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YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
1§

Soveltamisala
Ympäristönsuojelulain (86/2000), vesilain (587/2011), merenkulun
ympäristönsuojelulain (1672/2009) ja jätelain (646/2011) mukaisen luvan,
ilmoituksen tai muun asian käsittelystä peritään käsittelymaksu tämän taksan
mukaisesti.

2§

Maksujen määräytymisperusteet
Ympäristönsuojeluviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun
asian käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvioon, 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. Kokonaiskustannuksiin kuuluvat
lisäksi asianosaisten kuulemisesta sekä hakemuksen ja päätöksen tiedottamisesta
aiheutuvat kulut lukuun ottamatta 4 §:ssä mainittuja lisämaksuja.
Sipoon kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn
omakustannusarvo on 51 euroa tunnilta.

3§

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

4§

Lisämaksut
Edellä 3 §:ssä mainitun maksun lisäksi peritään asian käsittelystä seuraavat
lisämaksut:
1) asiantuntijaviranomaisen lausunto erillisen laskun mukaisesti sekä
vähintään 102 euroa lausunnolta,
2) konsultti- tai asiantuntijaselvitys erillisen laskun mukaisesti,
3) ympäristönsuojeluasetuksen 17 §:n 2 momentissa tarkoitetun
kuulemistilaisuuden tai katselmuksen järjestämisestä aiheutuneet kulut
sekä 102 euroa tilaisuudelta
4) ilmoituskulut, jos lupahakemus tai ilmoitus koskee sellaista toimintaa,
jonka laajuuden ja ympäristövaikutusten vuoksi hakemuksen vireilläoloa
koskeva kuulutus ja tiedotus päätöksestä on julkaistava lehdissä.
2

5§

Maksun alentaminen tai korottaminen
Mikäli asian käsittelyn vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä
vähäisempi tai suurempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia
3 §:n mukaista maksua pienemmäksi tai suuremmaksi.
Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista
koskevan hakemuksen sekä ilmoituksen uudistamisen käsittelymaksu voidaan
määrätä 50 prosenttia 3 §:n mukaista maksua pienemmäksi.
Luvan tai ilmoituspäätöksen teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta
lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on merkittävästi
keskimääräistä pienempi, voidaan käsittelymaksu määrätä enintään 50 prosenttia
3 §:n mukaista maksua pienemmäksi, mutta kuitenkin vähintään 102 euroa.
Ympäristönsuojelulain voimaanpanosta annetun lain (113/2000) 5 §:n 2
momentissa ja 7 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa peritään kuitenkin 3 §:n mukainen
maksu, jos asian käsittelyn vaatima työmäärä vastaa uudelta toiminnalta
vaadittavan luvan käsittelyä.

6§

Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen
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, peritään 3 §:n mukaisesta maksusta 50 prosenttia sekä muut
hakemuksen käsittelystä aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.

7§

Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen
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.
Jos hakemus tai muu kuin ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus on
päätetty jättää tutkittavaksi ottamatta, peritään asian valmistelusta 102 euron
maksu.
Jos ympäristönsuojelulain 60 §:n mukainen ilmoitus on tehty aiheettomasti, ei
ilmoituksen käsittelystä peritä maksua, jos olennaisia toimia ilmoituksen
käsittelemiseksi ei ole aloitettu. Muussa tapauksessa asian käsittelystä peritään
tämän taksan mukaisesta maksusta 50 prosenttia ja muut asian käsittelystä
aiheutuneet kustannukset 4 §:n mukaisesti.
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8§

Päätöksen palauttaminen tai lupapäätöksen kumoaminen
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman
asian tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa
asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on
peritty.
Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että
hakija ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty
maksu kokonaisuudessaan.
Jos 4 §:ssä mainittu menettelyn osa on ollut tarpeeton, palautetaan maksu tältä
osin.

9§

Luvan raukeaminen
Maksu ympäristöluvan raukeamista koskevasta päätöksestä on 50 prosenttia
liitteessä mainitusta maksusta sekä lisäksi mahdollisesti 4 § mukaiset lisämaksut.

10 §

Vakuuspäätöksen maksu
Ympäristönsuojelulain 101 §:n mukaisen vakuuden hyväksymistä koskevan asian
käsittelystä peritään 204 euron maksu.

11 §

Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne
ja merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun, voidaan erityisistä
syistä käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. Maksun
tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet 4 §:n mukaiset kustannukset ja
sen tulee olla suuruudeltaan vähintään 50 prosenttia 3 §:n mukaisesta maksusta.
Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian
käsittelyn laajuus ja työmäärä huomioon ottaen kohtuuttoman pieneen maksuun,
voidaan erityistapauksissa käsittelymaksu periä 3 §:n mukaisista maksuista
poiketen myös asian käsittelyajan perusteella lasketun omakustannusarvon ja
muiden asian käsittelystä aiheutuneiden erilliskustannusten perusteella. Tällöin
maksun määräämiseen tulee liittää laskelmaperuste maksulle sekä erittely muista
erilliskustannuksista.

12 §

Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta ja maksun
lykkäämisestä määrää kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

4

13 §

Maksun suorittaminen ja periminen
Maksu on suoritettava 21 vuorokauden kuluessa laskun päivämäärästä.
Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa.
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 täytäntöönpanosta annetussa laissa
(706/2007) säädetään.

14 §

Voimaantulo ja siirtymäsäännökset
Taksa ja maksutaulukko ovat mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta
voimassa 1.1.2014 alkaen.
Maksu määräytyy sen taksan mukaan, joka on voimassa hakemuksen, ilmoituksen
tai muun asian vireilletulopäivänä. Maksun palauttamisen osalta noudatetaan sitä
taksaa, joka oli voimassa silloin, kun maksu määrättiin.
Sipoon kunnanvaltuusto on hyväksynyt maksujen yleiset perusteet päätöksellä 11
päivänä marraskuuta 2013 § 135 ja kumonnut aiemmin voimassa olleet
kunnanvaltuuston 28.1.2008 § 6 hyväksymät perusteet.
Sipoon kunnan rakennus- ja ympäristövaliokunta on hyväksynyt maksutaulukon
päätöksellä 17 päivänä joulukuuta 2013 § 146 ja kumonnut aiemmin voimassa
olleen tekniikka- ja ympäristövaliokunnan 25.2.2008 § 35 hyväksymän
maksutaulukon.
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