täktverksamheten börjar meddela tillsynsmyndigheten när arbetet inleds och hur
länge det kommer att pågå och ge en bedömning av vilken mängd marksubstans som
kommer att tas.

3.5

Om tillståndsinnehavaren på förhand (senast 31.3) gör en skriftlig anmälan till
tillsynsmyndigheten att marksubstans inte kommer att tas under året, debiteras ingen
övervakningsavgift för det året.

3.6

Om tillståndsinnehavaren innan tillståndstiden har löpt ut meddelar att han helt har
upphört att ta sådan marksubstans som avses i tillståndsbeslutet och de skyldigheter
som är förenade med tillståndet har blivit fullgjorda, tas inte några tillsynsavgifter ut
för de återstående åren.

3.7

Om tillståndet återtas med stöd av 16 § marktäktslagen, tas inga tillsynsavgifter för
åren efter att tillståndet återtagits, förutsatt att skyldigheterna i tillståndet har
uppfyllts för den marksubstans som tagits. Kostnaderna för tillsynen över att
skyldigheterna uppfylls skall dock betalas.

3.8

Om eftervården av täktområdet sker etappvis kan tillsynsmyndigheten efter en
skriftlig ansökan av tillståndsinnehavaren besluta om att tillsynsavgiften sänks i
motsvarande grad som områdets eftervård genomförts på ett adekvat sätt. Beslut om
sänkt tillsynsavgift fattas en gång per år så att den sänkta avgiften gäller från och med
början av följande år.

3.9

Om den beviljade årliga täktmängden överskrids, skall tillståndsinnehavaren/den
som utövar täktverksamheten göra en skriftlig anmälan om överskridningen till
tillsynsmyndigheten. I det fall har kommunen rätt att genast ta ut tillsynsavgift
gällande överskridningens andel.

3.10 Ifall marksubstans tas trots att tillståndsinnehavaren/den som utövar
täktverksamheten anmält att täktverksamhet inte pågår, har kommunen rätt att ta ut
tillsynsavgiften fördubblad.
3.11 Om tillsynen kräver särskilda åtgärder, kan kommunens kostnader för åtgärderna tas
ut av tillståndsinnehavaren.
Extra tillsyn; per granskning

77 €

3.12 Om tillsynsmyndigheten på grund av icke laglig hushållstäkt granskar, avbryter eller
vidtar andra åtgärder, beräknas avgifterna i tillämpliga delar enligt denna taxa.

§4

HÖRANDE
4.1

Hörande av granne eller sakägare

4.2

Kungörelse av ansökan i tidning

§5

50 €/person som hörs
250 €/annons

SÄKERHET (Marktäktslagen § 12)
5.1

Tillstånd i enlighet med marktäktslagen att utföra en åtgärd
innan tillståndet vunnit laga kraft

100 €

5.2

Byte eller ändring av säkerhet

50 €/säkerhet

5.3

Säkerhet för marktäkter

5.4

Säkerhet för bergstäkter beräknas enligt punkt 5.3 men förhöjd med 100 %.

3500 €/ha + 0,1 €/m3

§6

BESLUT OM TVÅNGSÅTGÄRDER
6.1

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

55 €

Tillsynsmyndighetens beslut om att påförda skyldigheter skall
fullföljas (marktäktslagen § 14)

55 €

6.3

Beslut om att förelägga vite (marktäktsagen § 14)

55 €

6.4

Beslut om hot om tvångsutförande (marktäktslagen § 14)

55 €

6.5

Beslut om att utdöma vite (viteslagen § 10)

6.6

Verkställande av hot om tvångsutförande (viteslagen § 15)

6.2

§7

360 €
55 €

BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETER (Marktäktslagen § 13 a)
7.1

7.2

§8

Om en marktäktsrätt som grundar sig på ett redan befintligt
tillstånd har överförts till någon annan och den tidigare
tillståndsinnehavaren på ansökan befrias från de skyldigheter
som är förenade med tillståndet och den andra godkänns i
hans ställe, tas av den som befriats från skyldigheterna en
avgift på

77 €

Om säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndsinnehavaren, tas av
honom en avgift enligt punkt 5.2.

AVGIFTSGRUNDER
8.1

När avgifterna bestäms räknas som volym på den marksubstans som tas, den volym
som marksubstansen har i naturligt tillstånd (antalet kubikmeter fast mått). De tagna
antalen kubikmeter löst mått räknas om till antal kubikmeter fast mått med följande
omräkningstal:
grus 1,3
sand 1,3
sprängsten 1,8
lera 1,6
mull 1,4

8.2

Avgiftsgrunderna är de samma för alla slag av marksubstanser som enligt
marktäktslagen är tillståndsbelagda.

8.3

Om gransknings- eller tillsynsuppgifterna beror på att en åtgärd vidtagits utan
tillstånd eller i strid med ett tillstånd eller på att den som utför en åtgärd på annat sätt
har försummat sina skyldigheter, kan avgiften höjas med beaktande av de extra
kostnader som förorsakats kommunen.

8.4

Om en avgift inte betalas inom utsatt tid, skall ränta på det förfallna beloppet betalas
enligt 4 § räntelagen.

8.5

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

8.6

När avgifterna i taxan bestäms beaktas åtgärdens omfattning och svårighetsgrad, den
tid som myndigheterna satt ned och övriga avgörande faktorer. Avgiften kan sedan
höjas eller sänkas beroende på projektets svårighetsgrad, om åtgärden väsentligt
avviker från normal nivå. Ifall avgiften bestäms avvikande, skall klassificeringen och
omräkningstalen nedan tillämpas:
Ett projekt vilken är betydligt mindre krävande än ett projekt i
medeltal, avgiften sänks

30 %

Ett projekt vilket är betydligt mer krävande än ett projekt i
medeltal, avgiften höjs

50 %

Ett projekt vilket är mycket mer krävande än ett projekt i
medeltal, avgiften höjs

80 %

8.7

Granskningsavgiften bestäms enligt den taxa som är i kraft då avgiften bestäms.

8.8

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

8.9

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

§9

TAXANS GODKÄNNANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE
9.1

Denna taxa har godkänts av Kimitoöns kommuns fullmäktige den 16.9.2008 och den
träder i kraft den 1.1.2009.

