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Taxa för miljö- och hälsoskyddet 

§ 1 Tillämpningsområde 

Denna taxa tillämpas på  

A) Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006). Dessa 
prestationer gäller   

1) godkännande av livsmedelslokaler och deras planer för egenkontroll, 

2) inspektioner, provtagning och undersökning av prov i enlighet med den kommunala 
tillsynsplanen, 

3) övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel av animaliskt ursprung 
till länder utanför Europeiska unionen till den del exporten, enligt de krav som 
köparlandet ställer, förutsätter en mer omfattande övervakning än normalt, och 

4) kontroll för övervakning av de åtgärder som avses i 7 kap., vilka baserar sig på att 
livsmedelsbestämmelserna inte har följts.  

Vid tillämpningen av taxan beaktas bestämmelserna i statsrådets förordning om vissa 
avgifter för livsmedelstillsyn (1040/2007), som utfärdats med stöd av artiklarna 27 och 28 
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 och 70 § 2 mom. och 71 § 3 
mom. i livsmedelslagen. 

B) Kommunala myndigheters prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994). Dessa 
prestationer gäller   

5) handläggning av obligatoriska anmälningar om verksamhet som avses i 13 § i 
hälsoskyddslagen, 

6) godkännande av anläggningar som avses i 18 § i hälsoskyddslagen, 

7) inspektioner, provtagning och undersökning av prov i enlighet med den kommunala 
tillsynsplanen, 

8) tillsynen över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats med stöd av en 
kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplan som avses i 6 §, när föreskrifterna 
har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts, 

9) tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats på basis av 
anmälningar som gjorts enligt 13 §,  

10) tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats på basis av 
anmälningar som gjorts enligt 18 §, samt tillsyn och kontroll av kvaliteten på 
hushållsvatten så som förutsätts i 20 §,  

11) regelbunden övervakning av badvatten enligt 29 §,   

12) mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar i en bostad eller andra 
vistelseutrymmen, som gäller utredning av sanitära olägenheter som avses i 26 § 
(momsbelagda prestationer), 
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13) undersökningar av hushållsvatten hos en brunnsägare när det inte gäller 
anläggningar som levererar hushållsvatten som avses i 16 § 4 mom. 
(momsbelagda prestationer). 

C) I 7 § i kemikalielagen (744/1989) avsedda  

14) kontroller enligt tillsynsplanen, 

15) tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en 
kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen, när föreskrifterna har 
meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts. 

D) Kommunala myndigheters prestationer enligt lagen om åtgärder för inskränkande av 
tobaksrökning (tobakslagen, 693/1976). Dessa prestationer gäller 

16) beviljande av försäljningstillstånd som avses i 10 b §, 

17) årlig tillsynsavgift gällande försäljningstillstånd som avses i 10 b §, 

18) kontroller enligt den kommunala tillsynsplan som avses i 14 a §, 

19) tillsyn över efterlevnaden av de föreskrifter som har meddelats med stöd av en 
kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplan som avses i 14 a §, när 
föreskrifterna har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte 
har följts. 

E) I 15 § i lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet (75/2004) 
avsedda  
20) kontroller enligt den tillsynsplan som avses i 15 §.  

§ 2 Grunder för fastställande av avgifterna 

2.1 Avgifterna grundar sig på myndighetens totala kostnader för tillsyn, 
inspektioner och provtagning. 

2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften, 
räntor och avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna.  Priset för 
tillsynspersonalens arbete är ___ euro per arbetstimme. 

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

2.4 Separat provtagning av myndigheten ______ euro.  

§ 3 Godkännandeavgifter. Godkännandeavgifter för livsmedelslokaler och deras planer för 
egenkontroll samt för godkännande av anmälningar som avses i 13 § och anläggningar som 
avses i 18 § i hälsoskyddslagen 

3.1 Som allmän grund för godkännandeavgiften används omfattningen av 
förfarandet för godkännande. Avgiften bestäms enligt den arbetstid som 
ansökningshandläggningen tagit i anspråk inklusive 
ibruktagningsinspektionen av lokalen, granskningen av handlingar, 
anmälningshandläggningen och godkännandebeslutet.    

3.2 Godkännandeavgift tillämpas också på anmälningar och ansökningar som 
gäller väsentlig ändring av verksamheten. 
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§ 4 Avgifter för kontroller enligt tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet 

4.1 För kontroller och provtagningar som grundar sig på en godkänd tillsynsplan 
tas en tillsynsavgift ut som bygger på den tid som kontrollen tar i anspråk. 
Till kontrollen hör förberedelser, själva kontrollen och upprättande av 
kontrollprotokoll. Närmare föreskrifter om innehållet i kontrollen och den 
genomsnittliga tidsåtgången efter typ av tillsynsobjekt ges i det 
riksomfattande tillsynsprogrammet för olika verksamhetsområden och i 
kommunens/samkommunens tillsynsplan för miljö- och hälsoskyddet och 
kommunens/samkommunens kvalitetssystem. Kontrollfrekvensen för 
tillsynsobjektet bestäms utifrån riskbedömningen.  

4.2 Om flera åtgärder som ingår i offentliga kontroller utförs samtidigt vid ett 
enda tillsynsobjekt, ska en kombinerad avgift tas ut. Den kombinerade 
avgiften bestäms enligt den tid åtgärden tar i anspråk. I kontrollprotokollet 
bör anges all lagstiftning som tillsynen följer vid kontrollbesöket. (Om 
avgifterna klassificeras enligt de olika verksamhetsområdena, bör principen 
för sammanslagningen av avgifterna redovisas i taxan. Sammanslagningen 
kan t.ex. genomföras så att avgiften bestäms enligt den huvudsakliga 
kontrollen och på den läggs som tilläggsavgift 50 % av de övriga avgifterna 
för kontrollen som ska utföras samtidigt). 

§ 5 Avgifter för övriga inspektioner enligt livsmedelslagen 

5.1 För övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel av animaliskt 
ursprung 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 
inspektionerna tar i anspråk. 

5.2 För kontroller som kan grunda sig på tillsynen av de åtgärder som avses i 7 
kap. i livsmedelslagen tas ut en avgift enligt kostnaderna för tillsynen. 

5.3 Avgiften för köttbesiktning bestäms enligt den tid som besiktningen tagit i 
anspråk (avgift efter antalet besiktade djurkroppar är också möjlig).   

5.4 Dessutom ska kommunen ta ut avgifter för annan övervakning och 
undersökningar som hänför sig till den enligt bestämmelserna i artiklarna 27 
och 28 i kontrollförordningen.   

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

§ 6 Avgifter för vissa inspektioner och mätningar enligt hälsoskyddslagen 

6.1 För mätningar i syfte att konstatera sanitära olägenheter som avses i 27 § i 
hälsoskyddslagen tas ut en avgift enligt kostnaderna (skäl att specificera de 
mätningar som kan göras i enheterna, t.ex. bullermätning ____ euro, 
ljudisoleringsmätning  ____ euro, provtagning av inomhusluft ____euro 
osv.) 

6.2 Det första inspektionsbesöket för konstaterande av sanitär olägenhet är 
avgiftsfritt. 
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§ 7 Avgift för försäljningstillstånd och årlig tillsynsavgift som gäller försäljningstillståndet 
enligt tobakslagen  

7.1 Avgifter för beviljande av detaljhandelstillstånd för tobak och för årlig 
övervakning 

(exempel på 
beaktande av 
antalet 
försäljningsdiskar) 

Avgift för 
försäljningstill-
stånd  

 

Årlig 
tillsynsavgift  

Tillsynsavgift för 
tidsbegränsat 
tillstånd  
 

< 6 
försäljningsdiskar 

   

6–10 
försäljningsdiskar 

   

> 10 
försäljningsdiskar 

   

 

 Avgiften för försäljningstillstånd är lika stor för tidsbegränsade tillstånd och 
tillstånd som gäller tills vidare.  

Avgiften för försäljningstillstånd tas ut endast för godkända tillstånd. 

§ 8 Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall 

8.1 För en kontroll enligt tillsynsplanen som kräver en exceptionellt stor/liten 
arbetsinsats och där tidsåtgången vid inspektionen avsevärt avviker från den 
planerade, kan fastställas en avgift som är högst ___ % högre/lägre än vad 
som föreskrivs i 4 § (undantagsparagrafen behövs endast om det finns en 
avgiftstabell i taxan).  

8.2  ____ beslutar om ändring av tillsynsavgiften i undantagsfall.  

§ 9 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts 

9.1 Om sökanden återtar sin ansökan eller om handläggningen av ärendet hos 
den kommunala myndigheten av andra orsaker avbryts innan beslutet har 
getts och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för 
handläggning av ansökan, tas …. procent ut av den avgift som avses i 3 §.  

§ 10 Avslag på eller avvisning av ansökan     

10.1 För en ansökan som den kommunala myndigheten beslutar avslå tas avgift 
ut enligt denna taxa.  Om grunderna för att avslå ansökan är så uppenbara 
att en mer utförlig handläggning av ärendet inte är motiverad, kan den 
avgift som avses i 3 § sänkas med …. procent.  

10.2 Avgift tas inte ut för avslag på ansökan om tillstånd för tobaksförsäljning.  

10.3 Om den kommunala myndigheten beslutat avvisa ansökan tas ingen avgift 
ut. 
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§ 9 Avgift för handläggning av återförvisad ansökan 

11.1 Om en domstol på grund av ändringssökande återförvisar ett ärende för ny 
behandling, avdras det belopp som tagits ut för tillsynsmyndighetens beslut 
från avgiften enligt denna taxa. 

11.2 Om domstolen på grund av ändringssökande upphäver ett beslut av den 
anledningen att sökanden inte behövt det beslut om godkännande som han 
eller hon sökt, återbetalas den avgift som tagits ut i sin helhet. 

 

§ 12 Betalning och debitering av avgiften 

12.1 En avgift som grundar sig på tillsynsplanen debiteras för utförd inspektion.  
 
12.2 Den årliga tillsynsavgiften i samband med tillståndet för tobaksförsäljning 

faktureras per kalenderår/för det år som följer efter dagen för beviljande av 
tillståndet/för alla tillstånd som är giltiga ett visst datum.   

12.3 Debiteringen av den årliga tillsynsavgiften i samband med tillståndet för 
tobaksförsäljning upphör när tillståndet löper ut.  

12.4 Avgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag.  

12.5 Om en avgift enligt denna taxa trots påminnelse inte har betalats kan den 
genom utsökning drivas in utan dom eller utslag på det sätt som bestäms i 
lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) (72 § i 
livsmedelslagen 23/2006, 60 § i kemikalielagen 744/1989, 50 § i 
hälsoskyddslagen 763/1994, 25 b § i tobakslagen 693/1976, 21 § i lagen om 
konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet 75/2004). 

§ 13 Ikraftträdande 

13.1 Avgifterna bestäms enligt den taxa som gäller på beslutsdagen. 

13.2 Storleken på årsavgiften för tillsynen i samband med tillstånd för 
tobaksförsäljning bestäms enligt den taxa som gäller vid tidpunkten för 
avgiftsjusteringen. 

13.3 Denna taxa träder i kraft  den …  …… 200_ …………………………………… 
kommun/stad har godkänt denna taxa genom sitt beslut den …… ……… 200… 
§ …… 


