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MARKTÄKTSTAXA FÖR MILJÖVÅRDSMYNDIGHETEN I LOVISA STAD 
 
 
1 § Allmänt 
 

Den som ansöker om tillstånd eller vidtar en åtgärd är med stöd av 23 § i marktäktslagen 
(MTL, 555/1981) och 145 § i markanvändnings- och bygglagen (MBL, 132/1999) skyldig att 
betala en avgift till Lovisa stad i enlighet med denna taxa för granskning av täktplan, 
gemensam behandling av ansökan om marktäkts- och miljötillstånd, tillsyn över 
verksamheten och för övriga myndighetsuppgifter. 
 

 En ansökan om tagning av marksubstanser och en miljöskyddslagenlig (MSL, 527/2014)  
miljötillståndsansökan som berör samma projekt ska enligt marktäktslagen behandlas 
tillsammans och avgöras med samma beslut om detta inte av särskild orsak anses vara 
ogrundat. Den som ansöker om tillstånd eller den som utför åtgärden är skyldig att med stöd 
av 23 § i MTL och 145 § i MBL att för behandlingen av en miljötillståndsansökan som avgörs 
i en gemensam behandling och för tillsynen av den miljötillståndsenliga verksamheten betala 
kommunen en avgift som bestäms enligt denna taxa. 
 

2 § Granskningsavgifter (MTL 4 a §, MSL 47 a §) 
 
  Den som ansöker om tillstånd är skyldig att för granskning av täktplan betala följande avgifter 

till kommunen: 
            
2.1 Per plan    300 euro 
  

och enligt täktområdets areal   350 euro/ha 
  

samt enligt volymen på den substansmängd  
som föreslås för täkt i ansökan   0,01 euro/m3. 
 
Minimiavgiften är dock   1 000 euro. 

 
2.2  Då det är fråga om gemensam behandling av ansökningar om marktäktstillstånd och 

miljötillstånd som avses i 4 a § i marktäktslagen tas för marktäktstillståndet ut en avgift i 
enlighet med punkt 2.1. Utöver detta tas miljötillståndets andel för verksamheten ut till ett 
belopp som motsvarar 75 % av avgiften enligt den miljöskyddslagenliga taxan.  

  
För sådana beslut eller skriftliga uttalanden som berör miljötillstånd som avgjorts i 
gemensamma tillstånd som gäller ändring (89 och 90 § i MSL), förlängning av tidsfrist för 
miljötillståndsbestämmelse (91 § i MSL) och av förtydligande av miljötillstånd (92 § i MSL) 
tas ut en avgift enligt miljövårdsmyndighetens taxa. 

 
2.3  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     300 euro  
 
samt dessutom enligt volymen på den substansmängd 
som föreslås i ansökan och som överskrider det tidigare  
tillståndet     0,01 euro/m3. 
 
Minimiavgiften är dock   750 euro. 
 
Avvikelse från tillståndsbestämmelserna eller täktplanen som godkänts i tillståndsbeslutet 
enligt 16 § 2 mom. i marktäktslagen 

 
 per avvikelse     400 euro. 

 
2.4 Ett projekt som i fråga om omfattning och verkningar  

är ringa och för vilket inte krävs en separat täktplan  500 euro. 
 
2.5 Då granskningsavgiften fastställs, beaktas 50 % av den substansmängd som föreslås för täkt i 

ansökan till de delar denna överstiger 500 000 m3 och 25 % till de delar som överskrider 
2 000 000 m3. 
 

2.6 Om tillståndsansökan avslås, tas 60 % ut av avgiften enligt denna taxa. 
 
Minimiavgiften är dock   350 euro.  

 
2.7 Ingen granskningsavgift tas ut om den som ansöker om tillstånd återtar sin tillståndsansökan 

innan tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen.  
 

Den andel av avgiften tas ut som motsvarar vidtagna åtgärder om tillståndsmyndigheten har 
vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen och tillståndsansökan återtas innan 
beslut ges.  

 
2.8 Om tillståndet återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras med stöd av 16 § 1 momentet 2 

punkten i marktäktslagen, kan tillståndsmyndigheten återbetala den del av 
granskningsavgiften som motsvarar volymen på den substansmängd som inte blir tagen. 

  
2.9 Granskningsavgiften återbetalas inte om tillståndshavaren avstår från marktäkten genom att 

inte inleda täkten eller medan tillståndet är i kraft. 
 

2.10 För en förlängning av tillståndets giltighet enligt 10 § 3 momentet i marktäktslagen tas ut 
50 % av avgiften enligt punkt 2.1. 
 
 Minimiavgiften är dock   500 euro. 
 
Om projektet är till sin omfattning och sina konsekvenser ringa, och man beslutar om det  
utifrån övriga handlingar utan separat täktplan, tas av beslutet om att fortsätta tillståndets 
giltighetstid ut     200 euro. 

 
2.11  För ett extra nämndsammanträde som hålls på kundens begäran uppbärs självkostnadspriset, 

som är 1950 euro/möte. 



  
3 § Tillsynsavgifter (4 a § i MTL, 47 a § i MSL) 

 
3.1 För tillsynen över täktverksamheten ska tillståndshavaren årligen betala följande avgifter: 

 
Enligt den årliga substansmängd som beviljats 
för täkt i tillståndsbeslutet    0,02 euro/m3 
 
samt enligt täktområdets areal    85 euro/ha. 
 
Minimiavgiften är dock 100 euro, eller 

75 euro (utan  
terrängbesök). 

 
Om den årliga substansmängd som beviljats för täkt i tillståndsbeslutet överstiger 50 000 m3, 
beaktas 50 % av den substansmängd som överstiger 50 000 m3 och för marksubstansmängd 
som överstiger 500 000 m3 beaktas 25 % 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. 
 
För tillsyn av ett sådant gemensamt tillstånd som avses i 4 a § i marktäktslagen och 47 a § i 
miljöskyddslagen tas det ut en gemensam avgift så att man till tillsynsavgiften för 
marktäktstillståndet tillägger som miljötillståndets andel för verksamheten 50 % av avgiften 
enligt den miljöskyddslagenliga taxan. 

 
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 ska tillståndshavaren innan 
täktverksamheten inleds underrätta tillsynsmyndigheten om tidpunkten för inledandet av 
täkten, täktens varaktighet och en uppskattning av den substansmängd som kommer att tas. 
 
En grundavgift på 100 euro tas ut som årlig tillsynsavgift ifall tagningen av marksubstanser 
trots tillståndets giltighet inte har inletts. 
 
Om tillståndshavaren har försummat sin tillståndsbaserade skyldighet att utföra 
iståndsättning, ska tillsynsavgift betalas ända tills marktäktsområdet har iståndsatts på ett 
godkännbart sätt. 

 
3.3. Under tillståndets giltighetstid kan tillståndshavaren beviljas en nedsatt tillsynsavgift, ifall 

tillståndshavaren skriftligen meddelat tillsynsmyndigheten i förväg, senast 15.2, att 
marksubstanser inte tas under det aktuella året. Då tar man för tillsynen ut av tillståndshavaren 
enbart tillsynsavgift enligt täktområdets areal i enlighet med punkt 3.1, dock minst 100 euro. 



 
3.4 Om tillståndshavaren innan tillståndsperioden går ut meddelar att tillståndshavaren 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 Tillståndshavaren eller den som utför täkten ska skriftligen underrätta tillsynsmyndigheten 

om överskridning av den årligen beviljade substansmängen. 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 

åtgärderna medfört kommunen.  
 
Dessutom tas det ut för en inspektion   150 euro.  
 

3.7 Om tillsynsmyndigheten till följd av lagstridig täkt av substanser till husbehov vidtar åtgärder 
för att inspektera eller avbryta täkten eller andra åtgärder, tas kostnaderna för detta ut i 
tillämpliga delar enligt denna taxa.   

 
3.8 Om tillsynen kräver specialåtgärder, såsom till exempel avvägningar som kräver mycket 

arbete, uppbärs tillsynskostnaderna enligt de kostnader som åtgärderna medfört kommunen. 
 

3.9 Av behandling och godkännande av kontrollplanen tas ut 500 euro och av ändring av 
kontrollbestämmelserna tas ut 350 euro. 

  
4 § Hörande för marktäktstillstånd och tillstånd vid gemensam behandling (4 a och 13 § i 

MTL, 44 § i MSL) 
 
4.1  Hörande av granne eller part    50 euro/person som hörs  
 
4.2  För kungörelse om ansökan eller tidningsannons tas de faktiska kostnaderna för kungörelsen 

eller annonsen ut.   
  
5 § Säkerheter för marktäktstillstånd och tillstånd vid gemensam behandling (11 och 12 § i 

MTL, 61 § i MSL) 
 
5.1 Tillstånd för att vidta en åtgärd enligt marktäktslagen  

innan tillståndet vunnit laga kraft, beslutet 
i samband med tillståndet    150 euro. 
 

5.2 Tillstånd att vidta åtgärd enligt marktäktslagen innan  
tillståndet vunnit laga kraft, separat beslut efter att  
tillståndet beviljats    500 euro. 

 
5.3 Godkännande av säkerhet    200 euro/säkerhet 



 
5.4 Byte eller ändring av säkerhet   200 euro/säkerhet 
 
5.5 Frigörande av säkerhet då täktverksamheten upphört 200 euro/säkerhet. 
 
5.6. Enligt 12 § i marktäktslagen ska tillståndshavaren innan marksubstanser tas ställa godtagbar 

säkerhet för att åtgärder som föreskrivits med stöd av 11 § i marktäktslagen vidtas. Då 
storleken av säkerheten bestäms beaktar man verksamhetens art och miljökonsekvenser. Om 
annat separat inte beslutats eller mer detaljerad eller annan motivering framförts, bestäms 
säkerhet enligt det följande:  

 
‒ schaktning (bergsstensområden) 5 500 euro/ha och 0,05 euro/fast kubikmeter 
‒ grävarbete på grus- och sandområden 4 500 euro/ha och 0,05 euro/fast kubikmeter 
‒ den riktgivande storleken för säkerheten vad gäller områden för täkt av lera och övrig lös 

jord uppgår till 3 000 euro/ha och 0,05 euro/fast kubikmeter. 
 

Säkerheten kan bestämmas till att vara 30–50 % större än det sedvanliga ifall projektet är 
beläget på ett grundvattenområde, om marksubstanser tas till en nivå som ligger lägre än 
grundvattnets yta, om schaktningen når ett djup på över fem meter eller om förhållandena på 
området är särdeles krävande.  

 
 Volymen för den marksubstans som det är tillåtet att ta räknas som marksubstansens naturliga 

volym (fast kubikmeter), dock så att man för över 500 000 m3 endast beaktar 50 % och för 
över 1 000 000 m3 endast 25 %. Man kan avvika från säkerhetens storlek av särskilda orsaker. 

Säkerhetens storlek kan justeras vid behov.  

Säkerheten kan godkännas enligt totalarealen som framställts i ansökan eller på förslag av den 
sökande för ett delområde. Om säkerheten godkänns för ett delområde måste detta område 
iståndsättas i enlighet med tillståndsvillkoren och eftervårdsarbetena godkännas innan 
säkerheten överförs till nästa delområde. 

 
6 § Beslut om tvångsmedel (14 och 15 § i MTL, 175, 181, 182 och 184 § i MSL, 10 och 15 § i 

viteslagen [1990/1113]) 
 
6.1.  Beslut av tillsynsmyndigheten eller en av  

tillsynsmyndigheten utsedd tjänsteinnehavare om  
att avbryta täktverksamheten   300 euro 

 (15 § i marktäktslagen) 
 
6.2.  Tillsynsmyndighetens beslut om att följa förpliktelser 300 euro 

(14 § i marktäktslagen) 
 
6.3. Beslut om föreläggande av vite   470 euro 
 (14 § i marktäktslagen) 
 
6.4. Beslut om föreläggande av hot om tvångsutförande 470 euro 
 (14 § i marktäktslagen) 
 
6.5.  Beslut om utdömande av vite   470 euro 



 (10 § i viteslagen) 
 
6.6. Beslut om verkställighet av tvångsutförande  470 euro. 

(15 § i viteslagen) 
 
7 § Befrielse från tillståndsförpliktelser (13 a § i MTL) 

 
Om rätt till täktverksamhet grundad på tillstånd överförs på någon annan, och 
tillståndshavaren på ansökan befrias från tillståndsförpliktelserna och någon annan godkänns 
i personens ställe, debiteras den som befriats från förpliktelserna på     

200 euro. 
  
Om en säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren, tas en avgift 
enligt 5 § ut hos den nya tillståndshavaren.   

  
8 § Avgiftsgrunder 
 
8.1  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. 
 

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

 
8.3  Om inspektions- 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.  

 
 Extra inspektion som utförts för att genomföra tillsynen  200 euro. 
 
8.4 I avgifterna ingår den avgift som kommunen fastställt för inlösen av handlingar.  
 
8.5  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.  

  
8.6  Återbetalningens belopp beräknas enligt den taxa som var i kraft då avgiften fastställdes. 
 
8.7  Då man bestämmer taxeenliga avgifter beaktar man hur omfattande och krävande åtgärden är, 

hur mycket tid myndigheterna använt och övriga faktorer som inverkar på frågan. Utifrån 
detta kan man enligt hur krävande projektet är höja eller sänka avgiften, ifall åtgärden 
väsentligt avviker från den gällande taxans genomsnittliga nivå. 



 
Ett ringa projekt, avgiften sänks med 20–50 %. 
Ett ytterst krävande projekt, avgiften höjs med 50–100 %. 

 
8.8 Sökanden ska betala den avgift som avses i 1 § inom den tid som bestäms i fakturan. Ränta 

enligt räntelagen (633/1982) ska betalas på den förfallna avgiften om avgiften inte betalas 
inom utsatt tid. En obetalad avgift kan uppbäras med utmätningsåtgärder utan separat dom 
eller beslut. 

    
9 § Godkännande av avgiftsgrunderna och ikraftträdande av taxan 
 

Dessa avgiftsgrunder har godkänts av fullmäktige i Lovisa stad och träder i kraft 19.3.2010.   
 

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har genom sitt beslut 6.9.2018, § 65, godkänt 
uppdateringen av denna taxa. Den uppdaterade taxan träder i kraft 1.11.2018 trots 
överklagande. 
 
Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har genom sitt beslut 4.11.2021 § 20, godkänt 
uppdateringen av denna taxa. Den uppdaterade taxan träder i kraft 1.12.2021 trots 
överklagande. 
 


