
Avgifterna för granskning av täktplaner och tillsyn över 
täktverksamhet i Jakobstad stad 
 
 
§ 1 ALLMÄNT 
 

För granskning av täktplaner, tillsyn över täktverksamhet och andra 
myndighetsuppgifter som gäller marksubstanser är den som ansöker om tillstånd 
eller den som utför åtgärden skyldig att enligt 23 § marktäktslagen (555/1981) 
och 145 § markanvändnings- och bygglagen (132/1999) betala en avgift till 
staden enligt denna taxa. 

 
 
§ 2 GRANSKNINGSAVGIFT 
 

För granskning av täktplan skall den som ansöker om tillstånd betala följande 
avgifter till kommunen:    
         Euro 
 

 2.1 Per plan        200 € 
 
  + enligt täktområdets areal        65 €/ha 
 
  samt dessutom enligt volymen av den mängd marksubstans som 
  i ansökan uppgetts att skall tas     0,01 €/ m3 
 
  Dock minst        500 € 
 

2.2 Ändring av täktplan; till den del som den gäller ett område enligt gällande 
täkttillstånd och överstiger den mängd marksubstans som beviljats att tas i det 
tidigare tillståndet 

 
  per ändring        200 € 
 
  samt dessutom enligt volymen av den mängd marksubstans som 
  föreslagits i ansökan och som överstiger det tidigare tillståndet 0,01 €/ m3 
 

Ett till omfattning och verkningar ringa projekt, varöver inte  
behöver uppgöras någon separat täktplan    250 €  
Vid bestämmandet av granskningsavgift beaktas 50 % av den del  
av mängden marksubstanser som i ansökan uppgetts att skall tas  
och som överskrider 200 000 m3   

 
Om tillståndsansökan förkastas, uppbärs 50 % av avgiften  

  enligt denna taxa, dock minst      250 €  
  
 2.6 Om den som ansöker om tillstånd återtar sin tillståndsansökan innan 

tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska täktplanen, 
återbärs på ansökan den uppburna granskningsavgiften i sin helhet.  
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Om tillståndsmyndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att granska 
täktplanen och tillståndsansökan återtas innan beslutet ges, uppbärs en sådan 
andel av avgiften som motsvarar åtgärderna. 

 
2.7 Om ett tillstånd återtas eller tillståndsbestämmelserna ändras på basis av 16 § 2 

punkten marktäktslagen, återbärs av den uppburna granskningsavgiften den del 
som motsvarar volymen av den mängd marksubstans som förblir otagen. 

 
2.8 Om tillståndshavaren avstår från att ta marksubstanser utan att påbörja 

täktverksamheten eller medan tillståndet är gällande, återbärs granskningsav-
giften inte. 

 
2.9 Sökanden skall betala den i § 1 avsedda avgiften innan beslutet ges. Ifall 

avgiften inte betalas inom utsatt tid, skall ränta på det förfallna beloppet betalas 
räntelagen. 

 
§ 3 TILLSYNSAVGIFT 
 

Tillståndshavaren skall årligen betala följande avgifter för tillsyn över 
täktverksamhet: 

 
 3.1 Enligt den årliga mängd marksubstanser som i tillståndsbeslutet  
  beviljats att tas      0,02 €/m3 
 
  + enligt täktområdets areal     35 €/ ha 
 
  dock minst (grundavgift)     100 € 
 

Ifall den årliga täktmängd av marksubstanser som i tillståndsbeslutet beviljats att 
tas överstiger 50 000 m3, tas beträffande den mängd marksubstanser som 
överstiger 50 000 m3 i beaktande 50 %, då den årliga tillsynsavgiften bestäms. 

 
Ifall det i tillståndsbeslutet inte har framlagts några årliga täktmängder av 
marksubstanser, divideras vid bestämmandet av tillsynsavgiften den totala 
mängd marksubstanser som tas med det antal år som tillståndet är i kraft och det 
på detta sätt erhållna genomsnittet används som grund för bestämmandet av den 
årliga tillsynsavgiften. 

 
Ifall tillståndet är i kraft endast en del av året, uppbärs för detta år en 
tillsynsavgift, som står i proportion till den mängd marksubstans som under detta 
år varit tillåten att ta. 
Förlänges tillståndet efter att hela tillsynsavgiften erlagts, eller har 
eftervårdsarbetena inte godkänts, skall marktäktsinnehavaren erlägga 
grundavgift för varje påbörjat år tills marktäktens eftervårdsarbeten godkänts vid 
en slutsyn. 

 
3.2 Tillståndshavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften innan 

han inleder sin täktverksamhet och de följande tillsynsavgifterna årligen vid en 
tidpunkt som bestäms av kommunen. 

 



3.3 Ifall tillståndshavaren på förhand vid årets början gör en skriftlig anmälan till 
tillsynsmyndigheten, att marksubstanser inte kommer att tas under året i fråga 
uppbärs ingen tillsynsavgift för detta år av tillståndshavaren. 

 
3.4 Ifall tillståndshavaren före tillståndstidens utgång meddelar att han helt har 

upphört med det tagande av marksubstanser som avses i tillståndsbeslutet och de 
förpliktelser som är förenade med tillståndet har blivit fullgjorda och godkända 
vid en slutsyn, eller tillståndet återtas på basis av 16 § 1 eller 3 punkten 
marktäktslagen, uppbärs inte några tillsynsavgifter för åren efter detta år. De 
kostnader som förorsakas av tillsynen över fullgörandet av tillstånds-
förpliktelserna uppbärs dock. 

 
3.5 Ifall den beviljade årliga täktmängden överskrids, skall tillståndshavaren/den 

som bedriver täktverksamheten göra en skriftlig anmälan till 
tillsynsmyndigheten om överskridningen och kommunen har rätt att uppbära 
överskridningens andel av tillsynsavgiften genast. Kommunen har motsvarande 
rättighet, om marksubstanser tas i strid med den anmälan som avses i punkt 3.3. 

 
3.6 Ifall tillsynen kräver specialåtgärder, kan tillsynskostnaderna uppbäras enligt de 

kostnader som åtgärderna åsamkar kommunen. 
   
  Extra syn minst       70 € 
 

3.7 Ifall tillsynsmyndigheten till följd av lagstridig täkt för husbehov skrider till 
tillsynsåtgärder, avbrytande av verksamheten eller andra åtgärder iakttas denna 
taxa till tillämpliga delar. 

 
3.8 För tillsyn över samma tillståndshavares närbelägna täktområden uppbärs 70 % 

av summan av de tillsynsavgifter för berörda täktområden som bestäms enligt 
täktmängden. 

 
 
§ 4 SYNEFÖRRÄTTNINGAR OCH HÖRANDE 
 
 4.1 Syneförrättning*       70 € 
 
 4.2 Hörande av granne eller sakägare*      20 € /hörd 
 

*) delgivnings- och eventuella kungörelsekostnader debiteras skilt enligt 
verkliga kostnader. 

 
§ 5 SÄKERHETER 
 

5.1. Tillstånd till utförande av en åtgärd enligt marktäktslagen innan  
  tillståndet vunnit laga kraft      100 € 
 
 5.2 Godkännande av säkerhet      20 €/säkerhet 
 
 5.3 Byte/ändring av säkerhet      20 €/säkerhet 
 
 



 
 

 

§ 6 BESLUT OM TVÅNGSÅTGÄRDER 
 

6.1 Tillsynsmyndigheten eller en av myndigheten utsedd tjänsteinnehavares  
beslut om att täktverksamheten skall avbrytas ( 15 § MTL)  160 €/gång 

 
6.2 Tillsynsmyndighetens beslut om att påförda skyldighet skall  

  fullgöras ( 14 § MTL )      160 €/gång 
 
 6.3 Beslut om att förelägga vite ( 14 § MTL )    160 €/gång
  
 6.4 Beslut om hot om tvångsutförande ( 14 § MTL )    160 €/gång
  
 6.5 Beslut om att utdöma vite ( 10 § vitesL )    160 €/gång
  
 6.6 Verkställande av hot om tvångsutförande ( 15 § vitesL )  160 €/gång
  
§ 7 BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETER (MTL 13 a §) 
 

Om en på tillstånd grundad rätt att ta marksubstanser har övergått  
till annan och tillståndshavaren på ansökan befrias från de förpliktelser  
som är förenade med tillståndet samt i hans ställe godkänns en annan,  
uppbärs av den som befriats från förpliktelserna   20 €  

 
Ifall säkerhet enligt 12 § marktäktslagen krävs av den nya tillståndshavaren,  
uppbärs av honom en avgift enligt 5 §. 

 
§ 8 AVGIFTSGRUNDER 
 

8.1 Som volym av den marksubstans som tas anses vid bestämmandet av avgifter 
den volym som marksubstansen har i naturligt tillstånd (antalet kubikmeter fast 
mått). Ifall tillsynsavgiften uppbärs i efterskott, omvandlas antalet kubikmeter 
löst mått till antalet kubikmeter fast mått genom att mängderna divideras med 
följande omvandlingstal: 

 
  grus   1,3 
  sand   1,3 
  sprängsten  1,8 
  lera   1,6 
  mull   1,4 
 

8.2 Avgiftsgrunderna är likadana för alla marksubstanser som enligt marktäktslagen 
är tillståndsbelagda. 

 
8.3 Om gransknings- eller tillsynsuppgifterna beror på att en åtgärd vidtagits utan  

tillstånd eller i strid med tillstånd eller på att den som utför en åtgärd annars har 
försummat skyldigheter som åligger honom, kan avgiften uppbäras till förhöjt 
belopp med beaktande av de extra kostnader som kommunen åsamkas. 

 
Om en avgift inte betalas inom utsatt tid, skall ränta på det förfallna beloppet 
betalas enligt räntelagen. 



 8.4 I avgifterna ingår den avgift för lösen av handlingar som kommunen bestämt. 
 

8.5 Vid bestämmandet av avgifterna enligt taxan beaktas åtgärdens omfattning, 
svårighetsgrad och den tid som myndigheten sätter ned på den och övriga 
inverkande faktorer. På grundval av detta kan en avgift höjas enligt projektets 
svårighetsgrad på följande sätt: 

 
  Krävande projekt, avgiften höjs     0 % - 10 % 
 
  Mycket krävande projekt, avgiften höjs   10% - 30 % 
 

8.6 Granskningsavgiften bestäms enligt de avgiftsgrunder som är i kraft vid den 
tidpunkt då avgiften bestäms. 

 
  Tillsynsavgiften bestäms första gången enligt gällande taxa och därefter  
  justeras den årligen enligt den taxa som gäller vid justeringen. 
 

8.7 Belopp som skall betalas tillbaka bestäms enligt den taxa som gällde 
  då avgiften bestämdes. 
 
 
§ 9 GODKÄNNANDE OCH IKRAFTTRÄDANDE 
 

Dessa avgiftsgrunder har godkänts av stadsfullmäktige i Jakobstad  
 
den ___ _______  _______  och träder i kraft den ____ ________ ____. 
 

 
 Genom beslutet om dessa avgiftsgrunder upphävs avgiftsgrunderna 
 som godkändes den 14.02.1982 och fastställdes av länsstyrelsen 27.5.1983. 
  
 

 
 


