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Taxa för Helsingfors stads miljö- och hälsoskydd från 1.1.2023

1 §  Tillämpningsområde

Denna taxa tillämpas på:

A) De prestationer till kommunala myndigheter som föreskrivs i livsmedelslagen
(297/2021) och som gäller:

1) anmälningar gällande registrering som avses i § 10 och § 13 samt hantering
av ansökningar och anmälningar gällande godkännande som avses i § 9
och § 11,

2) inspektion och provundersökning gällande verksamhet som avses i 1 mom. i
§ 72 som ingår i den kommunala tillsynsplanen,

3) inspektion som genomförs för att övervaka sådan uppmaning till efterlevnad
som avses i 1 mom. i § 40,

4) tillsyn över aktörer som exporterar livsmedel utanför Europeiska unionen
som avses i 1 mom. i § 51 samt exportintyg som avses i 2 mom. i den
nämnda paragrafen, och

5) inspektioner som genomförts för att utöva tillsyn över efterlevnaden av
sådana administrativa tvångsmedel och administrativa sanktioner som
avses i 9 kap. i livsmedelslagen och som baseras på underlåtenhet att iaktta
livsmedelsbestämmelserna.

Inga avgifter debiteras för inspektioner av systematisk tillsyn över registrerad
primärproduktion. Om en ny inspektion av en registrerad primärproduktion måste göras
med anledning av försummelse, debiteras en avgift för inspektionen. Mathjälpsaktörer
debiteras inte de avgifter som nämns i punkt 1 och 2.

Kommunen tar dessutom ut en avgift även för övrig tillsyn samt för inspektioner och
undersökningar i samband med tillsynen enligt vad som stadgas i artiklarna 79–85 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 625/2017 (härefter
kontrollförordningen).

B) De prestationer av kommunala myndigheter som föreskrivs i hälsoskyddslagen
(763/1994) och som gäller:

6) Behandling av anmälningar som avses i § 13 och § 18 a i
hälsoskyddslagen, behandling av anmälningar med anknytning till
godkännande som avses i § 18 samt i dessa paragrafer avsedda
inspektioner och dokumentinspektioner som ingår i kommunens tillsynsplan,
som avses i § 6, och som riktas till åtgärder som avses i ovan nämnda
paragrafer,

7) tillsyn över föreskrifter som getts utgående från anmälningar som gjorts med
stöd av § 13 och ansökningar som gjorts med stöd av § 18,

8) mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar riktade till
åtgärder som avses i punkt 6 och som anknyter till utredning av hälsofaror
eller säkerställande av eliminering av faran,

9) godkännande av en riskbedömning i enlighet med § 20 samt övervakning av
och tillsyn över kvaliteten på hushållsvatten,

10) tillsyn över kvalitet på badvatten i enlighet med § 29,
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11) inspektion (fartygsinspektion) och beviljande av intyg som avses i 4 mom. i
§ 6, och

12) inspektioner av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen.

Andra prestationer enligt en godkänd taxa, som gäller:

13) 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

14) 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 §,

15) annan inspektion eller dokumentinspektion samt mätning, provtagning,
undersökning och än vad som avses i punkt 13–14 som anknyter till
utredning av hälsofaror eller säkerställande av eliminering av faran.

Om mätningarna, provtagningarna, undersökningarna och utredningarna kan låta göras
av en utomstående, är det fråga om en momspliktig avgift.

C) De prestationer till kommunala myndigheter som föreskrivs i tobakslagen och som
gäller:

16) handläggning av ansökningar om tillstånd för detaljhandel som avses i § 44,

17) handläggning av anmälningar om detaljhandel med nikotinvätska som avses
i § 48,

18) handläggning av anmälningar om partihandel som avses i § 50,

19) handläggning av meddelanden om rökförbud som avses i § 79 och

20) den årliga övervakningsavgiften för detaljhandelstillstånd som avses i § 91.

D) De prestationer till kommunala myndigheter som föreskrivs i läkemedelslagen och
som gäller:

21) beviljandet av tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat som avses i § 54
a, och

22) inspektionsåtgärder som avses i § 54 c.

2 § Grunderna för fastställande av avgifterna:

2.1 Avgifterna baserar på de genomsnittliga totalkostnader som tillsyn, inspektion,
provtagning och undersökning av prover medför för myndigheten samt på tobakslagen.

2.2 I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften, räntor och
avskrivningar och en andel av förvaltningskostnaderna. Tillsynspersonalens timarvode
uppgår till 67 euro.

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

2.4 Avgifterna tas ut enligt de bifogade avgiftstabellerna.
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2.5 Provtagning i enlighet med livsmedelslagen är inte separat avgiftsbelagd, utan den ingår
i den årliga grundavgiften för tillsynen. Undersökningar av livsmedelsprover är
avgiftsbelagda, såvida inget annat bestäms av rimlighetsskäl.

2.6 Provtagningar och undersökningar av prover är avgiftsbelagda, såvida inget annat
bestäms av rimlighetsskäl.

3 § Avgifter för handläggning och godkännande. Avgifter för handläggning av anmälan
enligt § 10 och § 13, och avgifter för handläggning av ansökan och anmälan enligt § 9 och § 11
i livsmedelslagen, avgifter för handläggning av anmälan i enlighet med § 13 i
hälsoskyddslagen, avgifter för godkännande av anläggningar enligt § 18 i hälsoskyddslagen
och avgifter för handläggning av anmälan om bostadssamfundens rökningsförbudansökan
enligt § 79 i tobakslagen.

3.1 Omfattningen av handläggningen eller godkännandet utgör allmän grund för
fastställandet av avgiften för handläggningen eller godkännandet. Avgiften bestäms på
basis av åtgången arbetstid för handläggning av ansökan eller anmälan.

Handläggning av anmälan i enlighet med § 10 och § 13 i livsmedelslagen och
handläggning av anmälan i enlighet med § 13 i hälsoskyddslagen innefattar kontroll av
uppgifterna i anmälan, överföring av uppgifterna till myndighetens databas över
tillsynsobjekt, preliminär riskbedömning samt sändande av intyg till aktören.

I arbetstiden som gått åt för handläggning av avgifter för handläggning av ansökan eller
anmälan av i § 9 och § 11 i livsmedelslagen avsedd ansökan eller anmälan och avgifter
för godkännande av i § 18 i hälsoskyddslagen avsedda anläggningar ingår inspektioner
för ibruktagande av lokaler, inspektioner av handlingar, handläggningen av ansökan
samt beslut om godkännande.

Arbetstiden för handläggning av ansökan om bostadssamfunds rökningsförbudansökan
enligt 79 § i tobakslagen omfattar granskning av dokument, behandling av ansökan samt
hörande av sakägare och förberedelse av beslutet om förbud. Utöver
behandlingsavgiften som grundar sig på behandlingstid inkasseras ytterligare kostnader
för hörande och för delgivande av beslutet såsom kostnader för postning och
meddelanden.

3.2 Avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas också på anmälningar eller
ansökningar om väsentlig ändring av verksamhet, och på anmälan om byte av aktör.
Ingen avgift tas dock ut för handläggningen av en anmälning om ändring av
verksamhetsutövare om det är fråga om en handläggning / ändring som enbart kräver
föga arbete. Vad gäller verksamhet i enlighet med livsmedelslagen debiteras dessutom
en avgift för handläggning av anmälan om upphörande av verksamhet.

3.3 Avgiften för godkännande tillämpas också på villkorliga beslut om godkännande i
enlighet med livsmedelslagen. För det första villkorliga godkännandet tas avgiften för ny
verksamhet ut och för de följande tas avgiften för väsentlig ändring av verksamheten ut i
enlighet med den bifogade avgiftstabellen.

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

4.1 För inspektioner och provtagningar utifrån godkända tillsynsplaner tas en tillsynsavgift ut
som utgår från tiden som åtgått till inspektionen. I inspektionen ingår förberedelserna för
den, den genomsnittliga restiden, inspektionen i sig och skrivande av
inspektionsprotokollet. Inspektionen eller dokumentinspektionen kan även göras per
telefon eller via distansuppkoppling utan besök på plats.
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Inspektionens innehåll och tiden som i genomsnitt går åt vid inspektioner av respektive
typ av tillsynsobjekt föreskrivs i tillsynsplanen och kvalitetssystemet för Helsingfors stads
miljö- och hälsoskydd. Inspektionsfrekvensen för tillsynsobjektet utgår från
riskbedömningar. Om en livsmedelslokal har verksamhet av olika slag bestäms
inspektionsfrekvensen och avgiften utifrån den mest riskutsatta verksamheten.

4.2 En kombinerad avgift tas ut om flera åtgärder inom tillsynen utförs samtidigt vid ett
tillsynsobjekt. Om man vid samma inspektionsbesök utför inspektioner vid objektet utifrån
flera lagar om miljö- och hälsoskyddet tas avgiften ut för den huvudsakliga inspektionen
och som tilläggsavgift 50 procent av avgiften för övriga inspektioner som utförs vid
samma tidpunkt.

4.3 För inspektioner av i tillsynsplanen antecknade detalj- eller partihandelsställen för
tobaksprodukter och nikotinvätskor samt nikotinpreparat eller rökförbud och
rökrestriktioner för dessa tas ingen separat avgift ut. Den årliga tillsynsavgiften i
anslutning till tillstånd för detalj- eller partihandel med tobaksprodukter, nikotinvätskor
samt nikotinpreparat täcker alla planenliga inspektioner.

5 § Avgifter som tas ut för övriga inspektioner i enlighet med livsmedelslagen

5.1 För tillsyn över livsmedelslokaler som exporterar livsmedel utanför Europeiska unionen
tas en separat avgift ut för de delar som exporten enligt köparlandets krav kräver en mer
omfattande tillsyn än normalt. Avgiften fastställs utifrån tiden som gått åt vid
inspektionerna.

5.2 För inspektioner som kan baseras på tillsyn över åtgärder som avses i § 55–61 samt
§ 66 i livsmedelslagen tas en avgift ut på basis av kostnaderna som uppkommer.

5.3 Därtill tas även avgifter för annan tillsyn och därmed anknytande undersökningar ut så
som föreskrivs i artiklarna 79–85 i kontrollförordningen. Till den här gruppen hör även
inspektioner i livsmedelslokal som görs på begäran av aktören innan verksamheten
inleds, och inspektioner utanför tillsynsplanen som utförs för att säkerställa att fel och
brister har korrigerats. Ingen avgift tas dock ut för inspektioner som utförs utgående från
anmälningar om misstänkta fel, om det inte är fråga om en förnyad inspektion utförd med
anledning av att bestämmelserna inte har följts. Dessutom tas en avgift ut för andra
åtgärder som orsakas av att bestämmelserna inte följts, såsom på grund av märkningen
eller förstörning av livsmedelspartier på grund av ett förbud som getts åt aktören.

5.4 För exportintyg för livsmedel tas avgifter ut utifrån de faktiska kostnaderna.

5.5 För tillsyn över livsmedel importerade till den interna marknaden enligt förordningen om
särskilda salmonellagarantier tas en skild avgift ut.

6 § Avgifter som tas ut för vissa inspektioner och mätningar utifrån hälsoskyddslagen

6.1 För inspektioner, mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar för utredning
av i 27 § i hälsoskyddslagen avsedda sanitära olägenheter eller för att kontrollera att en
olägenhet har avlägsnats tas utifrån den bifogade avgiftstabellen en avgift ut som täcker
kostnaderna.

6.2 Det första inspektionsbesöket för att utreda en sanitär olägenhet är avgiftsfri.
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7 § Avgift för försäljningstillstånd enligt tobakslagen och läkemedelslagen och årlig
tillsynsavgift för försäljningstillståndet

7.1 För handläggningen av ansökan om detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter,
nikotinvätskor och nikotinpreparat samt för handläggningen av anmälan om detaljhandel
eller partihandel med nikotinvätskor och för den årliga tillsynen av dessa debiteras en
avgift enligt den bifogade avgiftstabellen.

För ett tidsbundet detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter och nikotinvätskor för mindre
än sex månader är den årliga tillsynsavgiften 50 procent av den avgift som tas ut i övriga
fall. Beloppet av den årliga tillsynsavgiften utgår från antalet försäljningsställen i
försäljningslokalen.

8 § Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall och jämkning av avgiften

8.1 För de inspektioner eller handläggningar av anmälningar eller ansökningar utifrån
tillsynsplanen som kräver speciellt mycket eller lite arbete kan ett påslag eller avdrag
fastställas som är högst 50 procent av avgiften utifrån 2 §.

8.2 I händelse att tillämpandet av taxan leder till uppenbara orimligheter med hänsyn till
tillståndets eller anmälans karaktär och betydelse kan man av utomordentligt särskilda
skäl ta ut ingen avgift alls eller en som är lägre än den taxeenliga avgiften. Avgiften för
handläggningen av en anmälan eller en ansökan ska även i detta fall i regel vara minst
50 procent av avgiften som man annars skulle ta ut.

8.3 Beslut om ändring av tillsynsavgiften i ett undantagsfall eller ändring av avgiften för
handläggning av anmälning eller ansökan fattas av stadsmiljönämndens miljö- och
tillståndssektion i de ärenden som den har fattat beslut i samt av miljötjänsternas
tjänsteinnehavare i de ärenden som ligger inom ramen för deras beslutanderätt.

9 § Återkallande eller förfallande av ansökningar och anmälningar

9.1 Om en sökande återkallar sin ansökan eller anmälan eller om handläggningen av
ärendet vid den kommunala myndigheten förfaller av annan orsak innan ett beslut eller
intyg har getts och myndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för handläggningen av
ärendet, tas en avgift ut utifrån tiden som åtgått för handläggningen.

10 § Ansökan som avslås, ansökan eller anmälan som lämnas obehandlad

10.1 För en ansökan som fått avslag eller om den i anmälan avsedda verksamheten utifrån
hälsoskyddslagen är förbjuden tas en avgift ut utifrån denna taxa. Om grunderna för
avslaget eller förbudet är så tydliga att det inte har funnits grunder till att behandla
ärendet mer omfattande, fastställs avgiften utifrån tiden som åtgått vid handläggningen.

10.2 Vid beslut att ansökan inte tas till behandling tas ingen avgift ut.

11 § Handläggningsavgifter för återförvisade ansökningar

11.1 Om en domstol utifrån ändringssökande förvisar ärendet till ny handläggning, avräknas
från avgiften utifrån denna taxa de belopp som har tagits ut för beslut som
tillsynsmyndigheten har fattat i samma ärende tidigare.
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11.2 Om en domstol upphäver beslutet utifrån att den sökande inte behöver det beslut för
godkännande som ansökningen gäller, betalas de avgifter som eventuellt har tagits ut
tillbaka i sin helhet.

12 § Betalning och indrivning av avgifter

12.1 För genomförda inspektioner debiteras en avgift enligt tillsynsplanen förutom
inspektioner enligt tobakslagen av detaljhandelsställen för tobaksprodukter och
nikotinvätskor, inspektioner av rökförbud och rökrestriktioner eller inspektioner av
försäljningsställen för nikotinpreparat enligt läkemedelslagen.

12.2 Avgifterna ska betalas senast på förfallodagen som anges i respektive faktura.
Förfallodatumet kan infalla tidigast två veckor efter att tjänsten som avgiften utgår ifrån
har erhållits.

12.3 Om en avgift som föreskrivits för en åtgärd inte har betalats på förfallodagen, tas en årlig
dröjsmålsränta på det försenade beloppet ut utifrån den i 4 § i räntelagen (633/1982)
avsedda räntefoten. Om dröjsmålsräntans belopp understiger fem euro, tas en
dröjsmålsavgift på fem euro ut i stället för räntan.

12.4 Om en avgift enligt taxan trots påminnelser inte har betalats, kan den indrivas genom
utsökning utan separat dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om
verkställighet av skatter och avgifter (706/2007) LL (297/2021) 74 §, HsL (763/1994) 50
§, TobL (549/2016) 25 b § och LäkemL (395/1987) 54 d §.

12.5 Den årliga tillsynsavgiften för detalj- eller partihandelsställen för tobaksprodukter och
nikotinvätskor faktureras per kalenderår. Dagen för fastställandet av avgiften är under det
första året det datum då försäljningstillståndet beviljades och under de därefter följande
åren den 1 januari. Om tidpunkten för inledning av verksamheten som angivits i ansökan
infaller efter 1.12, tas den årliga tillsynsavgiften inte ut för året då försäljningstillståndet
beviljades. Den årliga tillsynsavgiften för detalj- eller partihandelsställen för
tobaksprodukter och nikotinvätskor debiteras inte efter att tillståndet har förfallit. Avgifter
återbetalas inte.

12.6 Den årliga tillsynsavgiften för detaljhandel med nikotinpreparat enligt läkemedelslagen
faktureras per kalenderår. Dagen för fastställandet av avgiften är under det första året
det datum då försäljningstillståndet beviljades och under de därefter följande åren den
1 januari. Om tidpunkten för inledning av verksamheten som angivits i ansökan infaller
efter 1.12, tas den årliga tillsynsavgiften inte ut för året då försäljningstillståndet
beviljades. Uttaget av en årlig tillsynsavgift för tillstånd för detaljhandel med
nikotinpreparat upphör när tillståndet förfaller. Avgifter återbetalas inte.

13 § Ändringssökande

13.1 Den som är missnöjd med en avgift som grundar sig på en godkänd tillsynsplan eller
taxa kan anföra ett grundbesvär som avses i 9 § i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (706/2007). Fakturan måste betalas senast på fakturans förfallodag trots att ett
grundbesvär har anförts. Grundbesvär kan anföras med motiveringen att en offentlig
fordran har påförts eller debiterats felaktigt. Grundbesvär anförs hos Helsingfors
förvaltningsdomstol. Grundbesvär ska anföras inom fem år efter ingången av året efter
det år då fordran påfördes eller debiterades.
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14 § Ikraftträdande

14.1 Avgifterna fastställs utifrån taxan som gäller den dag då ett beslut ges i ärendet eller på
ärendets handläggningsdatum.

14.2 Storleken på avgiften för den årliga tillsynen av detalj- eller partihandelsställen för
tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat fastställs enligt den gällande taxan
vid tidpunkten för justeringen av avgiften.

14.3 Denna taxa träder i kraft 1.1.2023.
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Avgiftstabeller till taxan för Helsingfors stads miljö- och hälsoskydd 1.1.2023

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL
Livsmedelstillsyn
1 Handläggning av anmälningar av registrerade livsmedels- och kontaktmaterialverksamheter

 Inledande av verksamhet, väsentlig ändring av verksamhet, byte av
verksamhetsutövare

180 euro

 Avslutande av verksamhet 90 euro
2 Dokument- och distansinspektion Avgift i enlighet med verksamheten eller

ärendet (3–16) som minskas med
resetiden (33 euro)

Inspektion Förnyad
inspektion

euro euro
3 Försäljning av livsmedel

 Detaljförsäljning av livsmedel, försäljningsyta för
livsmedlen ≤200 m2

 Apotek
 Webbutik 1–99 produkter

235 170

 Detaljförsäljning av livsmedel, försäljningsyta för
livsmedlen >200 m2

 Webbutik ≥100 produkter

300 235

 Annan försäljningsplats eller mobila
livsmedelslokaler med låg risk (t.ex. försäljning av
grönsaker eller kaffe)

 Glasskiosk

170 110

4 Servering av livsmedel
 Restaurang, café, grill-/snabbmatsrestauranger

eller catering med ≤50 portioner/dygn
235 170

 Restaurang, café, grill-/snabbmatsrestauranger
eller catering med >50 portioner/dygn

270 210

 Pubar som enbart serverar dryck 170 110
 Central- eller storkök (t.ex. personalrestaurang,

sjukhuskök eller kök i daghem/skolor) ≤500
portioner/dygn

 Serveringskök

235 170

 Central- eller storkök (t.ex. personalrestaurang,
sjukhuskök eller kök i daghem/skolor) >500
portioner/dygn

270 210

5 Industriell produktion
 Industriell produktion, verksamhet med låg risk

(t.ex. förpackning av kryddor, deltidsverksamhet),
bagerier, framställning av kombinationslivsmedel,
annan framställning av livsmedel, <1 miljon
liter/<10 000 kg

235 170

 Industriell produktion, såsom bagerier, framställning
av kombinationslivsmedel, annan framställning av
livsmedel, 1–100 miljoner liter/10 000–1 miljon kg

300 235

 Industriell produktion, såsom bagerier, framställning
av kombinationslivsmedel, annan framställning av
livsmedel, >100 miljoner liter/över 1 miljon kg

365 300

6 Transport av livsmedel 235 170
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Inspektion Förnyad inspektion
euro euro

7 Livsmedelslager (andra än anstalter som
hanterar animaliska livsmedel),
partiförsäljning, import av livsmedel
 Livsmedelslager ≤200 m2, partiförsäljning och

import, småskalig verksamhet/verksamhet
med låg risk

235 170

 Livsmedelslager >200 m2, partiförsäljning och
import, medelstort, stort

300 235

8 Livsmedelslokal i anslutning till hemmet 170 110

9 Platser för primärproduktion 170

10 Tillverkning, vidare förädling, import,
distribution och marknadsföring av
livsmedelskontaktmaterial

235 170

11 Andra livsmedelslokaler som inte nämns i
tabellen

Utifrån åtgången tid (67 euro/h) och dessutom
0,5 h resetid (33 euro)
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12 Godkända livsmedelslokaler och platser för
primärproduktion av groddar

Avgift för handläggning
av ansökan

Inspektionsavgift

Ny
verksamhet

Ändring av
verksamhet

Inspektion Förnyad

euro euro euro euro
Anläggningar i kött- och fiskbranschen
 Produktion <10 000 kg/år 805 520 270 200
 Produktion 10 000–1 miljon kg/år 1 265 930 330 270
 Produktion >1 miljon kg/år 1 965 1 450 370 300
Anläggningar i mjölkbranschen
 Produktion <10 000 kg/år 520 405 270 200
 Mjölkbranschen, mängden obehandlad mjölk

som tas emot <5 miljoner liter/år
805 520 300 230

 Mjölkbranschen, mängden obehandlad mjölk
som tas emot >5 miljoner liter/år, produktion
>10 000 kg/år

1040 805 370 300

Anläggningar i äggbranschen
 Produktion ≤10 000 kg/år 350 295 270 200
 Produktion 10 000–10 miljoner kg/år 690 470 330 270
 Produktion >10 miljoner kg/år 805 520 370 300
Anläggningar som lagrar livsmedel av animaliskt
ursprung

520 405 300 230

Platser för primärproduktion av groddar 355 180 270 200
Förnyad inspektion av godkänd livsmedelslokal i
samband med en planenlig inspektion

Om en förnyad inspektion görs i samband med
en inspektion enligt den planenliga inspektionen,
uppbärs en extra avgift för en timme (67 euro) för

inspektionen
13 Anmälan om upphörande av godkänd

verksamhet
90 euro

14 Tillsyn av åtgärder utifrån underlåtelse av att
följa livsmedelsföreskrifterna

Utifrån åtgången tid (67 euro/h) och dessutom
0,5 h resetid (33 euro)

15 Inspektioner enligt punkt 5.3 i taxan och andra
inspektionsåtgärder

Utifrån åtgången tid (67 euro/h) och dessutom
0,5 h resetid (33 euro)

16 Tillsyn av import av livsmedel av animaliskt
ursprung till den interna marknaden (särskilda
salmonellagarantier)
 i samband med annan planenlig inspektion
 separat inspektion

• Till inspektionen (bortsett från förnyad
inspektion) läggs en tilläggsavgift på 110
euro till

• 235 euro och förnyade inspektioner 170 euro

17 Avgifter för provtagningar och undersökningar euro
 Laboratorieundersökningar Utifrån kostnaderna

18 Tillsyn av livsmedelsexport euro
 Exportintyg 55
 Exportintygsunderlag utskrivna på

säkerhetspapper 22
 Tillsyn, som köparlandet kräver och som är mer

omfattande än normalt, av livsmedelslokaler
som exporterar livsmedel utanför Europeiska
unionen eller rådgivning och utredningar kring
godkännande av export

Enligt åtgången tid (67 €/h) och dessutom 0,5 h
resetid (33 €) vid inspektioner
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Bilaga 2

AVGIFTSTABELL
Tillsyn av hälsoskyddet
ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
Handläggning av anmälan
(Inledande av verksamhet, väsentlig ändring av
verksamhet och byte av verksamhetsutövaren)

180 euro

I situationer som kräver mer arbete än vanligt
debiteras avgiften för handläggningen av
anmälning utgående från använd tid (67
euro/h)

Inspektioner utifrån anmälan Avgiften fastställs enligt inspektionsavgiften
för respektive lokaltyp enligt tabellen nedan

PLANENLIG TILLSYN OCH TILLSYN AV FÖRESKRIFTER
Inspektion Förnyad inspektion

euro euro
1 Lokal avsedd för inkvarteringsverksamhet

Hotell, gästhem (vandrarhem, pensionat,
sommarhotell och andra motsvarande),
lägenhetshotell, motell och resandehem,
inkvarteringslokaler i semesteranläggningar och på
campingplatser, inkvarteringskasern,
flyktingförläggning

540 470

Inredda lokaler, semesterbostäder eller utrymmen för
inkvartering (bed & breakfast-boende i utrymmen
som är avsedda för ändamålet, natthärbärgen och
andra motsvarande)

205 205

2 För allmänheten öppna konditionssalar,
motionslokaler, bastur, badanläggningar,
simhallar, utebassänger och badstränder
Idrottshallar, ishallar, konditionssalar, Crossfit-gym
eller motionslokaler som är öppna för allmänheten
där det finns fler än ett utrymme som är avsett för
motion och idrott

405 335

Motionslokaler som är öppna för allmänheten och
som har högst ett utrymme som är avsett för motion
och idrott

205 205

Bastur som är öppna för allmänheten (huvudsakligt
användningsändamål)

305 240

Simhallar, utebassänger eller badanläggningar 605 540
Andra bassänglokaler som är öppna för allmänheten 470 405
Allmänna badstränder 405 335
Små allmänna badstränder 335 270

3 Daghem och plats för anordnande av verksamhet
som hänför sig till barns och ungas
sammankomster samt läroanstalter som ordnar
förskoleundervisning eller grundläggande
utbildning, yrkesutbildning, gymnasieutbildning,
högskoleutbildning, grundläggande
konstundervisning eller fritt bildningsarbete eller
plats för ordnande av undervisning
Plats för anordnande av verksamhet som hänför sig
barns och ungas sammankomster, plats för
ordnande av undervisning

370 305

Gruppfamiljedaghem, läroanstalter som ordnar
förskoleundervisning eller grundläggande utbildning,
yrkesutbildning, gymnasieutbildning och
högskoleutbildning

• <1 000 m2 540 470
• >1 000 m2 640 570
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Inspektion Förnyad inspektion
euro euro

4 Verksamhetsenhet inom socialvården som ger
fortlöpande vård
Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg
eller enheter inom socialvården som tillhandahåller
institutionsvård, barnskyddsanstalter, mödra- och
skyddshem

 <500 m2 370 305
 >500 m2 540 470

5 Solarietjänster, verksamhet med ingrepp i
huden och skönhetssalonger som förutsätter
särskild hygien

 högsta antal kunder i lokalen samtidigt <5 205 205
 högsta antal kunder i lokalen samtidigt >5 335 270

6 Andra lokaler och inrättningar än sådana som
avses i 1–5 punkten samt sådan verksamhet
som, med beaktande av besökarantalet eller
verksamhetens karaktär, kan orsaka sanitär
olägenhet

Utifrån åtgången tid (67 euro/h) och dessutom
0,5 h resetid (33 euro)

7 Utomstående tjänster och utredningar Utifrån kostnaderna

ANLÄGGNINGAR SOM LEVERERAR HUSHÅLLSVATTEN
Handläggningsavgi
ft för ansökan eller
anmälning

Inspektion Förnyad
inspektion

8 Vattenverk euro euro
 ≥5 000 användare eller över 1 000 m3 Enligt den tid som

använts (67 euro/h)
1 080 540

 <5 000 användare eller under 1 000 m3

 annat objekt utifrån förordningen
1352/2015

Enligt den tid som
använts (67 euro/h)

(67 euro/h) och därtill 0,5
h restid (33 euro)

 <50 användare eller under 10 m3

 andra objekt enligt förordning 401/2001
Enligt den tid som
använts (67 euro/h)

(67 euro/h) och därtill 0,5
h restid (33 euro)

AVGIFTER FÖR PROVTAGNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR
euro

9 Provtagningar som utförs av myndigheter 67
 hushållsvatten
 badvatten (allmänna lokaler med

simbassäng, allmänna badstränder, små
allmänna badstränder)

 övriga (utifrån tillsynen av föreskrifter som
utfärdats utifrån
anmälningar/ansökningar/inspektioner
under punkterna 1–9, utom om de ingår i
avgifterna för åtgärder som har vidtagits i
bostäder eller andra vistelseutrymmen)

10 Provtagningar som utförs av andra än myndigheter Utifrån kostnaderna
11 Laboratorieundersökningar Utifrån kostnaderna



6

AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I BOSTÄDER ELLER ANDRA VISTELSEUTRYMMEN
euro

12 Inspektion som utförts för att utreda en sanitär
olägenhet enligt 26 § i hälsoskyddslagen eller för att
kontrollera att olägenheten har avlägsnats

Utifrån åtgången tid (67 euro/h) och
dessutom 0,5 h resetid (33 euro)

13 Provtagningar på inomhusluft 200 + moms
14 Bullermätning

 nattliga inspektioner som kräver mer arbete än
vanligt

270 + moms
535 + moms

15 Undersökningar och mätningar samt laboratorieanalyser
som man låter en utomstående expert eller ett
laboratorium utföra

Utifrån kostnaderna

AVGIFTER ENLIGT DET INTERNATIONELLA HÄLSOREGLEMENTET (IHR)
euro

16 Intyg om inspektion av fartyg samt befrielse från
sanitära åtgärder/sanitära åtgärder

• små fartyg
(t.ex. bogserbåtar, fraktfartyg och pråmar)
• passagerarfartyg
• stora passagerarfartyg på över 220 meter

235

300
480

17 Förlängning av giltighetstiden för sanitetsintyg för fartyg 135

ÅTGÄRDER MED ANKNYTNING TILL FÖRFLYTTNING AV LIK
euro

18 Tillstånd för liktransporter 150
19 Inspektioner enligt en förordning som utfärdats med stöd

av § 43 i hälsoskyddslagen
Utifrån åtgången tid (67 euro/h)
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Bilaga 3

AVGIFTSTABELL
Tobakstillsyn och tillsyn av nikotinpreparat
AVGIFT FÖR HANDLÄGGNING AV ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL DETALJFÖRSÄLJNING AV
TOBAKSPRODUKTER OCH NIKOTINVÄTSKOR SAMT ANMÄLAN OM DETALJFÖRSÄLJNING OCH
PARTIFÖRSÄLJNING AV NIKOTINVÄTSKOR

euro
1 Ansökan om tillstånd till detaljförsäljning av

tobaksprodukter och nikotinvätskor
205

2 Anmälan om detaljförsäljning av nikotinvätskor 105
3 Anmälan om partiförsäljning 105
ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT FÖR TOBAKSPRODUKTER, NIKOTINVÄTSKOR OCH PARTIER
4 Varje försäljningsdisk för tobaksprodukter eller

nikotinvätskor på försäljningsstället
500

5 Varje försäljningsdisk på ett partiförsäljningsställe 500
AVGIFT FÖR HANDLÄGGNING AV TILLSTÅND TILL DETALJFÖRSÄLJNING AV
NIKOTINPREPARAT
6 Ansökan om tillstånd till detaljförsäljning av

nikotinpreparat
205

ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT FÖR NIKOTINPREPARAT
7 Detaljförsäljningsställe för nikotinpreparat 125
AVGIFT FÖR HANDLÄGGNING AV BOSTADSSAMFUNDS ANSÖKAN OM RÖKNINGSFÖRBUD
8 Bostadssamfunds ansökan om rökningsförbud Avgift utifrån åtgången tid (67 euro/h) och

dessutom övriga utgifter utifrån
kostnaderna för hörande och meddelande
om beslut


