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SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖVÅRDSMYNDIGHETS TAXA 
 
Miljö- och byggnadsnämnden 23.1.2018 § 6 
gäller fr.o.m. 31.1.2018 
 
 
1 § Tillämpningsområde 

1.1  För behandling av tillstånd, anmälan eller annat ärende enligt miljöskyddslagen (527/2014), 
marktäktslagen (555/1981), lagen om vattentjänster (587/2011), markanvändnings- och 
bygglagen (132/1999) samt miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) i kommunens miljö-
vårdsmyndighet samt för tillsyn enligt miljöskyddslagen och avfallslagen tas en behand-
lingsavgift ut enligt denna taxa. 

 

2 § Grunderna för fastställande av avgifter 

2.1 De avgifter som miljövårdsmyndigheten tar ut grundar sig på en beräkning av det genom-
snittliga självkostnadspriset för behandlingen av ett tillstånd, en anmälan eller något annat 
ärende. Priset innehåller de totala kostnader som behandlingen av ärendet har åsamkat 
myndigheten. 

2.2 I de totala kostnaderna ingår, utöver de separata kostnaderna för behandlingen av ärendet, 
också behandlingens andel av förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna samt av övriga 
gemensamma kostnader som påförs myndigheten.  

2.3 Självkostnadsvärdet av Sjundeå kommuns miljövårdsmyndighets behandling av ärendet är 
57 euro/timme. 

 

3 § Behandlingsavgifter för tillstånd, anmälningar och andra ärenden 

3.1 Avgifterna för behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden samt för tillsyn fram-
går av den bifogade avgiftstabellen.  

 

4 § Tilläggsavgifter som åsamkas av förfarandets omfattning 

4.1 Utöver den avgift som nämns i 3 § tas följande tilläggsavgifter ut för behandling av ärendet: 

 1) utlåtande av sakkunnigmyndighet enligt separat faktura  

 2) konsult- eller expertutredning enligt separat faktura  

 3) ordnande av hörande eller syn som avses i 13 § 2 mom. i miljöskyddsförordningen enligt 
separat faktura 

 4) kostnaderna för de kungörelser som hänför sig till behandlingen av ärendet;  samt för 
varje ovannämnd åtgärd separat minst 57 euro. 
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5 § Sänkning av avgift 

5.1 Om den arbetsmängd som behandlingen av ett ärende kräver är betydligt mindre än i ge-
nomsnitt kan behandlingsavgiften fastställas så att den är 40 % lägre än avgiften enligt 3 §. 

5.2 Behandlingsavgiften för en teknisk ändring eller ett beslut med anledning av anmälan eller 
någon annan obetydlig ändring av tillståndsvillkor, då arbetsmängden är avsevärt mindre än 
den genomsnittliga arbetsmängden, kan fastställas så att den är 50 % lägre än avgiften i § 3. 

5.3 Behandlingsavgiften kan fastställas så att den är 30 % lägre än avgiften enligt 3 § om exem-
pelvis ett certifierat miljöledningssystem används, ett avtal om att spara energi ingåtts eller 
om sådana frivilliga skyddsåtgärder för vattenmiljön som anknyter till jordbrukets miljö-
stödssystem vidtagits och som kan anses minska behovet av att utreda verksamheten eller 
att utfärda tillståndsbestämmelser om kontroll och uppföljning.  

5.4 Tillsynsavgiften för mikroföretag och sådana naturliga personer som avses i miljöskyddsla-
gen och i 144 a § i avfallslagen, kan fastställas 30 % lägre än 3 §. För mikroföretagens del 
förutsätter rabatten att verksamhetsidkaren ska ge tillsynsmyndigheten tillräckliga uppgif-
ter om arbetstagare, omsättning och balansräkning. Om de behövliga uppgifterna inte läm-
nas in, kan avgiften fastställas utan rabatt. 

 

6 § Återtagande av eller förfall för ansökan, anmälan eller något annat ärende 

6.1 Om sökanden återtar sin ansökan, sin anmälan eller sitt ärende av annat slag eller om den 
kommunala miljövårdsmyndighetens behandling av ärendet förfaller av någon annan orsak 
innan beslutet ges och myndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder i syfte att behandla an-
sökan, tas en behandlingsavgift utgående från ett självkostnadsvärde, som grundar sig på 
behandlingstiden och på övriga särkostnader som ärendets behandling föranlett. Avgiften 
ska ändå vara minst 30 % av avgiften enligt 3 §. 

 

7 § Avslag på eller avvisande av ansökan eller anmälan 

7.1 För en ansökan eller anmälan som avslagits tas avgift enligt denna taxa ut. Om grunderna 
för avslaget är så tydliga att en mera omfattande behandling av ärendet är ogrundad, kan 
avgiften fastställas så att den är 50 % mindre än avgiften enligt 3 §. 

7.2 Om ansökan eller anmälan avvisats, tas ingen avgift ut. 

 

8 § Behandlingsavgift för återförvisad ansökan 

8.1 Från en behandlingsavgift enligt denna taxa för ett ärende som en domstol med anledning 
av sökande av ändring har återförvisat avdras det belopp som har tagits ut för det beslut 
som miljövårdsmyndigheten tidigare avgett i samma ärende. 

8.2 Om domstolen med anledning av sökande av ändring upphäver ärendet på grund av att 
sökanden inte har behov av det sökta tillståndet, återbetalas den eventuella uttagna avgif-
ten i sin helhet. 
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9 § Avgift för beslut om säkerhet 

9.1 För behandling av ärende som gäller godkännande av säkerhet som avses i 199 § i miljö-
skyddslagen tas det ut en tilläggsavgift som är 10 procent av avgiften för verksamheten en-
ligt § 3. 

 

10 § Jämkning eller fastställande av avgiften i undantagsfall 

10.1 Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av tillståndets, anmälningens eller det öv-
riga ärendets karaktär eller betydelse leder till en oskäligt stor avgift, kan behandlingsavgif-
ten av särskilda skäl fastställas så att den är lägre än avgiften enligt 3 §. Avgiften ska även i 
sådana fall täcka de kostnader enligt 4 § som åsamkats myndigheten, och den bör vara 
minst 30 % av avgiften enligt 3 §. 

10.2 När tillämpandet av denna taxa, med beaktande av ärendets omfattning och arbetsmängd, 
leder till en oskäligt låg avgift för tillstånd, anmälan eller annat ärende, kan behandlingsav-
giften i särskilda fall avvikande från § 3 också tas ut utgående från ett självkostnadsvärde, 
som grundar sig på behandlingstiden och på övriga särkostnader som ärendets behandling 
föranlett. I så fall ska beräkningsgrunden för avgiften och en specifikation över övriga sär-
kostnader fogas till fastställandet av avgiften. 

10.3 Om miljötillståndsinrättningen ligger på ett viktigt eller på annat för vattenförsörjningen 
lämpligt grundvattenområde, kan behandlingsavgiften fastställas så att den är 30 % lägre än 
avgiften enligt 3 §. 

 

11 § Tillsynsavgifter 

11.1 En tillsynsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för en periodisk granskning enligt miljövårdens 
tillsynsprogram och avfallslagens tillsynsplan och för regelbunden tillsyn som baserar sig på 
annat tillsynsprogram eller annan tillsynsplan. 

11.2 För inspektioner vid olyckor, olägenheter och överträdelser enligt miljöskyddslagen, som 
leder till uppmaning, bestämmelse eller förbud samt för de åtgärder som är behövliga för 
tillsynen av uppmaningen, bestämmelser eller förbudet tas en avgift enligt avgiftstabellen 
ut. 

11.3 För granskning för tillsyn gällande förbud, bestämmelse eller avbrott i förvaltningstvångsä-
rende tas en avgift enligt avgiftstabellen ut. 

11.4  För bestämmelse om uppstädning av nedskräpat område, för en bestämmelse gällande en 
rättelse av en enskild bestämmelse samt förseelse eller försummelse eller tillsynen av den 
tas en avgift enligt avgiftstabellen ut. 

Om det i samband med granskningen ges en bestämmelse eller ombeds om en utredning av 
verksamhetsutövaren, kan man för den arbetsmängd som beredningen av bestämmelsen el-
ler behandlingen av utredningen ta ut en avgift som en del av granskningsavgiften. 

11.5 För avtalad granskning som verksamhetsidkaren inte avbokat, uppbärs en avgift baserad på 
använd arbetstid. 
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12 § Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag 

12.1 Om avgift, återbetalning av avgift och uppskjutning av avgift beslutar i enlighet med de 
grunder som fastställs i denna taxa kommunens miljövårdsmyndighet eller den tjänsteinne-
havare, till vilken beslutsfattandet huvudsakligen överförts. 

12.2 Beslut om tillståndsavgift framgår av beslutet om det huvudsakliga ärendet eller av ett se-
parat beslut som ges samtidigt. 

12.3 För de avgifter som infordras utan separat förvaltningsbeslut, kan avgiften i sig själv anses 
vara ett beslut om avgift, och ett separat beslut behöver inte göras i ärendet. 

 

13 § Betalning och indrivning av avgiften 

13.1 Avgiften ska erläggas inom 14 dygn efter faktureringen. För försenad betalning uppbärs 
dröjsmålsränta enligt den referensränta som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). 

13.2 Om en avgift enligt denna taxa inte betalats trots påminnelse, kan den indrivas genom in-
drivning utan separat dom eller beslut i den ordning som förskrivs i lagen om verkställighet 
av skatter och avgifter (706/2017) (MSL 205 §). 

 

14 § Tillämpande av taxan 

14.1 Avgiften beräknas enligt denna taxa i ärenden vilka anhängiggjorts samt kungjorts eller på 
annat sätt delgivits parterna efter ikraftträdandet av denna taxa. För återbetalning av avgift 
tillämpas den taxa som gällde då beslut om avgift fattades. 

 

15 § Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser 

Justeringen av denna taxa träder i kraft den 31 januari 2018. 

 

BILAGA: AVGIFTSTABELL 
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BILAGA: AVGIFTSTABELL 
 
 

FUNKTIONER ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN (527/2014) Avgift € 

Anläggning eller verksamhet som förutsätter miljötillstånd, som behandlas av kommuns 
miljövårdsmyndighet (MSF  713/2014, 2 §) 

 

1. Skogsindustri 4330 

2. Metallindustri 5070 

3. Energiproduktion 4045 

4. Produktion av bränsle eller lagring eller behandling av kemikalier eller bränsle 2365 

5. Verksamhet som utnyttjar organiska lösningsmedel  4560 

6. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser  

A) stenbrott eller stenbrytning som är anknuten till annat än jordbyggnadsverksamhet 2365 

B) stenkross eller kalkstensmalning 3905 

7. Tillverkning av mineralprodukter 3470 

8. Produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning 1760 

9. Tillverkning av livsmedel eller foder 2505 

10. Djurstallar eller fiskodling 2270 

11. Trafik  

a) andra flygplatser än flygstationer 3905 

b) buss- eller lastbilsdepå eller en arbetsmaskinsdepå 2365 

C) motorsportsbana 3905 

12. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt behandling av 
avloppsvatten 

 

a) avstjälpningsplatser för marksubstanser 3705 

B) annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall eller asfaltavfall 
eller annat inert avfall än deponering på avstjälpningsplats 

3705 

c) mottagnings- och förvaringsplats för skrotfordon eller el- och  
elektronikanordningar som tagits ur bruk och som klassificeras som farligt avfall 

2450 

d) bildemonteringsverkstad 3420 

e) anläggningar för behandling av slaktkroppar eller animaliskt avfall 3420 

f) behandling av avfall som hänför sig till annat tillämpningsområde i  
avfallslagen 

3420 

13. Annan verksamhet   

a) skjutbanor 3905 

b) anläggning för blästring 1760 

c) djurgård eller nöjespark 2505 

d) krematorium eller anläggning för kremering av sällskapsdjur 3080 

14. Verksamhet enligt 27 § 2 mom. i miljöskyddslagen  

a) avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en källa eller en rännil 1710 

b) verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som avses i 17 § 1 
mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden (26/1920) 

1995 

B Registrering av verksamhet enligt miljöskyddslagen (MSL 116 §)  

a) energiproduktionsanläggningar 1140 

b) asfaltstation 1140 

c) distributionsstationer för flytande bränslen 855 

d) kemisk tvättinrättning 1140 

e) verksamhet som använder organiska lösningsmedel 1140 

f) permanent betongstation eller fabrik som tillverkar betongprodukter 1140 
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C Behandling av anmälningar enligt 118-120 § i miljöskyddslagen  

a) verksamhet som tillfälligt orsakar buller eller vibrationer  

1)  stenkross eller brytning 695 

2)  stor utomhustillställning 585 

3)  motorsporttillställning 290 

4) annan verksamhet 110 

b) verksamhet av försöksnatur 1995 

c) exceptionella situationer 1110 

D Behandling av något annat i miljöskyddslagen avsett ärende  

a) godkännande av plan för uppföljning och kontroll (MSL 64 §) 608 

b) ändring av kontrollbestämmelser (MSL 65 §) 608 

c) beslut om hävning av miljötillstånd, bestämmelser om nedläggning (MSL 88 §, 94 §) 855 

d) undantag från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten (MSL 156 d §) 342 

e) kostnaderna enligt antalet timmar som använts för behandling/timme 57 

E Avgifter för regelbunden tillsyn enligt tillsynsprogrammet (MSL 168, 205 §)  

a) periodisk granskning 285 

b) granskning av årsrapporten 86 

c) granskning av rapporten över kontrollresultaten 57 

F Tillsynsavgifter vid olyckor, olägenheter och överträdelser (MSL 169, 175, 176, 181 §)  

a) inspektionsbesök vid olyckor, olägenheter och överträdelser 57/h 

b) granskning för övervakande av förvaltningstvångsbestämmelse eller avbrott 285 

ÄRENDEN ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER (587/2011) 

a) begränsning av tag av ytvatten (VL 4 kap. 2 §) 416 

b) avgörande av meningsskiljaktighet gällande dikning (VL 5 kap. 5 §) 1251 

c) rätt att dika på en annans område (VL 5 kap. 9 §) 416 

d) ledande av annat än dräneringsvatten till ett annat dike (VL 5 kap. 14 §) 416 

ÄRENDEN ENLIGT MARKANVÄNDNINGS- OCH BYGGLAGEN (132/1999) 

a) tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 §)   

1)  Trädfällning på ett högst 1 ha stort område 171 

2)  Trädfällning på ett område större än 1 ha 285 

3)  För den syn som åtgärden förutsätter fakturerar alltid enligt den använda arbetstiden 57/h 

b) jordbyggnadsarbeten som ändrar landskapet eller motsvarande €/timme, dock minst 285 

ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR SJÖFARTEN (1672/2009) 

a) behandlande och godkännande av avloppsplanen för en hamn för fritidsbåtar 228 

BEHANDLING AV ANMÄLAN ENLIGT AVFALLSLAGEN (646/2011) 

a) antecknande av avfallsinsamlingsverksamheten i  avfallshanteringsregistret 114 

b) inspektioner som hänför sig internationella förflyttningar av avfall 57/h 

c) åläggande av uppstädningsskyldighet av ett nedskräpat område och övervakningen av 
det (75 §)  

57/h 

d) givande och övervakande av enskilda bestämmelser (125 §) 57/h 

e) åläggande och övervakande av bestämmelse för åtgärder vid förseelse eller försummelse 57/h 

ÖVRIGA AVGIFTER INOM MILJÖVÅRDEN 

a) behandling av ärende som anhängiggjorts av andra än en part som lider skada och som är 
uppenbarligen ogrundat 

857 

 


