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1 § Tillämpningsområde
För behandling av tillstånd, anmälan eller annat ärende enligt miljöskyddslagen (527/2014),
marktäktslagen (555/1981), lagen om vattentjänster (587/2011), avfallslagen (646/2011),
markanvändnings- och bygglagen (132/1999), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009),
terrängtrafiklagen (1710/1995), sjötrafiklagen (782/2019) och lagen om samordning av vissa
miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) i kommunens miljövårdsmyndighet samt för tillsyn
enligt miljöskyddslagen (527/2014), marktäktslagen (555/1981) och avfallslagen (646/2011) tas ut en
behandlingsavgift i enlighet med denna taxa.

2 § Grunderna för fastställande av avgifter
De avgifter som miljövårdsmyndigheten tar ut grundar sig på en beräkning av det genomsnittliga
självkostnadspriset för behandlingen av ett tillstånd, en anmälan eller något annat ärende. Priset
innehåller de totala kostnader som behandlingen av ärendet har åsamkat myndigheten.
I de totala kostnaderna ingår, förutom de separata kostnaderna för behandlingen av ärendet, också
behandlingens andel av förvaltnings-, utrymmes- och kapitalkostnaderna samt av myndighetens
övriga sammanlagda kostnader.
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Till de totala kostnaderna för ett tillstånd eller en anmälan enligt miljöskyddslagen hör också
kostnaderna för hörande av parter. I ärenden som gäller marktäktslagen tas ut kostnaderna för
hörande i de fall då hörandet sköts av kommunen.
Om det på grund av ansökningens omfattning publiceras en kungörelse i tidningarna om att ansökan
är anhängig och om beslutet, betalar sökanden kostnaderna för kungörelserna.
Självkostnadsvärdet av kommunens miljövårdsmyndighets behandling av ärendet är 53 euro/timme.

3 § Behandlingsavgifter för tillstånd, anmälningar och andra ärenden
Avgifterna för behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden framgår av den bifogade
avgiftstabellen.

4 § Tilläggsavgifter som åsamkas av förfarandets omfattning
Utöver den avgift som nämns i 3 § tas följande tilläggsavgifter ut för behandling av ärendet:
a) utlåtande av sakkunnigmyndighet enligt separat faktura
b) konsult- eller expertutredning enligt separat faktura
c) ordnande av hörande eller syn som avses i 13 § 2 mom. i miljöskyddsförordningen enligt
separat faktura
För behandlingen av ett tillståndsärende som gäller en verksamhetshelhet enligt 41 § i
miljöskyddslagen tas en avgift ut så att det i tillståndsavgiften för en verksamhet som hör till den
högsta avgiftsklassen tilläggs 50 % av avgifterna för dessa verksamheter som andel av andra
verksamheter.

5 § Sänkning av avgift
Om den arbetsmängd som behandlingen av ett ärende kräver är betydligt mindre än i genomsnitt kan
behandlingsavgiften fastställas så att den är 20–50 % lägre än avgiften enligt 3 §.
Behandlingsavgiften för en ansökan som gäller väsentlig ändring av verksamheten eller justering eller
förnyande av ett tillståndsbeslut samt behandlingsavgiften för förnyande av en anmälan kan fastställas
så att den är 50 % lägre än avgiften enligt 3 §.
För en teknisk ändring av ett tillstånd eller beslut med anledning av anmälan eller någon annan
obetydlig ändring av tillståndsvillkoren som kräver en betydligt mindre arbetsmängd än i genomsnitt
kan behandlingsavgiften fastställas så att den är 50 % lägre än avgiften enligt 3 §.

6 § Återtagande av eller förfall för ansökan, anmälan eller något annat
ärende
Om sökanden återtar sin ansökan, sin anmälan eller sitt ärende av annat slag eller om den
kommunala miljövårdsmyndighetens behandling av ärendet förfaller av någon annan orsak innan
beslutet ges och myndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder i syfte att behandla ansökan, tas 50 %
av avgiften enligt 3 § ut, liksom övriga kostnader enligt 4 § som behandlingen av ansökan åsamkat.
Om ansökan återtas innan myndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder, tas ingen avgift ut.

7 § Avslag på eller avvisande av ansökan eller anmälan
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För en ansökan eller anmälan som avslagits tas avgift enligt denna taxa ut. Om grunderna för avslaget
är så tydliga att en mera omfattande behandling av ärendet är ogrundad kan avgiften fastställas så att
den är 50 % mindre än avgiften enligt 3 §.
Om ansökan eller anmälan avvisats, tas ingen avgift ut.

8 § Behandlingsavgift för återförvisad ansökan
Från en behandlingsavgift enligt denna taxa för ett ärende som en domstol med anledning av sökande
av ändring har återförvisat avdras det belopp som har tagits ut för det beslut som
miljövårdsmyndigheten tidigare avgett i samma ärende.

9 § Upphävning av tillståndsbeslut
Om domstolen med anledning av sökande av ändring upphäver ärendet på grund av att sökanden inte
har behov av det sökta tillståndet, återbetalas den eventuella uttagna avgiften i sin helhet.

10 § Jämkning eller fastställande av avgiften i undantagsfall
Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av tillståndets, anmälningens eller det övriga
ärendets karaktär eller betydelse leder till en oskäligt stor avgift, kan behandlingsavgiften av särskilda
skäl fastställas så att den är lägre än avgiften enligt 3 §. Avgiften skall även i sådana fall täcka de
kostnader enligt 4 § som åsamkats myndigheten, och den bör vara minst 50 % av avgiften enligt 3 §.
Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av tillståndets, anmälningens eller det övriga
ärendets omfattning eller arbetsmängd leder till en oskäligt liten avgift, kan avgifter enligt 3 § i
särskilda fall höjas.
. I enstaka fall kan förhöjd avgift bestämmas med beaktande av arbetstiden som gått åt till uppgiften,
arbetsmängden och andra faktorer som påverkar saken. Avgiftens storlek kan vara högst dubbelt
avgiften i § 3. Tillståndsbehandlaren bestämmer om förhöjd avgift.

11 § Tillsynsavgifter
En tillsynsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för en periodisk granskning enligt miljövårdens
tillsynsprogram och annan regelbunden tillsyn som baserar sig på tillsynsprogram samt för
avgiftsbelagda tillsynsåtgärder som lagstiftningen som hänför sig till tillämpningsområdet möjliggör.
Avgift uppbärs också för förnyade granskningar som görs på basis av ovan nämnd granskning.
För avtalad granskning som verksamhetsidkaren inte avbokat, uppbärs en avgift baserad på använd
arbetstid.
Av innehavare av marktäktstillstånd tas inte ut tillsynsavgift för året ifråga, om sökanden i förväg innan
den årliga tillsynsavgiften fastställs skriftligt meddelar tillsynsmyndigheten att marksubstanser inte tas
under året ifråga

12 § Jämkning av tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften för mikroföretag och sådana naturliga personer som avses i 206 § i miljövårdslagen
och som inte idkar ekonomisk verksamhet, kan fastställas 30 % lägre än 3 §. Rabatten förutsätter att
verksamhetsidkaren senast i samband med granskningen ska ge tillsynsmyndigheten tillräckliga
uppgifter om antalet arbetstagare, omsättning eller balansräkning för beviljandet av sänkningen av
avgiften.
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13 § Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag
Om avgift, återbetalning av avgift och uppskjutning av avgift beslutar kommunens
miljövårdsmyndighet (byggnads- och miljönämnden) eller dess tjänsteinnehavare, till vilken
beslutsfattandet huvudsakligen överförts.

14 § Avgift för inledande mot garanti
Om sökanden lämnar en garanti enligt 199 § i miljövårdslagen eller 21 § i marktäktslagen, tas ut en
avgift för behandlingen av garantiärendet.

15 § Betalning och indrivning av avgiften
Avgiften som fastställts för funktion enligt avgiftstabellen ska erläggas inom 14 dygn efter
faktureringen. Fakturering utförs efter att myndigheten har gjort alla åtgärder i anslutning till ärendet.

16 § Övergångsbestämmelser, ikraftträdande
Avgiften bestäms enligt denna taxa i ärenden som har anhängiggjorts och kungjorts eller annars
delgivits parterna efter den dag då denna taxa trätt i kraft. Vid återbetalning av en avgift iakttas den
taxa som gällde då avgiften fastställdes.
Taxan träder i kraft den 1 juni 2021.

BILAGA: AVGIFTSTABELL

5

BILAGA: AVGIFTSTABELL
Kyrkslätts kommuns miljövårdsmyndighets taxa
AVGIFTSTABELL
A. FUNKTIONER ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN (527/2014)
Avgift i euro
Anläggning eller verksamhet som förutsätter miljötillstånd (miljöskyddsförordningen
713/2014, 2 §)
Tillståndsärenden som behandlas av kommunens miljövårdsmyndighet
1. Skogsindustri
a) annan anläggning som använder träskyddskemikalier än en
träimpregneringsanläggning
2. Metallindustri
a) ytbehandling av metaller eller plaster med hjälp av elektrolytisk eller
kemikalisk metod
3. Energiproduktion
a) bränslebränning i anläggning
4. Produktion av bränsle eller lagring eller behandling av kemikalier eller bränsle
a) produktionsanläggning av grillkol som använder trä som råvara
b) annat än i punkt 4, underpunkt a i bilaga 4 till miljöskyddslagen avsett
upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form
c) stenkolslager
5. Verksamhet som utnyttjar organiska lösningsmedel
a) anläggning där det används organiska lösningsmedel
6. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser
a) stenbrott eller stenbrytning som är anknuten till annat än
jordbyggnadsverksamhet
b) permanent eller till ett visst område förlagd flyttbar stenkross eller
kalkstensmalning
7. Tillverkning av mineralprodukter
a) lättgrusfabrik
b) keramik- eller porslinsfabrik
8. Produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning
a) tvättinrättning för vattentvätt av textilier eller kemisk tvättinrättning
9. Tillverkning av livsmedel eller foder
a) anläggning som behandlar eller förädlar fisk eller fiskprodukter
Följande funktioner vars avloppsvatten inte leds till ett miljötillståndspliktigt
avloppsreningsverk:
b) slakteri
c) anläggning som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter
d) anläggning som behandlar potatis eller rotfrukter eller som förädlar
produkter av dem
e) anläggning som behandlar grönsaker, oljeväxter, melass eller maltkorn
eller som förädlar produkter av dem

5 088

5 088
4 240
3 392

3 392
3 392
5 088

6 360
6 360
3 392
3 392
2 120
3 392

3 392
3 392
3 392
3 392
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f) anläggning som behandlar andra vegetabiliska råvaror eller som förädlar
produkter av dem, dock inte bageri eller anläggning som tillverkar
kallpressad vegetabilisk olja
3 392
g) bryggeri
3 392
h) tillverkning av cider och vin genom jäsning
3 392
i) annan än i punkterna g eller h avsedd anläggning som producerar läskeeller alkoholdrycker
3 392
j) industriell anläggning som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein
3 392
k) glassfabrik eller ostmejeri
3 392
l) anläggning som tillverkar färdigmat
3 392
m) anläggning för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk
3 392
n) sötsaksfabrik
3 392
o) packeri för malt-, alkohol- eller läskedrycker
3 392
10. Djurstall
a) pälsdjursfarm
2 544
11. Trafik
a) flygplats som inte är en flygstation
4 240
b) utomhusbelägen motorsportsbana
4 240
12. Behandling av avfall yrkesmässigt eller i en anläggning och behandling av avloppsvatten
a) jorddeponi
4 240
b) annan behandling av oförorenat marksubstansavfall, betong-, tegel- och
asfaltavfall eller bestående avfall än placering av det på avstjälpningsplats
3 816
c) förvaringsplats för farligt avfall från hushåll eller motsvarade verksamhet
eller förvaringsplats för skrotfordon eller el- och elektronikanordningar som
tagits ur bruk och som klassificeras som farligt avfall
d) bildemonteringsverkstad
e) anläggning för behandling av djurkroppar eller animaliskt avfall
f) behandling av avfall som hänför sig till annat tillämpningsområde i
avfallslagen och som är yrkesmässigt eller anläggningsmässig
13. Övrig verksamhet
a) annan än i punkt 7 i bilaga 4 till miljöskyddslagen (527/2014) avsedd
utomhusbelägen skjutbana
b) permanent strålfläktsplats i anläggning utomhus
c) krematorium eller förbränningsanläggning för sällskapsdjur
14. Verksamhet enligt 27 § 2 mom. i miljöskyddslagen
a) avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av dike, källa eller
ränna enligt 1 kap, 3 §, 1 mom. 6 punkten i vattenlagen
b) verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som
avses i 17 § 1 mom. lagen angående vissa grannelagsförhållanden
(26/1920)
15. Tillståndsärende för verksamhet på grundvattenområde som avses
i 28 § i miljövårdslagen

3 816
3 816
4 240
3 816

4 240
2 120
4 240

2 544

2 544
3 816

Behandling av anmälningar enligt 115 a § i miljöskyddslagen
16. Skogsindustri
a) Sågverk

4 240
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17. Lagring av kemikalier och bränsle
a) upplag för kemikalier i flytande form som är farliga för hälsan eller miljön
18. Tillverkning av livsmedel eller foder
Följande funktioner inom livsmedels- och foderindustrin vars avloppsvatten
leds till ett miljötillståndspliktigt avloppsreningsverk:
a) slakteri
b) anläggning som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter
c) anläggning som behandlar potatis eller rotfrukter eller som förädlar
produkter av dem
d) anläggning som behandlar grönsaker, oljeväxter, melass eller maltkorn
eller som förädlar produkter av dem
e) annan än i punkterna c) och d) avsedd anläggning som behandlar andra
vegetabiliska råvaror eller som förädlar produkter av dem
f) bryggeri
g) tillverkning av cider och vin genom jäsning
h) annan än i punkterna f) eller g) avsedd anläggning som producerar läskeeller alkoholdrycker
j) industriell anläggning som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein
j) glassfabrik eller ostmejeri
k) anläggning som tillverkar färdigmat
l) anläggning för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk
m) sötsaksfabrik
n) packeri för malt-, alkohol- eller läskedrycker
19. Djurstall
a) djurstall
20. Trafik
a) depå för bussar, lastbilar eller arbetsmaskiner
21. Övrig verksamhet
a) skjutbana
b) fast djurpark eller nöjespark

2 968

2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 968
2 544
4 240
3 816
2 120

Behandling av övrig ärenden enligt miljöskyddslagen
22. Registrering av verksamhet enligt 116 § miljöskyddslagen
a) asfaltsstation
b) energiverk
c) distributionsstation för flytande bränslen
c) kemisk tvättinrättning
e) verksamhet som utnyttjar organiska lösningsmedel
f) permanent betongstation eller betongproduktfabrik
23. Behandling av anmälningar enligt 118–120 § och 123 § i miljöskyddslagen
a) verksamhet (i stor skala) som tillfälligt orsakar buller eller vibrationer 118
§
b) verksamhet (i liten skala) som tillfälligt orsakar buller eller vibrationer 118
§
c) verksamhet av försöksnatur 119 §
d) exceptionella situationer 120 §, 123 §

1 696
1 272
1 272
1 272
1 696
1 696

848
424
1 696
1 060
8

24. Utnyttjande av rena avfallsmängder (sten, marksubstans, betong,
tegelgrus, aska) vid jordbyggande (engångsmängd under 500 ton)

212

25. Verkställande av beslut trots att ändring har sökts
(miljöskyddslagen 199 §)
26. Behandling av något annat i miljöskyddslagen avsett ärende
a) undantag från kommunens miljöskyddsföreskrifter enligt 202 § i
miljöskyddslagen
b) godkännande av plan för uppföljning och kontroll (64 § i
miljöskyddslagen)
c) ändring av kontrollbestämmelser (65 § i miljöskyddslagen)
d) beslut om hävning av miljötillstånd, bestämmelser om nedläggning (88 §
och 94 § i miljöskyddslagen)
e) undantag från kraven på behandling av hushållsavloppsvatten (157 §, ny
156 d § i miljöskyddslagen)
f) kostnaderna enligt antalet timmar som använts för behandling/timme
27. Avgifter för regelbunden tillsyn enligt tillsynsprogrammet (168 § och 205 § i
miljövårdslagen)
a) periodisk inspektion
b) granskning av årsrapporten
c) granskning av rapporten över kontrollresultaten
28. Avgifter gällande brott mot miljöskyddslagen
a) granskning som utförs i anslutning till förvaltningstvång eller för
övervakning av iakttagande av avbrott eller annan avgiftsbelagd granskning
som avses i § 11

424

424
530
530
848
530
53

318
106
53

318

B. INSPEKTIONS- OCH TILLSYNSAVGIFTER ENLIGT MARKTÄKTSLAGEN (555/1981)
29. Granskningsavgifter
540 + 340 €/ha +
a) granskning av täktplan (marktäktstillstånd)
0,008 €/m3
b) dock minst
1 500
c) för ändring av en befintlig plan till den del ändringen överskrider mängden
i det tidigare tillståndet
540 + 0,008 €/m3
d) verkställande av beslut trots att ändring har sökts (MBT, 21 §)
424
30. Tillsynsavgifter
a) årlig tillsyn över täktverksamhet och tillsynsavgift
31. Beslut om tvångsåtgärder
a) beslut om avbrytande av täkt
b) beslut om föreläggande a vite eller hot om tvångsutförande, beslut om
utdömande av vite, verkställande av hot om tvångsutförande
c) granskning som utförs i anslutning till förvaltningstvång eller för
övervakning av iakttagande av avbrott eller annan avgiftsbelagd granskning
som avses i § 11

32. Sambehandling av tillståndsärende enligt miljövårdslagen och
marktäktslagen

0,015 €/m3 + 85 €/ha
106
424

285
Avgift för
marktäktstillstånd +
50 % av
miljötillståndsavgiften
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33. Befrielse från skyldigheter i tillståndet
a) Om på tillstånd grundad rätt till täktverksamhet har överförts på någon
annan och på ansökan befrias tillståndshavaren från förpliktelserna som är
förenade med tillståndet och i dennas ställe godkänns en annan, tas från
den som befriats från förpliktelserna ut

106

34. Säkerheter
a) Godkännande/byte/ändring av säkerhet

106

b) Säkerhetsbelopp på bergsområde

6 000 €/ha + 0,05
€/m3

c) Säkerhetsbelopp på övriga områden

4 000 €/ha + 0,025
€/m3

C. FUNKTIONER ENLIGT LAGEN OM VATTENTJÄNSTER (587/2011)
35. Behandling av ärenden enligt lagen om vattentjänster
a) begränsning av tag av ytvatten (4:2 § i lagen om vattentjänster)
b) avgörande av meningsskiljaktighet gällande dikning (5:5 § i lagen om
vattentjänster)
c) rätt att dika på en annans område (5:9 § i lagen om vattentjänster)
d) ledande av annat än dräneringsvatten till ett annat dike (5:14 § i lagen om
vattentjänster)

424
1 272
1 272
1 272

D. MILJÖSKYDDSLAG FÖR SJÖFARTEN
36. Behandling av något annat i miljöskyddslagen för sjöfarten avsett ärende
a) godkännande av avfallshanteringsplanen för småbåtshamn

265

E. AVFALLSLAGEN
37. Behandling av ärende enligt avfallslagen
a) antecknande av avfallsinsamlingsverksamheten i
avfallshanteringsregistret
b) periodisk inspektion
c) granskning av årsrapporten
d) granskning av rapporten över kontrollresultaten

212
318
106
53

e) granskning som utförs i anslutning till förvaltningstvång eller för
övervakning av iakttagande av avbrott eller annan avgiftsbelagd granskning
som avses i § 11

318

f) åläggande att snygga upp ett nedskräpat område eller utfärdande av en
enskild föreskrift (75 §, 125 §)

318

F. SJÖTRAFIKLAGEN
38. Behandling av ett tillståndsärende enligt sjöfartslagen

53 €/h

G. TERRÄNGTRAFIKLAGEN
39. Behandling av ett tillståndsärende enligt terrängtrafiklagen

53 €/h

H. LAGEN OM SAMORDNING AV VISSA MILJÖRELATERADE TILLSTÅNDSFÖRFARANDEN
40. Avgift för samordnande av miljötillståndsförfaranden
53 €/h
I. ÖVRIGA AVGIFTER INOM MILJÖVÅRDEN
10

41. Övriga avgifter
a) hörande av granne eller part som utförs av kommunen (avgift/fastighet,
max. 10 fastigheter) (MBL 145 §, MBF 23 §).
b) för de fem första grannarna, per fastighet
c) för de fem följande grannarna, vardera
d) behandling av ärende som anhängiggjorts av andra än en part som lider
skada och som är uppenbarligen ogrundat
e) utlåtande av sakkunnigmyndighet
f) ordnande av hörande
g) för arkiv- och kopieringstjänster tas avgift ut enligt en taxa som
kommunen separat godkänt

120
50
848
200
200
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