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MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTUKSESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT.
Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamisen valvonnasta ja muista viranomaistehtävistä luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain
13 § ja 23 §:n sekä maankäyttö- ja rakennuslain 145 §:n nojalla kaupungille seuraavat maksut:

1§

Tarkastusmaksu
Maa-ainesten ottolupahakemuksen ja ottosuunnitelman tarkastamisesta luvanhakijan on suoritettava maksu seuraavasti:
1. Maksu määräytyy hakemuksessa tai suunnitelmassa esitetyn maa-ainesten kokonaismäärän mukaan seuraavasti:
Maa-aineksen kokonaismäärä:

Tarkastusmaksu:

20 000 m3 tai sen alle:
yli 20 000 m3:

perusmaksu 200,00 €.
perusmaksu 200,00 € ja 20,00 €
jokaiselta alkavalta 5 000 m3:lta jolla
20 000 m3 ylittyy ja 10,00 € jokaiselta
alkavalta 5 000 m3:lta jolla 1000 000 m3
ylittyy.

2.

Mikäli hanke on laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan vähäinen, eikä ottamissuunnitelmaa edellytetä, peritään hakijalta puolet perusmaksusta.

3.

Ottamissuunnitelman muutoksen tarkastamisesta hakemuksen koskiessa jo
myönnetyn ottamisluvan mukaista ottamisaluetta, peritään hakijalta maksu
kohdan 1 mukaisesti siltä osin kuin aiemman ottamisluvan mukainen kokonaismäärä ylittyy.

4.

Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen lautakunnan käsittelyä,
peritään hakijalta hakemuksen aiheuttamat kustannukset, mutta 20 000 m3 :n
tai sitä alemman määrän osalta enintään puolet kohdan 1 mukaisesta perusmaksusta ja yli 20 000 m3 :n osalta enintään perusmaksu.

5.

Mikäli lupahakemus kokonaan hylätään, peritään hakijalta 20 000 m3 :n tai sitä
alemman määrän osalta puolet kohdan 1 mukaisesta perusmaksusta ja yli 20
000 m3 :n osalta perusmaksu.

6.

Mikäli lupa peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain 16 §:n 2
kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta ottamatta jäävää
maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuunottamatta perusmaksua.

7.

2§

Mikäli ottamisluvan voimassaoloaikaa hakemuksesta maa-aineslain 10 §:n
mukaisesti jatketaan, eikä ottamissuunnitelmaa muuteta, peritään hakijalta
puolet kohdan 1 mukaisesta perusmaksusta.

Valvontamaksu
Maa-ainesten ottamistoiminnan valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain
maksu seuraavasti:
1. Maksu määräytyy vuosittain otettavan maa-ainesten määrän mukaan seuraavasti:
Vuotuinen otto:

Vuotuinen valvontamaksu:

2 000 m3 tai sen alle:
yli 2 000 m3:

perusmaksu 50,00 €.
perusmaksu 50,00 € ja 20,00 € jokaiselta
alkavalta 1000 m3:lta jolla 2 000 m3 ylittyy
ja 10,00 € jokaiselta alkavalta
1000 m3:lta jolla 100 000 m3 ylittyy.

2.

Ellei lupapäätöksestä tai kohdista 4 -7 muuta johdu, jaetaan otettava kokonaismäärä luvan mukaisella ottamisvuosien määrällä ja käytetään saatua
määrää vuotuisen valvontamaksun perusteena.

3.

Luvanhaltija on velvollinen maksamaan ensimmäisen vuotuisen valvontamaksun ennen ottamistoiminnan aloittamista ja seuraavat maksut vuosittain lupaviranomaisen määräämänä ajankohtana.

4.

Mikäli luvanhaltija ilmoittaa kirjallisesti lupaviranomaiselle ennen vuotuisen valvontamaksun määräämistä, ettei maa-aineksia ko. vuotena oteta, ei vuotuista
valvontamaksua peritä. Samoin voidaan vuotuinen valvontamaksu määrätä
perittäväksi todellisen, lupaehtoja pienemmän, vuotuisen ottomäärän mukaisesti.

5.

Mikäli luvanhaltija ennen lupa-ajan päättymistä ilmoittaa lopettaneensa kokonaan lupapäätöksen mukaisen maa-ainesten oton ja lupaan liittyvät velvoitteet
on täytetty, ei valvontamaksuja ottamatta jääneen maa-aineksen osalta peritä.
Samoin menetellään, mikäli lupa peruutetaan maa-aineslain 16 §:n nojalla.

6.

Mikäli vuotuinen luvan tai kohdan 4 mukainen ottomäärä ylitetään, on luvanhaltijan siitä ilmoitettava lupaviranomaiselle, jolla on oikeus periä ylityksen mukainen valvontamaksu välittömästi.

7.

Mikäli valvonta vaatii erityistoimenpiteitä, voidaan valvontakulut periä myös todellisten kustannusten mukaisesti.

8.

Valvontamaksu määräytyy kunakin vuonna maksun määräämishetkellä voimassa olevan taksan mukaisesti.

3§

Kuuleminen
Naapurin tai asianosaisen kuuleminen 20,00 € /kuultava.
Hakemuksen kuuluttaminen 100,00 € tai toteutuneiden kustannusten mukaisesti.

4§

Katselmus
Katselmus toteutuneiden kustannusten mukaisesti

5§

6§

Vakuudet
1.

Lupa maa-aineslain mukaisen toimenpiteen suorittamiseen ennen luvan lainvoimaiseksi tuloa 100,00 €.

2.

Vakuuden hyväksyminen, vaihtaminen tai muuttaminen 60,00 €.

Maksuperusteet ja voimaantulo
1.

Otettavan maa-aineksen tilavuutena maksuja määrättäessä pidetään aineksen luonnonvaraista kiintokuutiometrimäärää ja maksuperusteet ovat samat
kaikille maa-aineslain mukaan luvanvaraisille maa-aineksille.

2.

Tarkastusmaksutaksaa sovelletaan 1.1.2011 jälkeen vireille tulleisiin maaainesten ottolupahakemuksiin.

3.

Vuotuinen valvontamaksu ja 3 ja 4 §:n mukaiset maksut peritään tämän taksan
mukaisena 1.1.2011 alkaen.

