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HEINÄVEDEN, JOROISTEN, LEPPÄVIRRAN, PIEKSÄMÄEN JA
VARKAUDEN
YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN TAKSA
1§
Ympäristönsuojelulain (527/2014), lain ympäristönsuojelulain muuttamisesta
(423/2015), vesilain (587/2011), jätelain (646/2011), merenkulun ympäristönsuojelulain (1672/2009) mukaisen luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelystä tai
ympäristönsuojelulain suunnitelmallisen valvonnan mukaisesta tarkastuksesta
Heinäveden, Joroisten ja Leppävirran kuntien sekä Pieksämäen ja Varkauden
kaupunkien ympäristönsuojeluviranomaisessa (Keski-Savon ympäristölautakunta) peritään käsittelymaksu tässä taksassa määrättyjen perusteiden mukaisesti.
2§
Tämän taksan liitteessä lueteltujen eri laitosten ja toimintojen kiinteät käsittelymaksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian käsittelyn 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. Asian käsittelystä aiheutuvat erilliskustannukset sisältävät asian keskimääräisen käsittelyajan mukaan laskettujen kustannusten lisäksi asian vireille tulosta ilmoittamisesta, asianosaisten
kuulemisesta ja päätöksestä tiedottamisesta (ei sis. lehtikuulutuksia) sekä muista
vastaavista asiaan liittyvistä toimenpiteistä johtuvat kustannukset.
Mikäli hakemuksen johdosta järjestetään kuulemistilaisuus tai katselmus, peritään niiden järjestämisestä viranomaiselle aiheutuneet kulut hakijalta erikseen.
Mikäli hakemuksen vireille tulosta ja päätöksestä kuulutetaan lehdessä, peritään
lehtikuulutuksista aiheutuneet kustannukset hakijalta erikseen.
Ympäristönsuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 45,00 euroa tunnilta.
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3§
Myönteisestä ja kielteisestä päätöksestä peritään samansuuruinen käsittely
maksu, ellei jäljempänä esitetystä muuta johdu.
Mikäli asian käsittely ympäristönsuojeluviranomaisessa raukeaa ennen kuin asiasta on tehty päätös, peritään asian käsittelystä siihen mennessä aiheutuneet
kustannukset. Perittävien kustannusten määrä saa olla enintään vastaavasta
päätöksestä tai muusta suoritteesta perittävän käsittelymaksun suuruinen.
Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman
asian käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa aikaisemmin annetusta ympäristönsuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty.
4§
Käsittelymaksu voidaan yksittäistapauksissa periä liitteessä esitetyistä kiinteistä
käsittelymaksuista 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.
Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia, jos asian käsittelyn
vaatima työmäärä on keskimääräistä pienempi.
Käsittelymaksua voidaan korottaa enintään 40 prosenttia, jos asian käsittelyn
vaatima työmäärä on merkittävästi keskimääräistä suurempi tai mikäli asian käsittely on edellyttänyt viranomaisen toimesta erityisten selvitysten laatimista.
Käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 20 prosenttia, mikäli kyseisellä laitoksella tai toiminnassa on käytössä varmennettu ympäristöasioiden hallintajärjestelmä tai muu vastaava järjestelmä, jonka voidaan katsoa vähentävän tarvetta
selvittää toimintaa tai antaa tarkkailua ja seurantaa koskevia lupamääräyksiä
Toiminnan olennaista muuttamista tai lupapäätöksen tarkistamista tai uudistamista koskevan hakemuksen käsittelymaksua voidaan alentaa enintään 30 prosenttia. Jos kysymys on luvan teknisluontoisesta muuttamisesta tai muusta lupamääräysten vähäisestä muutoksesta, jonka vaatima työmäärä on huomattavasti keskimääräistä pienempi, maksua voidaan alentaa enintään 50 prosenttia.
Ympäristöluvan ja maa-ainesluvan yhteiskäsittelyn yhteydessä ympäristöluvasta
perittävää maksua alennetaan taksataulukossa esitetyllä tavalla.
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5§
Ympäristönsuojeluasetuksen 15 §:n 1 momentin kohdan 9 mukaisen vakuuden
hyväksymistä koskevan asian erilliskäsittelystä peritään lisämaksu, joka on 15
prosenttia kyseistä toimintaa koskevasta 3 §:n mukaisesta maksusta.
6§
Maksusta, maksun palauttamisesta, maksun alentamisesta / korottamisesta ja
maksun lykkäämisestä määrää viranomainen pääasian ratkaisun yhteydessä.
7§
Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun asiaa koskeva päätös
on saanut lainvoiman. Viivästyneestä maksusta peritään kulloinkin voimassa olevaa viivästyskorkoa korkolain (633/1982) 6.11.2009 (846/2009) muutetussa 4
§:ssä tarkoitetun korkokannan mukaan.
8§
Tämä taksa tulee voimaan 1. päivänä tammikuuta 2017.
Ympäristölupa-asioiden käsittelystä, jotka ovat tulleet vireille ja joista on kuulutettu tai asiasta on muutoin annettu tieto asianosaiselle ennen tämän taksan voimaantuloa, peritään käsittelymaksu aiemmin voimassa olleen ympäristölupataksan mukaisesti.

Keski-Savon ympäristölautakunta on hyväksynyt tämän taksan
15.12.2016, § 83.

