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§ 1 Tillämpningsområde

Denna taxa tillämpas på

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, så 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, 50 a §). Dessa 
prestationer gäller 

1) handläggning av anmälningar enligt 13 och 18 a §, handläggning av ansökningar om 
godkännande enligt 18 § samt de inspektioner och dokumentkontroller som gäller 
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verksamheter som avses i de paragraferna och som ingår i den kommunala 
tillsynsplanen enligt 6 §, 

2) tillsyn över efterlevnaden av förelägganden som meddelats med anledning av 
anmälningar enligt 13 § och ansökningar enligt 18 §, 

3) mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar som hör samman med 
utredning av sanitära olägenheter i verksamheter som avses i 1 punkten eller med 
säkerställande av att en olägenhet avhjälps, 

4) godkännande av en riskbedömning enligt 20 § samt övervakning och kontroll av 
hushållsvattnets kvalitet, 

5) övervakning av kvaliteten hos badvatten enligt 29 §, 

6) inspektioner (fartygsinspektioner) och beviljande av intyg enligt 6 § 4 mom., 

7) inspektioner av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen, 

8) 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. 

Kommunen har dessutom rätt att ta ut en avgift enligt en av kommunen godkänd taxa 

9)  hos fastighetens ägare eller innehavare eller hos någon annan som med stöd av 27 § är 
ansvarig för en sanitär olägenhet för en inspektion, dokumentkontroll, mätning, 
provtagning, undersökning eller utredning som har utförts i en bostad eller ett annat 
vistelseutrymme och som hör samman med en 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 i en bostad och 
bestämmande av behovet av fortsatta undersökningar i samband med inspektionen är 
dock avgiftsfri, 

10) hos en brunnsägare för undersökningar av hushållsvattnet, om det inte är fråga om en 
anläggning som levererar hushållsvatten, 

11) inspektioner i samband med tillsynen över efterlevnaden av de bestämmelser som 
utfärdats med stöd av 17 kap. i miljöskyddslagen, 

12) åtgärder i samband med flyttning av lik enligt överenskommelsen om transport av lik 
(FördrS 13/1989) samt övervakningsbesök eller inspektioner enligt en förordning som 
utfärdats med stöd av 43 §, 

13) andra inspektioner och annan dokumentkontroll, mätning, provtagning, undersökning 
och utredning som hör samman med utredning av sanitära olägenheter eller med 
säkerställande av att en olägenhet avhjälps än vad som avses i 1–4 punkten. 

Om mätningarna, provtagningarna, undersökningarna och utredningarna kan utföras 
av en utomstående part handlar det om en momsbelagd avgift.
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C) Kommunala myndigheters 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. 

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

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

2) årliga avgifter för övervakning av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat

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 kan ta ut en avgift för att täcka kostnaderna även för den centraliserade 
kontaktservicen som avses i 13 § 3 mom.

F) Övrigt

5) För intyg, utlåtanden och dylikt på begäran av andra än myndigheter. 

6) För kopior.
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§ 2 Grunder för fastställande av avgifterna

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

2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften, räntor och 
avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna.  Priset för 
kontrollpersonalens arbete är 55 euro per påbörjad arbetstimme.

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

2.4 För separat provtagning som görs av myndigheterna är taxan enligt bilaga eller i 
övriga fall 55 euro per påbörjad timme. Planmässig provtagning inom 
livsmedelstillsynen är inte separat avgiftsbelagd, utan ingår i den årliga grundavgiften
för tillsynen.

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

2.6 För intyg, utlåtanden och dylikt tas en avgift på 55 € eller per använd arbetstid 55 € 
per påbörjad timme.

2.7 För kopior tas en avgift för över 20 st., svartvita A4 0,40 €/sida, A3 0,60 €/sida, färg A4 
1,50 €/sida, A3 2,50 €/sida.

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

3.1 Som en allmän grund för avgiften för handläggning eller godkännande används 
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 kostnader för anmälan om anhängiggörande, hörande 
och beslut.

3.2 Avgift för handläggning eller godkännande tillämpas också på anmälningar och 
ansökningar som gäller betydande ändring av verksamheten samt på anmälan om 
byte av verksamhetsutövare.

3.3         I fråga om verksamhet enligt livsmedelslagen tas avgift dessutom ut för 
behandlingen av anmälan om avslutande av verksamheten.
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3.4         Handläggning av anmälningar om avbrytande och avslutande av verksamheten 
enligt hälsoskyddslagen är dock avgiftsfri.

För handläggning av anmälningar av livsmedelslokaler, för godkännande av 
anläggningar enligt livsmedelslagen samt avgifter för handläggning av anmälningar 
(registrering) som avses i 13 § och godkännande av anläggningar som avses i 18 § i 
hälsoskyddslagen tas avgifter enligt bilaga 1.

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

4.1 För inspektioner, dokumentkontroller och provtagningar som grundar sig på en 
godkänd tillsynsplan tas en tillsynsavgift ut som grundar sig på den tid som 
inspektionen tar i anspråk. Planmässig provtagning inom livsmedelstillsynen är inte 
separat avgiftsbelagd, utan den 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 bestäms utgående 
från riskbedömningen i kommunens tillsynsplan.

Avgifter som tas ut för inspektioner och åtgärder enligt tillsynsplanen tas ut enligt 
bilaga 1. Om tillsynsavgiften inte finns angiven i bilagan till taxan, bestäms avgiften 
enligt den tid som går åt till inspektionen. 

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 åtgärden tar i anspråk. I inspektionsprotokollet bör anges all 
lagstiftning som tillsynen följer vid inspektionsbesöket. (Om avgifterna klassificeras 
enligt olika verksamhetsområden, 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 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, 55 €/påbörjad timme, bestäms enligt den tid som inspektionerna tar i 
anspråk.

5.2 För inspektioner som kan grunda sig på kontroll av åtgärder som avses i 55–61 samt 
66 § i livsmedelslagen tas det ut en avgift enligt de kostnader som uppstått.

5.3 Dessutom tas en avgift ut också för annan övervakning och undersökningar i 
samband därmed, enligt bestämmelserna i artiklarna 79–85 i förordningen om 
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offentlig kontroll (EU) 2017/625. Till denna grupp hör också de kontroller som sker på
företagarens egen begäran.

5.4 För exportintyg för livsmedel tas ut en avgift enligt bilaga 1.

5.5 Avgiften, 55 €/påbörjad timme för köttbesiktningen bestäms enligt den tid som 
besiktningen tar i anspråk. 

5.6 För tillsyn eller för handläggning av anmälan om livsmedelslokal för 
mathjälpsverksamhet tas inga avgifter. 

§ 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 bilaga 1 eller 55 euro per påbörjad timme.

6.2 Det första inspektionsbesöket för konstaterande av sanitär olägenhet är avgiftsfritt.

6.3 För intyg som beviljats med stöd av 6 § (inspektion av fartyg), tas en avgift enligt 
bilaga 1.

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

7.1 Behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 § i tobakslagen

7.2 Behandling av anmälan om detaljhandel med nikotinvätska 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

7.5. Beviljande av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a § – 54 d § i 
läkemedelslagen

7.6 Årliga avgifter för övervakning av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a
§ – 54 d § i läkemedelslagen. 

Avgifter för beviljande av detaljhandelstillstånd för tobak och för årlig övervakning

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 § tar kommunen 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 
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anmälan enligt 48 § om detaljhandel med nikotinvätskor, är övervakningsavgiften 
högst dubbelt så stor.

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 Klinikavgift för besök vid kommunal veterinärmottagning

För besök vid en kommunal veterinärmottagning tas en avgift ut. Avgiften är 5 € (inkl. 
moms) / besök för enklare åtgärder, såsom vaccinering och hälsogranskning, samt 
10 € (inkl. moms) / besök för övriga mer krävande behandlingar, såsom behandling 
av sår, blodprov, kastrering av katt, sterilisering av katt, varböld, vätskedropp, 
kastrering av hund, sterilisering av hund, kejsarsnitt och annan typ av kirurgiska 
ingrepp av bukhålan, tandstensborttagning och andra tidskrävande åtgärder.

Ifall djurägaren hämtar flera djur samtidigt till mottagningen tas en avgift om 
sammanlagt högst 15 € (inkl. moms) ut av djurägaren.

§ 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 eller uttag av en avgift i övrigt är oskäligt, kan det fastställas en avgift som är 
högst 50 % högre/lägre än vad som föreskrivs i § 4. Undantaget ska motiveras i 
protokollet eller beslutet.

Den tjänsteinnehavare som utfört åtgärden beslutar om ändring av 
övervakningsavgiften 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 meddelats 
och myndigheten redan har vidtagit betydande åtgärder för handläggning av 
ansökan tas en avgift ut som motsvarar 50 % av vad som föreskrivs för 
handläggningen. 

§ 11 Avslag på eller avvisning av ansökan 

11.1 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 som motsvarar 50 % av vad som föreskrivs för 
handläggningen. 

11.2 Om kommunen beslutat avvisa ansökan tas ingen avgift ut.
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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 det belopp som tagits ut för tillsynsmyndighetens beslut från avgiften enligt 
denna taxa.

12.2 Om domstolen på grund av ändringssökande 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.

§ 13 Betalning och indrivning av avgiften

13.1 En avgift som grundar sig på tillsynsplanen faktureras för utförd inspektion.

13.2 Avgiften ska betalas senast på fakturans förfallodag. Förfallodagen kan infalla tidigast
två veckor efter att den tjänst för vilken avgiften fastställts har erhållits. 

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 dröjsmålsräntan understiger detta belopp tas 
en dröjsmålsavgift på fem euro ut i stället för dröjsmålsränta.

13.4 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 b § i hälsoskyddslagen (763/1994), 25 b § i tobakslagen
(549/2016) och 54 d § i läkemedelslagen (395/1987). 

13.5 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. Inga återbetalningar 
görs, ifall tillståndet sägs upp under pågående kalenderår.

§ 14 Grundavgift för tillsyn, livsmedelslagen (297/2021) och hälsoskyddslagen (763/1994)

14.1 Utöver de ovan nämnda avgifterna tar kommunen årligen ut en grundavgift för tillsyn
på 150 euro av tillsynsobjekt som bestäms i livsmedelslagen (297/2021, 72 §) och 
som omfattas av den planmässiga livsmedelstillsynen och som bedriver

1) primärproduktion av groddar på ett sådant godkänt primärproduktionsställe för 
groddar som avses i 9 §,

2) registrerad livsmedelsverksamhet som avses i 10 §,
3) livsmedelsverksamhet i en godkänd livsmedelslokal som avses i 11 §,
4) registrerad kontaktmaterialverksamhet som avses i 13 §.

Grundavgiften för tillsyn tas inte ut hos allmännyttiga samfund eller av lanthandlar. 
Grundavgiften för tillsyn tas inte heller ut hos företagare som bedriver sådan 
verksamhet som avses i artikel 1.3 e och artikel 10 i Europaparlamentets och rådets 
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förordning (EG) nr 853/2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel 
av animaliskt ursprung samt i artikel 12.1 a i kommissionens delegerade förordning 
(EU) 2019/624 om särskilda bestämmelser för utförandet av offentlig kontroll av 
produktion av kött och för produktions- och återutläggningsområden för levande 
musslor i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625.

Om den verksamhet företagaren bedriver på ett enskilt verksamhetsställe omfattar 
flera sådana verksamheter som avses i 72 § 1 mom. tas grundavgiften för tillsyn ut 
bara en gång.
Grundavgiften för tillsyn tas ut i början av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som 
under kalenderåret börjar omfattas av den planmässiga tillsynen ska ingen 
grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en företagare under 
kalenderåret anmäler att verksamheten avslutats upphör uttaget av grundavgift för 
tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.

14.2. Utöver de ovan nämnda avgifterna tar kommunen enligt hälsoskyddslagen 
(763/1994, 50 §) årligen ut en grundavgift för tillsyn på 150 euro av 
verksamhetsutövarna för verksamhetsställen eller verksamheter som avses i bilagan.

Om den verksamhet verksamhetsutövaren bedriver på ett verksamhetsställe 
omfattar flera sådana verksamheter som avses i 50 § 1 mom. tas grundavgiften för 
tillsyn ut bara en gång.

Grundavgiften för tillsyn tas ut i början av kalenderåret. Av ett tillsynsobjekt som 
under kalenderåret gör en anmälan om inledande av verksamhet ska ingen 
grundavgift för tillsyn tas ut för kalenderåret i fråga. Om en verksamhetsutövare 
anmäler till den kommunala hälsoskyddsmyndigheten att verksamheten avslutats, 
upphör uttaget av grundavgift för tillsyn vid ingången av det följande kalenderåret.

§ 15 Ändringssökande

15. 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 oberoende av grundbesvär betalas senast på den 
förfallodag som anges i fakturan. Grundbesvär får anföras på den grunden att en 
offentlig fordran har påförts eller debiterats felaktigt. 

 
Myndighet som handlägger grundbesvär

Grundbesvär anförs hos Vasa förvaltningsdomstol, 
Korsholmsesplanaden 43, 65101 Vasa
Postadress: PB 204, 65101 Vasa
 
Besvärstid för grundbesvär
Grundbesvär ska anföras inom fem år räknat från ingången av året efter det år då 
fordran påfördes eller debiterades. 

11

§ 6 bilaga:  Avgiftstaxa för miljöhälsovården fr.o.m. 2.5.2022



§ 16 Ikraftträdande

16.1 Avgifterna fastställs enligt den taxa som är i kraft det datum då beslutet tas eller 
handläggningen sker.

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

16.3 Denna taxa träder i kraft 2.5.2022. Västkustens tillsynsnämnd har godkänt denna taxa
genom sitt beslut 16.2.2022 § 6.
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TAXATABELL FÖR TILLSYN ENLIGT HÄLSOSKYDDSLAGEN

VERKSAMHETER SOM KRÄVER ANMÄLAN ELLER GODKÄNNANDE

Avgift för behandling 
av anmälan eller 
ansökan samt för 
ändring av 
verksamhet (€)

 Planenlig tillsyn (€)

Offentliga nöjes- och möteslokaler

 Objekt som används av barn- och unga: Klubblokaler, 
ungdomslokaler och lägercentra, eftermiddagsklubbar för barn 
och inomhuslekparker

 110 165

Inkvartering, inkvarteringslokal

 Inkvarteringslokal 110 110–220
 semestercentra eller motsvarande inkvarteringsobjekt 110 165

Allmän bastu 110 165

Allmän simhall, simbassäng, friluftsbad, badinrättning eller badstrand

 simhall 110 275
 simbassäng, friluftsbad 110 220
 badinrättning 110 275
 EU-badstrand, annan allmän badstrand 110 55–110

Skola eller läroinrättning, dag-, barn- eller åldringshem, övriga inrättningar inom socialvården

 Grundskola 110 220–275
 Gymnasium, medborgarinstitut, läroinrättningar på 

mellanstadiet
110 275

 Daghem, gruppfamiljedaghem, förskola 110  220–275
 Ålderdomshem och övrig boendeservice 110 220–275

 Skönhetssalong eller annan hudbehandling, solarium

 Skönhetssalong eller annan plats för hudbehandling, solarium  110 165

Offentligt gym eller motionssal 110 165

Vattenverk

 ≥ 5 000 användare eller över 1 000 m3/d 440 440
 Minst 50 men under 5 000 användare eller minst 10 men under 

1 000 m3/d eller annat objekt enligt förordningen 1352/2015 
385 330–385

 < 50 användare eller under 10 m3/d eller annat objekt enligt 
förordningen 401/2001

330 165–220

 För godkännande av den riskbedömning som avses i § 20 55 €/h

Begravningsplats eller gravplats 55 €/h

Intyg som beviljats med stöd av 6 § (inspektion av fartyg)
230 € + 100 % utanför arbetstid. 
Som arbetstid räknas vardagar kl. 7–18.

En årlig lagstadgad grundavgift för tillsyn enligt hälsoskyddslagen tas
ut av de objekt som berörs. 

150€/ år

PROVTAGNINGS- OCH UNDERSÖKNINGSAVGIFTER

Provtagning som görs av myndigheterna

55 € + moms/provtagningsplats 
 hushållsvatten
 badvatten (allmänt friluftsbad, simhall, badstrand, 

badinrättning samt allmän rekreations- och terapibassäng)
 övrig provtagning som hänför sig till övervakning av objekt.
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Provtagning, mätning eller annat arbete som utförs av 
myndigheten på begäran av utomstående, men som inte direkt 
är myndighetsuppgifter

120 € +moms/provtagningsplats och för den tid 
som överskrider 1 timme tas 55 € + moms för 
varje påbörjad timme. 

Prov tagna av annan än myndigheten Enligt kostnad

Laboratorieundersökningar Enligt kostnad

AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER SOM VIDTAS I BOSTÄDER OCH ANDRA VISTELESUTRYMMEN 

INOMHUSKLIMAT

Utredningar, tilläggsinspektioner och andra åtgärder enligt 
hälsoskyddslagen 27 §

55 €/h 

Provtagning av inomhusluft 55 €/h + moms
Mikrobiologiska undersökningar (kvantitativ och kvalitativ) Enligt kostnad (utomstående sakkunnig)
Kemiska undersökningar Enligt kostnad (utomstående sakkunnig)
Mätningar av sanitära förhållanden enligt förordning 545/2015 
(mätning + rapport)

55 €/h + moms

MATERIAL- OCH YTPROV

Provtagning 55 €/h + moms
Mikrobiologiska undersökningar (kvantitativ och kvalitativ) Enligt kostnad (utomstående sakkunnig)

UTOMSTÅENDE SAKKUNNIG

Undersökningar och mätningar som görs av utomstående 
sakkunnig

Enligt kostnad

Moms, mervärdesskatten är 24 %
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TAXATABELL FÖR TILLSYN ENLIGT TOBAKSLAGEN OCH LÄKEMEDELSLAGEN

AVGIFTER FÖR HANDLÄGGNING AV DETALJHANDELS-TILLSTÅND 
FÖR TOBAKSPRODUKTER/ NIKOTINVÄTSKOR/ NIKOTINPREPARAT 
OCH ANMÄLAN OM DETALJHANDEL MED NIKOTINVÄTSKOR OCH 
ANMÄLAN OM PARTIHANDEL

 

€

Försäljningstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor 220

Anmälan om detaljförsäljning av nikotinvätskor 110

Anmälan om partiförsäljning 165

ÅRLIG ÖVERVAKNINGSAVGIFT FÖR FÖRSÄLJNING AV TOBAKSPRODUKTER, NIKOTINVÄTSKOR

Detaljförsäljning av tobaksprodukter/försäljningspunkt

500Detaljförsäljning av nikotinvätskor/försäljningspunkt

Partiförsäljning/försäljningspunkt

HANDLÄGGNING AV DETALJHANDELSTILLSTÅND FÖR NIKOTINPREPARAT

Försäljningstillstånd för nikotinpreparat 165

ÅRLIG AVGIFT FÖR DETALJFÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT

Försäljning av nikotinpreparat

110
Om det på försäljningsstället finns fler 
än en försäljningspunkt höjs avgiften 
med 20 €/ försäljningspunkt.

ANSÖKAN OM RÖKFÖRBUD I BOSTADSSAMMANSLUTNINGAR

Behandling av ansökan
Avgiften fastställs enligt den arbetstid 
som åtgår för handläggningen, 55 € per
påbörjad timme
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TAXATABELL FÖR TILLSYN ENLIGT LIVSMEDELSLAGEN

LIVSMEDELSLOKALER SOM KRÄVER GODKÄNNANDE Handläggning av ansökan (€)

Verksamhet inom köttbranschen 440–660
Verksamhet inom fiskbranschen 275–495
Verksamhet inom mjölkbranschen 275–660
Verksamhet inom äggbranschen 275–330

Lagerlokal för animaliska livsmedel 220

Primärproduktionsställe för groddar 275

ANMÄLNINGSPLIKTIGA LIVSMEDELSLOKALER

Handläggning av anmälan om registrering  110
Handläggning av anmälan om avslutande av verksamhet 25

ÖVRIGT

En årlig lagstadgad grundavgift för livsmedelstillsyn tas ut av 
de objekt som berörs

150/ år

Livsmedelsprovtagning 55/objekt
Utfärdande av intyg och utlåtanden                                     Se § 2, 2.5 i taxatabellen
Laboratorieundersökningar Enligt kostnad
Exportintyg för livsmedel, kontroll av handlingar och 
utfärdande av intyg (veterinär)

120

Mer omfattande tillsyn, som krävs av mottagarlandet, av 
livsmedelslokal som exporterar animaliska livsmedel till länder
utanför Europeiska unionen

55/h

Uppföljningsinspektion av övrig primärproduktion 110

Inspektioner av anmälda livsmedelslokaler Inspektionsavgift (€)

Butiker 

110–165

Storhushåll
Industriell produktion
Transport och lagring
Införsel och utförsel (EU, tredje länder)
Livsmedelskontaktmaterialbranschen
Slakt av fjäderfä på en gård, försäljning
Slakt av kanin på egen gård, försäljning
Slaktskjul 

Inspektioner av godkända livsmedelslokaler

Köttbranschen
110–165Fiskbranschen

Mjölkbranschen
Äggbranschen 110–165
Lager 110–165
Primärproduktion (groddar) 110–165
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