1
MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA
OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT ENONTEKIÖN
KUNNASSA
Hyväksytty

Kvalt 27.02.2014 § 9

Voimaantulo

1.05.2014

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta
luvanhakija/haltija on velvollinen suorittamaan maa-aineslain (555/81) 23 §:n ja
rakennuslain 124 a (555/81) sekä 136 §:n nojalla kunnalle seuraavat maksut:
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 perusmaksu
yli 20 000 m3
perusmaksu
jokaiselta alkavalta 5 000 m3 :ltä,
jolla 20 000 m3 ylittyy

150:- €
150:- €
30:- €

Tarkastusmaksua määrättäessä suunnitelmassa otettavaksi esitetystä maaainesten määrästä otetaan 100 000 m3 ylittävältä osalta huomioon puolet.

.

2.

Mikäli lupa maa-ainesten ottamiseen myönnetään hakemuksen
perusteella ilman ottamissuunnitelmaa tarkastusmaksua peritään
60:- €

3.

Ottamissuunnitelman muutokset tarkastamisesta siltä osin kuin
lupahakemus koskee aikaisemmin myönnetyn ottamisluvan mukaista
ottamisaluetta, peritään 1 kohdan mukainen perusmaksu ja
jokaiselta alkavalta 5 000 m3 :ltä, jolla aikaisemmin ottamisluvan
mukainen maa-ainesten kokonaismäärä ylittyy.
30:- €

4.

Mikäli luvanhakija peruuttaa lupahakemuksensa ennen kuin lupaviranomainen
on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin ottamissuunnitelman tarkastamiseksi,
palautetaan peritty tarkastusmaksu.
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Mikäli lupaviranomainen on ryhtynyt olennaisiin toimenpiteisiin
ottamissuunnitelman tarkastamiseksi ja lupahakemus perutetaan ennen
viranomaisen 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 lupamaksu peruutetaan tai lupamääräyksiä muutetaan maa-aineslain
16 §:n 2 kohdan perusteella, palautetaan peritystä tarkastusmaksusta
ottamatta jäävä maa-ainesmäärää vastaava osa, lukuun ottamatta
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
Ottamissuunnitelman valvonnasta luvanhaltijan on suoritettava vuosittain
seuraavat maksut:
1. Lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-ainesten määrän
mukaan:
Vuotuinen otto
2 000 m3 tai sen alle
yli 2 000 m3

Vuotuinen valvontamaksu

perusmaksu
perusmaksu

ja jokaiselta alkavalta
1 000 m3 :ltä, jolla 2 000 m3 ylittyy

75:- €
75:- €
30:- €

Mikäli lupapäätöksessä otettavaksi myönnetty vuotuinen maa-ainesten
ottamismäärä ylittää 100 000 m3 otetaan 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.

