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1 § Allmänt
För behandling av ansökan om marktäkt och granskning av täktplan, för gemensam behandling av
ansökningar om marktäktstillstånd och miljötillståndsansökningar samt för tillsyn över täktverksamhet och för andra myndighetsuppgifter tas ut en behandlingsavgift enligt denna taxa, med stöd av
23 § i marktäktslagen (555/1981) samt 145 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999).

2 § Avgift gör granskning av täktplan
Granskningsavgiften består av en grundavgift per täktområde samt en på projektets omfattning baserad avgift som bestäms enligt den kalkylerade volymen av marksubstanser (m3, kubikmeter fast
mått) som enligt ansökan skulle tas samt enligt täktområdets areal.
Sökanden av ett tillstånd ska till Borgå stads marktäktstillståndsmyndighet betala följande avgifter
för behandlingen av ansökan:

2.1 Granskning av tillståndsansökan och täktplan (MTL 4 a §)
-

per plan
och enligt täktområdets areal
samt enligt volymen av marksubstanser som enligt ansökan
kommer att tas
avgiften utgör dock minst en grundavgift på

265 euro
320 euro/ha
0,01 euro/m3
1200 euro

När granskningsavgiften bestäms för den mängd marksubstanser som anges i ansökan, ska den
del som överskrider 500 000 m3 beaktas till 50 %.

2.2 Avgift för gemensam behandling av miljötillståndsansökan

och ansökan om marktäktstillstånd (MSL 47a §) och tillståndets
giltighet, ändring av tillståndet och avslutande av verksamheten
enligt 9 kap. i miljöskyddslagen (89 §, 90 §, 91 §, 92 §)
Vid en gemensam behandling av ansökan om marktäktstillstånd och ansökan om miljötillstånd enligt 4 a § i marktäktslagen ska en avgift enligt punkt 2.1 tas ut för ansökan om marktäktstillstånd
och som andel för miljötillståndet 50 % av den avgift som avses i den i miljöskyddslagen avsedda
taxan. (MTL 4 a §, MSL 47a §)
För beslut som gäller ändring av miljötillstånd (MSL 89 §, MSL 90 §), förlängning av tidsfrist för
iakttagande av villkor i miljötillstånd (MSL 91 §), förtydligande av miljötillstånd (MSL 92 §) samt
skriftlig utsaga (MSL 92 §) tas ut den avgift som enligt den i miljöskyddslagen avsedda taxan ska
tas ut för respektive verksamhet.
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2.3 Ändring av täktplan
Ändring av täktplan, till den del som ändringen gäller ett område enligt ett gällande marktäktstillstånd och medför en ökning av den tidigare tillståndsgivna mängden marksubstanser.
-

-

per ändring
265 euro
samt enligt den volym med vilken den i ansökan angivna mängden marksubstanser överskrider den tidigare tillståndsgivna mängden
enligt marksubstansernas volym
0,01 euro/m3
avgiften utgör dock minst en grundavgift på
750 euro

När granskningsavgiften bestäms för den mängd marksubstanser som anges i ansökan, ska den
del som överskrider 500 000 m3 beaktas till 50 %.
Avvikelse från den täktplan som godkänts i tillståndsbeslutet eller avvikelse från tillståndsbestämmelserna enligt 16 § 2 mom. i marktäktslagen, avgift per avvikelse 750 euro. Om arbetsmängden
för behandlingen av ett ärende är betydligt mindre än i genomsnitt, kan behandlingsavgiften nedsättas med 50 %.

2.4 Ringa projekt (MTL 5 §)
Ett projekt vars omfattning och verkningar är ringa och inte förutsätter en separat täktplan 750
euro. Om arbetsmängden för behandlingen av ett ärende är betydligt mindre än i genomsnitt, kan
behandlingsavgiften nedsättas med 50 %.

2.5 Om ansökan avslås, återtas eller avvisas utan prövning
Om tillståndsansökan avslås (negativt beslut), uppbärs 60 % av avgiften enligt punkt 2.1 i denna
taxa, dock minst 265 euro, samt eventuella kostnader för hörande.
Om tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen och sökanden
skriftligt återtar sin tillståndsansökan innan beslutet ges, tas den del av avgiften ut som motsvarar
åtgärderna samt eventuella kostnader för tidningsannonser.
Om sökanden återtar sin ansökan innan tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för
att granska täktplanen, tas avgift inte ut.
Om en tillståndshavare avstår från marktäkt utan att inleda täkt eller när ett tillstånd är i kraft, återbetalas granskningsavgiften inte.
Om ett tillstånd återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras enligt 16 § 2 punkten i marktäktslagen, kan tillståndsmyndigheten återbetala den del av den uttagna granskningsavgiften som motsvarar volymen av de marksubstanser som inte tas.

2.6 Förlängning av tillståndstiden (MTL 10 §)
Om marktäktstillståndets giltighetstid på ansökan förlängs (10 § 3 mom. i marktäktslagen), tas för
granskningen av den täktplan som ansluter sig till tillståndsansökan minst 10 % av avgiften enligt
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punkt 2.1, dock minst 750 euro, under förutsättning att beviljandet av en förlängd tid inte förutsätter
ändringar i planen. Om arbetsmängden för behandlingen av ett ärende är betydligt mindre än i genomsnitt, kan behandlingsavgiften nedsättas med 50 %.
Om det är fråga om ett projekt vars omfattning och verkningar är ringa, så att beslut om projektet
fattas på basis av de övriga handlingarna utan en separat täktplan, tas för granskningen av ansökan ut en avgift på 265 euro.

2.7 Iakttagande av beslut som inte vunnit laga kraft (MTL 21 §
och MSL 199 §)

För behandling av ärende som gäller rätt enligt 21 § i marktäktslagen och 199 § i marktäktslagen
att inleda täktverksamhet oavsett ändringssökande och för behandling av säkerhet tas ut en tilläggsavgift på 110 euro, då dessa ärenden behandlas i samband med behandlingen av huvudsaken.
För behandling av ärende som gäller rätt enligt 21 § i marktäktslagen och 199 § i marktäktslagen
att inleda täktverksamhet oavsett ändringssökande och för behandling av säkerhet tas ut en tilläggsavgift på 220 euro, då dessa ärenden behandlas på separat ansökan.
Vid bedömningen av om säkerheten kan godkännas tillämpas de materiella bestämmelserna i vardera lagen skilt för sig. Den säkerhet som godkänns i samband med ett tillstånd som beviljas efter
en gemensam behandling ska uppfylla såväl marktäktslagens och marktäktslagens krav. Säkerheten bestäms från fall till fall.

2.8 Fastställande av förhöjd granskningsavgift
Olovlig marktäkt för vilken tillstånd söks i efterhand tas granskningsavgift enligt punkt 2.1 förhöjd
till det dubbla.

2.9 Fastställande av nedsatt granskningsavgift
Av särskilda skäl kan tillståndsmyndigheten nedsätta eller efterskänka avgiften. Som särskilt skäl
kan närmast betraktas uppsnyggning/landskapsanpassning av en gammal grustäkt.

2.10 Betalning av granskningsavgiften
Sökanden ska betala den avgift som avses i 1 § innan beslutet meddelas. Om avgiften inte betalas
inom utsatt tid, ska ränta enligt räntelagen betalas på den förfallna avgiften.

3 § Tillsynsavgift (MTL 4 a § och MSL 47 a §)
Vid genomförandet av tillsynen över marktäktstillstånd och gemensamt tillstånd ska de principer
följas som framgår av den godkända tillsynsplanen. Vid de planenliga periodiska inspektionerna av
verksamheten (en första inspektion, årliga periodiska inspektioner och slutinspektion) och vid de
övriga inspektioner som ansluter sig till tillsynen över verksamheten ska de tillsynsavgifter tas ut
som framgår av denna taxa.
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Sökanden ska för tillsynen över täktverksamheten samt för tillsynen över det gemensamma tillstånd som avses i 4 a § i marktäktslagen och 47 a § i miljöskyddslagen årligen under tillståndets
giltighetstid eller tills åtgärderna efter slutförd täkt har blivit godkända till Borgå stads marktäktstillståndsmyndighet betala följande avgifter:

3.1 Tillsynsavgift och grunderna för avgiften
För det inledande möte som hålls innan täkt av marksubstanser påbörjas tas ut en tillsynsavgift på
220 euro. Täkten av marksubstanser anses vara påbörjad när borttagning av ytjord eller andra förberedande arbeten vidtas på täktområdet.
Efter att täkten av marksubstanser har påbörjats
-

enligt den tillståndsgivna årliga
mängden marksubstanser
och enligt täktområdets areal
dock minst en grundavgift på

0,02 euro/m3
85 euro/ha
220 euro

Om det i tillståndsbeslutet beviljade årliga uttaget av marksubstanser överskrider 50 000 m3, beaktas den mängd marksubstanser som överskrider 50 000 m3 till 50 % när den årliga tillsynsavgiften
bestäms.
Om det i tillståndet beviljade årliga uttaget av marksubstanser överskrider
100 000 m3, beaktas den årliga tillsynsavgiften till 70 % när avgiften bestäms. Om inga mängder
för det årliga uttaget av marksubstanser anges i tillståndsbeslutet, ska myndigheten vid bestämningen av tillsynsavgiften dividera den tillståndsgivna totala mängden marksubstanser med det antal år som tillståndet är i kraft och använda det erhållna medelvärdet som grund för bestämning av
den årliga tillsynsavgiften.
Om en etappindelning för täktverksamheten anges i tillståndsansökan samt de arealer som berörs
i de olika etapperna, tas en årlig tillsynsavgift ut enligt arealen på den aktuella etappen i täktverksamheten. Om ingen etappindelning anges för täktverksamheten, tas en årlig tillsynsavgift ut enligt täktområdets hela areal.
Om tillståndet bara gäller en del av året, ska endast den andel tas ut som motsvarar periodens
proportionella andel av den årliga tillsynsavgift som skulle uträknas för ett år enligt den tillståndsgivna mängden marksubstanser. Om den uttagna mängden utgör en överskridning, följs punkt 3.4.
Tillsynsavgiften fastställs årligen enligt de betalningsgrunder som gäller då avgiften fastställs.

3.2 Betalning av tillsynsavgiften
Tillståndshavaren ska betala den första årliga tillsynsavgiften innan täktverksamheten påbörjas och
följande tillsynsavgifter enligt faktura från staden före slutet av mars varje år.
Av ett särskilt skäl kan marktäktstillståndsmyndigheten på ansökan besluta att tillsynsavgiften årligen ska uppbäras i efterhand enligt den uttagna mängden under året. Då ska tillståndshavaren innan täktverksamheten börjar informera tillsynsmyndigheten om den tidpunkt då täkten påbörjas,
täkttiden samt en uppskattning av den mängd marksubstanser som kommer att tas från täkten.
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3.3 Nedsättning eller efterskänkning av tillsynsavgiften
Om eftervården av täktområdet sker i etapper, kan tillsynsavgiften med tillsynsmyndighetens beslut
nedsättas i samma proportion som områdets eftervård blivit genomförd på ett godtagbart sätt. Besluten om nedsättning av tillsynsavgiften fattas en gång per år så att den nedsatta avgiften beaktas
från början av det påföljande året.
Om marktäkt inte påbörjats trots att ett giltigt tillstånd finns, uppbärs som årlig tillsynsavgift en
grundavgift på 220 euro.
Om tillståndshavaren skriftligt före bestämning av den årliga tillsynsavgiften informerar tillsynsmyndigheten om att ingen marktäkt kommer att ske under året, uppbärs av tillståndshavaren som tillsynsavgift en grundavgift på 220 euro.
Om tillståndshavaren före utgången av tillståndstiden meddelar att den helt avslutat den marktäkt
som avses i ansökan, att de med tillståndet förenade förpliktelserna blivit uppfyllda och myndigheten har genomfört en slutgranskning av täktområdet, ska inga tillsynsavgifter uppbäras för de år
som följer efter anmälningsåret.
Om tillståndet återtas med stöd av 16 § i marktäktslagen, ska inga tillsynsavgifter uppbäras för de
år som följer efter det året, under förutsättning att de med tillståndet förenade förpliktelserna uppfyllts för täktområdets del. De kostnader som orsakas av tillsynen över att tillståndsförpliktelserna
helt och hållet uppfylls, kommer dock att uppbäras.

3.4 Tillsynsavgift för en överskridning av den årliga täktmängden

Om den tillståndsgivna årliga täktmängden överskrids, ska tillståndshavaren eller den som utför
täktverksamheten göra en skriftlig anmälan till tillsynsmyndigheten. Staden har rätt att ta ut överskridningens andel av tillsynsavgiften omedelbart. Staden har motsvarande rättighet om marktäkt
sker i strid mot anmälan som avses i punkt 2.4.

3.5 Förhöjd tillsynsavgift
Tillsynsavgiften tas ut förhöjd med 50 procent, om tillsynsuppgifterna föranleds av en åtgärd som
står i strid med tillståndet eller av att tillståndshavaren i övrigt har försummat sina förpliktelser.
Om tillsynen föranleder särskilda åtgärder, såsom extra inspektioner eller mätningar, kan de föranledda tillsynskostnaderna tas ut enligt de faktiska kostnader som kommunen orsakas. Dessa kostnader kan tas ut omedelbart.
Avgiften för en granskning som behövs för genomförande av tillsynen är 220 euro.
Avgiften för behandling och godkännande av kontrollplan är 400 euro.

3.6 Täkt till husbehov som sker i strid med lagen
Om tillsynsmyndigheten med anledning av lagstridig täkt av substanser till husbehov vidtar åtgärder för att granska eller avbryta täkten eller andra åtgärder, tas kostnaderna för detta ut enligt
denna taxa i tillämpliga delar.
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4 § Hörande (MTL 13 §, MTL 4 a §, MSL 44 §)
Kostnaderna för en tidningsannons enligt 13 § i marktäktslagen och för en tidningsannons som gäller gemensam behandling av ansökningar tas ut av sökanden enligt de faktiska kostnaderna. De
övriga kostnaderna för hörandet ingår i granskningsavgiften i punkt 2.

5 § Säkerheter (MTL 11 § och 12 §, MSL 61 §)
Bestämmelser om ställande av säkerhet finns i 11 och 12 § i marktäktslagen och i 61 § i miljöskyddslagen. Innan substanser tas, ska sökanden ställa godtagbar säkerhet för att tillståndsvillkoren följs.
Som säkerhet godkänns bankgaranti, borgensförbindelse eller insättningsbevis från ett solvent inhemskt finansinstitut. Insättningsbevis godkänns, om samtidigt erhålls en av kontoinnehavaren undertecknad pantsättningsförbindelse och av finansinstitutet undertecknad anmälan om avstående
från kvittningsrätt.
Säkerheten ska vara i kraft 12 månader efter att tillståndet upphört att gälla. Säkerhetsbeloppet beror på kostnaderna för landskapsanpassning och andra eftervårdsarbeten samt, då det gäller ett
gemensamt tillstånd, även kostnaderna för återställande av miljön i det fall att tillståndsbeslutet
upphävs eller tillståndsvillkoren ändras. Om staden inte i särskilt har beslutat annat och ingen noggrannare eller annan grund har framlagts, bestäms säkerhetsbeloppet för ett projekt på basnivå på
följande sätt:
-

Brytning 5500 euro/ha samt 0,084 euro/kubikmeter fast mått
Grävning på grus- och sandområden 4500 euro/ha samt 0,084 euro/kubikmeter fast mått
I grundvattenområden eller vid brytning på mera än 5 meters djup ska säkerhetsbeloppet
vara 1,5 gånger större

Den tillståndsgivna volymen för marktäkt räknas enligt marksubstansens volym i naturtillstånd (kubikmeter fast mått), dock så att den del som överskrider 500 000 m3 bara beaktas till 50 %.
Tillstånds- och tillsynsmyndigheten kan höja säkerhetsbeloppet med 30 % - 50 % om förhållandena är krävande eller särskilt krävande.
Säkerhetsbeloppet justeras vid behov. En punkt om justering inskrivs i tillståndsvillkoren.
Säkerhet kan godkännas för den totala areal som avses i ansökan eller, på sökandens förslag, för
ett delområde. Om en säkerhet godkänns för ett delområde, ska området landskapsanpassas i enlighet med tillståndsvillkoren och eftervårdsarbetena godkännas innan säkerheten kan överföras
på nästa delområde.
Avgiften för godkännande av säkerhet eller för byte/ändring av säkerhet är 55 euro/säkerhet.
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6 § Beslut om tvångsmedel (MTL 14 §, 15 §, MSL 175 §, 181182 §, 184 §,VitesL 10 §, 15 §)
-

Beslut av tillsynsmyndighet eller av denna förordnad tjänsteinnehavare om avbrytande av
verksamheten (MTL 15 §, MSL 181-182 §) 110 euro
Tillsynsmyndighetens beslut om iakttagande av förpliktelser (MTL 14 §, MSL 175 §) 265
euro
Beslut om vite eller hot om tvångsutförande (MTL 14 §, MTL 175 §, MSL 184 §) 265 euro
Beslut om utdömande av vite eller tvångsutförande (VitesL 10 §) 265 euro
Beslut om verkställighet av tvångsutförande (VitesL 15 §) 265 euro

7 § Befriande från tillståndsförpliktelser (MTL 13 a §)
Om en marktäktsrätt som grundar sig på ett befintligt tillstånd har överförts på 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 220
euro.
Om säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas av honom en avgift enligt 5 §.
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8 § Avgiftsgrunder samt beslut om avgift, återbetalning av
avgift och undantag

När avgifterna bestäms, räknas täktvolymen enligt marksubstansernas volym i naturligt tillstånd
(antalet kubikmeter fast mått). Om tillsynsavgiften tas ut i efterhand, sker omräkning av kubikmeter
löst mått i 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

Samma avgiftsgrunder gäller för alla slag av marksubstanser som enligt marktäktslagen är tillståndsbelagda.
Beslut om avgift, återbetalning av avgiften eller nedsättning av avgiften fattas av marktäktstillstånds- eller tillsynsmyndigheten eller av myndigheten förordnad tjänsteinnehavare i beslutet om
huvudsaken. Ges inte ett beslut i huvudsaken, beslutar miljövårdschefen om eventuell avgift.
Om sökanden inte betalar en gransknings- eller tillsynsavgift inom utsatt tid, ska ränta enligt räntelagen (633/1982) betalas på den förfallna avgiften.
Om en avgift enligt denna taxa inte har betalats trots påminnelse, kan den indrivas i utsökningsväg
utan separat dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (706/2007).
I avgifterna ingår lösen för handlingarna.
När avgifter bestäms enligt taxan, beaktas hur omfattande åtgärden är och hur krävande, hur
mycket tid myndigheten använder och andra faktorer som inverkar på saken. Därmed kan avgiften
nedsättas eller höjas enligt hur krävande projektet är, om åtgärden väsentligen avviker från den
genomsnittliga nivån.
Mindre krävande projekt, avgiften nedsätts med 20 – 50 %
Krävande projekt, avgiften höjs med 20 – 50 %
Mycket krävande projekt, avgiften höjs med 50 – 100 %
Avgiften för granskning bestäms enligt den taxa som gäller vid tidpunkten. Avgiften för tillsyn bestäms första gången enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för bestämning av avgiften, och efter
det justeras avgiften årligen enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för bestämning av tillsynsavgiften.
Beloppet för återbetalning räknas enligt den taxa som gäller vid tidpunkten.

9 § Taxans godkännande och ikraftträdande
Dessa betalningsgrunder är godkända av byggnads- och miljönämnden i Borgå stad 20.9.2016 §
109 och de gäller oavsett ändringssökande från den 1 oktober 2016. Tillsynsavgifter för marktäktstillstånd enligt 3 § i taxan gäller dock från 1.1.2017, oavsett ändringssökande.
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Vid behandlingen av ärenden som anhängiggjorts och kungjorts eller på annat sätt meddelats till
parten före ikraftträdandet av denna marktäktstillstånds- och tillsynsmyndighetens taxa, tas en behandlingsavgift ut enligt den taxa som gällde när ärendet blev anhängigt.
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