MAKSUTAULUKKO 2015-

EVIJÄRVEN KUNTA

YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ LAITOS TAI TOIMINTA
(YsA 2§)

Maksu €
42 € / h

Metsäteollisuus
Puunsuojakemikaaleja käyttävä laitos

1680
Metalliteollisuus

Metallien tai muovien elektrolyyttistä tai kemiallista pintakäsittelyä suorittava laitos

1680

Energiatuotanto
Öljyä, kivihiiltä, puuta, turvetta, kaasua tai muuta polttavaa ainetta käyttävä
voimalaitos, kattilalaitos tai muu vastaava laitos

1680

Kemikaalien tai polttonesteiden varastointi tai käsittely
Polttonesteiden jakeluasema tai vaarallisen nestemäisen kemikaalin varasto
Kivihiilivarasto
Grillihiilen valmistuslaitos

1260
1680
1680

Haihtuvia orgaanisia yhdisteitä käyttävä toiminta
Laitos, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä

2520

Malmien tai mineraalien kaivaminen tai maaperän ainesten otto
Kivilouhimo, tai muu kuin maarakennustoimintaan liittyvä kivenlouhinta
Kiinteä tai tietylle alueellle sijoitettava siirrettävä kivenmurskaamo, asfalttiasema tai
kalkkikiven jauhatus
Mineraalituotteiden valmistus
Kiinteä betoniasema ja betonituotetehdas
Kevytsoratehdas tai kevytbetonitehdas
Keramiikka- tai posliinitehdas

1260
1680

1680
1680
1680

Nahan tai tekstiilien laitosmainen tuotanto tai käsittely
Pesula
Elintarvikkeiden tai rehujen valmistus
Teurastamo
Lihaa tai lihatuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Kalaa tai kalastustuotteita käsittelevä tai jalostava laitos
Maidon keräily-, käsittely-, tai jalostuslaitos taikka jäätelötehdas
Kasvisperäisiä raaka-aineita käsittelevä tai niistä tuotteita jalostava laitos tai eieksiä
valmistava laitos
Makeistehdas tai leipomo
Panimo, mallastehdas, siiderin ja viinin valmistus käymisteitse, virvoitus- tai
alkoholijuomia valmistava laitos
Rehua tai rehuvalkuaista valmistava tai sekoittava laitos

840

1680
1680
1680
1680
1680
1680
2520
2520

Eläinsuojat
Eläinsuojat
Turkistarha

840
840
Liikenne

Muu lentopaikka kuin lentoasema
Linja-auto, kuorma-auto tai työkone varikko
Ulkona sijaitseva moottoriurheilurata

1680
840
1260

Jäte- ja vesihuolto
Maankaatopaikka sekä tiili-, betoni- tai asfalttijätteen käsittely

1260

Vaarallisen jätteen, romuajoneuvojen tai SER vastaanotto- tai varastointipaikka
Autopurkaamo
Ruhojen ja eläinperäisen jätteen käsittelylaitos
Muu jätteiden ammattimainen tai laitosmainen hyödyntäminen tai käsittely
Jätevesien puhdistamo tai muu toiminta, josta saattaa aiheutua vesistön
pilaantumista

1680
1680
1260
1260
630

Muut toiminta
Ulkona sijaitseva ampumarata
Pysyvä, ulkona sijaitseva laitosmainen suihkupuhalluspaikka
Eläintarha tai huvipuisto
Krematoria tai pieneläinten poltto

1260
840
1260
1680

Ympäristönsuojelulain 27 §:n 2 momentin 3 kohdan mukainen toiminta, josta
saattaa aiheutua eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1 momentissa
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta

630

MUUT KUIN YMPÄRISTÖLUPAA EDELLYTTÄVÄ TOIMINTA
Ympäristönsuojelulain 12 luvun mukaisen ilmoituksen käsittely
Tilapäistä melua tai tärinää aiheuttava toiminta
Koeluontoinen toiminta
Poikkeukselliset tilanteet

126
420
420

Vesilain mukainen asioiden käsittely
Tutkimuslupa
Talousveden ottamisen rajoittaminen
Ojitusasiat
Vesijohdon tai viemärin rakentaminen

294
294
294
294

Muun asian käsittely / ei kuulemiskustannuksia
Valvontasuunnitelman mukaiset asiat
Tarkkailusuunnitelman käsittely ja hyväksyminen
Muun kuin haittaa kärsivän asianosaisen aloitteesta vireillepantu ilmeisen
perusteeton asian käsittely
Poikkeaminen ympäristönsuojelumääräyksistä
Muu ympäristönsuojelulain mukainen asian käsittely

42€/h
168
252
85
168

Ympäristönsuojelulain 11 luvun mukaisen toiminnan rekisteröinti
Energiatuotantolaitos
Asfalttiasema, toiminta, jossa käytetään haihtuvia orgaanisia yhdisteitä
Polttonesteiden jakeluasema

315
315
315

Ilmoitus jätelain 100 §:n mukaisesta keräystoiminnasta jätehuoltorekisteriin
1 keräyspaikka
> 2 keräyspaikkaa

85
130

