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TAXA FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖSKYDDSMYNDIGHET 

Godkänd av Helsingfors stads stadsmiljönämnds miljö- och tillståndssektion 10.6.2021. 

1 § Tillämpningsområde 

För handläggning av tillstånd, anmälningar, vissa inspektioner eller andra ärenden enligt 

miljöskyddslagen (527/2014), vattenlagen (587/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten (1672/2009), 

marktäktslagen (555/1981), avfallslagen (646/2011), terrängtrafiklagen (1710/1995), sjötrafiklagen 

(782/2019) och lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) samt 

tillsyn enligt miljöskyddslagen och avfallslagen tas en handläggningsavgift ut enligt grunderna i denna 

taxa. 

2 § Grunderna för fastställande av avgifterna 

I en bilaga till denna taxa uppräknas de prestationer som är offentligrättsliga prestationer och för vilka 

fasta handläggningsavgifter tas ut. Avgifterna bygger på beloppet av de genomsnittliga totala 

kostnaderna som handläggningen av tillstånd och anmälningar och andra tillsynsuppgifter orsakar 

myndigheten. I tillsynsinspektionen ingår förberedelserna för inspektionen, den genomsnittliga restiden, 

inspektionen i sig och skrivandet av en inspektionsrapport. Grunden för avgifterna följer principen om 

självkostnad. 

Avgiften för granskning av en ansökning och plan om marktäkt i enlighet med marktäktslagen fastställs 

enligt den i ansökningen angivna substansmängdens volym som ska tas, per tillstånd, i enlighet med 

bilagan. Tillsynsavgiften för täktverksamhet fastställs årligen enligt mängden som tagits föregående år i 

enlighet med bilagan. Volymen för marksubstans anses vara den tillåtna marksubstansen som tas, i 

naturligt tillstånd (kubikmeter i fast mått), varav man för att bestämma avgiften för delen som överskrider 

500 000 m3beaktar 50 procent. 

 

Tillståndsinnehavaren är skyldig att betala den första årliga tillsynsavgiften från och med begynnelseåret 

för marktäkt och de följande granskningsavgifterna årligen vid en av staden bestämd tidpunkt. 

Täktverksamheten anses påbörjad när man i området börjar avlägsna ytjord 

eller göra annat förberedande arbete. Den årliga granskningsavgiften tas ut ända tills 

landskapsbyggandet har utförts godkänt till slut. 

På den i 4 a § i marktäktslagen och 47 a § i miljöskyddslagen avsedda ansökningen om 

marktäktstillstånd och gemensamma behandlingen av miljötillståndsansökningar, samt uppbärningen av 

kostnader som orsakas av det gemensamma tillståndet, tillämpas de i bilagan nämnda avgifterna i 

enlighet med marktäktslagen. 

3 § Grundavgifter 

Avgifterna som tas ut för handläggning av tillstånd och andra ärenden samt tillsynen av marktäkt anges i 

den bifogade avgiftstabellen. 

4 § Avgifter som beror på förfarandets omfattning 

Förutom grundavgiften i 3 § ovan tas dessutom följande avgifter ut för handläggning av ett ärende: 
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a utlåtande av en expertmyndighet enligt uppvisad faktura samt en behandlingsavgift på 130 

euro per utlåtande, 

b konsult- eller expertutredning enligt särskild faktura, 

c kostnaderna för ordnande av ett i miljöskyddsförordningen 13.2 § avsett tillfälle för 

hörande eller en dito avsedd syn samt en behandlingsavgift på 130 euro per tillfälle, 

d kostnaderna för annonsering, om tillståndsansökan eller anmälan gäller verksamhet 

av en omfattning och med miljökonsekvenser som kräver såväl att en kungörelse om att 

ansökan är anhängig som att ett meddelande om beslutet ska publiceras i tidningar. 

5 § Sänkning och höjning av avgifter 

I följande fall kan avgiften för behandling fastslås till 50 procent lägre än avgiften i 3 §: 

- arbetsmängden som krävs för behandlingen av ärendet är betydligt mindre än i genomsnitt, 

- ansökningen gäller en väsentlig ändring av verksamheten eller en justering, förnyelse eller 

ändringar av tillståndsbestämmelserna, 

- det är fråga om en ringa teknisk ändring av beslutet om anmälan. 

I följande fall kan avgiften för behandling fastslås till 50 procent högre än avgiften i 3 §: 

-  den arbetsmängd som behandlingen av en anmälan i enlighet med 118 § i miljöskyddslagen 

kräver är väsentligt större än i genomsnitt. 

För behandling av ett i 41 § i miljöskyddslagen avsett tillståndsärende tas en kombinerad avgift ut, så att 

man till tillståndsavgiften för verksamheten med en dyrare grundavgift lägger till 50 procent för de övriga 

verksamheterna av avgiften för dessa verksamheter. 

 

Vid samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden höjs miljötillståndets handläggningsavgift 

med 50 procent. 

 

För gemensam behandling av en ansökan om marktäktstillstånd i enlighet med 4 a § i marktäktslagen 

och 47 a § i miljöskyddslagen tas avgiften för det dyrare tillståndet ut i sin helhet samt som andel för det 

andra tillståndet 50 procent av avgiften i enlighet med avgiftstabellen. 

För att förlänga giltigheten för ett tillstånd i enlighet med 10 § mom. 3 i marktäktslagen tas ut 50 procent 

av behandlingsavgiften för behandling av en ansökan om marktäktstillstånd och granskning av en 

täktplan. 

6 § Avgifters rimlighet 

I händelse att tillämpandet av taxan leder till uppenbara orimligheter med hänsyn till tillståndets eller 

anmälans karaktär och betydelse kan man, efter en ansökan, av särskilda skäl ta ut en avgift som är 

lägre än den taxeenliga avgiften. Avgiften ska dock täcka de kostnader i 4 § som myndigheten vållats 

och avgiftens belopp ska vara minst 50 procent av avgiften som annars bleve uttagen för 

handläggningen av ärendet. 

Hos mikroföretag tas tillsynsavgifterna inom miljöskyddet och avfallshanteringen ut med ett avdrag på 30 

procent från prestationsavgifterna enligt tabellen. Med mikroföretag avses i 206 § 2 mom. i 
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miljöskyddslagen fysiska eller juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet och som har färre än 

tio anställda och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2 miljoner euro per år. Vad som 

föreskrivs om juridiska personer som driver ekonomisk verksamhet ska också tillämpas på andra 

juridiska personer när dess storlek bedöms i syfte att bestämma avgift. 

Övervakningsavgifterna tas ut med ett avdrag på 30 procent från avgifterna enligt tabellen även när 

verksamhetsutövaren är en sådan fysisk person som inte driver ekonomisk verksamhet. 

7 § Återtagande av ansökan eller anmälan 

Om sökanden återtar sin ansökan eller anmälan innan det ges ett beslut i ärendet och myndigheten har 

vidtagit väsentliga åtgärder för att handlägga ansökan eller anmälan tas det ut en avgift på 50 procent av 

avgiften i taxan, och övriga kostnader för handläggning av ärendet tas ut enligt 4 §. 

8 § Avslående av ansökan eller anmälan eller avstående från prövning 

En avgift enligt taxan tas ut för en ansökan eller anmälan som har avslagits genom ett beslut. 

En avgift på 130 euro tas ut för beredningen av ärendet om man har beslutat att avstå från att pröva en 

ansökan eller en annan än i 118 § i miljöskyddslagen avsedd anmälan. 

Om en anmälan enligt 118 § i miljöskyddslagen har gjorts utan skäl, tas ingen avgift ut för 

handläggningen av anmälan om inga väsentliga åtgärder för detta har inletts. I annat fall tas en avgift på 

50 procent av avgiften i taxan ut för handläggning av ärendet, och andra kostnader som vållats av 

handläggningen tas ut enligt 4 §. 

9 § Avgift för beslut om säkerhet 

Om den som ansöker om tillstånd ställer en säkerhet enligt 59 § eller 199 § i miljöskyddslagen tas det ut 

en avgift på 225 euro för handläggningen av säkerhetsärendet. Om den sökande ställer båda 

säkerheterna ska han eller hon betala säkerhetsavgiften endast en gång. 

För inspektion av en säkerhet tas ut en avgift på 110 euro. 

10 § Tillsynsavgifter 

För tidsbestämda inspektioner enligt tillsynsprogrammet för miljöskydd, regelbunden tillsyn enligt 

tillsynsprogrammet utifrån avfallslagen, inspektioner vid olyckor, olägenheter eller överträdelser samt 

inspektioner för övervakning av förbud, bestämmelser eller avbrytande som getts i situationer av 

förvaltningstvång debiteras en tillsynsavgift enligt bilagan. 

I fastställandet av den taxa som debiteras för anmälningar enligt 136 §, 2 momentet i miljöskyddslagen 

är utgångspunkten att den även täcker vissa tillsynsåtgärder, såsom granskning av slutrapporten om en 

iståndsättning och författande av ett utlåtande, besök på arbetsplatsen och lagring av uppgifter i 

Datasystemet för markens tillstånd. Därför är det inte motiverat att debitera någon separat tillsynsavgift 

för normala iståndsättningsobjekt. För objekt där saneringen är krävande eller iståndsättningen 

tidskrävande kan många tillsynsåtgärder vidtas under projektet för att övervaka efterlevnaden av 

beslutet, och då är det motiverat att debitera en avgift för extra tillsynsbesök och granskning av planer 

för iståndsättningen. 

En separat tillsynsavgift debiteras heller inte när bortskaffande av förorenade jordmaterial inte kräver en 

anmälan enligt 136 § i miljöskyddslagen. Då ger miljövårdsmyndigheten ett utlåtande i ärendet och den 

avgift som debiteras för detta innefattar tillsynsbesök och andra eventuella tillsynsåtgärder. 
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För granskning av granskningsresultaten och årsredovisningarna för åtgärder som tillhör 

tillsynsprogrammet debiteras enligt avgiftstabellen som bifogas för taxan. 

11 § Återremiss av beslut eller hävning av tillståndsbeslut 

Om miljöskyddsmyndighetens beslut på grund av besvär återremitteras till kommunens 

miljöskyddsmyndighet bestäms avgiften för den nya handläggningen enligt 3 och 4 §. Från avgiften som 

tas ut dras då av den avgift som sökanden tidigare har betalat för handläggning av samma ärende. 

Om ett i 4 § nämnt delförfarande har varit onödigt betalas avgiften för denna del tillbaka. 

Om ett miljötillstånd hävs därför att sökanden av tillståndet inte har behövt det, betalas hela avgiften 

tillbaka. 

12 § Hävande av tillstånd 

Avgiften för ett beslut om hävande av ett miljötillstånd är 50 procent av avgiften i bilagan. Ingen avgift tas 

emellertid ut för ett beslut som gäller verksamhet som inte påbörjats. 

13 § Beslut om återbetalning av avgifter och om undantag 

Besluten om återbetalning av avgifter eller sänkning eller höjning av avgifter fattas av miljönämnden eller 

av en tjänsteinnehavare som har delegerats rätten att besluta i huvudärendet. 

14 § Betalning och indrivning av avgifter 

Avgifterna ska betalas inom 21 dygn efter respektive fakturas datum. Övriga avgifter som tas ut för 

handläggningen av ett ärende ska betalas när beslutet om betalning för ärendet har fått laga kraft. Vid 

försenad betalning debiteras för ögonblicket gällande förseningsränta. 

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).  

15 § Ikraftträdande 

Oavsett eventuellt sökande av ändring träder denna avgiftstabell i kraft den 1 juli 2021. 

Avgiften bestäms enligt den taxa som gällde den dag en ansökan, anmälan eller annat ärende har gjorts 

anhängigt. För kontrollgranskningar tas avgiften ut enligt den taxa som gäller vid granskningsdatumet. 

När en avgift betalas tillbaka, följs den taxa som gällde när avgiften föreskrevs. 
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Sida 1 

Bilaga 

AVGIFTSTABELL FÖR HELSINGFORS STADS MILJÖSKYDDSMYNDIGHET  

Helsingfors stads stadsmiljönämnds miljö- och tillståndssektion 10.6.2021 

Kommunala miljöskyddsmyndighetens fasta offentligrättsliga avgifter från 1.7.2021 

 

Miljötillstånd för verksamhet eller anläggning eller beredning av 
anmälningsbeslut enligt MSL 10 a § 

Skogsindustri 

Euro 

- anläggningar som använder träskyddskemikalier 4410,00 
- såganläggningar med en produktionskapacitet på minst 20 000 m3 sågvaror per år  
Metallindustri 

- ytbehandling av metaller eller plaster med elektrolytiska eller kemiska metoder                      4410,00 

4410,00 

Energiproduktion 
- förbränning av bränslen i en anläggning med en eller flera 

energiproduktionsenheter som förbränner fast bränsle och har en   bränsleeffekt på 

minst 20 megawatt och den totala bränsleeffekten av alla   

energiproduktionsenheter i anläggningsområdet är under 50 megawatt eller annan 

 

separat energiproduktionsanläggning på ett grundvattenområde 

Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av 

kemikalier eller bränslen 

5310,00 

- lagring av farliga flytande kemikalier 2720,00 
- anläggningar för tillverkning av grillkol som använder trä som råvara 2720,00 
- distributionsstationer för flytande bränslen som är belägna i grundvattenområden 2720,00 
- stenkolslager 
Verksamhet där organiska lösningsmedel används 

2720,00 

- verksamheter, i vilka organiska lösningsmedel används 
Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstanser 
- stenbrott eller stenbrytning som är anknuten till annat än 

4410,00 

  jordbyggnadsverksamhet 
- permanenta stenkrossar eller flyttbara stenkrossar att förläggas till ett visst område eller 

1420,00 

  kalkstensmalning 4410,00 
- asfaltstationer som förläggs i grundvattenområden 
Tillverkning av mineralprodukter 

4410,00 

- keramik- eller porslinsfabriker 5310,00 
- lättgrusfabriker 2720,00 
- permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker på grundvattenområden 2720,00 
- lättbetongfabriker 
Produktion eller behandling av skinn eller textilier i en anläggning 

2720,00 

- andra än kemiska tvätterier som ska registreras 
Tillverkning av livsmedel eller foder 

1400,00 

- slakterier 2720,00 
- anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter 2720,00 
- anläggningar som behandlar fisk eller fiskeriprodukter 2720,00 
- anläggningar för behandling eller förädling av potatis eller rotfrukter 
- anläggningar som behandlar eller förädlar grönsaker, oljeväxter, 

2720,00 

  melass eller maltråg 2720,00 
- andra anläggningar som behandlar eller förädlar råvaror av vegetabiliskt ursprung 2720,00 
- bryggerier 2720,00 
- tillverkning av cider eller vin genom jäsning 2720,00 
- andra anläggningar som tillverkar läske- eller alkoholdrycker 2720,00 
- fabriker som tillverkar eller blandar foder eller foderprotein 2720,00 
- glassfabriker och ostmejerier 2720,00 
- färdigmatsfabriker 2720,00 
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- anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av enbart mjölk 2720,00 
- sötsaksfabriker 2720,00 
- packerier för malt-, alkohol- eller läskedrycker 
Djurstallar och fiskodlingar 

2720,00 

- djurstall eller pälsfarm 

- djurstall, beslutet innefattar en lösning för avvikelsen från minimiavståndet                            2240,00 

Trafik 

1420,00 

- andra flygplatser än flygstationer 4410,00 
- depåer för bussar, lastbilar eller arbetsmaskiner 2720,00 
- motorsportbanor utomhus 2720,00 
Avfallshantering  

- jordtippar 
- annan hantering än på soptippar av oförorenat avfall från marksubstanser, betong och 

4410,00 

  tegel eller av annat permanent avfall eller asfaltavfall 
- upplagringsplats för farligt avfall som uppstått i privata hushåll eller i   

motsvarande verksamhet eller upplagringsplats för skrotfordon eller   

kasserade el- och elektronikapparater som klassas som farligt 

4410,00 

  avfall 4410,00 
- bilskrotningsanläggningar 4410,00 
- anläggningar för hantering av djurkroppar eller avfall av animaliskt ursprung 4410,00 
- annat utnyttjande eller hantering av avfall yrkesmässigt eller på en anläggning 

Annan verksamhet 
4410,00 

- skjutbanor utomhus 4410,00 
- permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring 4410,00 
- krematorier och krematorier för keldjur 4410,00 
- fasta djurgårdar eller nöjesparker 
- gemensam handläggning av marktäkts- och miljötillstånd, avgiften debiteras enligt 

marktäktslagen, se 5 § 
- ledning av avloppsvatten ut i marken eller ett dike 

när mängden avfallsvatten motsvarar (MSL 27.2,2 §) 

2700,00 

  invånarekvivalenten under 10 730,00 
  invånarekvivalenten 10–49 1310,00 
  invånarekvivalenten 5–99 
- verksamhet, som i omgivningen kan medföra i mom. 1 i 17 § i lagen 

1820,00 

angående vissa grannelagsförhållanden avsett oskäligt besvär (MSL 27.2,3 §) 

Handläggning av anmälan om sådan verksamhet av engångsnatur som avses i 12 kapitlet i 

miljöskyddslagen 

1550,00 

Verksamhet som medför tillfälliga buller eller vibrationer 520,00 
Verksamhet av försöksnatur 650,00 
Exceptionella situationer 

Registrering av verksamhet så som avses 116 § i miljöskyddslagen 

380,00 

Anläggningar eller pannanläggningar som producerar el eller värme 2660,00 
Asfaltstationer 1300,00 
Stationer för distribution av brännvätskor 790,00 
Kemiska tvätterier 320,00 
Verksamheter där flyktiga organiska föreningar används 790,00 
Permanenta betongstationer eller betongproduktfabriker 

Handläggande av i 136 § och 27 § i miljöskyddslagen avsedda ärenden 

790,00 

Tillstånd för sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten 5060,00 
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Anmälningsbeslut om sanering av förorenad mark eller förorenat grundvatten 

Utlåtande om bortskaffande av förorenat jordmaterial utan anmälningsbeslut                            650,00 

Tillsynsavgifter enligt miljöskyddslagen och avfallslagen 

1560,00 

 

Inspektion enligt tillsynsprogrammet för miljöskydd 

Förnyad inspektion enligt tillsynsprogrammet för miljöskydd                                 190,00 

Granskning av årsredovisningar eller granskningsresultat                                                           70,00 

 

 

320,00 

Inspektion för att utreda en olycka, olägenhet eller överträdelse som avses i 169 § i miljöskyddslagen 
Inspektion för att kontrollera att ett förbud eller en föreskrift eller avbrytande av verksamheten 

190,00 

som avses i 175 §, 176 § eller 181 § i miljöskyddslagen iakttas 
Inspektion för givande och kontroll av efterlevnaden av sådana förbud och bestämmelser som 

190,00 

avses i 75, 125 och 126 § i avfallslagen 190,00 
Inspektion enligt den plan som avses i 124 § i avfallslagen 
Begränsad tillsynsåtgärd för att övervaka efterlevnaden av ett sådant beslut 

320,00 

som avses i 136 §, 2 momentet i miljöskyddslagen 
Omfattande tillsynsåtgärd för att övervaka efterlevnaden av ett sådant beslut 

320,00 

som avses i 136 §, 2 momentet i miljöskyddslagen 640,00 
 

Handläggande av i 100 § i avfallslagen avsedda anmälningar 

Registrering av verksamhet med avfallsinsamling i avfallshanteringsregistret                        190,00  

Ändring av verksamhet med avfallsinsamling                         100,00 

Handläggande av i vattenlagen avsedda ärenden 

Begränsande av uttag av hushållsvatten (VL 4:2 §)                                                                                  320,00  

Dikningsärenden (VL 5:5 §)                                                520,00 

Handläggning av i marktäktslagen avsedda äre 

Handläggning av marktäktstillstånd, enligt den mängd som tas, dock minst 1 000 e 0,03 e/m3 
Ändring av marktäktstillstånd, dock minst 500 e                     0,03 e/m3  

Årlig tillsynsavgift, dock minst 500 e                   0,018 e/m3 

Handläggande av andra i miljöskyddslagen avsedda ärenden 

Handläggande och godkännande av övervakningsplaner                          500,00  

Ärenden som utan grund har gjorts anhängiga av andra än de som har utsatts för olägenheter              320,00 

Avvikelse från miljöskyddsföreskrifterna                          190,00 

Avvikelse från behandlingskraven på hushållsavloppsvatten (MSL 156 d §)                       500,00 

Avledning av avloppsvatten på annans område (MSL 158 §)                        790,00 

Handläggande av i miljöskyddslagen för sjöfarten avsedda ärenden 

Granskning, godkännande och registrering av hamnens avfallshanteringsplan i datasystemet för 

miljöskyddet 190,00 

Avgifter enligt terrängtrafiklagen 

Handläggning av i terrängtrafiklagen avsedda ärenden (30 §) 

- tillstånd för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar eller övningar i en och  

samma terräng 1730,00 

- tillstånd för anordnande av ett enstaka evenemang 650,00 

Avgifter enligt sjötrafiklagen 
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Handläggning av i sjötrafiklagen avsedda ärenden (106 §) 

- tillstånd för återkommande eller permanent anordnande av tävlingar, övningar eller andra  

evenemang med motordrivna farkoster på ett och samma vattenområde 1730,00 

- tillstånd för anordnande av ett enstaka evenemang 650,00 

Avgifter enligt lagen om samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden 

Som avgift tar man ut behandlingsavgiften för miljötillstånd höjt med 50 procent, se 5 § 


