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1 § ALLMÄNT 
 
För granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter som gäller mark-
substanser är den som ansöker om tillstånd eller den som utför åtgärden skyldig att enligt 23 § i marktäkt-
slagen (555/1981) och 145 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) betala en avgift till kommunen 
enligt denna taxa.  

 
I § 4a i marktäktslagen fastställs att när en ansökan om tillstånd till täktverksamhet och en ansökan om 
miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (527/2014) gäller samma projekt ska tillståndsansökningarna behand-
las tillsammans och avgöras genom samma beslut, om detta inte av särskilda skäl ska anses vara onödigt. 

 
Den som ansöker om tillstånd eller den som utför åtgärden är skyldig att i enlighet med § 205 i miljöskydds-
lagen betala en avgift till kommunen för den gemensamma behandlingen av ansökan om miljötillstånd och 
för tillsynen över den tillståndspliktiga verksamheten (23 § i marktäktslagen och 145 § i markanvändnings- 
och bygglagen).  
 
2 § BEHANDLINGSAVGIFT FÖR GRANSKNING AV MARKTÄKTSPLAN 
 
Den som ansöker om tillstånd är skyldig att för tillståndsansökan och för granskning av täktplan betala föl-
jande avgifter till kommunen: 
 

2.1 Per marktäktsplan 255 € 

och enligt täktområdets areal, €/påbörjad ha  320 €/ha 

samt enligt volymen på den substansmängd som föreslås för täkt i ansökan  0,009 €/m3 

ändå minst 1250 € 

2.2 Ändring av täktplan; till de delar som ändringen gäller ett område enligt gällande 
täkttillstånd och/eller överskrider den substansmängd som beviljats för täkt i ett 
tidigare tillstånd, per ändring 

255 € 

samt dessutom enligt volymen på den  substansmängd som föreslås i ansökan och 
som överskrider det tidigare  tillståndet 

0,009 €/m3 

2.3 Ett projekt som i fråga om omfattning  och verkningar är ringa och för vilket inte 
krävs en separat täktplan (5 § i marktäktslagen). 

350 € 

2.4 Då granskningsavgiften fastställs, beaktas 50 % av den substansmängd som föreslås 
för täkt i ansökan, till de delar denna överstiger 500 000 m3. 

 

2.5 Om tillståndsansökan avslås, tas 60 % av avgiften ut enligt denna taxa, dock minst 
200 €. 
Därtill uppbärs övriga kostnader som förorsakats myndigheten för behandlandet av 
ärendet enligt de förverkligade kostnaderna. 

 

2.6 Om ansökan om tillstånd återtas innan tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga 
åtgärder för att granska täktplanen, uppbärs ingen avgift. 

 

Om tillståndsmyndigheten har vidtagit omfattande åtgärder för att granska   
täktplanen och tillståndsansökan återtas innan beslutet ges, tas en avgift för de an-
vända arbetstimmarna samt en  avgift som motsvarar de övriga kostnaderna ut. 

57 €/h 

För ett ärende som remitteras till ny behandling av domstol, debiteras en avgift en-
ligt de använda arbetstimmarna. 

57 €/h 

2.7 Om den som beviljats tillstånd avstår från att ta marksubstans innan täktverksam-
heten har börjat eller medan tillståndet gäller, betalas granskningsavgiften inte till-
baka.  

 

2.8 Prövning för inledande av verksamhet innan tillståndet vunnit laga kraft i samband 
med behandlingen av tillståndet 

200 € 

Prövning för inledande av verksamhet innan tillståndet vunnit laga kraft med en 500 € 



 

separat ansökan 

2.9 Granskande av en separat eftervårdsplan 400 € 

2.10 Granskande och godkännande av ett tillsynsprogram eller en granskningsplan som 
godkänns separat 

400 € 

2.11 Fortsättande av giltighetstiden för tillståndet genom en teknisk korrigering så att 
den totala giltighetstiden är högst tio år (10 § 3 mom. I marktäktslagen)  

400 € 

2.12 De avgifter som avses i avgiftsgrunderna ska betalas när beslutet fattats och för öv-
riga avgifter än tillståndsavgifter debiteras avgiften när den ifrågavarande myndig-
hetsuppgiften är utförd. Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, ska ränta på det 
förfallna beloppet betalas enligt 4 § 3 mom. i räntelagen (633/1982). 

 

2.13 Behandling av anmälan om tagande av en betydande mängd substanser till husbe-
hov (över 500 m3, 23a § i marktäktslagen) 

200 € 

 
 
3 § AVGIFT FÖR GEMENSAM BEHANDLING AV MILJÖTILLSTÅNDSANSÖKNINGAR OCH ANSÖKNINGAR OM 
MARTÄKTSTILLSSTÅND 
 

3.1 Avgiften för gemensam behandling av tillstånd är behandlingsavgiften för granskning 
av en marktäktsplan (punkt 2.1) till vilken 50 % av avgiften för miljötillstånd enligt 
miljöskyddsmyndighetens taxa läggs till.  

 

3.2 Om området som ansökan berör ligger på mindre än 500 meters avstånd från en 
bostads- eller fritidsbyggnad, läggs till avgiften 

250 € 

3.3 Beslut om ändrande av ett gemensamt tillstånd (§ 89 och 90 i miljöskyddslagen) 
enligt den tid som myndigheten använt för behandlingen 

57 €/h 

3.4 Beslut om förlängande av tidsfrist för ett gemensamt beslut (91 § i miljöskyddslagen) 400 € 

3.5 Om ansökan förkastas, uppbärs 60 % av den avgift som fastställs enligt ansökan och 
denna taxa. Därtill uppbärs övriga kostnader som förorsakats myndigheten för be-
handlandet av ärendet. 

 

3.6 Om ansökan om tillstånd återtas innan tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga 
åtgärder för att granska täktplanen, uppbärs ingen avgift. 

 

Om tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen 
och tillståndsansökan återtas innan något beslut meddelats, debiteras en sådan 
andel av avgiften som motsvarar åtgärderna, ändå minst 

800 € 

 
 
4 § TILLSYNSAVGIFTER 
 
För tillsynen över täktverksamheten ska tillståndshavaren årligen betala följande avgifter: 
 

4.1 Enligt den årliga substansmängd som   
beviljats för täkt i tillståndsbeslutet 

0,02 €/m3 

och enligt täktområdets areal 85 €/ha 

ändå minst 100 € 

Om den årliga substansmängd som beviljats för täkt i tillståndsbeslutet över  
stiger 50 000 m3, beaktas 50 % av den substansmängd som överstiger 50 000 m3  
då den årliga tillsynsavgiften fastställs. 

 

Om inga årliga substansmängder anges i tillståndsbeslutet, delas den totala   
substansmängden med antalet år som tillståndet är i kraft då tillsynsavgiften   
fastställs. Det medelvärde som då fås används som grund vid bestämmandet av   
den årliga tillsynsavgiften. Om täktmängden överskrids, går man till väga i enlighet 
med punkt 4.5.  

 



 

4.2 Tillståndshavaren är skyldig att betala tillsynsavgiften före utgången av juni  
varje år. 

 

Av särskilda skäl kan på ansökan beslutas att tillsynsavgiften årligen tas ut i   
efterskott enligt den substansmängd som tagits under det aktuella året. 

 

4.3 Om tillsynsmyndigheten före utgången av februari underrättas om att ingen mark-
substans kommer att tas under det ifrågavarande året, tas ingen tillsynsavgift ut för 
det året. 

 

4.4 Om tillståndshavaren innan tillståndstiden har löpt ut meddelar att han/hon helt har 
upphört att ta sådan marksubstans som avses i tillståndsbeslutet, och de skyldighet-
er 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 upp-
fyllts för den marksubstans som tagits. Kostnaderna för tillsynen över att skyldighet-
erna uppfylls ska dock   
betalas. 

57 €/h 

4.5 Om den beviljade årliga täktmängden överskrids, ska tillsynsmyndigheten skriftlig 
underrättas om överskridningen, och kommunen har rätt att genast ta ut överskrid-
ningens andel förhöjt med 30 % av tillsynsavgiften. Kommunen har samma rättighet 
om marksubstans tas i strid med den   
anmälan som avses i punkt 2.3 Eller 4.3. 

 

4.6 Om tillsynen kräver specialåtgärder (viktning, provtagning, mätning osv.), tas kom-
munens kostnader för åtgärderna ut av  tillståndshavaren. 

 

Extra granskning för att utföra tillsynen 57 €/h 

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

 

4.7 Om de eftervårdsåtgärder som strävar efter att landskapsgestalta hela planområdet 
inte har inletts ett år före den tidpunkt då eftervården enligt det beviljande mark-
täktstilståndet ska vara utförd, höjs tillsynsavgiften som debiteras med högst 30 %. 
Höjningen beror på det tilläggsarbete och de kostnader som förorsakats. 
Höjningen gäller tills området i eftergranskningen har godkänts som eftervårdat. 

 

4.8 För behandlingen av ärenden som hänför sig till övrig marktäkt eller tillsyn debiteras 
en avgift enligt antalet använda timmar. 

57 €/h 

 
 
5 § HÖRANDE 
 

5.1 Hörande av granne eller part 90 €/pers. som hörs 

5.2 För kungörelse om ansökan/tidningsannons enligt kostnaderna 

 
 
6 § BESLUT OM SÄKERHETER GÄLLANDE MARKTTÄKTSTILLSTÅND OCH TILLSTÅND VID GEMENSAM BE-
HANDLING 

 

6.1 Som säkerhet för eftervårds- och landskapsgestaltningsåtgärderna ska tillståndsha-
varen ställa en godtagbar säkerhet för kommunen, så som en bankdeposition eller 
en bankborgen. Vid fastställande av storleken på säkerheten beaktas kvaliteten på 
verksamheten och dess verkningar för omgivningen. 

 

Säkerheten för grus- och sandområden är enligt arealen på marktäktsområdet 4100 €/ha 

Säkerheten för bergsområden är enligt arealen på marktäktsområdet 6100 €/ha 



 

samt enligt den substansmängd som  beviljats för täkt 0,09 €/m3 

Den totala säkerheten för grus- och sandområden är en summa av de ovannämnda 
punkterna, ändå minst 

4100 € 

Den totala säkerheten för bergsområden är en summa av de ovannämnda punkter-
na, ändå minst 

6100 € 

6.2 Godkännande, bytande eller ändrande av säkerhet 75 € 

6.3 Volymen på den marksubstans som tillåts för täkt anses vara marksubstansens na-
turliga volym (fast kubikmeter) ändå så, att för den del som överskrider 500 000 m3 
beaktas endast hälften. 

 

Säkerhetens storlek granskas exempelvis vid behov till följd av en försummelse eller 
överträdelse av tillståndsvillkoren. 

 

Säkerheten ska lämnas in innan den inledande granskningen och dess giltighetstid 
ska motsvara den för makttäktstillstånden. Det är tillståndsmyndigheten som god-
känner typen av säkerhet och säkerheten frigörs utgående från tillsynsmyndighetens 
utlåtande vid slutgranskningen. Säkerhet kan frigöras till följd av att arbetet med 
landskapsgestaltningen framskrider, om tillsynsmyndigheten har konstaterat det vid 
en granskning. 

 

Om eftervården av marktäktsområdet utförs stegvis, kan storleken på säkerheten 
med beslut av tillsynsmyndigheten minskas i samma förhållande som eftervården av 
området har godkänts. 

 

Behovet av säkerhet övervägs fall för fall med beaktande av de ovannämnda grun-
derna. 

 

 
 
7 § BESLUT OM TVÅNGSÅTGÄRDER I BESLUT GÄLLANDE MARKTÄKT OCH GEMENSAM BEHANDLING 
 

7.1 Tillsynsmyndighetens beslut om att påförda skyldigheter ska fullgöras (14 § i mark-
täktslagen, 175 § i miljöskyddslagen) 

200 € 

7.2 Beslut tillsynsmyndigheten eller en av den utsedd tjänsteinnehavare om att avbryta 
marktäkt (15 § i marktäktslagen) 

200 € 

7.3 Tillsynsmyndighetens beslut om att förelägga vite eller hot om tvångsutförande (14 
§ i marktäktslagen, 184 § i miljöskyddslagen) 

250 € 

7.4 Beslut om att utdöma vite eller hot om tvångsutförande (10 § i viteslagen) 250 € 

7.5 Beslut om att verkställa vite eller hot om tvångsutförande (15 § i viteslagen) 250 € 

 
 
8 § BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETER (13a § i marktäktslagen) 
 

8.1 Om en marktäktsrätt som grundar sig på ett befintligt tillstånd har överförts till nå-
gon  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 befri-
ats från skyldigheterna en avgift på  

195 € 

Om säkerhet enligt 12 § i marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas av   
honom/henne en avgift enligt 6 §. 

 

 
 
9 § AVGIFTSGRUNDER 
 

9.1 När avgifterna bestäms räknas som volym på den marksubstans som tas, den volym 
som marksubstansen har i naturligt tillstånd (kubikmeter fast mått). Om tillsynsav-
giften tas ut i efterskott, räknas antalet kubikmeter löst mått om till antalet kubik-

 



 

meter fast mått genom att mängderna divideras med följande omräkningstal:  
- grus 1,3 
- sand 1,3 
- sprängsten 1,8 
- lera 1,6 
- mull 1,4 

9.2 Avgiftsgrunderna är lika för alla marksubstanser som är beroende av tillstånd enligt 
marktäktslagen. 

 

9.3 Om gransknings- eller tillsynsuppgifterna beror på att en åtgärd vidtagits utan till-
stånd 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 högst 30 %) med beak-
tande av de extra kostnader som förorsakats kommunen.  

 

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, ska ränta på det förfallna beloppet betalas 
enligt räntelagen. 

 

Om en avgift enligt denna taxa inte betalats trots påminnelse, kan den indrivas ge-
nom indrivning utan separat dom eller beslut i den ordning som förskrivs i lagen om 
verkställighet av avgifter (706/2017). 

 

9.4 I avgifterna ingår den avgift för lösen av handlingar som kommunen fastställt.  

9.5 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. 

 

9.6 Belopp som ska betalas tillbaka bestäms enligt den taxa som gällde då avgiften   
bestämdes. 

 

 
 
10 § GODKÄNNANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE AV AVGIFTSGRUNDERNA 
 
Dessa avgiftsgrunder har godkänts av miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå 8.5.2018 § 28 och de träder i 
kraft 23.5.2018. 


