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Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä sekä toiminnan valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä peritään
käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti maa-aineslain (555/81) 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain (132/99) 145 §:n nojalla.

1§
Tarkastusmaksu
Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle
seuraavat maksut:
1.1

Lupahakemuksen tarkastaminen:
hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan
12 €/1000m3
kuitenkin vähintään:
kalliokiviaineksen ottaminen 500 €
pelkän irtaimen maa-aineksen ottaminen 250 €
Maa-aineslain 4 a §:n mukaisesta maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-aineslupahakemuksen osalta kohdan 1.1 mukainen maksu ja
ympäristöluvan osalta 70 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta maksusta.

1.2

Luvan muuttaminen:
siltä osin kuin se koskee voimassa olevan ottamisluvan mukaista aluetta ja ylittää
aikaisemmassa luvassa otettavaksi myönnetyn maa-ainesmäärän
12€/1000m3
kuitenkin vähintään
250 €

1.3

Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä vähäisempi,
voidaan käsittelymaksu määrätä 50 prosenttia kohtien 1.1 ja 1.2 mukaista maksua
pienemmäksi.

1.4

Tarkastusmaksua määrättäessä hakemuksessa otettavaksi esitetystä maa-ainesten
määrästä otetaan 500.000 m3 ylittävältä osalta huomioon 50 %.

1.5

Jos lupahakemus hylätään, peritään tämän taksan mukaisesta maksusta
50 %.
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1.6

Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on
ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan
peritty tarkastusmaksu hakemuksesta kokonaan.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman
tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen päätöksen antamista, peritään
taksan mukaisesta maksusta 50 %.

1.7

Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2 kohdan
(ennalta arvaamattomat vaikutukset) perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävää maa-ainesmäärän tilavuutta vastaava osa.

1.8

Jos luvansaaja luopuu maa-ainesten ottamisesta aloittamatta sitä tai luvan voimassa
ollessa, tarkastusmaksua ei palauteta.

1.9

Maa-ainesten 13 a §:n mukaisesta luvan siirtämisestä uudelle haltijalle lupaa muuttamatta peritään siirtoa hakeneelta 150 €.

2§
Valvontamaksu
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
2.1

Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän mukaan:
-

27 € / 1000 m3

-

kuitenkin vähintään 125 €

2.2

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti etukäteen ennen vuotuisen valvontamaksun
määräämistä, ettei maa-aineksia kyseisenä vuotena oteta, luvanhaltijalta ei peritä sen
vuoden valvontamaksua.

2.3

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan
lupapäätöksessä tarkoitetun maa-aineksen oton ja lupaan liittyvät velvoitteet ovat tulleet täytetyksi, tai lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n 1 (lupamääräysten jatkuva
tai törkeä rikkominen) tai 3 (lupahakemuksessa annetut virheelliset tiedot) kohdan perusteella, ei valvontamaksuja kyseisen vuoden jälkeisiltä vuosilta peritä. Lupavelvoitteiden loppuunsaattamisen valvonnasta aiheutuneet kustannukset kuitenkin peritään.

2.4

Mikäli valvonta edellyttää erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

2.5

Mikäli lainvastaisen kotitarveoton johdosta viranomainen ryhtyy tarkastus-, keskeyttämis- tai muihin toimenpiteisiin, peritään aiheutuneet kulut todellisten viranomaiselle
aiheutuneiden kustannusten mukaan.

3§
Katselmukset ja kuuleminen
3.1

Katselmuksen toimittaminen ja siitä tiedottaminen:
100 €/katselmus

3.2

Naapurin tai asianosaisen kuuleminen:
44 € / kuultava
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Lisäksi peritään tiedottamisesta aiheutuneet ilmoitus- ja postituskulut.

4§
Vakuudet
4.1

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen päätöksen lainvoimaisuutta:
200 €

4.2

Maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus maa-aineslain 11 §:n mukaisten lupamääräysten noudattamiseksi määrätään lupapäätöksessä.

5§
Pakkokeinopäätökset
5.1

Toimenpiteen keskeyttäminen:
100 €/kerta

5.2

Uhan asettamispäätös:
100 €/kerta

5.3

Tuomitsemispäätös:
100 €/kerta

6§
Maksuperusteita
6.1

Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maa-aineksen
luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää).

6.2

Jos tarkastus- tai valvontatehtävät johtuvat luvattomasta tai luvanvastaisesta toimenpiteestä taikka siitä, että toimenpiteen suorittaja muutoin on laiminlyönyt hänelle kuuluvat velvollisuutensa, maksu voidaan periä korotettuna, ottaen huomioon kunnalle
aiheutuvat ylimääräiset kulut.

6.3

Mikäli maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava viivästyskorkoa Eurajoen kunnan saamisten laskutus- ja perimisohjeiden mukaisesti.

6.4

Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.

6.5

Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassaolevan
taksan mukaan.
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