
Organ Sida

Dnr KOMU/2163/02.05.00.00/2021

Uppdatering av marktäktstaxa 2022

Tillsynsnämnden § 64 15.12.2021

Chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk:
Tfn 050 336 5013, anna-maria.mattfolk@korsholm.fi 

Taxan för marktäkterna har varit ikraft sedan 1.7.2016 och en uppdatering gjordes 
senast i tillsynsnämnden 13.11.2019 § 36. Kommunala miljömyndigheten har rätt att
ta ut avgifter enligt marktäktslagen 555/1981 § 23. Kostnaderna för miljövården har 
ökat under åren och en justering av självkostnadsvärdet är befogat. En timdebitering
på 55 euro motsvarar miljöenhetens nuvarande kostnadsnivå och avgifterna i taxan 
har justerats med samma procentuella förhöjning (5,8 %). 

Några mindre justeringar och förtydliganden har också gjorts i taxan, bl.a. har 
avgiften för tillsynen av täkter utan fullbordade eftervårdsåtgärder förenklats.

Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlunds förslag:
Västkustens tillsynsnämnd godkänner förslaget till taxa för marktäktstillstånd och 
marktäktstillsyn. Avgiftstaxan träder ikraft 1.1.2022 och den träder ikraft oberoende 
av besvär.

Paragrafen justeras direkt.

Västkustens tillsynsnämndens beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen förklarades genast justerad.
---

Bilageförteckning:
Miljöenhetens taxa för marktäkter 2022

§ 64

15.12.2021Västkustens tillsynsnämnd
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TAXA FÖR GRANSKNING AV MARKTÄKTSPLANER
OCH TILLSYN ÖVER MARKTÄKTSVERKSAMHET

VÄSTKUSTENS MILJÖENHET

Taxan är godkänd 15.12.2021 § 64 av Västkustens tillsynsnämnd

Avgifter för granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter
enligt marktäktslagen inom Västkustens miljöenhet.
Korsholm, Närpes, Kristinestad, Korsnäs och Kaskö.

§ 64 bilaga:  Avgiftstaxa för marktäkter fr.o.m. 1.1.2022, Västkustens miljöenhet
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§ 1 Allmänt

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 
tillstånds- och tillsynsmyndigheten (Västkustens miljöenhet) enligt denna taxa. 

§ 2 Granskningsavgifter

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

2.1 Per plan 180 €

+ enligt täktområdets areal 60 €/ha

och dessutom, enligt den mängd marksubstans som i ansökan förslagits att tas, 0,02 €/m3

Minimiavgift 717 €

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

per ändring 180 €

och dessutom enligt den mängd marksubstans som föreslagits i ansökan och 
som överstiger det tidigare tillståndet 0,02 €/m3

Minimiavgift 717 €

2.3 Separat granskning av plan för eftervårdsåtgärder 74 €/ha 
täktområde

2.4 Ett litet projekt med små verkningar på högst 5000 m3 och som man inte 
behöver göra upp någon separat täktplan för 239 €

2.5 Av den mängd marksubstans som i ansökan föreslagits att tas beaktas 50 %
av den del som överstiger 700 000 m  3   i granskningsavgiften.

2.6 Om tillståndsansökan förkastas, ges 50 % avdrag från avgiften i denna taxa
Minimiavgift 717 €. 
Kostnader för hörande enligt § 3 tillkommer.

2.7 Om tillståndsmyndigheten har vidtagit omfattande åtgärder för att granska täktplanen och 
tillståndsansökan återtas innan beslutet ges, tas 50 % av avgiften ut. Kostnader för hörande enligt § 
3 tillkommer.

2.8 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 
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granskningsavgiften som motsvarar volymen av den marksubstans som inte tas.

2.9 Om den som beviljats tillstånd avstår från att ta marksubstans innan täktverksamheten har börjat 
eller medan tillståndet gäller, betalas granskningsavgiften inte tillbaka.

2.10 För ansökan om förlängning av tillstånd som beviljats för en kortare tid än tio år tas enbart ut 
minimiavgift enligt punkt 2.1, under förutsättning att förlängning av tillståndstiden inte kräver 
ändring av täktplanen. 

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

2.12 Om granskning av en täktplan görs i samband med beviljande av ett miljötillstånd för samma 
verksamhet sänks avgiften med 20 % för miljötillstånden (t.ex. stenbrytning, stenkross, 
avfallshantering).

§ 3 Hörande

3.1 Hörande av granne eller sakägare 26 €/hörandebrev. 

3.2 För kungörelse om ansökan eller beslut och för annonsering tas de faktiska kungörelse- och 
annonskostnaderna ut. 

§ 4 Säkerheter

4.1 Följande parametrar adderas för att fastställa säkerheten för marktäkter inom Västkustens 
miljöenhet.

A. Grundsumma 709 €
B. 0,04 €/m3 (beviljad mängd)

0,02 €/m3 för den delen som överstiger 50 000 m3

C. 0,08 €/m2 (marktäktsområde inklusive skyddszoner och område för stödfunktioner)
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 %

Punkterna A-C adderas vid beräkningen

E. Höjning av säkerheten för marktäkter på viktiga grundvattenområden med 40 % räknat på summan
A–D

Den sammanlagda säkerheten fås genom att addera ovanstående punkter A–E.

4.2 Tillstånd i enlighet med marktäktslagen att utföra en åtgärd innan tillståndet vunnit laga kraft samt 
granskning av säkerhet

- i samband med beviljande av tillstånd 317 €
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- separat ansökan 635 €

4.3 Byte av säkerhet 180 €/säkerhet
Ändring av säkerhet 180 €/säkerhet
Godkännande av säkerhet 180 €/säkerhet
Ställande av ytterligare säkerhet 180 €/säkerhet

4.4 Marktäktsverksamheten får inte påbörjas före godtagbar säkerhet är inlämnad.

§ 5 Befrielse från skyldigheter (MarktäktsL 13 a §)

Om en marktäktsrätt som grundar sig på ett redan 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 180 €.

Om säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas av honom en avgift enligt 
§ 5.

5.1 Beslut om avbrytande av åtgärd 180 €/åtgärd

5.2 Beslut om att påförda skyldigheter skall fullgöras 180 €/åtgärd

5.3 Beslut om att förelägga vite 180 €/åtgärd

5.4 Beslut om hot om tvångsutförande 180 €/åtgärd

5.5 Beslut om att utdöma vite 180 €/åtgärd

5.6 Verkställande av hot om tvångsutförande. 180 €/åtgärd

§ 6 Tillsynsavgifter

Tillståndshavaren skall årligen betala följande avgifter för tillsyn över täktverksamhet:
 
6.1 Enligt den årliga mängden marksubstans som beviljats i 0,02 €/m3

tillståndsbeslutet

+ enligt täktområdets areal 24 €/ha

Minimiavgift 180 €

Om den årliga täktmängd som beviljats i tillståndsbeslutet överstiger 50 000 m  3  , beaktas 50 % av 
överstigande mängder, 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.
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6.2 Om slutsyn inte görs i samband med årlig tillsyn utan separat, tas avgift ut.

Separat slutsyn 180 €

6.3 För inledande syn tas avgift ut. Inledande syn hålls innan täkt av marksubstanser påbörjas. Täkten 
anses vara påbörjad när borttagning av ytjord eller andra förberedande arbeten vidtas på 
täktområdet. 

Inledande syn 180 €

6.4 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, debiteras 
endast en grundavgift på 85 €. 

6.5 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 skall dock betalas.

6.6 Om den beviljade årliga täktmängden överskrids, skall tillståndshavaren/den som utövar 
täktverksamheten göra en skriftlig anmälan om överskridningen till tillsynsmyndigheten, som har 
rätt att genast ta ut överskridningens andel av tillsynsavgiften. Västkustens miljöenhet har samma 
rättighet om marksubstans tas i strid med den anmälan som avses i punkt 2.4. 

6.7 Ifall marksubstans tas trots att tillståndsinnehavaren/den som utövar täktverksamheten anmält att 
täktverksamhet inte pågår, har kommunen rätt att ta ut tillsynsavgiften fördubblad.

6.8 Tillsynsavgift ska betalas för hela den mängd som tagits under tillståndstiden.

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

Extra tillsyn; per granskning, uppföljningsgranskning 180 €

Övriga utredningar och kontrollmätningar enligt verkliga kostnader som det medför miljöenheten.

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

6.11 Om återställandet av täktområdet inte gjorts inom den tid tillståndet stipulerar, tas en tillsynsavgift 
för varje påbörjat år tills återställandet är gjort och godkänt vid slutsyn.

Årlig tillsynsavgift 299 €

6.12 Om tillsyn av en täkt görs samtidigt med tillsyn av ett miljötillstånd för samma verksamhet, sänks 
tillsynsavgiften för miljötillståndet med 10 %. 
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§ 7 Avgiftsgrunder

7.1 När avgifterna bestäms räknas som volym på den marksubstans som tas, den volym som 
marksubstansen har i naturligt tillstånd (antalet kubikmeter fast 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 1,3
sand 1,3
sprängsten 1,8
lera 1,6
mull 1,4

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

7.3 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.

7.4 När avgifterna i taxan bestäms beaktas myndighetsåtgärdernas omfattning och svårighetsgrad, den 
tid som sätts ned och övriga avgörande faktorer. Avgiften kan sedan höjas eller sänkas med högst 
50 % beroende på projektets svårighetsgrad, om åtgärden väsentligt avviker från normal nivå.

7.5 En avgift på 55 € per påbörjad arbetstimme tas ut för åtgärder enligt marktäktslagen och statsrådets
förordning om marktäkt, i de fall åtgärderna inte skilt nämns i denna taxa.

7.6 I avgifterna ingår den avgift för lösen (utlämnande) av handlingar som miljöenheten fastställt.

7.7 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.

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

7.9 Avgifterna avrundas till närmaste hela eurobelopp.

7.10 Västkustens tillsynsnämnds miljösektion eller den tjänsteinnehavare som beslutet i huvudsaken har
delegerats till bestämmer om avgiften, återbetalning av avgiften, sänkning av avgiften och 
senareläggande av avgiften på de grunder som framgår av denna taxa. 

§ 8 Betalning och indrivning av avgift

8.1 Granskningsavgifter ska betalas när beslutet i ärendet har vunnit laga kraft. En tillsynsavgift betalas 
årligen vid en tidpunkt som bestäms av miljöenheten. Avgifter för andra myndighetsuppgifter ska 
betalas när åtgärden är utförd.  Avgifter som tas enligt denna taxa ska betalas inom 14 dagar enligt 
fakturans förfallodag. På en försenad betalning tas en gällande dröjsmålsränta ut enligt den 
räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982).
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8.2 Om en avgift enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas, kan den drivas in utan dom eller 
utslag på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). 

8.3 Avgifter för myndighetstillsyn och tillståndsbehandling enligt denna taxa är momsfria. För övrig 
verksamhet tillkommer mervärdesskatt enligt lagen om mervärdesskatt. På avgifter som debiteras 
för annonseringar, experttjänster och motsvarande tillkommer mervärdesskatt.

§ 9 Ändringssökande

9.1 En verksamhetsutövare som är missnöjd med en tillsynsavgift som grundar sig på en taxa och som 
godkänts av Västkustens tillsynsnämnd kan över avgiften anföra grundbesvär som avses i 9 § i lagen
om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Fakturan ska oberoende av grundbesvär 
betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Grundbesvär får anföras på den grunden att
en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. Grundbesvär riktas till Vasa 
förvaltningsdomstol och inom fem år räknat från ingången av året efter det år då avgiften 
debiterades eller fordran påfördes. 

§ 10 Godkännande och ikraftträdande
Dessa avgiftsgrunder har godkänts av Västkustens tillsynsnämnd 15.12.2021 § 64 och träder i kraft 
1.1.2022. Taxan träder ikraft oberoende av ändringssökande. 

Avgiften bestäms i enlighet med denna taxa i ärenden som har inletts och kungjorts eller i övrigt 
delgetts parterna/anhängiggjorts efter att denna taxa trätt i kraft. Tillsynsavgifterna gäller för tillsyn 
som utförs fr.o.m. 1.1.2022.
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Organ Sida

Dnr 

Utdragets riktighet intygar:
Korsholm 21.12.2021

Lisa Martens
Byråsekreterare
044 727 7379, lisa.martens@korsholm.fi 

Ytterligare information i ärendet fås av miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlund
044 727 1284, tommy.stenlund@korsholm.fi 
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