LAPUAN KAUPUNGIN YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA

1 § Soveltamisala
Ympäristönsuojelulain, vesilain ja jätelain mukaisen luvan, ilmoituksen tai
muun asian käsittelystä ja ympäristönsuojelulain mukaisesta valvonnasta
kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa peritään käsittelymaksu tämän
taksan mukaisesti.
2 § Maksujen määräytymisperusteet
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat asioiden käsittelyn ja
valvonnan keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian
käsittelystä viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset.
Kokonaiskustannuksiin kuuluvat asian käsittelystä aiheutuvien
erilliskustannusten lisäksi käsittelyn aiheuttama osuus hallinto-, toimitila- ja
pääomakustannuksista sekä muista viranomaisen yhteiskustannuksista.
Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo
on 56,70 euroa tunnilta.
3 § Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on
esitetty liitteenä olevassa maksutaulukossa.
4 § Menettelyn laajuudesta johtuvat lisämaksut
Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksujen lisäksi peritään asian
käsittelystä seuraavat lisämaksut:
a) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti tai vähintään
107 €.
b) konsultti- ja asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti tai vähintään 107
€/selvitys.
c) ympäristönsuojelusta annetun asetuksen mukaisen kuulemistilaisuuden tai
katselmuksen järjestämisestä 572 €.
5 § Maksun alentaminen
a) Merkittävästi keskimääräistä vähäisempää työmäärää vaativan asian
käsittelystä voidaan taksan mukaista maksua alentaa enintään 30 %.
b) Samalla toiminta-alueella sijaitseville toiminnoille myönnettävän luvan
yhteydessä käsittelystä peritään yhdistetty maksu niin, että
perusmaksultaan kalleimman toiminnan lupamaksuun lisätään muiden
toimintojen osuutena 50 % näiden toimintojen maksusta.

c) Luvanhakijan varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä,
energiatehokkuussopimus, tai muu vastaava järjestelmä tai maatalouden
ympäristötukijärjestelmä, jos järjestelmän voidaan katsoa vähentävän
tarvetta selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia
lupamääräyksiä, pienentää käsittelymaksua enintään 10 prosenttia.
6 § Käsittelymaksujen määrääminen poikkeustapauksissa
Mikäli taksa johtaa kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä syistä
käsittelymaksua alentaa enintään 50 %.
Mikäli taksa johtaa kohtuuttoman pieneen maksuun, voidaan erityisistä syistä
käsittelymaksu periä myös asian käsittelyajan perusteella lasketun
omakustannusarvon ja muiden asian käsittelystä aiheutuneiden
erilliskustannusten perusteella. Tällöin maksun määräämiseen tulee liittää
laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista erilliskustannuksista.
7 § Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeamien
Peruutetun asian käsittelystä tai käsittelyasian raukeamisesta muusta syystä
ennen päätöksen antamista, jos viranomainen on ryhtynyt toimiin hakemuksen
käsittelemiseksi, peritään asian käsittelystä 50 % maksutaulukon mukaisesta
maksusta tai asian käsittelyn päättämiseen asti syntyneet kustannukset.
8 § Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
a) Asian käsittelystä, 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 maksuksi
määrätä 50 % tämän taksan mukaisesta maksusta.
b) Jos hakemus tai ilmoitus on päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, maksua
ei peritä.
9 § Palautetun hakemuksen käsittelymaksu
a) Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi
palauttaman asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa
aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on
peritty.
b) Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi,
että hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan
mahdollisesti peritty maksu kokonaisuudessaan.
10 § Valvontamaksut
a) Ympäristönsuojelun valvontaohjelman mukaisesta
määräaikaistarkastuksesta ja muusta valvontaohjelmaan perustuvasta
säännöllisestä valvonnasta sekä hallintopakkoasiassa annetun kiellon,

määräyksen tai keskeyttämisen valvomiseksi tehtävästä tarkastuksesta
peritään maksutaulukon mukainen valvontamaksu.
b) Mikäli tarkastuksen yhteydessä annetaan määräys tai pyydetään
toiminnanharjoittajalta selvitys, jonka tämä toimittaa
valvontaviranomaiselle, on määräyksen valmistelusta tai selvityksen
käsittelystä johtuvasta työmäärästä mahdollisuus periä erillinen maksu.
c) Toiminnanharjoittajan peruuttamatta jättämästä, sovitusta tarkastuksesta
peritään maksu käytetyn työajan mukaan.
11 § Valvontamaksujen määrääminen poikkeustapauksissa
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa kohtuuttoman suureen tai pieneen
valvontamaksuun, voidaan erityisistä syistä maksu määrätä enintään 50 %
maksutaulukon mukaista maksua alhaisemmaksi tai korkeammaksi.
12 § Mikroyritysten valvontamaksujen kohtuullistaminen
Ympäristönsuojelulain tarkoittamien mikroyritysten valvontamaksu voidaan
määrätä 20 % 3§:n mukaista maksua pienemmäksi. Alennus edellyttää, että
toiminnanharjoittajan on viimeistään tarkastuksen yhteydessä annettava
valvontaviranomaiselle riittävät työntekijämäärää, liikevaihtoa tai tasetta
koskevat tiedot alennuksen myöntämiseksi.
13 § Vakuuspäätöksen maksu
Ympäristösuojelulain mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian
käsittelystä peritään taksan mukainen lisämaksu.
14 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun
lykkäämisestä ympäristönsuojeluviranomainen tai se viranhaltija, jolle
pääasiasta päättäminen on siirretty.
Lupamaksuista määrätään pääasiaa koskevassa päätöksessä tai
samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. Mikäli maksusta tehdään
erillinen päätös, tulee päätös ja maksulippu lähettää maksuvelvolliselle
samalla kuin pääasiaa koskeva päätös.
Niiden maksujen kohdalla, jotka pannaan maksuun ilman hallintopäätöstä,
voidaan katsoa maksun itsessään olevan päätös maksusta, eikä erillistä
päätöstä asiasta tarvitse tehdä.
15 § Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava, kun asiaa koskeva päätös on annettu tai
päätös/valvontapöytäkirja on saatettu tiedoksi asianosaiselle. Viivästyneestä
maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain
mukaisesti.

Mikäli tämän taksan mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole
maksettu, voidaan se periä ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä
siinä järjestyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin
annetussa laissa säädetään.
13 § Taksan soveltaminen
Maksu määräytyy tämän taksan mukaisesti 1 §:n tarkoittamissa asioissa, jotka
ovat tulleet vireille tämän taksan voimaantulopäivän jälkeen.
14 § Voimaantulo
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2021.

