AVGIFTSTAXA FÖR MILJÖHÄLSOVÅRDEN
Godkänd av Social- och hälsovårdsnämnden, 30.11.2021, § 85

Taxa för miljöhälsovårdens prestationer från och med 1.1.2022
§ 1 Tillämpningsområde
A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021).
Dessa prestationer gäller (73 §):
1. handläggning av anmälningar om registrering enligt 10 och 13 § samt
handläggning av ansökningar och anmälningar som gäller godkännande enligt
9 och 11 §,
2. inspektioner och undersökning av prov som avser verksamhet enligt 72 § 1
mom. och som ingår i kommunens tillsynsplan, provtagning som baserar sig
på en tillsynsplan ingår däremot i den grundavgift för tillsyn som årligen tas
ut,
3. inspektioner som görs för att kontrollera att en uppmaning enligt 40 § 1
mom. iakttas,
4. inspektioner för att kontrollera att de administrativa tvångsmedel enligt 9
kap. följs som baserar sig på underlåtelse att iaktta
livsmedelsbestämmelserna
5. tillsyn enligt 51 § 1 mom. över företagare som exporterar livsmedel till stater
utanför Europeiska unionen och exportintyg som avses i paragrafens 2 mom.
Av livsmedelsföretagare tar kommunen ut en avgift enligt en av kommunen godkänd
taxa för i 27 § 4 mom. 5 punkten avsedd besiktning före slakt som utförs på den
jordbruksanläggning som djuren kommer från eller någon annanstans utanför
slakteriet.
Inga avgifter tas ut för inspektioner inom den planmässiga tillsynen över den
registrerade primärproduktionen. För godkända primärproduktionsställen för groddar
tas prestationsbaserade avgifter ut enligt 73 § 1 och 2 mom. Om det görs en ny
inspektion av den registrerade primärproduktionen på grund av försummelse, tas det
ut en avgift för inspektionen. Lanthandlar och allmännyttiga samfund som är
befriade från grundavgiften för tillsyn bedriver i regel registrerad
livsmedelsverksamhet och omfattas av planmässig, riskbaserad tillsyn. Trots att
ingen årlig grundavgift för tillsynen tas ut av sådana företagare ska
prestationsbaserade avgifter enligt 73 § tas ut.
Dessutom tar kommunen ut en avgift för annan övervakning samt inspektioner och
undersökningar i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 79 - 85 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Kommunala myndigheters prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994). Dessa
prestationer gäller
1. handläggning av anmälningar om verksamhet som avses i 13 § och om
vattendistributionsområden enligt 18 a § i hälsoskyddslagen och beviljande
av intyg. Beslut som fattas med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen med
anledning av anmälan
2. godkännande av anläggningar som avses i 18 § i hälsoskyddslagen
3. inspektion, provtagning och undersökning av prov som ingår i den
kommunala tillsynsplanen, i enlighet med 6 § i hälsoskyddslagen
4. utgifter för meddelande om anhängiggörande, hörande och beslut i samband
med anmälan som avses i 13 § och 18 a § samt ansökan som avses i 18 § i
hälsoskyddslagen
5. intyg som beviljats med stöd av 6 § i hälsoskyddslagen (inspektion av fartyg)
6. tillsyn över efterlevnaden av förelägganden som har meddelats med stöd av
en kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 6 § i
hälsoskyddslagen, när föreskrifterna har meddelats med anledning av att
bestämmelserna i denna lag inte har följts
7. tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med anledning
av anmälningar enligt 13 § i hälsoskyddslagen
8. tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med anledning
av ansökningar enligt 18 § i hälsoskyddslagen samt sådan övervakning och
kontroll av kvaliteten på hushållsvatten som krävs enligt 20 § i samma lag
9. godkännande av riskbedömning enligt 20 § i hälsoskyddslagen
10. sådan regelbunden övervakning av badvatten som krävs enligt 29 § i
hälsoskyddslagen
11. inspektion som har utförts i en bostad eller ett annat vistelseutrymme som
hör samman med utredning av sanitära olägenheter som avses i 26 § eller
med säkerställande av att en sanitär olägenhet avhjälps; myndigheternas
första inspektion för att utreda en misstanke om sanitär olägenhet och
fastställandet av behovet av fortsatta undersökningar är dock avgiftsfri
12. sådana mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar i en
bostad eller andra vistelseutrymmen som hänför sig till utredning av sanitära
olägenheter som avses i 26 § eller säkerställande av att olägenhet har
avhjälpts (momsbelagd)

13. undersökningar av hushållsvattnet hos en brunnsägare när det inte gäller ett
område för vattendistribution som avses i 16 § 4 mom. (mervärdesskatt
tillkommer)
14. inspektioner i samband med tillsynen över efterlevnaden av en i 17 kap. i
miljöskyddslagen avsedd statsrådsförordning
15. kontroll av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen
Om mätningarna, provtagningarna, undersökningarna och utredningarna kan
utföras av en utomstående part handlar det om en momsbelagd avgift.
B) Kommunernas prestationer enligt tobakslagen (549/2016). Dessa prestationer
gäller
1. behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 § i tobakslagen
2. behandling av anmälan om detaljhandelstillstånd för nikotinvätskor enligt 48
§ i tobakslagen
3. behandling av anmälan om partihandel enligt 50 § i tobakslagen
4. behandling av ansökan om rökförbud enligt 79 § i tobakslagen
5. i taxan bestäms övervakningsavgiften för varje försäljningsdisk enligt 91 § i
tobakslagen. Taxan debiteras enligt de detaljhandelstillstånd för
tobaksprodukter och den övervakning av detalj- eller partihandel med
nikotinvätskor som är i kraft den 1 januari.
C) Kommunala myndigheters prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987).
Dessa prestationer gäller
1. beviljande av tillstånd för detaljhandel enligt 54 a § - 54 d §,
2. årliga avgifter för övervakning av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat
enligt 54 a §- 54 d §.
D) Kommunernas föreskrivna skyldigheter att enligt veterinärvårdslagen (765/2009)
anordna
1. grundläggande veterinärtjänster vid en kommunalt anordnad
veterinärmottagning enligt 11 § (så kallad ”klinikavgift enligt 21 §)
(momsbelagd)
2. akut veterinärhjälp vid en kommunalt anordnad veterinärmottagning enligt
13 § (så kallad ”klinikavgift” enligt 21 §) (momsbelagd)

3. en centraliserad kontaktservice för jourområdet enligt 13 § (så kallat
avgiftsbelagt journummer) (momsbelagd)
4. redskap som behövs för tjänsterna enligt 18 § (så kallad ”redskapsavgift”)
(momsbelagd)
När ett husdjur vårdas på veterinärmottagningen kan kommunen av husdjurets
ägare eller innehavare för tjänster enligt 11 och 13 § ta ut en avgift som täcker
kostnaderna för lokaler och redskap som kommunen tillhandahåller och för
avlönandet av biträdande personal.
Kommunen får också ta ut en avgift för att täcka kostnaderna den har för den
centraliserade kontaktservicen som avses i 13 § 3 mom.

§ 2 Grunder för fastställande av avgifterna
2.1

Avgifterna grundar sig på myndighetens totala kostnader för tillsyn,
resor, inspektioner, provtagning och undersökning av prov.

2.2

I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften
och hälsoinspektionens andel av förvaltningskostnaderna. Priset för
tillsynspersonalens arbete är 54 euro per arbetstimme.

2.3

Avgifterna för utomstående tjänster och laboratorieundersökningar
bestäms enligt kostnaderna för dem.

2.4

Avgifterna debiteras enligt de bifogade avgiftstabellerna (bilaga 1 – 3)
till den del de är preciserade där, i övriga fall debiteras 54 euro per
påbörjad timme.

2.5

Provtagning och provundersökningar som utförs av myndigheten är
avgiftsbelagda. Ingen separat avgift tas ut för provtagning i samband
med en inspektion. Planmässig provtagning inom livsmedelstillsynen är
inte separat avgiftsbelagd, utan ingår i den årliga grundavgiften för
tillsynen.

2.6

Övervakningsavgiften enligt 91 § i tobakslagen är en avgift av
skattenatur och kan vara högst 500 euro per försäljningsdisk. Om det
har gjorts en anmälan om handel med nikotinvätskor kan högst dubbel
avgift tas ut. Om verksamheten bedrivs under kortare tid än ett år kan
övervakningsavgiften sättas i proportion till verksamhetens längd.

§ 3 Avgifter för handläggning och godkännande. Avgifter för handläggning av
anmälningar och inrättningarnas godkännande
3.1

Som en allmän grund för avgiften för handläggning eller godkännande
tillämpas omfattningen av handläggningen eller godkännandet. Avgiften
bestäms enligt den arbetstid som handläggningen av en ansökan eller
anmälan tagit i anspråk. Avgiften för handläggning eller godkännande
kan också inkludera inspektion om myndigheten anser att det är
befogat. I avgiften för handläggning eller godkännande inkluderas också
eventuella utgifter för meddelande om anhängiggörande, hörande och
beslut.
Avgiften debiteras enligt bifogade avgiftstabeller.

3.2

3.3

Avgiften för handläggning eller godkännande (enligt bilagorna)
tillämpas också på anmälningar och ansökningar som gäller en
betydande ändring av verksamheten samt på anmälan om byte av
verksamhetsutövare.
I fråga om verksamhet enligt livsmedelslagen tas avgift dessutom ut för
handläggning av anmälan om avslutande av verksamheten.

§ 4 Avgifter för inspektioner och provtagningar enligt miljöhälsovårdens tillsynsplan
4.1

För inspektioner och provtagningar som grundar sig på en godkänd
tillsynsplan debiteras en tillsynsavgift som bygger på den tid som
prestationen tar i anspråk. Planmässig provtagning inom
livsmedelstillsynen är inte separat avgiftsbelagd, utan ingår i den årliga
grundavgiften för tillsynen. Inspektionen kan också vara en inspektion
eller intervju som utförts per telefon eller via distans. Till inspektionen
räknas förberedelser, själva inspektionen, en genomsnittlig resetid,
upprättande av inspektionsrapporten i myndighetens databas samt
postning och fakturering. Närmare föreskrifter om innehållet i
inspektionen och den genomsnittliga tidsåtgången efter typ av
tillsynsobjekt anges i den godkända tillsynsplanen för miljöhälsovården
och i kvalitetssystemet. Inspektionsfrekvensen för respektive
tillsynsobjekt bestäms enligt en riskbedömning. I avgiften för
provtagning ingår provtagningsförberedelser (beställning av flaskor,
remiss och transport till laboratoriet), körtid, själva provtagningen samt
utvärdering av analysresultat och årliga redovisningar. Avgifter för
inspektioner och andra åtgärder enligt tillsynsplanen tas ut enligt
bilagorna 1 - 3. Om tillsynsavgiften inte finns angiven i bilagorna
bestäms avgiften enligt den tid som åtgått för prestationen.

4.2

Om flera åtgärder som ingår i offentliga kontroller utförs samtidigt i ett
tillsynsobjekt debiteras en kombinerad avgift. Om det vid ett

inspektionsbesök i objektet utförs inspektioner enligt flera lagar inom
miljöhälsovården, bestäms avgiften efter den huvudsakliga inspektionen
och som tilläggsavgift tas det ut 50 % av avgiften för de övriga
inspektionerna som utförs vid samma tidpunkt.
4.3

För de i tillsynsplanen planerade inspektionerna av objekt som har
försäljningstillstånd enligt tobaks- eller läkemedelslagen debiteras inte
en separat inspektionsavgift utan den ingår i den årliga
övervakningsavgiften.

§ 5 Avgifter för övriga inspektioner enligt livsmedelslagen
5.1

För övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till
länder utanför Europeiska unionen tas ut en särskild avgift till den del
exporten, enligt de krav som köparlandet ställer, förutsätter en mera
omfattande övervakning än normalt. Avgiften bestäms enligt den tid
som åtgår till inspektionen.

5.2

För inspektioner som grundar sig på tillsynen av de åtgärder som avses
i 55 – 61 samt 66 § i livsmedelslagen tas ut en avgift som motsvarar
kostnaderna för tillsynen.

5.3

Kommunen tar även ut en avgift för annan övervakning och
undersökningar i samband därmed enligt bestämmelserna i artiklarna
79 - 85 i kontrollförordningen. Till denna grupp hör också de kontroller
som sker på företagarens egen begäran.

5.4
För exportintyg för livsmedel tas ut en avgift som motsvarar
kostnaderna.
5.5

Avgiften för köttbesiktningen bestäms enligt den tid som besiktningen
tar i anspråk.

§ 6 Avgifter för vissa inspektioner, provtagningar och mätningar enligt
hälsoskyddslagen
6.1

För mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar i syfte
att konstatera sanitära olägenheter som avses i 27 § i hälsoskyddslagen
debiteras en avgift på 54 € per påbörjad timme.

6.2

Det första inspektionsbesöket för konstaterande av sanitär olägenhet är
avgiftsfritt.

§ 7 Avgifter för behandling av anmälningar och ansökningar enligt tobaks- och
läkemedelslagen samt den årliga övervakningsavgiften för försäljningstillstånd
7.1

behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 § i
tobakslagen och 54 d § i läkemedelslagen

7.2

behandling av anmälan om detaljhandel med nikotinvätskor enligt 48 §
i tobakslagen

7.3

behandling av anmälning om partihandel enligt 50 § i tobakslagen

7.4

behandling av ansökan om rökförbud enligt 79 § i tobakslagen

Avgifter för beviljande av detaljhandelstillstånd för tobak och för årlig övervakning
Kommunen tar hos den som har ett detaljhandelstillstånd enligt 44 § i
tobakslagen och 54 § i läkemedelslagen eller som har beviljats detaljhandelstillstånd
enligt den gamla tobakslagen och hos den som har gjort en anmälan
om partihandel enligt 50 § ut en årlig övervakningsavgift för varje
försäljningsdisk enligt en taxa som den godkänt.
Övervakningsavgiften är 500 euro per försäljningsdisk. Om aktören i
enlighet med 46 § 1 mom. 2 punkten eller 50 § 1 mom. har gjort en
anmälan om detalj- eller partihandel med både tobaksprodukter och
nikotinvätskor eller har gjort en anmälan enligt 48 § om detaljhandel
med nikotinvätskor, tas högst dubbel övervakningsavgift ut.
För verksamhet som grundar sig på detaljhandelstillstånd och
anmälningar om partihandel, som gäller den 1 januari tar kommunen ut
en övervakningsavgift för året i fråga. Om detaljhandelstillstånd beviljas
eller anmälan om partihandel görs under årets gång eller verksamheten
bedrivs under kortare tid än ett år, kan kommunen ta ut en
övervakningsavgift som står i proportion till verksamhetens längd.

§ 8 Veterinärvårdens avgifter
8.1

Det tas en klinikavgift på 5 (+moms) € / besök vid en
veterinärmottagning. För ett återbesök tas dock ingen klinikavgift.

8.2

Jourtjänstens samtalsavgift är
kl 06:00 – 22:00, 3 € / min +lna
kl 22:00 – 06:00, 6 € / min + lna

§ 9 Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall
9.1

För en inspektion som ingår i tillsynsplanen och som kräver en
exceptionellt stor / liten arbetsinsats och där tidsåtgången vid
inspektion avsevärt avviker från planerat, kan det fastställas en
avvikande avgift som är högst 50 % högre / lägre än vad som
föreskrivs i § 4.

9.2

Om tillämpningen av denna taxa leder till uppenbar oskälighet med
beaktande av ärendets karaktär och betydelse, kan det av exceptionellt
särskilda skäl tas ut en avgift som är lägre än avgiften enligt taxan eller
bestämmas att avgift inte alls ska tas ut. Handläggningsavgiften för
anmälan eller ansökan bör då i regel utgöra minst 50 % av den avgift
som annars skulle tas ut.

9.3

Om en inspektion eller provtagning, som man kommit överens om
tillsammans med inspektionsobjektet eller som enligt
tillsynsmyndigheten ska utföras på en viss tidpunkt, inte kan utföras på
grund av inspektionsobjektet och den överenskomna tiden för
inspektion eller provtagning inte har ställts in på förhand tas det ut en
inspektions- eller provtagningsavgift på 54 euro hos
inspektionsobjektet. Någon avgift tas dock inte ut om
inspektionsobjektet har en godtagbar orsak och lämnar in en skriftlig
utredning inom 14 dagar. Chefen för miljöhälsovården beslutar
utgående från utredningen om avgiften kan efterskänkas.
Chefen för miljöhälsovård / hygienikerveterinären / hälsoinspektören
beslutar om ändring av tillsynsavgiften i undantagsfall.

§ 10 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts
10.1

Om den sökande återtar sin ansökan eller om handläggningen av
ärendet hos den kommunala myndigheten avbryts av andra orsaker
innan beslutet har getts och myndigheten redan har vidtagit betydande
åtgärder för handläggning av ansökan tas en avgift ut för den tid som
använts för handläggningen.

§ 11 Avslag på eller avvisning av ansökan
11.1

För en ansökan som avslås debiteras en avgift enligt denna taxa. Om
grunderna för att avslå ansökan är så uppenbara att en mer utförlig
handläggning av ärendet inte är motiverad, debiteras en avgift enligt
den tid som använts för handläggningen.

11.2

Om det fattats beslut om att ansökan avvisas tas ingen avgift ut.

§ 12 Avgift för behandling av återförvisad ansökan
12.1

Om domstolen på grund av ändringssökande återförvisar ärendet för ny
behandling, avdras från avgiften enligt denna taxa det belopp som
tidigare debiterats för tillsynsmyndighetens beslut.

12.2

Om domstolen på grund av ändringssökande upphäver beslutet av den
anledningen att den sökande inte behöver det beslut som ansökan
gäller, återbetalas den avgift som eventuellt tagits ut i sin helhet.

§ 13 Betalning och debitering av avgiften
13.1
För utförd inspektion debiteras en avgift som grundar sig på
tillsynsplanen förutom för inspektioner enligt tobaks- och
läkemedelslagen eftersom de inspektionerna ingår i den årliga
övervakningsavgiften.
13.2

13.3

13.4

13.5 §
14 Grundbesvär

Avgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag. Förfallodagen kan
vara tidigast två veckor efter genomförandet av den tjänst som avgiften
avser.
Om den avgift som fastställts för en åtgärd inte har betalats på
förfallodagen, tas en årlig dröjsmålsränta ut på det belopp som inte
betalats i tid enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen
(633/1982). Om dröjsmålsräntans understiger detta belopp, debiteras
en dröjsmålsavgift på fem euro i stället för dröjsmålsränta.
Om en avgift enligt denna taxa trots påminnelse inte har betalats kan
den drivas in genom utsökning utan dom eller utslag som föreskrivs i
lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), 74 § i
livsmedelslagen (297/2021), 50 § i hälsoskyddslagen (736/1994), 92 § i
tobakslagen (549/2016) och 54 d § i läkemedelslagen (395/1987).
Den årliga övervakningsavgiften i samband med tillstånd för
tobaksförsäljning faktureras per kalenderår för alla tillstånd som är
giltiga 1.1. Debiteringen av den årliga övervakningsavgiften i samband
med tillståndet för tobaksförsäljning upphör när tillståndet löper ut.
Avgifter som tagits ut returneras inte.

14.1

En verksamhetsutövare som är missnöjd med en avgift som grundar sig
på en tillsynsplan och en taxa och som godkänts av kommunens
myndighet för miljö- och hälsoskydd kan över avgiften anföra
grundbesvär som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (706/2007). Fakturan ska oberoende av grundbesvär betalas
senast på den förfallodag som anges i fakturan. Grundbesvär får
anföras på den grunden att en offentlig fordran ha påförts eller
debiterats felaktigt.
Myndighet som handlägger grundbesvär:
Vasa förvaltningsdomstol
PB 204
65101 Vasa
Besvärstid för grundbesvär:
Grundbesvären ska anföras inom fem år räknat från ingången av året
efter det år då fordran påfördes eller debiterades.

§ 15 Ikraftträdande
15.1

Avgifterna fastställs enligt den taxa som är i kraft den dag då
prestationen utförs.

15.2

Storleken på den årliga övervakningsavgiften i samband med tillståndet
för tobaks- och nikotinpreparatsförsäljning bestäms enligt den taxa som
gäller då avgiften justeras.

15.3

Denna taxa träder i kraft 1.1.2022.
Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad har godkänt denna taxa
genom sitt beslut 30.11.2021 § 85

Bilagor
1. Avgiftstabell för objekt enligt livsmedelslagen
2. Avgiftstabell för objekt enligt hälsoskyddslagen
3. Avgiftstabell för objekt enligt tobaks- och läkemedelslagen

Bilaga 1 Avgiftstabell för objekt enligt livsmedelslagen

timtaxa €: 54

Årlig grundavgift enligt § 72 (297/2021)
Avslutande av verksamhet enligt
livsmedelslagen
Godkända livsmedelslokaler
Kött- och fiskanläggningar
Produktion <10 000 kg/år
Produktion 10 000 – 100 000 kg/år
Produktion 100 000 – 1 milj. kg/år
Produktion 1 – 10 milj. kg/år
Produktion >10 milj. kg/år
Mjölkanläggningar
Produktion <10 000 kg/år
Mottagen råmjölksmängd < 2milj. l/år
Mottagen råmjölksmängd > 2milj. l/år
Produktion >10 000 kg/år
Ägganläggningar
Produktion <10 000 kg/år
Produktion 10 000 – 10milj. kg/år
Produktion > 10 milj. kg/år
Godkända livsmedelslager
Lagerlokaler animaliska livsmedel
Uppföljningsinspektion i samband med
planerad inspektion

150 €
27 €
Inspektion
(€)

Uppföljningsinspektion
(€)

Beslut
(€)

162
189
216
243
270

108
135
162
189
216

594
783
945
1296
1485

162
189
270
270

108
135
216
216

378
594
783
783

162
216
270

108
162
216

243
513
594

162
108
378
Om uppföljningsinspektionen görs i samband
med en planerad inspektion tas
inspektionsavgiften plus en avgift för en
timmes arbete (54€)

Anmälda livsmedelslokaler

Inspektion Uppföljningsinspektion
(€)
(€)

Handläggningsintyg 108€
Tillverkning av livsmedel
Tillverkning lågrisk, småskalig
tillverkning (t.ex. förpackning av
kryddor, deltidsverksamhet)

135

108

Tillverkning t.ex. bagerier, sammansatta
livsmedel, övriga livsmedel
< 1 milj. L, < 10 000kg

162

108

Tillverkning t.ex. bagerier, sammansatta
livsmedel, övriga livsmedel 1-10 milj. L,
10 000-100 000kg

189

135

Tillverkning t.ex. bagerier, sammansatta
livsmedel, övriga livsmedel 10-100 milj. L,
100 000-1 milj. kg

216

162

Tillverkning t.ex. bagerier, sammansatta
livsmedel, övriga livsmedel >100 milj. L,
> 1 milj. kg

270

216

Försäljning av livsmedel
Försäljning av industriellt förpackade livsmedel samt
gräddning och försäljning av färdiga bakverk < 200m2,
glasskiosker

135

108

Försäljning av industriellt förpackade livsmedel samt
gräddning och försäljning av färdiga bakverk
2001000m2

162

108

Försäljning av industriellt förpackade livsmedel samt
gräddning och försäljning av färdiga bakverk > 1000m2

189

135

Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning < 200 m2

162

108

Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning 200 - 1000 m2

189

135

Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning > 1000 m2

243

189

Torgförsäljning eller mobil livsmedelslokal där man
hanterar lättförskämbara livsmedel

162

108

Utomhusförsäljning (t.ex. försäljningsstånd av frukt
och grönsaker)

108

108

Import av animaliska livsmedel från den inre
marknaden

Då importen inspekteras
tas inspektionsavgiften
plus en avgift för två
timmars arbete (108€)

Servering av livsmedel
Restaurang, grill- och snabbmat, café, < 6 kundplatser
el. < 50 portioner/dygn
Restaurang, grill- och snabbmat, café, 6-150
kundplatser el. 50 - 500 portioner/dygn
Restaurang, grill- och snabbmat, café, > 150
kundplatser el. > 500 portioner/dygn
Pubverksamhet
Storhushåll, storkök, centralkök (skolor, daghem,
personalmatsalar, sjukhus) < 50 portioner/dygn
Storhushåll, storkök, centralkök (skolor, daghem,
personalmatsalar, sjukhus) 50-500 portioner/dygn
Storhushåll, storkök, centralkök (skolor, daghem,
personalmatsalar, sjukhus) 500-2000 portioner/dygn
Storhushåll, storkök, centralkök (skolor, daghem,
personalmatsalar, sjukhus) > 2000 portioner/dygn
Storhushåll, serveringskök
Transport av livsmedel
1-10 transportfordon
> 10 transportfordon

162

108

189

135

216

162

135

108

162

108

189

135

216

162

243

189

162

108

108
189

108
135

Livsmedelslager (gäller inte lagerlokaler för animaliska
livsmedel), partihandel, import av livsmedel
Livsmedelslager < 200 m2, partihandel, import,
liten/lågrisk verksamhet
Livsmedelslager 200-1000m2,
medelstor verksamhet

partihandel,

import

Livsmedelslager >1000m2, partihandel, import, stor
verksamhet
Livsmedelskontaktmaterial
Livsmedelskontaktmaterial - liten eller medelstor
nationell företagare*
Livsmedelskontaktmaterial - stor företagare*
Livsmedelskontaktmaterial - mycket stor företagare*
Primärproduktion
Godkänt primärproduktionsställe för groddar
Primärproducent, mjölkproduktion
Primärproducent, uppfödning av köttboskap, fiske eller
fiskodling
Annan primärproduktion
Slakthus

135

108

162

108

216

162

108

108

216
270

162
216

162
0

108
108

0

108

0
0

108
108

Övriga

Övriga livsmedelslokaler som inte finns omnämnda i
tabellen
* Klassificering enligt livsmedelsverkets riskklassificeringstabell

Enligt tidsåtgången,
54€/h

Bilaga 2 Avgiftstabell för objekt enligt hälsoskyddslagen

timtaxa €: 54
Objekt enligt hälsoskyddslagen

Inspektion
(€)

Uppföljningsinspektion
(€)

Ansökan enligt 18 § i hälsoskyddslagen
Beslut 54 €/h
Anmälan enligt 13 och 18 a § i hälsoskyddslagen
Handläggningsintyg 108 €
Anmälan enligt 20 § 3 mom. 1 punkten i hälsoskyddslagen
Beslut 216 € för vattenverk enligt 1352/2015
Beslut 162 € för vattenverk enligt 401/2001
Distribution och leverans av hushållsvatten
EU-vattenverk (vattenleverans > 1000 m3/d eller
minst 5000 användare)

324

162

Andra vattenverk (vattenleverans 10-1000 m3/d eller
minst 50-5000 användare)

216

108

Partiförsäljning av vatten

324

162

Små vattenverk (vattenleverans < 10 m3/d eller färre
än 50 användare)

162

108

216

108

Offentliga nöjes- och samlingslokaler
Objekt som används av barn och unga klubblokaler,
ungdomslokaler och lägercenter,
eftermiddagsklubbar för barn och inomhuslekparker
Undervisning, skolor och läroanstalter
Förskoleundervisning, grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, övriga skolor och
läroinrättningar, högskola och annan vuxenutbildning:
< 150 elever

162

108

150-300 elever

216

108

>300 elever

324

108

Inkvartering

Hotell, resandenhem, gårdsturism, internat och liknande:
1-50 rum

162

108

över 50 rum

216

108

Internat och liknande

216

108

Kosmetologiska lokaler, tatuering och piercing,
annan hudbehandling eller hudvård

162

108

Frisörer med skönhetsbehandlingar ex. frans- och
bryn färgning och formning

108

54

Solarium

162

108

Skönhetsvård och hudbehandling

Tjänster inom socialvården
Daghem för barn och motsvarande, barnhem och barnskyddsenheter, ålderdomshem och
motsvarande, andra enheter inom socialvården:
1-2 avdelningar

162

108

3-5 avdelningar

216

108

> 5 avdelningar

324

108

162

108

162

108

Simhall (flera bassänger)

324

108

Terapibassäng

216

108

Annan allmän bassäng

162

108

Allmänna bastur

162

108

Idrott och rekreation
Badstränder:
Allmänna badstränder (EU-badstränder) med >
100 badande per dag
Allmänna små badstränder med < 100 badande per
dag
Allmänna bassänger:

Allmänna idrottslokaler, såsom idrottshallar, gym och liknande
under 300 m2

162

108

över 300 m2

216

108

Provtagningar och mätningar

Avgift

Provtagning utförd av myndighet:
Hushållsvatten
Badstränder

54 €/provtagningsplats
54 €/strand

1-3 bassänger

54 €/provtagningsplats

> 3 bassänger

108 €/provtagningsplats

Övrigt

54 €/provtagningsplats

Mätning utförd av myndighet:
Inomhusluft, ventilationens tillräcklighet (CO2)
Övrigt

54 €/mätning
54 €/h

Fartyg

Avgift

Intyg om inspektion av fartyg samt sanitära
åtgärder/befrielser från sanitära åtgärder

216 €

Förlängning av fartygs sanitetsbetygs giltighetstid

54 €/h

Provtagning av vatten (inte i samband med inspektion)

54 €/h

Bilaga 3 Avgiftstabell för objekt enligt tobaks- och läkemedelslagen

timtaxa €: 54
Tobakslagen

€

Detaljhandelstillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter
och nikotinvätskor

162

Handläggning av anmälan om nikotinvätska

54

Handläggning av anmälan om partihandel

162

Tobaksprodukter: årlig övervakningsavgift per försäljningsdisk

500

Nikotinvätskor: årlig övervakningsavgift per försäljningsdisk
nikotinvätskor.

500

Behandling av ansökan om rökförbud i
bostadssammanslutningar

54 €/h

Läkemedelslagen
Beviljande av tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat

162

Årlig övervakningsavgift per försäljningsplats

54

