SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
1 § Soveltamisala
1.1.

Ympäristönsuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) mukaisen luvan,
ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan
ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän taksan
mukaisesti.

2 § Maksujen määräytymisperusteet
2.1.

Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai
muun asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää
asian käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.

2.2.

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo
on 45 euroa tunnilta.

3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
3.1.

Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on
esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.

4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
4.1.

Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi voidaan periä asian käsittelystä
seuraavat lisämaksut:
a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti.
b) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti.
c) ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut
sekä 100 euroa tilaisuudelta.

5 § Maksun alentaminen
5.1.

Käsittelymaksu voidaan määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua
pienemmäksi, kun kyseessä on toiminnan olennaista muuttamista koskeva
hakemus.
Käsittelymaksu voidaan määrätä korkeintaan 50 prosenttia 3 §:n mukaista
maksua pienemmäksi erityisestä syystä, kun tämän taksan soveltaminen
johtaisi luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja merkitys huomioon ottaen
kohtuuttoman suureen maksuun.

6 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
6.1.

Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muun asian taikka
asian käsittely kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa muusta
syystä ennen päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin
toimiin hakemuksen käsittelemiseksi, maksu peritään käsittelyajan perusteella
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lasketun omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden
erilliskustannusten perusteella.
7 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
7.1.

Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään
tämän taksan mukainen maksu. Mikäli hylkäävän päätöksen perusteet ovat
niin selkeät, että asian laajemmalle käsittelylle ei ole ollut perusteita, voidaan
maksu määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.

7.2.

Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua ei
peritä.

8 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
8.1.

Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi
palauttaman asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään,
mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen
päätöksestä on peritty.

8.2.

Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että
hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti
peritty maksu kokonaisuudessaan.

9 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
9.1.

Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun
lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen pääasiaa
koskevassa päätöksessä tai samanaikaiseksi annettavalla erillisellä
päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään erillinen päätös, tulee päätös ja
maksulippu lähettää maksuvelvolliselle samalla kun pääasiaa koskeva
päätöskin.

10 § Maksun suorittaminen ja periminen
10.1.

Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva
päätös on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin
voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 4 §:n 3 momentissa
tarkoitetun korkokannan mukaan.

10.2.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siinä järjestyksessä kuin laissa verojen ja maksujen täytäntöönpanosta
(706/2007) säädetään.

11 § Voimaantulo
11.1.

Tämä taksa tulee voimaan 23.3.2012
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11.2.

Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti asioissa, jotka ovat tulleet vireille
sekä joista on kuulutettu tai muuten annettu tieto asianosaisille tämän taksan
voimaantulopäivän jälkeen.

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt tämän taksan päätöksellään 14.2.2011 § 14.
MAKSUTAULUKKO
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten
lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä:
Maksu, €

LAITOS TAI TOIMINTA
Ympäristölupaa edellyttävä laitos tai toiminta (YSA 7 §)
Metsä-, metalli- ja kemianteollisuuden laitokset, energiantuotanto
-YSA 7 §:n 1 mom. kohdat 1-4

3 000

Kemikaalien tai polttoaineiden varastointi, käyttö tai käsittely
-YSA 7 §:n 1 mom. kohta 5

2 000

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
-YSA 7 §:n 1 mom. kohta 6

3 000

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten
otto, mineraalituotteiden valmistus
-YSA 7 §:n 1 mom. kohdat 7-8

2 000

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
-YSA 7 §:n 1 mom. kohta 9

1 000

Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
-YSA 7 §:n 1 mom. kohta 10

1 600

Eläinsuojat
-YSA 7 §:n 1 mom. kohta 11

1 000

Liikenne, jäte- ja vesihuolto, muu toiminta
-YSA 7 §:n 1 mom. kohdat 12-14

1 600

Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä
naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
-YSL 28 §:n 2 mom. kohta 3

500

Lupamääräysten tarkistaminen
-YSL 55 §:n 2 mom.

45 €/h
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Rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään
-YSL 65 §

45 €/h

Ilmoitusten käsittely
-YSL 60-62 §:t (tilapäinen melu tai tärinä, koeluonteinen toiminta,
poikkeukselliset tilanteet)

45 €/h

Vesilain mukaiset päätökset
-VL 1:31 §, 6:12 §, 9:18 §, 10:6 §,10:7 § (tutkimuslupa, ojitus, vesijohdon
rakentaminen, jäteveden johtaminen tai viemärin rakentaminen)
45 €/h
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