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Taxa för miljöhälsovårdens prestationer
§ 1 Tillämpningsområde
Livsmedelsföretagare och övriga näringsidkare med tillstånds- och
anmälningsskyldighet, ska för myndighetsuppgifter betala de avgifter till
kommunen som bestäms i denna taxa enligt § 71 i livsmedelslagen (23/2006), §
50 i hälsoskyddslagen (763/1994), § 91 i tobakslagen (549/2016), samt § 69 i
strålskyddslagen (592/1991).

§ 2 Grunder för bestämning av avgifterna
De allmänna grunderna för att bestämma en avgift är den tid som åtgår till
handläggningen samt utförandet av prestationen, med undantag av den årliga
övervakningsavgiften enligt tobakslagen. Avgifter för anmälningar/ansökningar
gäller även för väsentliga förändringar av verksamheten.
Avgifterna grundar sig på de genomsnittliga totalkostnader som
handläggningen av ärendet och tillsynen orsakar myndigheten. För
inspektioner som baserar sig på den godkända tillsynsplanen uttas en
tillsynsavgift som bestäms enligt den tid som används till inspektionen. I
inspektionstiden ingår förberedande arbete, själva inspektionen samt
rapportskrivning, införande av uppgifter i de centrala datasystemen och
fakturering/postning. För den regelbundna provtagningen enligt den godkända
tillsynsplanen innefattar provtagningsavgiften provtagningsförberedelser
(beställande av provtagningsflaskor och transport), själva provtagningen samt
utvärdering av erhållna analysresultat och årliga redovisningar. Vid
provtagningar utanför tillsynsplanen uppbärs en avgift av 50 €/h enligt den
arbetstid som åtgått.
Hälsoinspektionens timtaxa är 50 €/h. Avgiften tillämpas i sådana fall när
kommunen enligt lag och förordning har rätt att uppbära ersättning men
avgifter enligt de objektspecifika avgiftstabellerna (bilaga 1 och 2) inte är
tillämpliga. Ifall den verkliga arbetstiden väsentligt underskrider eller
överskrider de genomsnittliga tider som ligger till grund för de objektspecifika
avgifterna, ska avgiften justeras så att den motsvarar den verkliga arbetstiden.
Avgifterna för utomstående tjänster och laboratorieundersökningar faktureras
enligt de verkliga kostnaderna. Den som producerat tjänsten sänder i de flesta
fall fakturan direkt till kunden.
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§ 3 Handläggnings-, tillsyns- och provtagningsavgift
3.1 Livsmedelslagen (23/2006)
För handläggningen av en anmälan om en livsmedelslokal enligt § 13 uppbärs
en avgift på 100 € (2 h arbete). För anmälan om en välgörenhetsorganisations
eller en annan aktörs mathjälpsverksamhet uppbärs ingen avgift.
För en ansökan enligt § 13 om godkännande av en livsmedelslokal som
anläggning uppbärs en avgift på 250 - 1500 € enligt den tid som åtgår till den
första inspektionen samt beslutet.
Avgifter för tillsyn enligt livsmedelstillsynsplanen som avses i § 48 tas enligt
avgiftstabellen i bilaga 1 eller vid behov enligt den arbetstid som åtgått.
För kontroll av övervakning av de åtgärder som avses i kapitel 7, vilka baserar
sig på att livsmedelsbestämmelserna inte har följts, uppbärs 50 €/h enligt den
arbetstid som åtgått.
För provtagning i enlighet med livsmedelstillsynsplanen som avses i § 48
uppbärs provtagningsavgiften 50 €, då provtagningen inte sker samtidigt som
en inspektion. Vid en inspektion enligt livsmedelstillsynsplanen kombinerad
med provtagning uppbärs enbart inspektionsavgiften enligt bilaga 1.
För annan övervakning samt inspektioner och undersökningar som hänför sig
till bestämmelserna i artiklarna 27 och 28 i kontrollförordningen (EG) 882/04
uppbärs 50 €/h enligt den arbetstid som åtgått.
För olika intyg som verksamhetsidkaren begär uppbärs 50 €/h enligt den
arbetstid som åtgått.

3.2 Hälsoskyddslagen (763/1994)
För handläggning av en anmälan enligt § 13 uppbärs en avgift på minst 100 € (2
h arbete) eller enligt den tid som åtgår till handläggningen om det krävs mer än
2 timmars arbete.
För behandlingen av anmälningar och ansökningar om verksamheter avsedda i
§ 18 uppbärs en avgift på 100 - 1000 € enligt den tid som åtgår till beslutet och
ibruktagningsinspektionen.
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För godkännande av den riskbedömning som avses i § 20 uppbärs en avgift på
50 €/h enligt den tid som åtgår till beslutet.
För tillsynen över förverkligandet av föreskrifter som meddelats med stöd av
anmälningar/ansökningar enligt § 13 och 18, samt för tillsyn enligt
hälsoskyddstillsynsplanen som avses i § 6 uppbärs en avgift enligt
avgiftstabellen i bilaga 2 eller vid behov enligt den arbetstid som åtgått.

För övervakning och kontroll av kvaliteten på hushållsvatten som förutsätts i §
20 uppbärs:
 Provtagning
50 €/provtagningsplats
För sådan regelbunden övervakning av badvattenkvaliteten som förutsätts i §
29 uppbärs:
 provtagning av bassängvatten
50 €/anläggning
 provtagning vid badstränder
50 €/strand
 provtagning vid vinterbadplatser
50 €/badplats
För utredning av sanitära olägenheter i bostäder eller andra vistelseutrymmen
enligt § 26 (mätningar, provtagning, undersökningar och utredningar) uppbärs
förutom analyskostnader följande avgifter:
 inspektion
50 €/h
(den första inspektionen är avgiftsfri)
 provtagning, mätning
50 €/h
För övrig provtagning uppbärs en avgift av 50 €/h enligt den arbetstid som
åtgått.
Ifall provtagningen sker i samband med en inspektion enligt tillsynsplanen
uppbärs endast en inspektionsavgift enligt bilaga 2.
Till avgifter som uppkommer för eventuella mätningar, provtagningar och
undersökningar i en bostad, i andra vistelseutrymmen eller av privata
brunnsvatten som hänför sig till utredning av sanitära olägenheter läggs enligt
§ 50.4 i hälsoskyddslagen mervärdesskatt till priset.
För intyg som beviljats med stöd av § 6 (inspektion av fartyg) uppbärs en avgift
på 200 €/inspektion.
För övervakning av solarier enligt § 44a i strålskyddslagen (592/1991) uppbärs
50 €/h enligt den arbetstid som åtgått.
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3.3 Tobakslagen (549/2016)
För handläggning av detaljhandelstillstånd enligt § 44 samt för behandling av
anmälan enligt § 48 och 50 i tobakslagen uppbärs en avgift om 100 €/tillstånd
(2 h arbete). För behandling av ansökan om rökförbud enligt § 79 i tobakslagen
uppbärs en avgift enligt 50 €/h enligt den arbetstid som åtgått.
För övervakning av försäljningen och åtgärder i samband med övervakningen
uppbärs enligt § 91 i tobakslagen en årlig övervakningsavgift på 150 € per
försäljningsdisk. Om aktören även har gjort en anmälan om detalj- eller
partihandel med nikotinvätskor uppbärs en dubbel övervakningsavgift.
Övervakningsavgiften för året i fråga tas ut av den som 1 januari har ett
ikraftvarande detaljhandelstillstånd. För tillstånd som sägs upp under året sker
ingen återbetalning. För tillstånd som beviljas under året tas ingen
övervakningsavgift under det år som tillståndet beviljas. För tillstånd som
beviljas för kortare tid än ett år tas en övervakningsavgift i proportion till
verksamhetens längd (12,50 €/ månad).

§ 4 Fastställande av avgifter i undantagsfall
För en avgiftsbelagd prestation som kräver exceptionell stor/liten arbetsmängd
uträknas avgiften skilt från fall till fall utgående från avgiftstaxan 50 €/h enligt
den arbetstid som åtgått.
För tillsyn, som måste utföras utanför normal tjänstetid (måndag-fredag kl. 816) och som inte på förhand kan planeras, höjs avgiften för avgiftsbelagda
åtgärder med 100 %.
Ifall anhållan/ansökan inlämnas för sent kan en extra tillsynsavgift på upptill 50
% av den ordinarie avgiften tas ut för brådskande beredning.
Om flera inspektioner enligt tillsynsplanen utförs samtidigt på samma
anläggning eller ställe som ägs av samma juridiska person betraktas allt som en
helhet och endast en avgift tas ut enligt den dyraste inspektionen + 50 % av de
andra inspektionerna.

§ 5 Ansökan/anmälan som återtas och handläggning som avbryts
Om sökanden återtar sin ansökan/anmälan eller om handläggningen av
ärendet hos hälsoinspektionen av andra orsaker avbryts innan beslutet har
getts och hälsoinspektionen redan har vidtagit betydande åtgärder för
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handläggning av ansökan/anmälan uppbärs 50 €/h för den tid som redan
använts för handläggningen.

§ 6 Avvisning av ansökan/anmälan
Om kommunen beslutar låta bli att handlägga en ansökan/anmälan tas ingen
avgift.
§ 7 Betalning och indrivning
Avgiften skall betalas senast på fakturans förfallodag.
Om avgiften enligt denna taxa trots påminnelse inte betalas kan den drivas in
utan dom eller utslag på det sätt som bestäms i lagen om verkställighet av
skatter och avgifter (706/2007).

§ 8 Ikraftträdande
Denna taxa träder i kraft 1.1.2018 och gäller prestationer som utförts efter
detta datum.
Social- och hälsovårdsnämnden i Jakobstads stad har godkänt denna taxa
genom sitt beslut 12.12.2017 § 179.

Bilagor

1. Avgiftstabell för objekt enligt livsmedelslagen
2. Avgiftstabell för objekt enligt hälsoskyddslagen

