
PUOLANGAN KUNNAN YMPÄRISTÖLUPAVIRANOMAISEN TAKSA 

 

1§ Soveltamisala 

 

1.1 Ympäristösuojelulain (86/2000) ja vesilain (264/1961) muutoksineen mukaisen luvan, 

ilmoituksen tai muun asian käsittelystä kunnan ympäristölupaviranomaisessa 

peritään käsittelymaksu tämän taksan mukaisesti. 

 

2§ Maksujen määräytymisperusteet 

 

2.1 Ympäristölupaviranomaisen maksut perustuvat luvan, ilmoituksen tai muun asian 

käsittelyn keskimääräiseen omakustannusarvoon, joka sisältää asian käsittelystä 

viranomaiselle aiheutuneet kokonaiskustannukset. 

 

2.2 Kunnan ympäristösuojeluviranomaisen asian käsittelyn omakustannusarvo on 34 € 

tunnilta. 

 

3§ Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelymaksut 

 

3.1 Lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä perittävät maksut on esitetty 

liitteenä olevassa maksutaulukossa. 

 

4§ Hakemuksen, ilmoituksen tai muun asian peruuttaminen tai raukeaminen 

 

4.1 Mikäli hakija peruuttaa hakemuksensa, ilmoituksensa tai muuan asian taikka asian 

käsittely kunnan ympäristölupaviranomaisessa raukeaa muusta syystä ennen 

päätöksen antamista ja viranomainen on ryhtynyt oleellisiin toimiin hakemuksen 

käsittelemiseksi, peritään todelliset kustannukset. 

 

5§ Hakemuksen tai ilmoituksen hylkääminen tai tutkimatta jättäminen 

 

5.1 Hakemuksesta tai ilmoituksesta, josta on tehty hylkäävä päätös, peritään tämän 

taksan mukainen maksu. 

 

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

 

6§ Palautetun hakemuksen käsittelymaksu 

 

6.1 Tuomioistuimen muutoksenhaun johdosta uudelleen käsiteltäväksi palauttaman asian 

tämän taksan mukaisesta käsittelymaksusta vähennetään, mitä samassa asiassa 

aikaisemmin annetusta ympäristösuojeluviranomaisen päätöksestä on peritty. 

 

6.2 Jos tuomioistuin muutoksenhaun johdosta kumoaa päätöksen sen vuoksi, että hakija 

ei ole ollut hakemansa luvan tarpeessa, palautetaan mahdollisesti peritty maksu 

kokonaisuudessaan. 

 

 

 



7 § Maksun kohtuullistaminen tai määrääminen poikkeustapauksissa 

 

7.1 Milloin tämän taksan soveltaminen johtaa luvan, ilmoituksen tai muun asian luonne ja 

merkitys huomioon ottaen kohtuuttoman suureen maksuun tai mikäli on kyse 

ympäristönsuojeluasetuksen 1 §:n 2 momentissa tarkoitetusta toiminnasta, voidaan 

erityisistä syistä käsittelymaksu määrätä 3 §:n mukaista maksua alhaisemmaksi. 

Maksun tulee tällöinkin kattaa viranomaiselle aiheutuneet todelliset kustannukset. 

Mikäli työmäärä on huomattavasti keskimääräsitä suurempi, voidaan maksuun lisätä 

siitä aiheutuneet todelliset kustannukset. 

 

7.2 Taksaan lisätään kuuluttamisesta ja julkipanosta aiheutuneet todelliset kustannukset. 

 

8 § Maksusta, maksun palauttamisesta ja poikkeuksesta päättäminen 

 

8.1 Tämän taksan mukaisista maksuista päättää se viranomainen tai viranhaltija, jolle 

asianomaiset tehtävät on päätöksellä delegoitu, pääasiaa koskevassa päätöksessä 

tai samanaikaisesti annettavalla erillisellä päätöksellä. 

 

9 § Maksun suorittaminen ja periminen 

 

9.1 Maksu on suoritettava 14 vuorokauden kuluttua laskutuksesta. Mikäli tämän taksan 

mukaista maksua ei muistutuksesta huolimatta ole maksettu, voidaan periä 

ulosottotoimina ilman erillistä tuomiota tai päätöstä siinä järjestyksessä kuin verojen 

ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa (367/1961) säädetään. 

 

10  § Taksan soveltaminen 

 

10.1 Taksaa sovelletaan voimaantulon jälkeen vireille tulleiden asioiden käsittelyssä. 

 

10.2 Tämä taksa kumoaa voimaantullessaan aiemmat kunnan ympäristönsuojelu- ja 

ympäristölupaviranomaisen taksat.  

 


