BILAGA
5:1

Avgifter för granskning av marktäktsplaner och tillsyn
över marktäktsverksamhet i Malax kommun
Godkänd av fullmäktige 28.9.2017 § 114.
Träder i kraft 14.11.2017.

§ 1 Tillämpningsområde
För granskning av täktplaner, 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) och 145 §
markanvändnings- och bygglagen (132/1999) betala en avgift till kommunen enligt
denna taxa.
§ 2 Granskningsavgifter
För granskning av en täktplan ska den som ansöker om tillstånd betala följande avgifter
till kommunen:
2.1

100 €

Per plan

50 €/ha

+ enligt täktområdets areal
och dessutom, enligt den totalmängd marksubstans
som i ansökan förslagits att tas,

500 €

Minimiavgift
2.2

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,
200 €

per ändring
och dessutom enligt den mängd marksubstans
som föreslagits i ansökan och som överstiger
det tidigare tillståndet,
2.3

0,01 €/m3

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

0,01 €/m3
200 €

2.4

Av den mängd marksubstans som i ansökan föreslagits att tas beaktas
50 % av den del som överstiger 500 000 m3 i granskningsavgiften.

2.5

Om tillståndsansökan förkastas ska 50 % av avgiften i denna taxa betalas; 200 €
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2.6

Om tillståndsmyndigheten har vidtagit omfattande åtgärder för att granska
täktplanen och tillståndsansökan återtas innan beslutet ges, tas den andel av
avgiften ut som motsvarar åtgärderna.

2.7

Om ett tillstånd återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras på basis av 16 § 2
punkten marktäktslagen, kan den myndighet som beviljar tillståndet betala
tillbaka en del av den betalda granskningsavgiften som motsvarar volymen av
den marksubstans som inte tas.

2.8

Om den som beviljats tillstånd avstår från att ta marksubstans betalas
granskningsavgiften inte tillbaka.

2.9

Avgifterna enligt avgiftsgrunderna ska betalas då beslutet har getts. Om avgiften
inte betalas inom utsatt tid, ska ränta på det förfallna beloppet betalas enligt
räntelagen.

2.10

Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl sänka granskningsavgiften eller helt
slopa den. Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att en gammal grustäkt ska städas upp
eller integreras i landskapet.

§ 3 Tillsynsavgifter
Tillståndshavaren ska årligen betala följande avgifter för tillsyn av täktverksamhet:
3.1

Enligt den årliga mängden marksubstans som
beviljats i tillståndsbeslutet

0,03 €/m3
20 €/ha

+ enligt täktområdets areal

100 €

Minimiavgift

Om den årliga täktmängd som beviljats i tillståndsbeslutet överstiger 10.000 m3,
beaktas 50 % av den mängd marksubstans som överstiger 10.000 m3, då den
årliga tillsynsavgiften bestäms.
Om det i tillståndsbeslutet inte har definierats vilken mängd marksubstans som
årligen får tas, divideras hela den tillåtna mängden marksubstans med det antal
år som tillståndet är i kraft. Den genomsnittliga årliga täktmängd man då får
används för att bestämma tillsynsavgiften.
Om ett tillstånd gäller bara en del av året, tas endast en motsvarande andel av
den årliga tillsynsavgift som bestämts enligt mängden tillåten marksubstans ut.
Om täktmängden överskrids, följs punkt 3.5.
3.2

Tillståndshavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften innan
han inleder sin täktverksamhet och de följande tillsynsavgifterna årligen i
förskott vid en tidpunkt som bestäms av kommunen.
Av särskilda skäl kan tillsynsmyndigheten efter ansökan fatta beslut om att den
årliga tillsynsavgiften betalas i efterskott enligt den mängd marksubstans som
tagits under året. Tillståndshavaren ska i så fall innan täktverksamheten börjar
meddela tillsynsmyndigheten när arbetet inleds och hur länge det kommer att
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pågå och ge en bedömning av vilken årlig mängd marksubstans som kommer att
tas.
3.3

Om tillståndshavaren på förhand gör en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten innan den årliga tillsynsavgiften bestäms, och meddelar att
marksubstans inte kommer att tas under året, behöver tillståndshavaren inte
betala någon tillsynsavgift för det året.

3.4

Om tillståndshavaren 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 följande åren.
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 ska dock betalas.

3.5

Om den beviljade årliga täktmängden överskrids ska tillståndshavaren/den som
utövar täktverksamheten göra en skriftlig anmälan om överskridningen till
tillsynsmyndigheten, och kommunen har rätt att genast ta ut överskridningens
andel av tillsynsavgiften. Kommunen har samma rättighet om marksubstans tas i
strid med den anmälan som avses i punkt 2.3.

3.6

Om tillsynen kräver specialåtgärder, tas kommunens kostnader för åtgärderna ut
av tillståndshavaren.
100 €

Extra tillsyn; per granskning
3.7

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

3.8

Om återställandet av täktområdet inte gjorts inom den tid tillståndet stipulerar,
tas den årliga tillsynsavgiften ut för varje påbörjat år tills återställandet är
slutfört och godkänt genom slutsyn.
Minimiavgift
500 €

3.9

Om tillsyn av en täkt görs samtidigt med tillsyn av ett miljötillstånd för samma
verksamhet, beaktas detta i tillsynsavgiften för miljötillståndet (Taxa för den
kommunala miljövårdsmyndigheten, avgifter för tillsyn enligt MSL 168 §).

§ 4 Hörande
4.1

Hörande av granne eller sakägare, 20 €/person som hörs.

4.2

För kungörelse om ansökan/tidningsannons tas de faktiska kungörelse- och
annonseringskostnaderna ut.

§ 5 Säkerheter
5.1

Följande parametrar adderas för att fastställa säkerheten för marktäkter:
3

A. Grundsumma 800 €
B. 0,06 €/m³ (beviljad mängd)
0,02 €/m3 för den del som överstiger 50 000 m3
C. 0,09 €/m2 (grävområde också uppskattat)
D. Höjning enligt tillståndstiden:
2 år = 10 %
3 år = 15 %
4 år = 20 %
5 år = 25 %
6 år = 35 %
7 år = 40 %
8 år = 45 %
9 år = 55 %
10 år = 60 %
E. Höjning av säkerheten för marktäkter på viktiga grundvatten områden
med 40 %.
Den sammanlagda säkerheten fås genom att addera ovanstående punkter A-E.
Säkerheten är dock minst 2000 €.
5.2

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

200 €

5.3

Godkännande av säkerhet

100 €/säkerhet

5.4

Byte/ändring av säkerhet

100 €/säkerhet

§ 6 Beslut om tvångsåtgärder
6.1

Beslut om avbrytande åtgärd

150 €/åtgärd

6.2

Beslut om att påförda skyldigheter ska fullgöras

150 €/åtgärd

6.3

Beslut om att förelägga vite

150 €/åtgärd

6.4

Beslut om hot om tvångsutförande

150 €/åtgärd

6.5

Beslut om att utdöma vite

150 €/åtgärd

6.6

Verkställande av hot om tvångsutförande

150 €/åtgärd

§ 7 Befrielse från skyldigheter (MarktäktsL 13 a §)
Om en marktäktsrätt som grundar sig på ett befintligt tillstånd har överförts till någon
annan och tillståndshavaren efter ansökan befrias från de skyldigheter som är förenade
med tillståndet och den andre godkänns i hans ställe, tas av den som befriats från
skyldigheterna en avgift på 100 €.
Om säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas av
honom en avgift enligt § 5.

§ 8 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
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mått). Om tillsynsavgiften tas ut i efterskott, räknas antalet kubikmeter löst mått
om till antalet kubikmeter fast mått genom att mängderna divideras med
följande omräkningstal:
grus
sand
sprängsten
lera
mull

1,3
1,3
1,8
1,6
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.
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 fastställt.

8.5

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

8.6

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

§ 9 Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 14.11.2017.
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