
AVGIFTER FÖR GRANSKNING AV MARKTÄKTSPLAN OCH TILLSYN ÖVER 

TÄKTVERKSAMHET   

Avgifterna för granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra myndighetsuppgifter 

i Lovisa stad.                 

1 § ALLMÄNT 

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är med stöd av 23 § i marktäktslagen 

(555/1981) och 145 § i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) skyldig att för 

granskning av marktäktsplan och tillsyn över täktverksamhet samt övriga 

myndighetsuppgifter betala en avgift till Lovisa stad i enlighet med denna taxa.  

 

2 § GRANSKNINGSAVGIFT 

  Den som ansöker om tillstånd är skyldig att för granskning av täktplan betala följande 

avgifter till kommunen:   

            

2.1 Per plan    250 euro 

  

och enligt täktområdets areal   300 euro/ha 

  

samt enligt volymen på den substansmängd  

som föreslås för täkt i ansökan   0,01 euro /m
3 

 

Minimiavgift    1000 euro 

                                   

2.2  Ändring av täktplan; till den del som ändringen gäller ett område enligt ett gällande 

täkttillstånd och substansmängden överstiger den täktmängd som beviljats för täkt i ett 

tidigare tillstånd  

 

per ändring     250 euro  

 

samt dessutom enligt volymen på den substansmängd 

som föreslås i ansökan och som överskrider det tidigare  

tillståndet     0,01 euro/m
3
   

 

2.3 Ett projekt som i fråga om omfattning och verkningar  

är ringa och för vilket inte krävs en separat täktplan  200 euro  

 

2.4 Då granskningsavgiften fastställs, beaktas 50 % av den substansmängd som föreslås för täkt 

i ansökan, till de delar denna överstiger 500 000 m
3
.  

 

2.5 Om tillståndsansökan avslås, debiteras 60 % av avgiften enligt denna taxa, dock minst 200 

euro.  

 

2.6 Om den som ansöker om tillstånd återtar sin ansökan innan tillståndsmyndigheten har 

vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen, återbetalas hela granskningsavgiften 

på ansökan.  

 



Om tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen och 

tillståndsansökan återtas innan beslut ges, tas den andel av avgiften ut som motsvarar 

åtgärderna.  

 

2.7 Om tillståndet återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras på grund av 16 § 2 punkten i 

marktäktslagen, kan tillståndsmyndigheten återbetala den del av granskningsavgiften som 

motsvarar volymen på den substansmängd som inte blir tagen. 

  

2.8  Om tillståndshavaren avstår från marktäkten genom att inte inleda täkten eller medan 

tillståndet är i kraft, återbetalas inte granskningsavgiften.  

 

2.9  Sökanden skall betala den avgift som avses i 1 § innan beslutet meddelas. Om avgiften inte 

betalas inom utsatt tid, skall ränta enligt räntelagen betalas på den förfallna avgiften.  

 

2.10  Tillståndsmyndigheten kan av särskilda skäl sänka granskningsavgiften eller helt slopa den. 

Ett särskilt skäl kan t.ex. vara att en gammal grustäkt skall städas upp eller integreras med 

landskapet.   

  

3 § TILLSYNSAVGIFT 

För tillsynen över täktverksamheten skall tillståndshavaren årligen betala följande avgifter:  

 

3.1 Enligt den årliga substansmängd som beviljats 

för täkt i tillståndsbeslutet    0,02 euro/m
3
 

 

samt enligt täktområdets areal    85 euro/ha  

 

Minimiavgift     100 euro  

 

Om den årliga substansmängd som beviljats för täkt i tillståndsbeslutet överstiger 50 000 

m
3
, beaktas 50 % av den substansmängd som överstiger 50 000 m

3
 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 tillståndet är i kraft endast under en del av året, tas för det året ut endast en motsvarande 

del av den årliga tillsynsavgiften för den substansmängd som beviljats för täkt. Om 

täktmängden överskrids, följs punkt 3.5.  

 

3.2 Tillståndshavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften innan 

täktverksamheten inleds och de följande tillsynsavgifterna före utgången av mars 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. Då måste tillståndshavaren innan han 

inleder täktverksamheten underrätta tillsynsmyndigheten om tidpunkten för inledandet av 

täkten, täktens varaktighet och en uppskattning av den substansmängd som kommer att tas. 

  



3.3 Om tillståndshavaren innan den årliga tillsynsavgiften fastslås skriftligen på förhand 

underrättar tillsynsmyndigheten om att ingen marksubstans kommer att tas under det året, 

tas ingen tillsynsavgift ut hos tillståndshavaren för det året.  

 

3.4 Om tillståndshavaren innan tillståndsperioden går ut meddelar att han helt har avslutat den 

marktäkt som avses i tillståndsbeslutet och tillståndsförpliktelserna har fullgjorts, tas inga 

tillsynsavgifter ut för åren efter det aktuella året.  

 

Om tillståndet återtas med stöd av 16 § i marktäktslagen, tas inte tillsynsavgifter ut för åren 

efter det aktuella året under förutsättning att tillståndsförpliktelserna har fullgjorts i fråga om 

den substans som tagits. Kostnaderna för tillsynen över att tillståndsförpliktelserna har 

fullgjorts tas emellertid ut. 

  

3.5  Om den substansmängd som årligen beviljats överskrids, skall tillståndshavaren/den som 

utför täkten skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten om överskridningen, och kommunen 

har rätt att omedelbart ta ut överskridningens andel av tillsynsavgiften. Kommunen har 

motsvarande rätt om marksubstans tas i strid med den anmälan som avses i punkt 2.3. 

  

3.6 Om tillsynen kräver särskilda åtgärder, kan tillsynskostnaderna  

tas ut enligt de kostnader som kommunen åsamkats av åtgärderna.  

 

Granskning för att utföra tillsynen   150 euro  

 

3.7  Om tillsynsmyndigheten till följd av lagstridig täkt av substanser till husbehov vidtar 

åtgärder för att granska eller avbryta täkten eller andra åtgärder, tas kostnaderna för detta ut i 

tillämpliga delar enligt denna taxa.   

  

4 § HÖRANDE 

 

4.1  Hörande av granne eller part    50 euro/person som hörs  

 

4.2  För kungörelse om ansökan/tidningsannons tas de faktiska kungörelse- och 

annonskostnaderna ut.   

  

5 § SÄKERHETER 

 

Givande av säkerhet är stadgat i marktäktslagens 11 och 12 §.  

 

5.1 Tillstånd för att vidta en åtgärd enligt marktäktslagen  

innan tillståndet vunnit laga kraft   2000 euro  

 

5.2 Godkännande av säkerhet    50 euro/säkerhet  

 

5.3  Byte/ändring av säkerhet   50 euro/säkerhet   

  

 



6 § BEFRIELSE FRÅN TILLSTÅNDSFÖRPLIKTELSER (MTL 13 a §) 

Om rätt till täktverksamhet grundad på tillstånd överförs på någon annan, och 

tillståndshavaren på ansökan befrias från tillståndsförpliktelserna och någon annan godkänns 

i hans ställe, tas 200 euro ut hos den som befriats från förpliktelserna.  

 

Om en säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas en avgift 

enligt 5 § ut hos honom.   

  

7 § AVGIFTSGRUNDER          

7.1  Då avgifterna fastställs betraktas substansens volym i naturligt tillstånd (kubikmeter fast 

mått) som volymen på den marksubstans som tas. Om tillsynsavgiften tas ut i efterskott, 

omvandlas kubikmeter löst mått till kubikmeter fast mått genom att mängderna divideras 

med följande omvandlingssiffror:  

grus 1,3 

sand 1,3 

sprängsten 1,8 

lera 1,6 

mull 1,4  

 

7.2 Avgiftsgrunderna är lika för alla marksubstanser som är beroende av tillstånd enligt 

marktäktslagen.  

 

7.3  Om gransknings- och tillsynsuppgifterna orsakas av en åtgärd som är olovlig eller strider 

mot tillståndet eller av att den som utfört åtgärder i övrigt har försummat sina skyldigheter, 

kan avgiften tas ut till förhöjt belopp med beaktande av de merkostnader som kommunen 

åsamkas.  

 

Om avgiften inte betalas inom utsatt tid, skall ränta enligt räntelagen betalas på den förfallna 

avgiften.  

 

7.4 I avgifterna ingår den avgift som kommunen fastställt för inlösen av handlingar.  

 

7.5  Granskningsavgiften fastställs enligt den taxa som är i kraft då avgiften fastställs. 

Tillsynsavgiften fastställs första gången enligt den taxa som är i kraft då avgiften fastställs 

och justeras därefter årligen enligt den taxa som under det aktuella året är i kraft då 

tillsynsavgiften fastställs. 

  

7.6  Återbetalningens belopp beräknas enligt den taxa som var i kraft då avgiften fastställdes. 

    

8 § GODKÄNNANDE AV AVGIFTSGRUNDERNA OCH IKRAFTTRÄDANDE 

 

Dessa avgiftsgrunder har godkänts av Lovisa stads fullmäktige och träder i kraft fr.o.m. den 

1 januari 2010.   

 

 

  

   


