
 

       

  Mall för taxa 2021   1 (5) 

Taxa för miljö- och hälsoskyddet 

§ 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 (kontrollförordning gällande offentlig kontroll, 

tillämpas från 14.12.2019).  

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

prestationer gäller   

1) handläggning av anmälan om verksamhet enligt 13 § och om 

vattendistributionsområden enligt 18 a § i hälsoskyddslagen, beviljade intyg samt 

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 
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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 föreskrifter 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) tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av 

anmälningar enligt 13 § i hälsoskyddslagen  

8) tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd 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 olägenhet avhjälps; myndighetens 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 hushållsvatten hos en brunnsägare när det inte gäller ett 

område för vattendistribution som avses i 16 § 4 mom. (momsbelagd) 

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. 

C) 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 anmälning 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. 
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D) Kommunala myndigheters prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987). Dessa 

prestationer gäller 

1) beviljande av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a § – 54 d §  

2) årliga avgifter för övervakning av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat 

enligt 54 a § – 54 d §  

E) 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”) 

(momsbelagt) 

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, 

räntor och avskrivningar samt en andel av förvaltningskostnaderna. Priset 

för kontrollpersonalens arbete är ___ euro per arbetstimme. 

2.3 Avgifterna för utomstående tjänster och laboratorieundersökningar bestäms 

enligt kostnaderna för dem. 

2.4 Separat provtagning av myndigheterna ________euro. 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. 

2.5 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 övervakningsavgift tas ut. Om verksamheten bedrivs under 

kortare tid än ett år kan övervakningsavgiften sättas i proportion till 

verksamhetens längd. 
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§ 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 handläggningens eller godkännandets omfattning. 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. 

3.2 Avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas också på anmälningar 

och ansökningar som gäller en betydande ändring av verksamheten samt på 

anmälan om byte av verksamhetsutövare.  
 

3.3 I fråga om verksamhet enligt livsmedelslagen tas avgift dessutom ut för 

handläggning av anmälan om avslutande av verksamheten.  

 

§ 4 Avgifter för inspektioner som ingår i tillsynsplanen för miljö- och hälsoskyddet 

4.1 För inspektioner och provtagningar som grundar sig på en godkänd 

tillsynsplan tas en tillsynsavgift ut som bygger på den tid som inspektionen 
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 distansförbindelse. Till inspektionen hör förberedelserna, 

själva inspektionen och den tid som använts för skriftliga arbeten. 

Inspektionsintervallen för objektet i fråga bestäms utgående från 

riskbedömningen i kommunens tillsynsplan.  

4.2 Om flera åtgärder som ingår i offentliga kontroller utförs samtidigt för ett 

enda tillsynsobjekt, ska en kombinerad avgift tas ut. Den kombinerade 

avgiften bestäms enligt den tid som åtgärden tar i anspråk. I 
kontrollprotokollet bör anges all lagstiftning som tillsynen följer vid 

inspektionsbesöket. (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 inspektionen och på den läggs som 

tilläggsavgift 50 % av de övriga avgifterna för inspektioner som ska utföras 

samtidigt). 

5 § Avgifter för övriga inspektioner enligt livsmedelslagen 

5.1 För övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till stater 
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 inspektioner som kan grunda sig på tillsynen av de åtgärder som avses i 

55–61 samt 66 § i livsmedelslagen tas det ut en avgift enligt kostnaderna för 

tillsynen. 

5.3 Dessutom tar kommunen ut en avgift också 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 

verksamhetsutövarens egen begäran.  
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5.4 För exportintyg för livsmedel tas det 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 och mätningar enligt hälsoskyddslagen 

6.1 För mätningar i syfte att konstatera sanitära olägenheter som avses i 27 § i 
hälsoskyddslagen tas det ut en avgift enligt kostnaderna (skäl att specificera 

de mätningar som kan göras i enheten, t.ex. bullermätning ____ euro, 

ljudisoleringsmätning ____ euro, provtagning av inomhusluft ____euro osv.) 

6.2 Det första inspektionsbesöket för konstaterande av sanitär olägenhet är 

avgiftsfritt. 

§ 7 Avgifter för behandling av anmälningar och ansökningar enligt tobakslagen samt den 

årliga övervakningsavgiften för försäljningstillstånd   

7.1 behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 § 

7.2 behandling av anmälan om detaljhandel med nikotinvätskor enligt 48 § 

7.3 behandling av anmälning om partihandel enligt 50 § 

7.4 behandling av ansökan om rökförbud enligt 79 § 

 

Avgifter för beviljande av detaljhandelstillstånd för tobak och för årlig övervakning  

 Kommunen tar hos den som har ett detaljhandelstillstånd enligt 44 § 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 dock 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 proportion till verksamhetens längd. 

   

§ 8 Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall 

8.1 För en inspektion som ingår i tillsynsplanen och som kräver en exceptionellt 

stor/liten arbetsinsats och där tidsåtgången vid inspektion avsevärt avviker 
från planerat eller uttag av en avgift i övrigt är oskäligt, kan det fastställas 

en avgift som är högst ......%  högre/lägre än vad som föreskrivs i § 4 

(undantagsparagrafen behövs endast om det finns en avgiftstabell i taxan) 
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8.2 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 _% av den avgift som annars skulle 

tas ut. 

  

8.3 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 xx euro hos inspektionsobjektet. Någon avgift tas 

dock inte ut om inspektionsobjektet har en godtagbar orsak och lämnar in en 

skriftlig utredning inom 14 dagar.  (yy beslutar utgående från utredningen 

om avgiften kan efterskänkas). 

_____ beslutar om ändring av tillsynsavgiften i undantagsfall. 

§ 9 Ansökan som återtas och handläggning som avbryts 

9.1 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.  

§ 10 Avslag på eller avvisning av ansökan 

10.1 För en ansökan som har avslagits tas en avgift ut enligt denna taxa. Om 
grunderna för att avslå ansökan är så uppenbara att en mer utförlig 

handläggning av ärendet inte är motiverad, tas en avgift ut enligt den tid 

som använts för handläggningen.  

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

11 § Avgift för behandling av återförvisad ansökan 

11.1 Om domstolen på grund av sökande av ändring återförvisar ärendet för ny 

behandling, avdras från avgiften enligt denna taxa det belopp 
som har tagits ut för ett tidigare beslut av tillsynsmyndigheten i samma  

ärende. 

11.2 Om domstolen på grund av sökande av ändring upphäver beslutet av den 
anledningen att den sökande inte behövt det beslut om godkännande som 

han eller hon sökt, återbetalas den avgift som eventuellt tagits ut i sin 

helhet. 

§ 12 Betalning och indrivning av avgift 

12.1 En avgift som grundar sig på tillsynsplanen debiteras för utförd inspektion.  

 
12.2  Avgiften ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. 

Förfallodagen kan infalla tidigast två veckor efter att den tjänst som avgiften 

baserar sig på har utförts.  

12.3 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 
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räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). Om dröjsmålsräntan 

understiger detta belopp debiteras en dröjsmålsavgift på fem euro i stället 

för dröjsmålsränta.  

12.4 Om en avgift enligt denna taxa trots påminnelse inte har betalats kan den 

drivas in genom utsökning utan dom eller utslag så som föreskrivs i lagen 

om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), 74 § i livsmedelslagen 
(297/2021), 50 § i hälsoskyddslagen (763/1994), 92 § i tobakslagen 

(549/2016) och 54 d § i läkemedelslagen (395/1987). 

12.5 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. 

13 § Ikraftträdande 

13.1 Avgifterna fastställs enligt den taxa som är i kraft det datum då beslutet tas 

eller handläggningen sker. 

13.2 Storleken på den årliga övervakningsavgiften i samband med tillståndet för 

tobaksförsäljning bestäms enligt den taxa som gäller då avgiften justeras. 

13.3 Denna taxa träder i kraft X.X.20XX  
……………………………… kommun/stad har godkänt denna taxa genom sitt beslut 

X.X.20XX § …… 


