Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto
Mellersta Österbottens miljöhälsovård
TAXA OCH AVGIFTER FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET
1§

Tillämpningsområde
A. Kommunala myndigheters prestationer enligt livsmedelslagen (297/2021). Dessa
prestationer gäller (73 §):


Handläggning av anmälningar om registrering enligt 10 och 13 § samt
handläggning av ansökningar och anmälningar som gäller godkännande enligt
9 och 11 §.



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.



Inspektioner som görs för att kontrollera att en uppmaning enligt 40 § 1 mom.
iakttas.



Inspektioner för att kontrollera att de administrativa tvångsmedel enligt 9 kap.
följs som baserar sig på underlåtelse att iaktta livsmedelsbestämmelserna.



Tillsyn enligt 51 § 1 mom. över företagare som exporterar livsmedel till stater
utanför Europeiska unionen och exportintyg enligt 2 mom. i den paragrafen.

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. Bybutiker 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 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.
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B. Kommunala myndigheters prestationer enligt hälsoskyddslagen (763/1994).
Dessa prestationer gäller:


handläggning av anmälan om verksamhet enligt 13 § och om
vattendistributionsområden enligt 18 a § i hälsoskyddslagen, beviljade intyg
samt beslut som fattas med stöd av 51 § i hälsoskyddslagen med anledning av
anmälan.



godkännande av anläggningar som avses i 18 § i hälsoskyddslagen



inspektion, provtagning och undersökning av prov som ingår i den kommunala
tillsynsplanen, i enlighet med 6 § i hälsoskyddslagen



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



intyg som beviljats med stöd av 6 § i hälsoskyddslagen (inspektion av fartyg)



tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
anmälningar enligt 13 § i hälsoskyddslagen



tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
ansökningar enligt 18 § i hälsoskyddslagen samt sådan övervakning och
kontroll av kvaliteten på hushållsvatten som krävs enligt 20 § i samma lag.



godkännande av riskbedömning enligt 20 § i hälsoskyddslagen



sådan regelbunden övervakning av badvatten som krävs enligt 29 § i
hälsoskyddslagen



sådana mätningar, provtagningar, undersökningar och utredningar i en bostad
eller andra vistelseutrymmen som hänför sig till utredning av sanitära
olägenheter som avses i 26 § eller säkerställande av att olägenhet har avhjälpts
(momsbelagd)



undersökningar av hushållsvatten hos en brunnsägare när det inte gäller ett
område för vattendistribution som avses i 16 § 4 mom. i hälsoskyddslagen
(momsbelagd).



kontroll av solarieanordningar enligt 173 § i strålsäkerhetslagen.
Om mätningarna, provtagningarna, undersökningarna och utredningarna kan
utföras av en utomstående part handlar det om en momsbelagd avgift.

C. Kommunernas prestationer enligt tobakslagen (549/2016). Dessa prestationer
gäller:


behandling av ansökan om detaljhandelstillstånd enligt 44 §



behandling av anmälan om detaljhandelstillstånd för nikotinvätskor enligt 48 §



behandling av anmälning om partihandel enligt 50 §



behandling av ansökan om rökförbud enligt 79 §

Kommunen tar hos den som har ett detaljhandelstillstånd enligt 44 § eller som har
beviljats detaljhandelstillstånd enligt den gamla tobakslagen och hos den som har
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gjort en anmälan om partihandel enligt 50 § ut en årlig övervakningsavgift för varje
försäljningsdisk enligt en taxa som den godkänt.
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 uppbärs ingen övervakningsavgift för året i fråga.
D. Kommunala myndigheters prestationer enligt läkemedelslagen (395/1987). Dessa
prestationer gäller:


beviljande av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat enligt 54 a § - 54 d §



årliga avgifter för övervakning av detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat
enligt 54 a § - 54 d §

E. Kommunernas föreskrivna skyldigheter att enligt veterinärvårdslagen (765/2009)
anordna.
1)

grundläggande veterinärtjänster
veterinärmottagning enligt 11 §

vid

en

kommunalt

anordnad

2)

akut veterinärhjälp vid en kommunalt anordnad veterinärmottagning enligt
13 §

3)

en centraliserad kontaktservice för jourområdet enligt 13 §

4)

redskap som behövs för tjänsterna enligt 18 §

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 får också ta ut en avgift för att täcka kostnaderna den har för den
centraliserade kontaktservicen som avses i 13 § 3 mom.

2§

Grunder för fastställande av avgifterna


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



I de totala kostnaderna ingår omkostnaderna för skötseln av uppgiften, räntor
och avskrivningar samt en andel av förvaltningskostnaderna. Priset för
kontrollpersonalens arbete är 54 € per arbetstimme.



Till den tid som går åt till inspektionerna räknas den tid som används för
förberedelser,
inspektion
av
objektet
och
utarbetande
av
inspektionsberättelsen.
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3§

4§

5§



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



Separat provtagning av myndigheterna 54 € per timme på basis av tid. Ingen
separat avgift tas ut för provtagning i samband med en inspektion.



Planmässig provtagning inom livsmedelstillsynen är inte separat avgiftsbelagd,
utan ingår i den årliga grundavgiften för tillsynen.



Övervakningsavgiften enligt 91 § i tobakslagen är en avgift av skattenatur.

Avgifter för handläggning och godkännande


Som en allmän grund för avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas
handläggningens eller godkännandets omfattning. Avgiften bestäms enligt den
arbetstid som handläggningen av en ansökan eller anmälan tagit i anspråk.



Avgiften för handläggning eller godkännande tillämpas också på anmälningar
och ansökningar som gäller en betydande ändring av verksamheten.



En avgifts tas ut för handläggning av anmälningar, ansökningar och
tillståndsärenden enligt bilaga 1.

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


För inspektioner och provtagningar som grundar sig på en godkänd tillsynsplan
tas en tillsynsavgift ut som bygger på den tid som inspektionen tar i anspråk.
Till inspektionen hör förberedelserna, själva inspektionen och den tid som
använts för skriftliga arbeten. Planmässig provtagning inom livsmedelstillsynen
är inte separat avgiftsbelagd, utan ingår i den årliga grundavgiften för tillsynen.
Inspektionen kan också vara en inspektion eller intervju som utförts per telefon
eller via distansförbindelse.



För inspektioner som grundar sig på miljö- och hälsoskyddets sektorsvisa
tillsynsplaner och för tillsynen över de bestämmelser som utfärdats med stöd
av de inspektioner som ingår i tillsynsplanerna tas det ut en avgift enligt bilaga
1



Om inspektören vid samma inspektionsbesök utför flera planmässiga
inspektioner enligt miljö- och hälsoskyddslagen bestäms avgiften enligt avgiften
för den dyrare inspektionen och på den läggs som tilläggsavgift 50 % av
avgiften för den billigare inspektionen.

Avgifter för övriga inspektioner enligt livsmedelslagen


För övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel till stater 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 bestäms enligt den tid som inspektionerna tar i anspråk.
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6§

7§



För inspektioner som kan grunda sig på tillsynen av de åtgärder som avses i
55–61 samt 66 § i livsmedelslagen tas det ut en avgift enligt kostnaderna för
tillsynen.



Dessutom tar kommunen ut en avgift också för annan övervakning och
undersökningar i samband därmed enligt bestämmelserna i artiklarna 79–85 i
kontrollförordningen. Till denna grupp hör också de kontroller som sker på
verksamhetsutövarens egen begäran.



För exportintyg för livsmedel tas det ut en avgift som motsvarar kostnaderna.



Avgiften för köttbesiktningen bestäms enligt den tid som besiktningen tar i
anspråk.

Avgifter för vissa inspektioner och mätningar enligt hälsoskyddslagen


Den första inspektionen (inte planmässig) av de sanitära förhållandena i en
bostad eller ett annat vistelseutrymme är avgiftsfri. Också bostadsinspektioner
enligt 46 § i hälsoskyddslagen är avgiftsfria. För efterkontroller, mätningar,
provtagning samt undersökningar och utredningar som gäller utredning av
sanitära olägenheter uppbärs det en avgift på 54 € per timme av
fastighetsägaren avrundat till närmaste 30 minuter.



För provtagning som inte ingår i inspektionsbesöket tas det ut 54 € per timme.
Kunden ska själv betala undersökningsavgifterna enligt gällande taxa för
laboratoriet som utför undersökningen.

Serviceavgift för utlåtanden och intyg som utfärdas på begäran


8§

9§

För utlåtanden och intyg som utfärdas på begäran (t.ex. intyg om hälsokontroll
eller utlåtande till försäkringsbolag) tar kommunen ut en avgift som motsvarar
kostnaderna. En avgift tas inte ut för utlåtanden som begärs av en annan
myndighet med stöd av lag.

Klink- och redskapsavgifter


Klink- och redskapsavgifter tas ut på basis av åtgärderna.



Kommunen debiterar klink- och redskapsavgifterna av veterinärerna basis av
de prestationer som betalats.

Redskapshyror


Redskapshyra tas ut då redskap som ägs av hälsoövervakningen hyrs ut till
användare som inte hör till stadens miljö- och hälsoskydd eller till andra
kommuners/samkommuners hälsoövervakning. Ett separat hyresavtal
upprättas om uthyrning av redskap.



Redskapshyran är 50 € per dygn eller 150 € per vecka.



För skriftliga utskrifter tas det ut 27 €.
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10 §

Anmälan eller ansökan som återtas


11 §

12 §

Avslag på eller avvisning av ansökan


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 enligt den tid som
använts för handläggningen.



Om det fattats beslut om att avvisa ansökan tas ingen avgift ut.

Återförvisad ansökan




13 §

Om verksamhetsutövaren återtar sin anmälan eller ansökan eller om
handläggningen av ärendet hos den kommunala myndigheten avbryts av andra
orsaker innan beslutet har getts och myndigheten redan har vidtagit betydande
åtgärder för handläggning av ansökan tas en avgift ut för den tid som använts
för handläggningen.

Om handläggningen av en anmälan eller ansökan återförvisas till den
kommunala hälsoskyddsmyndigheten på grund av besvär, påförs en avgift för
ny handläggning i enlighet med 3 § i denna taxa. Det belopp som tidigare
betalats kommunen för handläggning av samma anmälan eller ansökan avdras
från avgiften som tas ut.
Om myndighetens beslut upphävs på grund av att det inte funnits någon
skyldighet att göra en anmälan eller ansökan, återbetalas avgiften i sin helhet
utan ränta.

Fastställande av avgiften i undantagsfall och jämkning av avgiften


För handläggning av anmälan eller ansökan som gäller en betydande ändring
av verksamheten tas ut hälften av avgiften enligt denna taxa.



För en inspektion eller handläggning av ansökan som kräver en exceptionellt
stor eller liten arbetsinsats kan det fastställas en avgift som är högst 50 % högre
eller lägre än vad som föreskrivs i bilaga 1 eller i 3 § i denna taxa.



Om tillämpningen av denna taxa leder till uppenbar oskälighet med beaktande
av ärendets karaktär och betydelse, kan det av särskilda skäl tas ut en avgift
som är lägre än avgiften enligt taxan eller bestämmas att avgift inte alls ska tas
ut.



Om en inspektion eller provtagning som man kommit överens om tillsammans
med inspektionsobjektet eller som enligt tillsynsmyndigheten ska utföras på en
viss tidpunkt inte kan utföras på grund av inspektionsobjektet, och den
överenskomna tiden för inspektion eller provtagning inte har ställts in på
förhand tas det ut en inspektions- eller provtagningsavgift på 54 euro hos
inspektionsobjektet. Någon avgift tas dock inte ut om inspektionsobjektet har
en godtagbar orsak och lämnar in en skriftlig utredning inom 14 dagar.
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14 § Beslut om avgift, återbetalning och sänkning av avgift samt undantag och
senareläggande av avgift



15 §

Miljöhälsovårdsnämnden beslutar om avgifter och taxor som tas ut.
Direktören för hälsoövervakningen beslutar om avgiften, återbetalning,
sänkning och senareläggande av avgiften samt om undantag.

Betalning och indrivning av avgift


Avgiften ska betalas senast på den förfallodag som anges i fakturan.
Förfallodagen kan infalla tidigast två veckor efter att den tjänst som avgiften
baserar sig på har utförts.



Handläggnings- eller godkännandeavgiften betalas med postförskott eller
faktura.



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
räntesats som avses i 4 § i räntelagen (633/1982).



Om en avgift 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). Indrivningsbyrån Intrum Justitia sköter
indrivningen av obetalda fakturor.



Den årliga övervakningsavgiften i samband med tillstånd för försäljning av
tobak och nikotinprodukter faktureras per kalenderår/ för det år som följer efter
dagen för beviljande av tillståndet. Debiteringen av den årliga
övervakningsavgiften i samband med tillståndet för tobaksförsäljning upphör
när tillståndet löper ut.

16 § Ikraftträdande


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



Genom denna taxa upphävs taxa för miljö- och hälsoskydd som Karleby
miljöhälsovårdsnämnd har godkänt 17.2.2021 § 6.



Avgifterna enligt denna taxa tillämpas från och med 1.7.2021 på andra avgifter
än livsmedelstillsynens årsavgifter. Livsmedelstillsynens årsavgifter debiteras
från och 1.1.2022.
Miljöhälsovårdsnämnden har godkänt denna taxa genom sitt beslut 19.05.2021
§ 16.
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AVGIFTSTABELL FÖR MELLERSTA ÖSTERBOTTENS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDD
TILLSYN ÖVER HÄLSOSKYDDET
1
2

3
4

5

6

7

Anmälan enligt 13 § i hälsoskyddslagen
Offentliga inkvarteringslokaler
● 1-50 rum
● över 50 rum
● lägercentrum eller motsvarande inkvarteringsobjekt
Allmän bastu
Allmän simhall, simbassäng, siminrättning eller badanläggning
● simhall, badanläggning; över 6 bassänger och/eller
rutschkana
● simhall, badanläggning; färre än 6 bassänger och/eller
rutschkana
● annat allmänt bassängområde
● EU-badstrand
● annan allmän badstrand eller badplats
Skola eller läroanstalt, daghem, familjedagvårdare eller
gruppfamiljedaghem, ålderdomshem, vårdanstalt, klubblokal
● under 200 m²
● 200-600 m²
● över 600 m²
Skönhetssalong, tatueringssalong eller annan lokal där det utförs
hudbehandling, solarium
● kundplatser, färre än 3
● kundplatser, 3 eller fler
Offentlig konditionssal, idrottsanläggning och innelekpark
● under 500 m²
● över 500 m²

Vattenverk
8 Anläggning som levererar hushållsvatten eller partivattenverk
● vattenverket har en vattentäkt eller behandlingsanläggning
● vattenverket har flera vattentäkter eller
behandlingsanläggningar
● ≥ 5000 användare eller över 1000 m³/dygn
Riskbedömning enlig 20 § 2 mom. i hälsoskyddslagen
Vattendistributionsområde (objekt som avses i 18 a § och
401/2001)
9 Vattendistributionsområde
● objekt som avses i förordningen (1352/2015), endast
distribution
● aktör som har egen vattentäkt i livsmedelslokaler
Objekt som avses i förordningen (401/2001)
Objekt som avses i förordningen (401/2001), endast distribution
Övriga
10 Andra motsvarande lokaler eller inrättningar där man bedriver
verksamhet som kan orsaka sanitär olägenhet för användaren
11 Serviceavgift för utlåtanden och intyg som ges på begäran
● Intyg om hälsokontroll eller intyg om befrielse från hälsokontroll
för fartyg
● övriga intyg och utlåtanden
12 Sakkunnigtjänster

Inspektion

Förnyad
inspektion

Handläggningsavgifter
162 €

216
324
270
162

€
€
€
€

108
108
108
108

€
€
€
€

378 €

162 €

270 €

135 €

162 €
162 €
162 €

108 €
108 €
108 €

216 €
324 €
432 €

108 €
108 €
108 €

162 €
216 €

108 €
108 €

216 €
324 €

108 €
108 €
Förnyad
inspektion

Godkännandeavgifter

216 €

108 €

432 €

324 €

108 €

580 €

432 €

108 €

Inspektion

Förnyad
inspektion

688 €
216 €
Handläggningsavgift för intyg

Inspektion

162
162
162
108

€
€
€
€

54 €
54 €
54 €
54 €

162
162
162
162

€
€
€
€

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h

216 €/intyg
Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h

AVGIFT FÖR PROVTAGNING OCH UNDERSÖKNING AV PROV
13 Provtagning, utförd av en myndighet
14 Undersökningar och utredningar som utförs av en utomstående
expert

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
Enligt de kostnader som uppkommit

AVGIFTER FÖR ÅTGÄRDER SOM UTFÖRTS I EN
BOSTAD ELLER ETT ANNAT VISTELSEUTRYMME
15 Mikrobprovtagning (inneluft, ythygien, material)
16 Utredning av kemiska kvalitetskrav (CO2- och VOC-mätning osv.)
17 Bullermätning
18 Annan provtagning och mätning

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
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TILLSYN AV TOBAKSPRODUKTER OCH
NIKOTINPREPARAT
19 Detaljhandelstillstånd för tobaksprodukter/anmälan om partihandel
20 Detaljhandelstillstånd för nikotinvätskor/anmälan om partihandel
21 Detaljhandelstillstånd för nikotinpreparat
Ansökan om rökförbud i bostadssammanslutning
22 Behandling av ansökan

LIVSMEDELSTILLSYN
23 Årlig tillsynsavgift

Detaljhandelstillstånd/
anmälan
om
partihandel
200 €
150 €

Årlig övervakningsavgift/
försäljningsdisk

500 € / försäljningsdisk
350 € / försäljningsdisk
50 €

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
Förnyad
HandläggningsInspektion
inspektion
avgift
Årlig grundavgift för tillsyn som tas ut för
livsmedelstillsyn 150 €/år
108 €

24 Anmälan enligt 10 § i livsmedelslagen
Restauranger och professionella kök
25 Restaurangverksamhet
26 Restaurangverksamhet med cateringverksamhet
27 Grill- och snabbmatsverksamhet samt kaféverksamhet
Grill- och snabbmatsverksamhet > 100 portioner/dygn
28 Pub
29 Storhushåll, storkök
30 Storhushåll, centralkök och catering
31 Storhushåll, serveringskök
32 Transport av livsmedel
Transport av livsmedel
33 Partihandel med livsmedel
● < 200 m²
● < 201-1000 m²
● > 1000 m² ELLER hantering av lättfördärvliga livsmedel
34 Partiförsäljning av livsmedel
● industriellt förpackade livsmedel som inte är lättfördärvliga
● < 200 m²
● < 201-1000 m² ELLER hantering av lättfördärvliga livsmedel
● > 1000 m²
● > 1000 m² OCH hantering av lättfördärvliga livsmedel
Bagerier
35 Tillverkning av bageriprodukter, lättfördärvliga produkter
36 Tillverkning av mat- och kaffebröd, > 100 000 kg
Tillverkning av mat- och kaffebröd
37 Tillverkning av andra spannmålsprodukter
Anläggningar för behandling av grönsaker och packerier
38 Tillverkning av grönsaks-, bär- och fruktprodukter
39 Packeriverksamhet, småskalig iordningställande för försäljning
Annan framställningsplats för livsmedel
40 Tillverkning av drycker, sötsaker och sammansatta produkter
41 Annan tillverkning
Torghandel och utomhusförsäljning

189
216
162
189
108
189
243
162

Försäljningsfordon eller flyttbar anläggning, tält eller marknadsstånd
42 (grönsaker, bär, sötsaker, honung, konserver osv.)
43 Flyttbar, lättfördärvliga oförpackade livsmedel (lösglass, mjukglass)
Lagring, nedfrysning och packning av livsmedel
44 Lagring av animaliska livsmedel (livsmedelslokal)
45 Lagring av andra livsmedel än animaliska livsmedel
46 Nedfrysning av livsmedel
47 Packning av livsmedel
Lågriskhantering av kött
48 Kötthantering (slaktskjul)
Kontaktmaterialföretagare
49 Företagare som tillverkar, marknadsför och importerar produkter
som kommer i kontakt med livsmedel
Primärproduktion
50 Mjölkproduktion
51 Uppfödning av köttboskap, fiske och vattenbruk
52 Primärproduktion av groddar
53 Annan primärproduktion

€
€
€
€
€
€
€
€

189
216
162
189
108
189
243
162

€
€
€
€
€
€
€
€

135 €

135 €

162 €
189 €
243 €

162 €
189 €
243 €

108
162
189
243
270

€
€
€
€
€

108
162
189
243
270

€
€
€
€
€

243
243
189
243

€
€
€
€

243
243
189
243

€
€
€
€

216 €
162 €

216 €
162 €

243 €
216 €

243 €
216 €

108 €

108 €

135 €

135 €

162
162
162
108

162
162
162
108

€
€
€
€

€
€
€
€

162 €

162 €

243 €

243 €

162 €

189
162
162
162

€
€
€
€

324 €
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ANLÄGGNINGAR
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75

Anläggning inom köttbranschen
Styckningsanläggningar
Tillverkning av malet kött eller köttberedningar
Tillverkningen av köttprodukter (färdig)
Mekanisk avskiljning av kött
Förpackning
Annan tillverkning inom köttbranschen
Anläggning inom fiskbranschen
Hantering av färska fiskeriprodukter
Tillverkning av förädlade fiskprodukter
Anläggning inom mjölkbranschen
Tillverkning av mjölkvätskor
Tillverkning av ost
Tillverkning av smör och matfetter
Tillverkning av glass
Tillverkning av pulver
Annan tillverkning inom mjölkbranschen
Anläggning inom äggbranschen
Äggpackeri
Tillverkning av äggprodukter
Anläggning som hanterar animaliska livsmedel
Lagerinrättning (inrättning till inrättning)
Andra avgifter som tas ut för livsmedelstillsynen
Godkännandeavgifter och tillsynsavgifter för sådana
livsmedelslokaler som inte räknas upp i tabellen
Livsmedelsprovtagning eller ytrenhetsprov
Exportintyg för livsmedel/st.
Exportkontroller av livsmedel, innehåller fyra intyg
Kompletterande intyg med kontroll/st.

Inspektion

Förnyad
inspektion

Godkännandeavgifter

135 €
297 €
297 €
189 €
189 €
189 €

135 €
297 €
297 €
189 €
189 €
189 €

432
648
540
432
432
432

189 €
243 €

189 €
243 €

324 €
432 €

243 €
243 €
243 €
243 €
189 €
189 €

243 €
243 €
243 €
243 €
189 €
189 €

648
648
648
540
432
432

243 €
243 €

243 €
243 €

540 €
540 €

162 €

162 €

324 €

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
54 €
54 €
216 €
54 €

ÖVRIGA AVGIFTER
76 Inspektion av handlingar vid kontoret
Administrativa uppgifter på kundernas/de boendes begäran, t.ex.
77 hantering, sammanställning och kopiering av handlingar.

Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h
Avgift baserad på använd arbetstid 54 €/h

KLINIKAVGIFTER
78 Vaccination eller hälsoundersökning
79 Annan åtgärd
Operation, borttagning av tandsten och annan tidskrävande åtgärder
80 eller åtgärd som kräver särskild satsning

5€
10 €
15 €

REDSKAPSAVGIFTER
81 Röntgen
82 Blodanalysator

5€/bild
5€
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