MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SIMON KUNNASSA

Kunnanvaltuuston 17. päivänä joulukuuta 2001 hyväksymä
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta luvanhakija/ haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 145 §:n nojalla kunnalle tämän taksan mukaan määräytyvän maksun.
1 § Tarkastusmaksu
Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava lupaa haettaessa seuraavat maksut:
1. Maksu määräytyy lupahakemuksessa/ottamissuunnitelmassa otettavaksi
esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti:
Maa-ainesten kokonaismäärä

Tarkastusmaksu

20 000 m³ tai sen alle
yli 20 000 m³

perusmaksu 120 euroa
perusmaksu 120 euroa ja
15 euroa jokaiselta alkavalta 5000 m³:ltä
jolla 20 000 m³ ylittyy

Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä
maa-ainesten määrästä otetaan 1 000 000 m³ ylittävältä osalta huomioon
puolet.
2. Laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäisestä hankkeesta, josta ei tarvitse
laatia erillistä ottamissuunnitelmaa, peritään maksuna 50 euroa.
3. Ottamissuunnitelman muutoksen tarkastamisesta siltä osin kuin lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista ottamisaluetta, peritään 1 kohdan mukainen perusmaksu ja 15 euroa jokaiselta alkavalta
5 000 m³:ltä, jolla aikaisemman ottamisluvan mukainen maaainesten kokonaismäärä ylittyy.
4. Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi, palautetaan peritty tarkastusmaksu.
Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus peruutetaan ennen ympäristölautakunnan päätöksen antamista, tarkastusmaksu määräytyy jäljempänä 5 kohdan mukaisesti.
5. Jos lupahakemus kokonaan hylätään , palautetaan tarkastusmaksu hakijalle. Kuitenkin käsittelykuluina peritään ottamissuunnitelmassa esitetyn
20 000 m³:n tai sitä alemman määrän osalta puolet 1 kohdan mukaisesta
perusmaksusta ja yli 20 000 m³:n osalta perusmaksu.

6. Jos lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n
2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta
jäävää maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuunottamatta perusmaksua.
7. Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta jatketaan, peritään
lupahakemukseen liittyvän ottamissuunnitelman tarkastamisesta puolet 1
kohdan mukaisesta perusmaksusta, edellyttäen, ettei jatkoajan myöntäminen vaadi ko. suunnitelman muuttamista.
2 § Valvontamaksu
Ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain seuraavat maksut:
1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän
mukaan:
Vuotuinen otto

Vuotuinen valvontamaksu

2 000 m³ tai sen alle
yli 2 000 m³

perusmaksu 50 euroa
perusmaksu 50 euroa ja 15 euroa
jokaiselta alkavalta 1 000 m³:ltä, jolla
2 000 m³ ylittyy

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten ottamismäärä ylittää 100 000 m³, otetaan huomioon 100 000 m³ ylittävältä
maa-ainesten määrän osalta huomioon puolet vuotuista valvontamaksua
määrättäessä.
Mikäli lupapäätöksessä ei ole esitetty vuotuisia maa-ainesten ottamismääriä, jaetaan valvontamaksua määrättäessä otettava maa-ainesten kokonaismäärä lupapäätöksessä myönnetyn ottamisajan vuosien lukumäärällä
ja käytetään näin saatua keskiarvoa vuotuisen valvontamaksun määräämisen perusteena.
2. Valvontamaksu peritään vuosittain kunakin vuonna otetun maa-ainesmäärän mukaan jälkikäteen. Tällöin luvanhaltijan on ilmoitettava ennen ottamistoimintaan ryhtymistään rakennusvalvontaviranomaiselle ottamisen
alkamisajankohta, kesto ja arvio otettavasta maa-ainesmäärästä.
3. Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle
etukäteen ennen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko.
vuotena oteta, luvanhaltijalta ei peritä kyseisen vuoden valvontamaksua.
Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksessä tarkoitetun maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät
velvoitteet on täytetty, ei valvontamaksuja ko. vuoden jälkeisiltä vuosilta
peritä. Mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n nojalla, ei valvontamaksuja peritä luvan peruuttamisen jälkeisiltä vuosilta.
4. Mikäli vuotuinen myönnetty ottamismäärä ylitetään, luvanhaltijan/ottajan on
ilmoitettava ylityksestä kirjallisesti rakennusvalvontaviranomaiselle ja kunnalla on oikeus periä ylityksen osuus valvontamaksusta heti. Vastaava oi-

keus kunnalla on, jos maa-aineksia otetaan 3 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaisesti.
5. Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä toimenpiteistä kunnalle aiheutuneiden kustannusten mukaan.
3 § Kuuleminen
1. Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 20 euroa/kuultava
4 § Vakuudet
1. Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan
lainvoimaiseksi tuloa 60 euroa
2. Vakuuden hyväksyminen 20 euroa
3. Vakuuden vaihtaminen/muuttaminen 20 euroa
4. Vakuuden suuruus lasketaan seuraavasti:
Otettava maa-ainesmäärä m³ x 0,01 euroa/km³ + ottoalueen pinta-ala ha x
1000 euroa/ha, kuitenkin vähintään 500 euroa.
5 § Pakkotoimenpiteisiin ryhtyminen
1. Toimenpiteen keskeyttäminen 100 euroa/kerta
2. Uhan asettamispäätös 100 euroa/kerta
3. Tuomitsemispäätös 100 euroa/kerta
6 § Luvan velvoitteista vapauttaminen (MAL 13 a § )
Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen on siirretty toiselle ja
hakemuksesta luvan haltija vapautetaan lupaan liittyvistä velvoitteista sekä
hyväksytään hänen tilalleen toinen, peritään velvoitteista vapautetulta 50 euroa.
Mikäli maa-aineslain 12 §:n mukainen vakuus vaaditaan uudelta luvanhaltijalta, peritään häneltä 4 §:n mukainen maksu.
7 § Maksuperusteita
1. Otettavan maa-aineksen tilavuutena pidetään maksuja määrättäessä maaaineksen luonnonvaraista tilavuutta (kiintokuutiometrimäärää). Mikäli valvontamaksu peritään jälkikäteen, muunnetaan irtokuutiometrit kiintokuutiometreiksi jakamalla määrät seuraavilla muuntoluvuilla:
- sora 1,3
- hiekka 1,3
- louhe 1,8
- savi
1,6
- multa 1,4
2. Maksuperusteet ovat yhtäläiset kaikille maa-aineslain ja maankäyttö- ja rakennuslain 128 §:n mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.

3. 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. Mikäli
maksua ei suoriteta määräajassa, erääntyneelle määrälle on suoritettava
korkoa viivästyskorkolain mukaisesti.
4. Maksuihin sisältyy kunnan asiakirjojen lunastuksesta määräämä maksu.
5. Taksan mukaisia maksuja määrättäessä otetaan huomioon toimenpiteen
laajuus, vaativuus ja viranomaisten käyttämä aika ja muut asiaan vaikuttavat seikat. Tämän perusteella maksua voidaan hankkeen vaativuuden mukaan korottaa seuraavasti:
Vaativa hanke, maksua korotetaan
20 % - 40 %
Erittäin vaativa hanke, maksua korotetaan
40 % - 70 %
6. Tarkastus- ja valvontamaksu määrätään maksun määräämishetkellä voimassa olevien maksuperusteiden mukaan.

