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§1

ALLMÄNT

För granskning av tillståndsansökan och täktplan samt för övervakning av täktverksamhet är den som ansöker om
tillstånd enligt 23 § marktäktslagen (495/2000) och 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) skyldig att
betala en avgift till kommunen enligt denna taxa.

§2

AVGIFT FÖR TÄKTTILLSTÅND
(granskningsavgift)

För granskning av en ansökan och täktplan skall den som ansöker om tillstånd betala följande avgifter till kommunen:
2.1.

Per plan
220 €

2.2

+ enligt täktområdets areal/ha

165 €

+ enligt den mängd
marksubstans som i ansökan föreslagits att tas/1000 m3

10,00 €

Minimiavgift

550 €

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

150 €

och dessutom, enligt den mängd marksubstans
som i ansökan föreslagits att tas och som
överstiger det tidigare tillståndet/1000 m3

10,00 €

Minimiavgift
300 €
2.3

Ett litet projekt med små verkningar,
som man inte behöver göra upp någon separat
täktplan för (Marktäktslagen 5 §)

250 €

2.4

För den del som överstiger 1 000 000 m3
beaktas dock endast 50 % av marksubstansmängden
som grund för avgiften.

2.5

Om tillståndsansökan förkastas, skall 50 % av avgiften i denna taxa betalas.

2.6

Om den som ansöker om tillstånd återtar sin tillståndsansökan innan tillståndsmyndigheten har vidtagit
några omfattande åtgärder för att granska täktplanen uppbärs ingen granskningsavgift.
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Om tillståndsmyndigheten har vidtagit omfattande åtgärder för att granska täktplanen och
tillståndsansökan återtas innan beslut ges, bör sökanden betala den avgift som motsvarar åtgärderna.
2.7

Om tillståndet sägs upp eller tillståndsvillkoren förändras enligt marktäktslagen 16 § punkt 2, kan den
del av indriven granskningsavgift som motsvarar den outnyttjade marktäkten mätt i volymmått,
returneras.

2.8

Om tillståndsinnehavaren avstår från marktäkt utan att påbörja den då tillståndet är i kraft returneras
granskningsavgiften inte.

2.9

Avgiften för marktäktstillståndet skall betalas efter att tillståndet har getts. Om avgiften inte erläggs
inom utsatt tid, ska förseningsränta i enlighet med räntelagen betalas på den förfallna summan.

2.10

Ifall tillståndsbeslutets giltighetstid på ansökan förlängs så att den totala tiden blir högst 10 år och
beviljandet av förlängd giltighetstid inte förutsätter ändring av ifrågavarande täktplan,
debiteras för granskning av täktplanen
300 €

§3

HÖRANDE
3.1 Hörande av grannar eller sakägare per hörande

60 €

3.2 Kungörelse av ansökan

80 €

+ annonskostnaderna uppbärs enligt verkliga kostnader

§4

SÄKERHETER (garanti)

4.1

Beviljande av tillstånd i enlighet med marktäktslagen
att utföra en åtgärd innan tillståndet vunnit laga kraft

120 €

4.2

Godkännande av säkerhet/säkerhet

60 €

4.3

Byte eller ändring av säkerhet/säkerhet

55 €

4.4.

Säkerhet för tryggande av återställningsarbetet i enlighet med tillståndsvillkoren:

§5

Garantisumma för marktäkt/ha

6 700 €/ha

Garantisumma för bergstäkt/ha

10 400 €/ha

TILLSYNSAVGIFTER (avgift för övervakning)
Tillståndsinnehavaren skall årligen betala följande avgifter för tillsyn över täktverksamhet:

5.1

Enligt den substansmängd som enligt tillståndsbeslutet
årligen får tas/1000 m3

30 €

+ enligt täktområdets areal/ha
80 €
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Dock minst
150 €
För den del som överstiger ett årligt uttag om 70 000 m³ beaktas dock endast 50 % av substansmängden
som grund för avgiften.
Om det i tillståndsbeslutet inte angetts den substansmängd som årligen avsetts tas, divideras den totala
substansmängd som är avsedd att tas med tagningstiden, varvid det uppkomna värdet används som
grund för avgiften.
5.2.

Tillståndsinnehavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften innan täktverksamheten
påbörjas och de följande årliga avgifterna före den tidpunkt som staden bestämmer.

5.3.

Om tillståndsinnehavaren på förhand gör en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten (innan den årliga
tillsynsavgiften bestäms), att marksubstanser inte kommer att tas under året, debiteras ingen
övervakningsavgift för det året.

5.4.

Om tillståndsinnehavaren innan tillståndstiden löpt ut, meddelar att han upphört med täktverksamheten
helt och de skyldigheter som är förenade med tillståndet har uppfyllts, tas inga tillsynsavgifter ut för de
följande åren.
Om tillståndet återtas med stöd av 16 § i marktäktslagen, tas inga tillsynsavgifter för åren efter att
tillståndet har återtagits, förutsatt att skyldigheterna i tillståndet har uppfyllts för den marksubstans som
tagits. Kostnaderna indrivs däremot för övervakning av att tillståndsvillkoren verkställs.

5.5.

Om det beviljade årliga uttaget marksubstans överskrids, bör tillståndsinnehavaren/den som utövar
täktverksamhet på förhand skriftligen meddela tillsynsmyndigheten om överskridningen och staden har
rätt att genast ta ut överskridningens andel av tillsynsavgiften. Staden har motsvarande rättighet om
marksubstans tas trots att verksamhetsidkaren anmält att täktverksamhet inte pågår enligt punkt 5.3.

5.6

Om tillsynen kräver särskilda åtgärder, som till exempel kontrollmätningar, kan tillsynskostnaderna
debiteras i enlighet med de verkliga kostnader som detta medför för staden.

5.7

Extra tillsyn, per granskning

5.8.

För tillsyn över en tillståndsinnehavares närbelägna täktområden är avgiften 70 % av summan av de
tillsynsavgifter som fastställs enligt den totala täktmängden för de aktuella täktområdena.

5.9

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

§6

BESLUT OM TVÅNGSÅTGÄRDER

6.1

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

250 €

Tillsynsmyndighetens beslut om att påförda skyldigheter
skall fullgöras (MarktäktsL 14 §)

250 €

6.3

Beslut om att förelägga vite (MarktäktsL14 §)

300 €

6.4

Beslut om hot om tvångsutförande (MarktäktsL14 §)

300 €

6.2

130 €
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6.5.

Beslut om att utdöma vite (viteslagen 10 §)

300 €

6.6.

Verkställande av hot om tvångsutförande
(viteslagen 15 §)

300 €

§7

BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETER

7.1.

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

130 €

Om säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndsinnehavaren,
tas av honom en avgift enligt § 4.3.

§8

AVGIFTSGRUNDER

8.1.

När avgifterna bestäms räknas som volym på den marksubstans som tas, den volym som
marksubstansen har i naturligt tillstånd (antal kubikmeter fast mått). Om tillsynsavgiften tas ut i
efterskott, räknas antalet kubikmeter i löst mått om till antalet kubikmeter fast mått genom att
mängderna divideras med följande tal:
grus
sand
sprängsten
lera
mull

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

Avgiftsgrunderna är de samma för alla slag av marksubstanser som enligt marktäktslagen är
tillståndsbelagda.
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.
I avgiften ingår den avgift för lösen av handlingar som kommunen har fastställt.
När avgifterna i taxan bestäms beaktas myndighetsåtgärdens omfattning och svårighetsgrad, den tid
som sätts ned och övriga avgörande faktorer. Avgiften kan sedan höjas eller sänkas beroende på
projektets svårighetsgrad, om åtgärden väsentligt avviker från normal nivå.
Icke krävande projekt, avgiften nedsätts
Krävande projekt, avgiften höjs
Mycket krävande projekt, avgiften höjs

10-40 %
5-20 %
21-70 %

Avgiften för beviljande av täkttillstånd bestäms enligt den taxa som är i kraft då avgiften bestäms.
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Tillsynsavgiften bestäms första gången enligt gällande taxa och därefter justeras den årligen enligt den
taxa som gäller vid justeringen.
Vid gemensam behandling av en ansökan enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen, kan avgiften
enligt miljövårdsmyndighetens taxa sänkas med 30 %.

§9

MERVÄRDESSKATT
Stadens taxor och avgifter är momsfria gällande myndighetsverksamhet. För övrig verksamhet
tillkommer mervärdesskatt enligt lagen om mervärdeskatt.

§ 10

GODKÄNNANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE
Denna taxa är godkänd av Raseborgs miljö- och byggnadsnämnd 18.10.2017, § 172 och träder i kraft
1.11.2017.

