AVGIFTSTAXA FÖR MILJÖHÄLSOVÅRDEN
Godkänd av Social- och hälsovårdsnämnden, 22.10.2019, § 104
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Taxa för miljöhälsovårdens prestationer från och med 1.1.2020
§ 1 Tillämpningsområde
Denna taxa tillämpas på
A) Prestationer enligt livsmedelslagen (23/2006). Dessa prestationer gäller


godkännande av anläggning och handläggning av anmälan om en annan
livsmedelslokal än en sådan som avses i 13 § 3 mom.,



handläggning av anmälan om utsläppande på marknaden av produkter som
kommer i beröring med livsmedel som avses i 21 a §,



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



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 mera omfattande övervakning än
normalt,



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

Dessutom tar kommunen ut en avgift för annan övervakning samt för sådana
inspektioner och undersökningar som hänför sig till den enligt bestämmelserna i
artiklarna 27 och 28 i kontrollförordningen (EG) nr 882/2004.
B) Prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994). Dessa prestationer gäller


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



godkännande av anläggningar som avses i 18 § i hälsoskyddslagen,



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



intyg enligt 6 § 5 mom. som avses i Världshälsoorganisationens
internationella hälsoreglemente (2005) (FördrS 51/2007),



tillsynen över efterlevnaden av förelägganden som har meddelats med stöd
av en kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 6 §, om
föreläggandena har meddelats på grund av att bestämmelserna i denna lag
inte har följts,



tillsynen över efterlevnaden av förelägganden som har meddelats med
anledning av anmälningar enligt 13 §,
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tillsynen över efterlevnaden av förelägganden som har meddelats med
anledning av ansökningar enligt 18 § samt till övervakning och kontroll av
kvaliteten på hushållsvatten enligt 20 §,



regelbunden övervakning av badvatten enligt 29 §,



inspektion av solarier enligt 173 § i strålsäkerhetslagen,



hos fastighetens ägare eller innehavare eller någon annan som är ansvarig för
en sanitär olägenhet med stöd av 27 §, för en inspektion, mätning,
provtagning, undersökning eller utredning av sanitära olägenheter som avses
i 26 § eller med säkerställande av att en olägenhet avhjälps (mervärdesskatt
tillkommer),



hos en brunnsägare för undersökningar av hushållsvattnet, om det inte är
fråga om ett i 16 § 4 mom. avsett verk som levererar hushållsvatten
(mervärdesskatt tillkommer),



för inspektioner i samband med tillsynen över efterlevnaden av en i 17 kap. i
miljöskyddslagen avsedd statsrådsförordning

C) Prestationer enligt tobakslagen (549/2016). Dessa prestationer gäller


behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 §,



behandling av anmälan om detaljhandel med nikotinvätska enligt 48 §,



behandling av anmälan om partihandel enligt i 50 §,



behandling av ansökan om rökförbud enligt i 79 §,



den årliga övervakningsavgiften för detaljhandelstillstånd som avses i 91 §.

D) Prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987). Dessa prestationer gäller


beviljande av tillstånd för detaljhandel enligt 54 d §,



den årliga tillsynsavgiften för åtgärder i anslutning till tillsynen enligt 54 d §.

E) Avgifter enligt veterinärvårdslagen (765/2009)


En klinikavgift vid veterinärmottagningen i Jakobstad enligt 21 §
(mervärdesskatt tillkommer).
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§ 2 Grunder för fastställande av avgifterna
2.1

Avgifterna grundar sig på myndighetens totala kostnader för tillsyn,
resor, inspektioner och provtagning, utom då det gäller de årliga
övervakningsavgifterna per försäljningsdisk enligt tobakslagen.

2.2

I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften
och miljöhälsovårdens andel av förvaltningskostnaderna. Priset för
tillsynspersonalens arbete är 50 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 50 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.

§ 3 Avgifter för handläggning och godkännande.
3.1

Som en allmän grund för avgiften för handläggning eller godkännande
används omfattningen av handläggningen eller godkännandet. Avgiften
debiteras enligt bifogade avgiftstabeller.
I handläggningen av anmälan om livsmedelslokal enligt 13 § i
livsmedelslagen och anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen ingår
kontroll av uppgifterna i anmälan, överföring av uppgifterna till
myndighetens databas över tillsynsobjekt, preliminär riskbedömning
samt utgifter för sändande av intyg till företagaren och fakturering.
I handläggningen av ett godkännande av en anläggning enligt 13 § i
livsmedelslagen och för godkännande av anläggningar enligt 18 § i
hälsoskyddslagen ingår ibruktagningsinspektion av lokalerna, kontroll
av handlingar, överföring av uppgifterna till myndighetens databas över
tillsynsobjekt, preliminär riskbedömning, behandling av ansökan samt
beslut om godkännande och utgifter för fakturering.
I handläggningen av ansökan om bostadssammanslutningars rökförbud
enligt 79 § i tobakslagen ingår granskning av dokument, behandling av
ansökan samt hörande av sakägare och förberedelse av förbudsbeslut.
Utöver detta debiteras för de kostnader som grundar sig på hörande
och meddelande av beslut såsom utgifter för postning och anmälningar
samt fakturering.
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3.2

Avgiften för en väsentlig förändring bestäms enligt bifogade
avgiftstabeller. Enbart för byte av verksamhetsidkare debiteras ingen
avgift.

§ 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. 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 för tillsynen 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 7 kap. i livsmedelslagen tas ut en avgift som motsvarar kostnaderna
för tillsynen.
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5.3

Kommunen tar även ut en avgift för annan övervakning och
undersökningar i samband därmed enligt bestämmelserna i artiklarna
27 och 28 i kontrollförordningen. Till denna grupp hör också de
kontroller som sker på företagarens egen begäran med beaktande av
det som stadgas i 53 § i livsmedelslagen (tillsynsmyndighetens
instruktionsskyldighet).

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 eventuella mätningar, provtagningar, undersökningar och
utredningar i syfte att konstatera sanitära olägenheter som avses i 27 §
i hälsoskyddslagen debiteras en avgift på 50 € per påbörjad timme. Det
första inspektionsbesöket är avgiftsfritt.

6.2

För myndighetsprovtagningar enligt hälsoskyddslagen debiteras en
avgift enligt bilaga 2 eller 50 € per påbörjad timme. Kunden betalar
själv avgifter för ev. laboratorieundersökningar.

6.3

För intyg som beviljats med stöd av 6 § (inspektion av fartyg),
debiteras en avgift enligt bilaga 2.

§ 7 Avgift för försäljningstillstånd och årlig övervakningsavgift som gäller
försäljningstillståndet enligt tobaks- och läkemedelslagen
7.1

Hos den som har ett detaljhandelstillstånd enligt 44 § i tobakslagen
eller 54 d § i läkemedelslagen debiteras en årlig övervakningsavgift
enligt bilaga 3.
Den årliga övervakningsavgiften för året i fråga tas ut av den som 1
januari har ett ikraftvarande detaljhandelstillstånd. För tillstånd som
sägs upp under året sker ingen återbetalning. För tillstånd som beviljas
under året tas ingen övervakningsavgift ut under det år som tillståndet
beviljas.
Om detaljhandelstillstånd eller partihandel beviljas för kortare tid än ett
år debiteras en övervakningsavgift som står i proportion till
verksamhetens längd (20,83 €/månad).
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Storleken på den årliga övervakningsavgiften enligt tobakslagen beror
på antalet försäljningsdiskar i försäljningslokalen.

§ 8 Klinikavgifter för besök vid veterinärmottagningen i Jakobstad
8.1

För besök under 30 minuter uppbärs en klinikavgift på 5 €.

8.2

För besök över 30 minuter uppbärs en klinikavgift på 10 €.

§ 9 Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall
9.1

För en inspektion som ingår i tillsynsplanen eller för handläggning av en
anmälan eller en ansökan 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

Den tjänsteinnehavare som utfört åtgärden beslutar om tillsynsavgiften
i undantagsfall. Undantaget ska motiveras.

§ 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

För avslag på ansökan om försäljningstillstånd för tobaksprodukter
debiteras ingen avgift.

11.3

Om kommunen beslutat låta bli att handlägga en ansökan debiteras
ingen avgift.
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§ 12 Avgift för handläggning 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

Avgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag. Förfallodagen kan
vara tidigast två veckor efter genomförandet av den tjänst som avgiften
avser.

13.3

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 räntefot som avses i 4 § i räntelagen
(633/1982). Om dröjsmålsräntans belopp understiger fem euro
debiteras en dröjsmålsränta på fem euro.

13.4

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). Avgifterna
stadgas i 72 § i livsmedelslagen (23/2006), 50 § i hälsoskyddslagen
(736/1994), 92 § i tobakslagen (549/2016) och 54 d § i
läkemedelslagen (395/1987).

§ 14 Ikraftträdande
14.1

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

14.2

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

14.3

Denna taxa träder i kraft 1.1.2020 förutom § 8 som träder i kraft redan
1.11.2019.
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Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstad har godkänt denna taxa
genom sitt beslut x.x.2019 § x.

Bilagor

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

timtaxa, €: 50
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

Anmälda livsmedelslokaler

Handläggningsintyg 100 €
Tillverkning av livsmedel
Tillverkning lågrisk, småskalig tillverkning (t.ex.
förpackning av kryddor, deltidsverksamhet)
Tillverkning t.ex. bagerier, sammansatta livsmedel,
övriga livsmedel < 1 milj. L, < 10 000kg

Inspektion (€) Uppföljnings Beslut (€)
inspektion
(€)
150
175
200
225
250

100
125
150
175
200

550
725
875
1200
1375

150
175
250
250

100
125
200
200

350
550
725
725

150
200
250

100
150
200

225
475
550

150
100
350
Om uppföljningsinspektionen görs i
samband med en planerad inspektion tas
inspektionsavgiften plus en avgift för en
timmes arbete (50€)
Inspektion (€) Uppföljnings
inspektion
(€)

125

100

150

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

175

125

200

150

250

200

125

100

150

100

175

125

150

100

Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning 200 - 1000 m2

175

125

Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning > 1000 m2

200

150

150

100

100

100

150

100

175

125

200

150

125

100

150

100

175

125

Försäljning av livsmedel
Försäljning av industriellt förpackade livsmedel
samt gräddning och försäljning av färdiga bakverk
< 200m2, glasskiosker
Försäljning av industriellt förpackade livsmedel
samt gräddning och försäljning av färdiga bakverk
200-1000m2
Försäljning av industriellt förpackade livsmedel
samt gräddning och försäljning av färdiga bakverk
> 1000m2
Hantering av lättförskämbara livsmedel,
betjäningsförsäljning < 200 m2

Torgförsäljning eller mobil livsmedelslokal där man
hanterar lättförskämbara livsmedel
Utomhusförsäljning (t.ex. försäljningsstånd av
frukt och grönsaker)
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
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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
Livsmedelslager (gäller inte lagerlokaler för
animaliska livsmedel), partihandel, import av
livsmedel

200

150

250

200

150

100

100
175

100
125

Livsmedelslager < 200 m2, partihandel, import,
liten/lågrisk verksamhet

125

100

Livsmedelslager 200-1000m2, partihandel, import
medelstor verksamhet

150

100

Livsmedelslager >1000m2, partihandel, import,
stor verksamhet

200

150

100

100

200

150

250

200

150

100

150

100

150
100

100
100

Livsmedelskontaktmaterial
Livsmedelskontaktmaterial - liten eller medelstor
nationell företagare*
Livsmedelskontaktmaterial - stor företagare*
Livsmedelskontaktmaterial - mycket stor
företagare*
Primärproduktion
Primärproducent, mjölkproduktion
Primärproducent, uppfödning av köttboskap, fiske
eller fiskodling
Annan primärproduktion
Slakthus
Övriga

Övriga livsmedelslokaler som inte finns
omnämnda i tabellen

Enligt tidsåtgången, 50€/h
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Bilaga 2
Avgiftstabell för objekt enligt hälsoskyddslagen

timtaxa, €: 50
Objekt enligt hälsoskyddslagen

Inspektion (€)

Uppföljningsinspektion (€)

Anmälan enligt 13 och 18 a § i hälsoskyddslagen
Handläggningsintyg 100 €
Beslut 50 €/h
Distribution och leverans av hushållsvatten
EU-vattenverk (vattenleverans > 1000 m3/d eller minst 5000
300
150
användare)
Andra vattenverk (vattenleverans 10-1000 m3/d eller minst
200
100
50-5000 användare)
Partiförsäljning av vatten
300
150
Små vattenverk (vattenleverans < 10 m3/d eller färre än 50
150
100
användare)
Offentliga nöjes- och samlingslokaler
Objekt som används av barn och unga: klubblokaler, ungdomslokaler och lägercenter,
eftermiddagsklubbar för barn och inomhuslekparker
under 200 m2
150
200-600 m2
200
över 600 m2
300
Undervisning, skolor och läroanstalter
Förskoleundervisning, grundskola, gymnasium, yrkesläroanstalt, övriga skolor och
läroinrättningar, högskola och annan vuxenutbildning:

100
100
100

under 200 m2
200-600 m2
över 600 m2
Inkvartering
Hotell, resandenhem, gårdsturism, internat och liknande:
1-50 rum
över 50 rum
Internat och liknande

150
200
300

100
100
100

150
200
200

100
100
100
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Skönhetsvård och hudbehandling
Kosmetologiska lokaler, tatuering och piercing, annan
150
100
hudbehandling eller hudvård
Solarium
150
100
Tjänster inom socialvården
Daghem för barn och motsvarande, barnhem och barnskyddsenheter, ålderdomshem och
motsvarande, andra enheter inom socialvården:
under 200 m2
100
150
200-600 m2
100
200
över 600 m2
100
300
Idrott och rekreation
Badstränder:
Allmänna badstränder (EU-badstränder) med > 100
150
100
badande per dag
Allmänna små badstränder med < 100 badande per dag
150
100
Allmänna bassänger:
Simhall (flera bassänger)
300
100
Terapibassäng
200
100
Vattenpark utomhus
250
100
Annan allmän bassäng
150
100
Allmänna bastur
150
100
Allmänna idrottslokaler, såsom idrottshallar, gym och liknande
under 300 m2
150
100
200
100
över 300 m2
Provtagningar och mätningar
Provtagning utförd av myndighet:
Hushållsvatten
Badstränder
1-3 bassänger
> 3 bassänger
Övrigt
Mätning utförd av myndighet:
Inomhusluft, ventilationens tillräcklighet (CO2)
Övrigt

Avgift
50 €/provtagningsplats
50 €/strand
50 €/provtagningsplats
100 €/provtagningsplats
50 €/provtagningsplats
50 €/mätning
50 €/h
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Fartyg
Intyg om inspektion av fartyg samt sanitära
åtgärder/befrielser från sanitära åtgärder
Förlängning av fartygs sanitetsbetygs giltighetstid
Provtagning av vatten (inte i samband med inspektion)

Avgift
200 €
50 €/h
50 €/h
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Bilaga 3
Avgiftstabell för objekt enligt tobaks- och läkemedelslagen

timtaxa, €: 50
Tobakslagen
Detaljhandelstillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och
nikotinvätskor
Handläggning av anmälan om nikotinvätska
Handläggning av anmälan om partihandel
Tobaksprodukter: årlig övervakningsavgift per försäljningsdisk
Nikotinvätskor: årlig övervakningsavgift per försäljningsdisk
nikotinvätskor.
Behandling av ansökan om rökförbud i bostadssammanslutningar
Läkemedelslagen
Beviljande av tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat
Årlig övervakningsavgift per försäljningsplats

€

125
50
50
250
250
50 €/h
125
50
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