Helsingfors stads miljöhälsovårds taxa från och med 1.1.2018
1 § Tillämpningsområde
Denna taxa tillämpas på
A) De avgifter till en kommunal myndighet som debiteras enligt livsmedelslagen och som
gäller
1)

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

2)

kontroll, provtagning och provundersökning som ingår i den kommunala
tillsynsplanen;

3)

tillsyn av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel av animaliskt ursprung
utanför Europeiska unionen för de delar för vilka köparlandet kräver mer
omfattande tillsyn än normalt; samt

4)

kontroll som uträttas för tillsyn över åtgärder som är en påföljd av åsidosättande
av de livsmedelsföreskrifter som avses i kapitel 7 i livsmedelslagen.

Kommunen tar dessutom ut en avgift även för övrigt tillsyn samt för kontroller och
undersökningar i samband med tillsynen enligt vad som stadgas i artiklarna 27 och 28 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004.
B) De avgifter till en kommunal myndighet som debiteras enligt hälsoskyddslagen och
som gäller
5)

handläggning av anmälan om verksamheter enligt 13 § i hälsoskyddslagen samt;

6)

godkännande av en anläggning enligt 18 § i hälsoskyddslagen;

7)

kontroll, provtagning och provundersökning som ingår i den kommunala
tillsynsplanen;

8)

tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en
kontroll som ingår i den kommunala tillsynsplanen enligt 6 §, när föreskrifterna
har meddelats med anledning av att bestämmelserna i denna lag inte har följts;

9)

tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
anmälningar enligt 13 §;

10) tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
ansökningar enligt 18 § samt sådan övervakning och kontroll av kvaliteten på
hushållsvatten som krävs enligt 20 §;
11) regelbunden övervakning av badvatten som krävs enligt 29 §;
12) mätningar, provtagning, undersökningar och utredningar i en bostad eller andra
vistelseutrymmen som hänför sig till utredning av sanitära olägenheter enligt 26 §
(momsbelagd);
13) utfärdande av de intyg som avses i artiklarna 20 och 39 i
Världshälsoorganisationens internationella hälsoreglemente (2005) (FördrS
51/2007).

C) De avgifter till en kommunal myndighet som debiteras enligt tobakslagen och som
gäller
14) beviljande av tillstånd för detaljhandel som avses i 44 §;
15) handläggning av den anmälan om detaljhandel med nikotinvätska som avses i 48
§;
16) handläggning av den anmälan om partihandel som avses i 50 §;
17) handläggning av den anmälan om rökförbud som avses i 79 §;
18) den årliga övervakningsavgiften för ett detaljhandelstillstånd, som avses i 91 §.
D) De avgifter till en kommunal myndighet som debiteras enligt läkemedeslagen och som
gäller
19) beviljandet av det tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat som avses i 54 a
§.
20) kontrollåtgärd som avses i 54 c §.
2 § Grunderna för fastställande av avgifterna
2.1

Avgifterna grundas på sig de genomsnittliga totalkostnader som tillsyn,
inspektion och provtagning medför för myndigheten samt på tobakslagen.

2.2

Till totalkostnaderna hör omkostnaderna för skötandet av uppdraget, räntor
och avskrivningar samt en andel av förvaltningskostnaderna.
Tillsynspersonalens timarvode uppgår till 64 euro.

2.3

Avgifterna för utomstående tjänster och laboratorieundersökningar bestäms
enligt de kostnader som dessa har orsakat.

2.4

Avgifterna debiteras enligt de bifogade avgiftstabellerna.

2.5.

Provtagning och provundersökning är avgiftsbelagda om inte annat bestäms
av rimlighetsskäl. För provtagning i samband med inspektioner debiteras inte
någon separat avgift.

3 § Avgifter för handläggning och godkännande. Avgifter för handläggning av anmälan om
livsmedelslokaler och godkännande av anläggningar enligt livsmedelslagen, avgifter för
handläggning av anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen och för godkännande av anläggningar
enligt 18 § i hälsoskyddslagen och avgifter för handläggning av anmälan om
bostadssamfundernas rökningsförbudansökan enligt 79 § i tobakslagen
3.1

Den allmänna grunden för fastställandet av avgiften för handläggning eller
godkännande är omfattningen av handläggnings- eller
godkännandeförfarandet. Avgiften bestäms på basis av den arbetstid som har
gått åt vid handläggning av ansökan eller anmälan.
I handläggning av anmälan om livsmedelslokal enligt livsmedelslagen ingår
kontroll av uppgifterna i anmälan, överföring av uppgifterna till myndighetens
databas över tillsynsobjekt, preliminär riskbedömning samt sändande av
intyg till företagaren.
Till den arbetstid som används för handläggning av avgiften för godkännande
av anläggning enligt livsmedelslagen, för handläggning av anmälan enligt 13
§ i hälsoskyddslagen och för godkännande av anläggningar enligt 18 § i
hälsoskyddslagen räknas ibruktagandekontroll av lokalerna, kontroll av
handlingar, behandling av ansökan eller anmälan samt beslut om
godkännande.

Arbetstid för handläggning av ansökan om bostadssamfundernas
rökningsförbudansökan enligt 79 § i tobakslagen tillräknas granskning av
dokument, behandling av ansökan samt hörande av sakägare och
förberedelse av förbud beslut. Behandlingstid som grundar sig på
behandlingsavgift inkasseras ytterligare kostnader som grundar sig på
hörande och förklarande av beslutet samt postnings- och
anmälningskostnader.
3.2

Avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas också på en anmälan
eller ansökan om väsentlig ändring av verksamheten.

3.3

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

4 § Avgifter för kontroller som ingår i miljöhälsovårdens tillsynsplan
4.1

För inspektioner och provtagningar som grundar sig på en godkänd
tillsynsplan tas ut en tillsynsavgift som bygger på den tid som inspektionen
tar i anspråk. Till inspektionen hör förberedelser, själva inspektionen och
upprättandet av en inspektionsberättelse. Om inspektionens innehåll och den
genomsnittliga tidsåtgången vid inspektionen av tillsynsobjektstypen bestäms
i Helsingfors stads tillsynsplan och kvalitetssystem för miljö- och
hälsoskyddet. Inspektionsfrekvensen för tillsynsobjektet bestäms utifrån en
riskbedömning. Om livsmedelslokalen används för flera funktioner bestäms
inspektionsfrekvensen och avgiften enligt den mest riskbenägna
verksamheten.

4.2

Om flera åtgärder inom tillsynen utförs samtidigt i ett tillsynsobjekt tas en
kombinerad avgift ut. Om det vid ett inspektionsbesök i objektet utförs
inspektioner enligt flera lagar inom miljö- och hälsoskyddet, bestäms avgiften
efter den huvudsakliga inspektionen och som tilläggsavgift tas det ut 50
procent av avgiften för de övriga inspektionerna som utförs vid samma
tidpunkt. I inspektionsprotokollet antecknas all den lagstiftning som står till
grund för tillsynen vid inspektionsbesöket.

4.3

Ingen separat avgift tas ut för de kontroller som antecknats i tillsynsplanen
och som gäller detalj- eller partihandelsställen för tobaksprodukter,
nikotinpreparat och nikotinvätskor eller rökförbud och rökrestriktioner. Den
årliga tillsynsavgiften i anslutning till tillstånd för detalj- eller partihandel med
tobaksprodukter, nikotinpreparat och nikotinvätskor täcker alla planenliga
kontroller.

5 § Avgifterna som tas ut för övriga kontroller enligt livsmedelslagen
5.1

För tillsyn av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel utanför Europeiska
unionen debiteras en separat avgift för de delar för vilka köparlandet kräver
mer omfattande tillsyn än normalt. Avgiften fastställs på basis av
tidsåtgången vid kontrollen.

5.2

För kontroller som kan grundas på tillsyn av de åtgärder som avses i kapitel
7 i livsmedelslagen debiteras en avgift enligt de föranledda kostnaderna.

5.3

Därtill tas det också ut en avgift för annan tillsyn och sådan undersökning i
samband med denna som stadgas i artiklarna 27 och 28 i förordningen om
tillsyn. Till dessa hör även kontroller som görs på begäran av företagaren
med beaktande av det som stadgas i 53 § i livsmedelslagen.

5.4

För exportintyg för livsmedel debiteras en avgift som motsvarar kostnaderna.

6 § Avgifterna som tas ut för vissa kontroller och mätningar enligt hälsoskyddslagen
6.1

För mätning, provtagning, undersökning och utredning som hänför sig till
utredning av sanitära olägenheter enligt 26 § debiteras en avgift som täcker
kostnaderna i enlighet med den bifogade avgiftstabellen.

6.2

Det första kontrollbesöket för att utreda en sanitär olägenhet är kostnadsfritt.

7 § Avgift för försäljningstillstånd enligt tobakslagen och läkemedelslagen och årlig
tillsynsavgift för försäljningstillståndet
7.1

För handläggningen av ansökan om detaljhandelstillstånd för
tobaksprodukter, nikotinpreparat och nikotinvätskor, 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 övervakningsavgiften
50 procent av den avgift som tas ut i övriga fall. Storleken på den årliga
övervakningsavgiften beror på antalet försäljningsställen i
försäljningslokalen.

8 § Fastställande av tillsynsavgiften i undantagsfall och jämkning av avgiften
8.1

För en inspektion som ingår i tillsynsplanen eller för handläggning av en
anmälan eller en ansökan som kräver speciellt mycket eller lite arbete, kan
det bestämmas en avgift med påslag eller avdrag på högst 50 procent av
avgiften enligt 2 §.

8.2.

Om tillämpaningen av denna taxa är uppenbart oskäligt med beaktande av
ärendets natur och betydelse, kan avgiften enligt taxan på basis av ansökan
och på särskilda grunder nedsättas eller efterskänkas. Avgiften för
handläggning av en anmälan eller en ansökan bör dock även i detta fall
uppgå till minst 50 procent av den avgift som man skulle ta ut i övriga fall.

8.3

Beslut om ändring av tillsynsavgiften i ett undantagsfall fattas av
miljönämnden i de ärenden som den har fattat beslut i samt av
miljöcentralens tjänsteinnehavare i de ärenden som ligger inom ramen för
deras beslutanderätt.

9 § § Återkallande eller och förfallande av ansökan eller anmälan
9.1

Om en sökande återkallar sin ansökan eller anmälan eller om handläggning
av ärendet i den kommunala myndigheten förfaller av någon annan orsak
innan ett beslut har getts och myndigheten har hunnit vidta väsentliga
åtgärder för handläggningen av ansökan eller anmälan, debiteras en avgift
enligt tidsåtgången vid handläggningen.

10 § Ansökan som avslås och ansökan eller anmälan som lämnas obehandlad
10.1

För en ansökan som fått avslag eller för anmälan som gäller en
verksamheten som är förbjuden enligt hälsoskyddslagen, debiteras en avgift
enligt denna taxa. Om grunderna för avslaget eller förbudet är såtillvida
tydliga att det inte har funnits grunder till att behandla ärendet mer
omfattande, fastställs avgiften enligt tidsåtgången vid handläggningen.

10.2

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

11 § Handläggningsavgift för en återförvisad ansökan
11.1

Om domstolen på grund av ändringssökande återförvisar ärendet till ny
handläggning, avräknas från avgiften enligt denna taxa det belopp som har
debiterats för ett beslut som har fattats av tillsynsmyndigheten tidigare i
samma ärende.

11.2

Om domstolen upphäver beslutet på grund av att den sökande inte behöver
det beslut för godkännande som ansökningen gäller, återställs den eventuellt
debiterade avgiften i sin helhet.

12 § Betalning och indrivning av avgiften
12.1

För genomförda inspektioner debiteras en avgift enligt tillsynsplanen förutom
de inspektioner av anläggningar enligt tobakslagen som ingår iden årliga
tillsynsavgiften, kontroller enligt tobakslagen av detaljhandelsställen för
tobaksprodukter och nikotinvätskor, kontroller av rökförbud och
rökrestriktioner eller kontroller av försäljningsställen för nikotinpreparat
enligt läkemedelslagen.

12.2

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

12.3

Om avgiften för en åtgärd inte har betalas på förfallodagen, debiteras en årlig
dröjsmålsränta på den försenade avgiftens belopp enligt den räntefot som
avses i 4 § i räntelagen (633/1982). Om dröjsmålsräntans belopp understiger
fem euro debiteras en avgift om fem euro i stället för dröjsmålsränta.

12.4

Om en avgift enligt denna taxa inte har betalats trots påminnelse, kan
avgiften utsökas utan separat dom eller beslut i den ordning som stadgas i
lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg.

12.5

Den årliga tillsynsavgiften för detalj- eller partihandelsställen för
tobaksprodukter och nikotinvätskor faktureras per kalenderår. Det första året
är dagen för fastställandet av avgiften det datum då försäljningstillståndet
beviljades och de följande åren den första januari. 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. Det första året är dagen för
fastställandet av avgiften det datum då försäljningstillståndet beviljades och
de följande åren den första januari. Den årliga tillsynsavgiften för
detaljhandel med nikotinpreparat debiteras inte efter att tillståndet har
förfallit. 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. 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.

14 § Ikraftträdande
14.1

Avgifterna fastställs enligt den taxa 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, nikotinpreparat och nikotinvätskor
fastställs enligt den gällande taxan vid tidpunkten för justeringen av avgiften.

14.3

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017. Helsingfors stads miljönämnd
har godkänt denna taxa genom sitt beslut den 12 december 2016.
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Avgiftstabeller till taxan för Helsingfors stads miljö- och hälsoskydd den 1 januari 2018

Bilaga 1

AVGIFTSTABELL
Livsmedelstillsyn
LIVSMEDELSLOKALERNA
Handläggning av anmälan
Inspektion
Euro
1

Försäljning av livsmedel
•

2

160 euro
Förnyad inspektion
Euro

Försäljning av industriellt förpackade
livsmedel, gräddning och försäljning av
råfrusna bageriprodukter, <200 m²;
glasskiosker
• Försäljning av industriellt förpackade
livsmedel, gräddning och försäljning av
råfrusna bageriprodukter, 200 m²–1000 m²
• Försäljning av industriellt förpackade
livsmedel, gräddning och försäljning av
råfrusna bageriprodukter, > 1000 m²
• Hantering av lättfördärvliga livsmedel,
försäljning över betjäningsdisk, < 200 m²,
grillkiosker
• Hantering av lättfördärvliga livsmedel,
försäljning över betjäningsdisk, 200 m²–1000
m²
• Hantering av lättfördärvliga livsmedel,
försäljning över betjäningsdisk > 1000 m²
• Torgförsäljningsplatser eller mobila
livsmedelslokaler med hantering/försäljning av
lättfördärvliga livsmedel
• Andra försäljningsplatser utomhus (t.ex.
försäljning
av grönsaker)
Servering
av livsmedel
• Restauranger, caféer eller
snabbmatsrestauranger med högst 6
kundplatser eller högst 50 portioner/dygn.
• Restauranger, caféer eller
snabbmatsrestauranger med 6–150
kundplatser eller 50–500 portioner/dygn
• Restauranger, caféer eller
snabbmatsrestauranger med över 150
kundplatser eller över 500 portioner/dygn
• Pubar
• Serveringskök
• Centralkök eller storkök
(personalrestauranger, sjukhuskök eller
tillagningskök i daghem/skolor) med högst
500 portioner/dygn, catering
• Centralkök eller storkök
(personalrestauranger, sjukhuskök eller
tillagningskök i daghem/skolor) med 500–2
000 portioner/dygn

130

100

200

130

230

160

160

130

200

160

230

190

160

130

100

100

160

130

200

160

230

190

130
160
200

130
130
160

230

190

2

•

3

4

5

6
7
8
9

10

Centralkök eller storkök
(personalrestauranger, sjukhuskök eller
tillagningskök i daghem/skolor) med över 2
000 portioner/dygn

Industriell produktion
• Industriell produktion, småskalig verksamhet
med låg risk (t.ex. förpackning av kryddor,
deltidsverksamhet)
• Industriell produktion, såsom bagerier,
framställning av kombinationslivsmedel,
annan framställning av livsmedel, < 1 miljon
liter/< 10 000 kg
• Industriell produktion, såsom bagerier,
framställning av kombinationslivsmedel,
annan framställning av livsmedel, 1–10
miljoner liter/10 000–100 000 kg
• Industriell produktion, såsom bagerier,
framställning av kombinationslivsmedel,
annan framställning av livsmedel, 10–100
miljoner liter/100 000–1 miljon kg
• Industriell produktion, såsom bagerier,
framställning av kombinationslivsmedel,
annan framställning av livsmedel, > 100
miljoner liter/över 1 miljon kg
Transport av livsmedel
• 1–10 transportmedel
• > 10 transportmedel
Livsmedelslager (andra än anstalter som hanterar
animaliska livsmedel), partiförsäljning, import av
livsmedel
• Livsmedelslager < 200 m², partiförsäljning och
import, småskalig verksamhet/verksamhet
med låg risk
• Livsmedelslager 200–1 000 m²,
partiförsäljning och import, medelstort
• Livsmedelslager > 1 000 m², partiförsäljning
och import, storskaligt
Andra livsmedelslokaler som inte nämns i tabellen
Dokumentgranskning (exklusive resetid, t.ex.
livsmedelslokaler i anslutning till hemmet)
Platser för primärproduktion
Anläggningar som tillverkar samt marknadsförare
och importörer av förnödenheter som kommer i
kontakt med livsmedel
Anläggningar

Anläggningar i kött- och fiskbranschen
• Produktion < 10 000 kg/år
• Produktion 10 000–100 000 kg/år

300

230

160

130

200

160

230

180

260

200

300

230

130
200

130
160

130

100

160

130

200

160
Enligt åtgången tid

130

130

130
230

130
160

Avgifter för
handläggning av
Nyansökningar
Ändring av
verksam verksamhet
het
Euro
Euro
725
940

470
725

Inspektio
n
Euro

Förnyad
inspektio
n
Euro

200
230

160
160

3

• Produktion 100 000–1 miljon kg/år
• Produktion > 1–10 miljoner kg/år
• Produktion > 10 miljoner kg/år
Anläggningar i mjölkbranschen
• Produktion < 10 000 kg/år
• Mjölkbranschen, mängden obehandlad mjölk
som tas emot < 2 miljoner liter/år
• Mjölkbranschen, mängden obehandlad mjölk
som tas emot > 2 miljoner liter/år
• Produktion > 10 000 kg/år
Anläggningar i äggbranschen
• Produktion ≤ 10 000 kg/år
• Produktion 10 000–10 miljoner kg/år
• Produktion > 10 miljoner kg/år
Anläggningar som lagrar livsmedel av animaliskt
ursprung
Förnyad inspektion av anläggningen i samband
med en planenlig inspektion

1 140
1 560
1 770

835
1 040
1 305

260
300
300

200
230
230

470
725

365
470

200
230

160
160

940

725

300

230

945

725

300

230

315
265
200
160
725
470
260
200
620
420
300
230
470
365
230
160
Om en förnyad inspektion görs i samband med
en inspektion enligt den planenliga kontrollen,
uppbärs en extra avgift för en timme (64 €) för
inspektionen.
11 Tillsyn av åtgärder utifrån underlåtelse av att följa
Enligt åtgången tid (64 €/h) och dessutom 0,5 h
livsmedelsföreskrifterna
resetid (32 €)
12 Inspektioner enligt punkt 5.3 i taxan
Enligt åtgången tid (64 €/h) och dessutom 0,5 h
resetid (32 €)
AVGIFTER FÖR PROVTAGNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR
13 Provtagning som utförs av en myndighet eller en
60
utomstående aktör
14 Laboratorieundersökningar
Enligt kostnaderna
TILLSYN AV LIVSMEDELSEXPORT
15 Exportintyg för Ryssland (inspektion av dokument,
50
utfärdande av intyg, separata exportintyg)
16 Övriga exportintyg
50
17 Tillsyn, som köparlandet kräver och som är mer
Enligt åtgången tid (64 €/h) och dessutom 0,5 h
omfattande än normalt, av livsmedelslokaler som
resetid (32 €) vid inspektioner
exporterar livsmedel utanför Europeiska unionen eller
rådgivning och utredningar kring godkännande av
export
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Bilaga 2

AVGIFTSTABELL
Tillsyn av hälsoskyddet
ANMÄLNINGSPLIKTIG VERKSAMHET
Handläggning av anmälan

Inspektioner utifrån anmälan

160 euro
I situationer som kräver större arbetsmängd än
normalt förhandlingsavgiften inkasseras på grund av
begagnad tid (64 €/h)
Avgiften fastställs enligt inspektionsavgiften för
respektive lokaltyp enligt tabellen nedan

PLANENLIG TILLSYN OCH TILLSYN AV FÖRESKRIFTER
Inspektion
Euro

Förnyad inspektion
Euro

280
385
545
280

140
195
270
140

545
385
385
280

270
195
195
140

385
545
750

195
270
370

195
280
385

95
140
195

1

Offentliga inkvarteringslokaler
• antal rum < 10
• antal rum 10–50
• antal rum > 50
2
Bastur för allmänt bruk
3
Allmänna lokaler med simbassäng eller badstränder
• simhallar, badanstalter eller span
• övriga allmänna lokaler med bassäng
• allmänna badstränder
• små allmänna badstränder
4
Skolor och läroanstalter, daghem, barnskyddsenheter,
ålderdomshem, andra enheter inom socialsektorn
• < 200 m 2
• 200–2 000 m 2
• > 2 000 m2
5
Skönhetssalonger eller andra platser för
hudbehandling, vårdställen, solarier
• antal kundplatser < 3
• antal kundplatser 3–10
• antal kundplatser > 10
6
Offentliga gym eller idrottslokaler
• ≤ 300 m2
• > 300 m 2
7
Övriga motsvarande anläggningar eller lokaler där
verksamheten i dem kan orsaka användaren sanitära
olägenheter
8
Utomstående tjänster och utredningar
VERKSAMHET SOM KRÄVER GODKÄNNANDE

280
140
385
195
Avgifter enligt handläggningstiden (64 €/h)

Enligt kostnaderna
Avgift för
handläggning av
ansökan

9
•

Vattenverk
≥ 5 000 användare eller över 1 000 m³

Avgifter enligt
handläggningstiden (64
€/h)

Inspektio
n

Förnyad
inspektio
n

960

480

5

•
•

< 5 000 användare eller under 1 000 m³
andra objekt enligt förordning 1352/2015

•
•

< 50 användare eller under 10 m³
andra objekt enligt förordning 401/2001

Avgifter enligt
(64 €/h)
handläggningstiden (64 och
€/h)
dessutom
0,5 h
resetid (32
€)
Avgifter enligt
(64 €/h)
handläggningstiden (64 och
€/h)
dessutom
0,5 h
resetid (32
€)

(64 €/h)
och
dessutom
0,5 h
resetid (32
€)
(64 €/h)
och
dessutom
0,5 h
resetid (32
€)

AVGIFTER FÖR PROVTAGNINGAR OCH UNDERSÖKNINGAR
10 Provtagningar som utförs av myndigheter
60
• 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)
11 Provtagningar som utförs av andra än myndigheter
Enligt kostnaderna
12 Laboratorieundersökningar
Enligt kostnaderna
AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS I BOSTÄDER ELLER ANDRA VISTELSEUTRYMMEN
13 Provtagningar på inomhusluft
190 + moms
14 Bullermätning
255 + moms
nattliga mätningar som kräver större
510 + moms
arbetsmängd än normalt
15 Undersökningar och mättningar samt laboratoriumanalys av
Enligt kostnader
utomstående expert eller laboratorium

AVGIFTER ENLIGT DET INTERNATIONELLA HÄLSOREGLEMENTET (IHR)
16 Intyg om inspektion av fartyg samt sanitära
åtgärder/befrielse från sanitära åtgärder
195
• små fartyg
(t.ex. bogserbåtar, fraktfartyg och pråmar)
300
• passagerarfartyg
480
• stora passagerarfartyg på över 220 meter
17 Förlängning av fartygs sanitetsbetygs giltighetstid
På grund av begagnad tid (64 €/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

195

2

Ansökan om tillstånd till detaljförsäljning av
tobaksprodukter och nikotinvätskor
Anmälan om detaljförsäljning av nikotinvätskor

3

Anmälan om partiförsäljning

95

95

ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT FÖR TOBAKSPRODUKTER, NIKOTINVÄTSKOR OCH PARTIER
4
Per försäljningsdisk för tobaksprodukter eller
500
nikotinvätskor på försäljningsstället
5
Per försäljningsdisk på ett partiförsäljningsställe
500
AVGIFT FÖR HANDLÄGGNING AV TILLSTÅND TILL DETALJFÖRSÄLJNING AV NIKOTINPREPARAT
6

Ansökan om tillstånd till detaljförsäljning av
nikotinpreparat
ÅRLIG TILLSYNSAVGIFT FÖR NIKOTINPREPARAT

195

7

125

Detaljförsäljningsställe för nikotinpreparat

AVGIFT FÖR HANDLÄGGNING AV BOSTADSSAMFUNDS ANSÖKAN OM RÖKNINGSFÖRBUD
8

Bostadssamfunds ansökan om rökningsförbud

Avgifter enligt handläggningstiden (64 €/h)

