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Uppdatering av miljövårdens taxa 2022

Tillsynsnämnden § 63 15.12.2021

Chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk:
Tfn 050 336 5013, anna-maria.mattfolk@korsholm.fi 

Kommunala miljömyndigheten har rätt att ta avgifter enligt miljöskyddslagen § 205, 
avfallslagen § 144, vattenlagen 19 kap § 12, miljöskyddslagen för sjöfarten 13 kap 1
§ och terrängtrafiklagen 1710/1995 § 30. Avgifterna ska motsvara högst totala 
kostnaderna för prestationerna (självkostnadsvärdet). Självkostnadsvärdet i taxan 
justerades senast genom tillsynsnämndens beslut 13.11.2019 § 35. Kostnaderna för
miljövården har ökat och en justering av självkostnadsvärdet är befogad. En 
timdebitering på 55 euro motsvarar miljöenhetens nuvarande kostnadsnivå och alla 
avgifterna i taxan har justerats med samma procentuella förhöjning (5,8 %).

Avgiften för tillstånd för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar 
eller övningar med motordrivna fordon i en och samma terräng är ny. Genom en 
ändring i terrängtrafiklagen nr 1429/2019 och som trädde ikraft 1.1.2020 har 
kommunala miljömyndigheten getts möjlighet att ta ut en avgift för 
terrängtrafiktillstånden. 

Taxan innehåller avgifter för tillstånds- och handläggningsavgifter enligt 
lagstiftningarna ovan. I taxan finns också inspektionsavgifter för regelbundna 
tillsynsinspektioner enligt tillsynsprogrammet och för andra inspektioner enligt 
lagstiftningarna. 

Små mindre justeringar och förtydliganden har också tagits med i nya taxan.

Miljö- och hälsoskyddschef Tommy Stenlunds förslag:
Västkustens tillsynsnämnd godkänner förslaget till taxa för miljövården. Avgiftstaxan
träder ikraft 1.1.2022 och den träder ikraft oberoende av eventuella besvär. 

Paragrafen justeras direkt.

Västkustens tillsynsnämndens beslut:
Förslaget godkändes.

Paragrafen förklarades genast justerad.
---

Bilageförteckning:
Västkustens miljöenhet, taxa för miljövården 2022

§ 63
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§ 1 Tillämpningsområde
1.1 Västkustens miljöenhet som miljövårdsmyndighet för kommunerna Korsholm och Korsnäs och
städerna Närpes, Kristinestad och Kaskö tar ut en behandlingsavgift enligt denna taxa för behand-
ling av ett tillstånd, en anmälan eller ett annat ärende enligt miljöskyddslagen (527/2014), vatten-
lagen (587/2011), avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009) och terräng-
trafiklagen (1710/1995) samt för tillsyn enligt miljöskyddslagen och avfallslagen. 

§ 2 Grunder för fastställande av avgifter
2.1 Avgifterna till miljövårdsmyndigheten baserar sig på det genomsnittliga självkostnadsvärdet 
för behandling av ärenden och för tillsyn. Självkostnadsvärdet omfattar myndighetens totala kost-
nader för behandlingen av ärendet. Till de totala kostnaderna hör förutom särkostnaderna för be-
handling av ärendet också behandlingens andel av administrations-, lokal- och kapitalkostnader-
na och av myndighetens övriga sammanlagda kostnader. 

2.2 Självkostnadsvärdet för Västkustens miljöenhets behandling av ärendet är 55 euro per påbör-
jad arbetstimme.

§ 3 Avgifter     

3.1 Avgifterna för behandling av tillstånd, anmälningar och andra ärenden och för tillsynsåtgärder 
framgår av avgiftstabellen i bilagan. 

Avgifterna avrundas till närmaste hela eurobelopp.

§ 4 Tilläggsavgifter som beror på förfarandets omfattning
4.1 Utöver den avgift som nämns i § 3 tas följande tilläggsavgifter ut för behandling av ärendet:
a) utlåtande av en sakkunnigmyndighet enligt separat räkning, minst 55 euro per utlåtande,
b) konsult- eller expertutredning enligt separat räkning,
c) kostnader för ordnande av möte för hörande enligt miljöskyddsförordningen 713/2014 13 § 2 
mom. eller för ordnande av syn enligt förvaltningslagen 434/2003 § 38, 180 euro per möte eller syn.
d) annonseringskostnader för publicering av kungörelse eller beslut i dagstidning. 

§ 5 Sänkning av avgift
5.1 Om den arbetsmängd som behandlingen av ett ärende kräver är betydligt mindre än i genom-
snitt kan behandlingsavgiften fastställas så att den är högst 30 procent lägre än avgiften enligt § 3.

5.2 Vid en teknisk ändring av ett tillstånd eller beslut med anledning av anmälan eller någon an-
nan obetydlig ändring av tillståndsvillkoren som kräver en betydligt mindre arbetsmängd än i ge-
nomsnitt. Behandlingsavgiften kan fastställas så att den är högst 60 procent lägre än avgiften en-
ligt § 3.
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5.3 Vid en väsentlig ändring av verksamhet (MSL 29 §) eller en ändring av tillstånd (MSL 89 §). Be-
handlingsavgiften kan fastställas så att den är högst 30 procent lägre än avgiften enligt § 3.

5.4 För en sådan verksamhet i ett grundvattenområde som avses i MSL 28 § kan behandlingsavgif-
ten fastställas så att den är högst 30 procent lägre än avgiften enligt § 3.

5.5 För behandling av ett tillståndsärende som avses i MSL 41 § tas det ut en kombinerad avgift. 
Till tillståndsavgiften för den verksamhet som har den dyraste grundavgiften läggs som andel för 
de andra verksamheterna 50 procent av avgiften för dessa verksamheter.

§ 6 Fastställande av behandlingsavgifter i undantagsfall 
6.1 Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av tillståndets, anmälans och något annat 
ärendes natur och betydelse leder till en oskäligt stor eller liten avgift, kan behandlingsavgiften av 
särskilda skäl fastställas så att den är högst 30 procent lägre eller högre än avgiften enligt § 3.

6.2 Om den arbetsmängd som behandlingen av ett ärende kräver är betydligt större än i genom-
snitt kan behandlingsavgiften fastställas så att den är högst 50 procent högre än avgiften enligt § 3.

§ 7 Återtagande av ansökan eller anmälan eller avbrytande av behandlingen av ett 
ärende
7.1 Om den sökande återtar sin ansökan eller anmälan eller om behandlingen av ärendet hos den 
kommunala miljövårdsmyndigheten avbryts av någon annan orsak innan beslutet meddelats och 
myndigheten har hunnit vidta åtgärder för behandling av ärendet, tas 50 procent ut av avgiften en-
ligt § 3 samt övriga eventuella kostnader för behandlingen av ansökan enligt § 4.

§ 8 Avslag på eller avvisande av ansökan eller anmälan
8.1 För en ansökan eller anmälan som har avslagits tas en avgift ut enligt denna taxa. Om grunder-
na för att avslå ansökan är så uppenbara att en mer utförlig behandling av ärendet inte är motive-
rad, kan avgiften fastställas så att den är högst 50 procent lägre än avgiften enligt § 3. Dessutom 
tas övriga kostnader för behandlingen av ärendet ut enligt § 4.

8.2 Om miljömyndigheten beslutat avvisa en ansökan eller en anmälan tas ingen avgift ut.

§ 9 Upphörande av tillstånd
9.1 För beslut om att tillstånd ska upphöra att gälla tas avgift enligt avgiftstabellen. För verksamhe-
ter som aldrig har påbörjats tas ingen avgift. För upphävning av gamla tillstånd där verksamheten 
varit nedlagd under minst 10 år tas ingen avgift, under förutsättning att inga särskilda villkor för 
upphörandet ställs.
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§ 10 Avgift för behandling av återförvisad ansökan
10.1 Om en domstol återförvisar ett ärende för ny behandling, tas det för behandlingen av ärendet 
ut en avgift enligt denna taxa och av denna avgift dras det belopp som har tagits ut för det beslut 
som miljövårdsmyndigheten tidigare har meddelat i samma ärende. 

10.2 Om en domstol med anledning av sökande av ändring upphäver ett beslut på grund av att sö-
kanden inte har varit i behov av det tillstånd eller den ärendehantering som sökts, återbetalas den 
eventuellt uttagna avgiften i sin helhet.

§ 11 Tillsynsavgifter
11.1 En tillsynsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för miljöskyddslagens och avfallslagens regel-
bundna inspektioner enligt tillsynsprogrammet och tillsynsplanen för miljövården samt för övrig 
regelbunden tillsyn som baserar sig på tillsynsprogrammet eller en tillsynsplan. 

11.2 En tillsynsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för sådana inspektioner vid olyckor, olägenheter 
och överträdelser, som avses i MSL 169 §, som leder till uppmaning, meddelande av föreläggande 
eller förbud samt åtgärder som behövs för tillsynen över att uppmaningar, förelägganden och för-
bud iakttas.

11.3 För inspektioner som behövs för tillsynen över att ett förbud eller föreläggande, som avses i 
MSL § 175, iakttas eller för tillsynen över sådant avbrytande av verksamheten, som avses i MSL § 
181, tas en tillsynsavgift ut enligt avgiftstabellen.

11.4 För åläggande att städa upp ett nedskräpat område, för meddelande av beslut i enskilda fall 
samt för åläggande och tillsyn över åtgärder vid förseelser eller försummelser, som avses i av-
fallslagen 75, 125 och 126 §, tas en tillsynsavgift enligt avgiftstabellen.

11.5 Om miljömyndigheten i samband med en inspektion meddelar ett föreläggande eller ber 
verksamhetsutövaren lämna en utredning, kan myndigheten som en del av inspektionsavgiften ta 
ut en avgift för arbetsmängden i och med beredningen av föreläggandet eller behandlingen av ut-
redningen.

11.6 Om en verksamhetsutövare uteblir från och inte annullerar en överenskommen inspektion tas
en avgift ut för den använda arbetstiden. Avgift tas ut per påbörjad arbetstimme. 

§ 12 Fastställande av tillsynsavgifter i undantagsfall
12.1 Om tillämpningen av denna taxa leder till en oskäligt stor eller liten tillsynsavgift, kan avgiften 
av särskilda skäl fastställas så att den blir högst 30 procent lägre eller högre än avgiften i 
avgiftstabellen.

§ 13 Skäligare avgifter för tillsyn över mikroföretag
13.1 Avgiften för tillsyn över sådana mikroföretag som avses i MSL 206 § och avfallslagen 144 a § 
kan fastställas så att den är högst 30 procent lägre än avgiften enligt § 3.  För mikroföretag förut-

5

§ 63 bilaga:  Avgiftstaxa för miljövården fr.o.m. 1.1.2022, Västkustens miljöenhet



 

sätter en sänkning att verksamhetsutövaren senast i samband med inspektionen lämnar tillsyns-
myndigheten tillräckliga uppgifter om antalet anställda, omsättningen eller balansräkningen. 

En sänkning av avgiften för mikroföretag utesluter inte andra sänkningar/höjningar av avgiften.  

§ 14 Avgift för beslut om säkerhet
14.1 Om den som ansöker om tillstånd ställer en säkerhet enligt MSL 199 § 1 mom. tas en avgift en-
ligt avgiftstabellen ut för behandling av säkerheten.

14.2 Om tillståndshavaren, efter att tillståndet beviljats, ansöker enligt MSL 199 § 2 mom. om rätt 
att få inleda verksamheten innan tillståndsbeslutet har vunnit laga kraft, tas en avgift enligt avgifts-
tabellen för behandling av säkerheten.

§ 15 Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag
15.1 Västkustens tillsynsnämnds miljösektion eller den tjänsteinnehavare som beslutet i huvudsa-
ken har delegerats till bestämmer om avgiften, återbetalning av avgiften, sänkning av avgiften och 
senareläggande av avgiften på de grunder som framgår av denna taxa. 

15.2 Tillståndsavgifterna bestäms i det beslut som gäller huvudsaken eller genom ett separat be-
slut som meddelas samtidigt. Om avgiften bestäms i ett separat beslut ska beslutet och fakturan 
sändas till den betalningsskyldige samtidigt som beslutet i huvudsaken. 

15.3 I fråga om de avgifter som debiteras utan förvaltningsbeslut kan man anse att avgiften i sig är 
beslut om avgiften, och något separat beslut i ärendet behöver inte fattas. Sådana avgifter är bl.a. 
avgift för registrering av verksamhet enligt miljöskyddslagens 116 §, registrering av avfallsinsam-
ling enligt avfallslagens 100 § samt tillsynsavgifter enligt taxans 11 §.

§ 16 Betalning och indrivning av avgift
16.1 Avgifter för tillstånd och behandling av ärenden ska betalas när beslutet i ärendet har vunnit 
laga kraft. En tillsynsavgift betalas årligen vid en tidpunkt som bestäms av miljöenheten. Avgifter 
för andra myndighetsuppgifter ska betalas när åtgärden är utförd.  Avgifter som tas enligt denna 
taxa ska betalas inom 14 dagar enligt fakturans förfallodag. På en försenad betalning tas en gäl-
lande dröjsmålsränta ut enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982).

16.2 Om en avgift enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas, kan den drivas in utan dom eller
utslag på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007), (MSL 
205 §, avfallslagen 145 §).

16.3 Avgifter för myndighetstillsyn och tillståndsbehandling enligt denna taxa är momsfria. För öv-
rig verksamhet tillkommer mervärdesskatt enligt lagen om mervärdesskatt. På avgifter som debi-
teras för annonseringar, experttjänster och motsvarande tillkommer mervärdesskatt.
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§ 17 Ändringssökande
17.1 En verksamhetsutövare som är missnöjd med en avgift som grundar sig på en tillsynsplan och
en taxa och som godkänts av Västkustens tillsynsnämnd kan över avgiften anföra grundbesvär 
som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och avgifter (706/2007). Fakturan ska oberoen-
de av grundbesvär betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan. Grundbesvär får anfö-
ras på den grunden att en offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. Grundbesvär riktas
till Vasa förvaltningsdomstol och inom fem år räknat från ingången av året efter det år då avgiften 
debiterades eller fordran påfördes.

§ 18 Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
18.1 Denna taxa har godkänts av Västkustens tillsynsnämnd 15 12.2021 § 63 och träder i kraft 
1.1.2022. Taxan träder ikraft oberoende av ändringssökande.

18.2 Avgiften bestäms i enlighet med denna taxa i ärenden som har inletts och kungjorts eller i öv-
rigt delgetts parterna efter att denna taxa trätt i kraft. Tillsynsavgifterna gäller för tillsyn som utförs 
fr.o.m. 1.1.2022.
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AVGIFTSTABELL, MILJÖVÅRDEN             BILAGA 1  

Tabellen innehåller avgifter till den kommunala miljövårdsmyndigheten för behandling av ett tillstånd, en 
anmälan eller andra ärenden enligt miljöskyddslagen (MSL), vattenlagen, avfallslagen, miljöskyddslagen för
sjöfarten, terrängtrafikslagen samt för tillsynsåtgärder enligt miljöskyddslagen och avfallslagen. 

BEHANDLING AV ÄRENDEN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN
Beredning av tillståndsbeslut för anläggning eller verksamhet som kräver miljötill-
stånd (miljöskyddsförordningen MSF 2 §)

Avgift

1. Skogsindustri 
- andra anläggningar som använder träskyddskemikalier än träimpregne-

ringsinrättningar, när mängden använda träskyddskemikalier överstiger 
1 ton per år

2 868 €

2. Metallindustrin
- ytbehandling av metaller eller plaster genom en elektrolytisk eller ke-

misk process där behandlingsbadens sammanlagda volym är minst 5 
och högst 30 m3.

2 868 €

3. Energiproduktion
- förbränning av bränslen i anläggningar där det finns en eller flera energi-

producerande enheter med en bränsleeffekt på minst 20 megawatt för 
förbränning av fast bränsle, och den sammanräknade bränsleeffekten 
för alla energiproducerande enheter på anläggningsområdet är under 
50 megawatt.

2 868 €

4. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier eller
bränslen

- anläggningar för tillverkning av grillkol med trä som råvara, där det till-
verkas minst 3000 ton per år

2 868 €

- andra upplag för 100 m3 - < 1000 m3 av flytande bränslen eller hälso- el-
ler miljöfarliga kemikalier i flytande form 

2 868 €

- stenkolsupplag 2 868 €

5. Verksamhet där organiska lösningsmedel används
- anläggningar där organiska lösningsmedel används och där förbruk-

ningen, frånsett den andel som binds i produkterna, är minst 10 men 
under 50 ton per år eller motsvarande toppförbrukning är minst 20 men 
under 100 kg i timmen, inklusive verksamhet där flyktiga organiska före-
ningar frigörs ur de drivgaser eller expansionsmedel som ingår i råvaror-
na.

2 868 €

6. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser
- stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än schakt-

ningsarbete där stenmaterial behandlas minst 50 dagar.
2 390 €

- permanenta stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning, eller 
flyttbara stenkrossar eller anläggningar för kalkstensmalning som är för-
lagda till ett visst område och är i användning sammanlagt minst 50 da-
gar.

2 390 €
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Om det för samma verksamhet görs granskning av en täktplan i samband med beviljande av ett miljötill-
stånd sänks avgiften med 20 % för miljötillstånden (stenbrytning och stenkross).

7. Tillverkning av mineralprodukter
- keramik- eller porslinsfabriker med en produktionskapacitet på minst 

200 ton per år
2 629 €

- lättgrusfabriker med en produktionskapacitet som överstiger 3000 ton 
per år.

2 629 €

8. Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning
- tvättinrättningar där textilier tvättas med vatten och produktionskapaci-

tet är minst 1 ton per dygn och där avloppsvattnet inte avleds till ett mil-
jötillståndspliktigt avloppsreningsverk, eller andra kemiska tvättinrätt-
ningar än registreringspliktiga inrättningar

2 629 €

9. Tillverkning av livsmedel eller foder
- anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter och 

som använder minst 100 ton animaliska råvaror per år, och där produk-
tionskapaciteten är högst 75 ton färdiga produkter per dygn.

2 629 €

- anmälningspliktiga verksamheter enligt MSL bilaga 4 inom livsmedels- 
och foderindustrin vars avloppsvatten inte avleds till ett miljötillstånds-
pliktigt avloppsreningsverk.

2 629 €

10. Djurstallar
- pälsdjursfarmer som är avsedda för minst 500 men under 2800 avelsho-

nor av mink eller iller eller för minst 250 men under 1400 avelshonor av 
räv eller sjubb, eller pälsdjursfarmer där det totala antalet djurenheter är
minst 250 men under 1200.

2 390 €

11. Trafik
- andra flygplatser än trafikflygplatser, dock inte helikopterflygplatser 

som är avsedda för räddningsverksamhet 
2 629 €

- utomhus belägna motorsportbanor 2 390 €

12. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning samt be-
handling av avloppsvatten

- avstjälpningsplatser för marksubstanser (jordtipp) för mindre än 50 000 
ton avfall per år.

2 629 €

- annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall el-
ler asfaltavfall eller annat inert avfall än behandling på avstjälpningsplats 
för mindre än 50 000 ton avfall per år.

2 629 €

- lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i verksam-
het som kan jämställas med hushåll och lagringsplatser för skrotfordon el-
ler kasserade elektriska och elektroniska produkter som klassificeras som 
farligt avfall, där lagringsplatsens lagringskapacitet är högst 50 ton.

2 629 €

- bilskrotningsanläggningar 2 629 €
- anläggningar för behandling av slaktkroppar eller animaliskt avfall, högst 

10 ton per dygn.
2 629 €

- annan återvinning eller behandling av avfall när detta sker i en anläggning
eller yrkesmässigt och den mängd avfall som behandlas underskrider 
20 000 ton per år.

2 629 €

13. Annan verksamhet
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- Andra än de  avsedda anmälningspliktiga verksamheterna enligt MSL bila-
ga 4 och 7 punkten; 

i. utomhus belägna skjutbanor 2 629 €
ii. permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring 2 629 €

iii. krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur 2 629 €

14. Verksamhet som kräver miljötillstånd enligt MSL 27 §
- avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en käl-

la eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil
2 390 €

- verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som 
avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden 
(26/1920)

2 390 €–2 868 €

- verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär som 
avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden 
(26/1920), vindkraftverk

1 195 €/kraftverk el-
ler minst 3 586 €/

tillstånd

15. Tillståndsplikt i grundvattenområden enligt MSL 28 § 1 793 €–2 868 €

Beredning av tillstånd enligt allmänt anmälningsförfarande enligt MSL kap. 10 a, § 115 a.
a) Sågverk där produktionskapaciteten är minst 20 000 m3  sågvirke per år. 2 390 €
b) Upplag för hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form, 100–<1000 

m3, ej på grundvattenområde
2 390 €

c) Livsmedels- och foderindustri vars avloppsvatten leds till ett miljötill-
ståndspliktigt reningsverk, verksamhet enligt MSL bilaga 4 punkt 4.

2 390 €

d) Djurstallar, storlek definierad i MSL bilaga 4 punkt 5 2 390 €
e) Depåer för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskinsdepåer av 

motsvarande storlek
2 390 €

f) Utomhus belägna skjutbanor som är avsedda för högst 10 000 skott per år
och som inte har en bana avsedd för hagelskytte.

2 390 €

g) Permanenta djurgårdar eller nöjesparker 2 390 €

Registrering av verksamhet enligt MSL 116 §
a) energiproducerande enheter 1–50 MW 837 €
b) asfaltstationer 837 €
c) distributionsstationer för flytande bränslen 837 €
d) kemiska tvättinrättningar 837 €
e) verksamheter eller anläggningar där organiska lösningsmedel används 837 €
f) permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter 837 €

Behandling av anmälningar enligt MSL 12 kap.
a) tillfällig verksamhet som orsakar buller och skakningar (118 §)

1. behandling med omfattande hörande
2. behandling med begränsat hörande

359 €
180 €

b) verksamhet av försöksnatur (119 §) 956 €
c) exceptionella situationer (120 §) 956 €
d) exceptionella situationer (120 §), nedbränning av byggnad eller 

kvarlämnande av urbruktagen oljecistern i marken
180 €

10

§ 63 bilaga:  Avgiftstaxa för miljövården fr.o.m. 1.1.2022, Västkustens miljöenhet



 

Tillstånd att avvika från kravet att behandla hushållsavloppsvatten enligt MSL 156 d 
§

215 €

Avgifter för tillsyn enligt MSL 168 §
Periodiska inspektioner av miljötillståndspliktig, anmälningspliktig eller registreringspliktig verksamhet, 
utifrån tillsynsprogrammet. 
- Inspektion enligt tillsynsprogrammet 385 € 

- Djurstallar och pälsfarmer 275 €
- Uppföljningsinspektion eller annan dokument-
granskning enligt tillsynsprogrammet

165 €

- Granskning av årsrapport 55 €
Enligt miljövårdstaxans 13 § ges mikroföretag en 30 % sänkning av tillsynsavgiften.

Om det för samma verksamhet görs tillsyn av en täkt samtidigt med tillsyn av ett 
miljötillstånd, anmälningspliktig eller registrerad verksamhet, beaktas detta och till-
synsavgiften för miljötillståndet sänks med 10 %. 

Beslut om godkännande av plan för uppföljning och kontroll enligt MSL 64 § 1 195 €

Beslut om ändring av kontrollvillkor enligt MSL 65 § 598 €

Tillståndets giltighet, ändring av tillståndet och avslutande av verksamheten enligt MSL 9 kap.
- beslut om att ett tillstånd ska upphöra att gälla (88 §) 239 €
- ändring av tillstånd som inletts på ansökan av en myndighet eller verksam-

hetsutövare (89 §)
55 €/h

- skriftlig utsaga som förtydligar tillståndet (92 §) 55 €/h
- villkor om avslutande av verksamheten (94 §) 1 793 €

Avgifter för tillsyn, enligt MSL 169 §, vid olyckor, olägenheter och överträdelser. 330 €/inspektion

Inspektion i fråga om tillsyn över ett föreläggande om förvaltningstvång enligt MSL 
175 och 176 §

330 €/inspektion

Inspektion i fråga om avbrytande av verksamheten enligt MSL 181 § 330 €/inspektion

Avgifter för rätt att inleda verksamhet oberoende av överklagande, enligt MSL 199 §
- avgift för behandling av ärende som gäller ställande av säkerhet 239 €
- separat beslut om tillstånd att inleda verksamhet 956 €

BEHANDLING AV ÄRENDEN ENLIGT VATTENLAGEN
Behandling av ärenden enligt vattenlagen 299–598 €

- begränsning av uttag av hushållsvatten (4 kap. 2 §)
- meningsskiljaktigheter i fråga om dikning (5 kap. 5 §)
- rätt till dikning på annans område (5 kap. 9 §)
- inledning av annat än dräneringsvatten i annans dike (5 kap. 14 §)
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BEHANDLING AV ÄRENDEN ENLIGT AVFALLSLAGEN
- behandling av anmälan om yrkesmässig avfallsinsamling som antecknas i 

avfallshanteringsregistret (100 §) 
180 €

- skäliga kostnader för mätningar och undersökningar (123 §) enligt separat räk-
ning samt 55 €/h

för använd arbets-
tid.

- periodiska inspektioner och annan regelbunden tillsyn över anläggningar 
och företag som avses i 124 § och som baserar sig på planer som avses i 124
§ 2 mom.

- Inspektion av en enskild ekopunkt och andra motsvarande insam-
lingspunkter

330 €

55 €

- åläggande om uppstädning av nedskräpat område (75 §) 55 €/h
- tillsynsåtgärder av beslutet 330 €
- meddelande om beslut i enskilt fall (125 §) 55 €/h
- tillsynsåtgärder av beslutet 330 €
- åläggande vid förseelser eller försummelser (126 §) 55 €/h
- tillsynsåtgärder av beslutet 330 €

BEHANDLING AV ÄRENDEN ENLIGT 9 KAP. I MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR SJÖFARTEN
- ändring och godkännande av avfallshanteringsplan för småbåtshamn och 

anteckning av planen i datasystemet för miljövårdsinformation   
359 €

BEHANDLING AV ÄRENDEN ENLIGT 30 § I TERRÄNGTRAFIKLAGEN 
- Tillstånd till tävlingar och övningar och för anordnande av ett enstaka eve-

nemang med motordrivna fordon i en och samma terräng
359 €

BEHANDLING AV ANDRA ÄRENDEN
- granskning av årsrapport (annan rapport än sådana som granskas med 

stöd av MSL 168 §) 
55 €

- behandling av ett uppenbart ogrundat ärende som har inletts på initiativ av 
någon annan än en myndighet eller en part som orsakas olägenhet 

120 €

- behandling av undantag från miljöskyddsföreskrifterna 180 €
- behandling av någon annan uppgift som hör till den kommunala miljö-

vårdsmyndighetens lagstadgade uppgifter 
55 €/h

- intyg, utlåtanden och dylikt på begäran av andra än myndigheter 55 €,  eller per an-
vänd arbetstid 55

€/h 

Kopior över 20 st. svartvita A4 0,40 €/sida, A3 0,60 €/sida, färg A4 1,50 €/sida, A3 2,50 €/sida
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Organ Sida

Dnr 

Utdragets riktighet intygar:
Korsholm 21.12.2021

Lisa Martens
Byråsekreterare
044 727 7379, lisa.martens@korsholm.fi 

Ytterligare information i ärendet fås av chef för miljövården Anna-Maria Mattfolk
050 336 5013, anna-maria.mattfolk@korsholm.fi 

15.12.2021Västkustens tillsynsnämnd

PROTOKOLLSUTDRAG
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