Liite ympäristönsuojeluviranomaisen taksaan
Ympäristölautakunta 9.12.2015 § 77

MAKSUTAULUKKO
Kokemäen kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen maksut ympäristönsuojelu- ja vesilain mukaisten lupien, ilmoitusten ja muiden asioiden käsittelystä
LAITOS TAI TOIMINTA
Maksu
€

Metsäteollisuus
Muu puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos, kuin kyllästämö

3000

Metalliteollisuus
Metallien tai muovien pintakäsittely elektrolyyttistä tai kemiallista menetelmää käyttäen

3500
Energiantuotanto
Kiinteää polttoainetta polttava energiantuotantoyksikkö

Polttoaineiden valmistus, kemikaalien ja polttoaineiden varastointi tai käsittely
Puuta raaka-aineena käyttävä grillihiilen valmistuslaitos
Polttonesteiden jakeluasema
Muu polttonesteiden tai terveydelle tai ympäristölle vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
Kivihiilivarasto
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Toiminnat ja laitokset, joissa käytetään orgaanisia liuottimia
Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
Kivenlouhimo tai muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta
Kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus

3500

2100
1500
2100
2100

3000

2000
2000

Mineraalituotteiden valmistus
Kiinteä betoniasema tai betonituotetehdas
Kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas
Keramiikka- tai posliinitehdas

2100
2100
2400

Nahan ja tekstiilien laitosmainen tuotanto ja käsittely
Tekstiilien vesipesula

1000
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Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
a) Teurastamo
b) Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
c) Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
d) perunaa tai juureksia käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos
e) vihanneksia, öljykasveja, melassia tai mallasohraa käsittelevä tai niistä tuotteita
jalostava laitos
f) muu kasviperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos
g) panimo
h) siiderin ja viinin valmistus käymisteitse
i) muu virvoitus- tai alkoholijuomia valmistava laitos
j) rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava teollinen laitos
k) jäätelötehdas tai juustomeijeri
l) eineksiä valmistava laitos
m) maidon keräily-, käsittely- tai jalostuslaitos
n) makeistehdas
o) mallas-, alkoholi- tai virvoitusjuomien pakkaamo

2500
2500
1600
2100
2100
2100
2100
2100
2100
2300
2500
2100
2500
2100
2100

Eläinsuojat ja kalankasvatus
Eläinsuoja
Turkistarha

1200
1500

Liikenne
Muu lentopaikka kuin lentoasema
Linja-auto-, kuorma-auto tai työkonevarikko
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

3000
1300
2500

Jätehuolto
Jätteiden ammattimainen tai laitosmainen käsittely sekä jätevesien käsittely
Maankaatopaikka
Pilaantumattoman maa-ainesjätteen, betoni-, tiili- tai asfalttijätteen tai pysyvän jätteen
käsittely
Kotitaloudessa tai siihen rinnastettavassa toiminnassa syntyneen vaarallisen jätteen
varastointipaikka tai vaarallisiksi jätteiksi luokiteltavien romuajoneuvojen tai käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden varastointipaikka
Autopurkamo
Ruhoja tai eläinperäisiä jätteitä käsittelevä laitos
Muu jätelain soveltamisalaan kuuluvan jätteen käsittely, joka on ammattimaista tai
laitosmaista
Muu toiminta
Ulkona sijaitseva ampumarata
Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
Kiinteä eläintarha tai huvipuisto
Krematorio tai pieneläinten polttolaitos
Toiminta, josta saattaa ympäristössä aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain
17 §:n 1 momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta
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2800
1500
2000

1100
2300
3000
2300

2000
1300
1600
2100
1000

3

Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisten ilmoitusten käsittely
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta, vaatii kuuluttamisen lehdessä
Koeluontoinen toiminta
Poikkeukselliset tilanteet, rakennusten polttaminen
Muut poikkeukselliset tilanteet
Ympäristönsuojelulain 116 §:n mukaisen toiminnan rekisteröinti
Asfalttiasema
Energiantuotantolaitos
Polttonesteiden jakeluasema
Kemiallinen pesula
Orgaanisia liuottimia käyttävä toiminta
Vesilain mukaisten asioiden käsittely
Talousveden ottamisen rajoittaminen (Vesilaki 4 luku 2§)
Ojitusta koskevan erimielisyyden ratkaiseminen (Vesilaki 5 luku 5§)
ja oikeuden myöntäminen ojittamiseen (Vesilaki 5 luku 9§)
Oikeus toisen ojan käyttämiseen muuhun kuin maan kuivattamiseen
(Vesilaki 5 luku 14 §)
Muiden asioiden käsittely
Ympäristönsuojelulain 157 §:n mukaisen poikkeuksen käsittely
Ympäristönsuojelulain 68 §:n 2 ja 3 mom. mukainen käyttöoikeuspäätös
Ympäristönsuojelulain 127 §:n mukaisen vakuuden hyväksyminen
Ympäristönsuojelulain 64 §:n mukaisen tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
Ympäristönsuojelulain 175 ja 176 §:n mukaisen kiellon tai määräyksen tai 181 §:n
mukainen toiminnan keskeyttämiseksi tehty tarkastus
Jätelain 100 §:n mukainen ilmoituksen käsittely
Muiden, kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireille paneman ilmeisen perusteettoman asian käsittely
Valvontaohjelmaan perustuva määräaikaistarkistus, tarkastus ja valvonta
Muun asian käsittely
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150
500
700
200
300

700
1700
700
450
700

600
700
450

130
250
130
200
200
250
300
54 €/h
54 €/h

