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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Utfärdad i Mariehamn den 5 december 2018

Landskapsregeringen har med stöd av 6 § landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter till
landskapet och 21 § landskapslagen (2007:115) om Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet beslutat:

1§
Tillämpningsområde
För prövning, tillsyn och andra ärenden och uppdrag enligt landskapslagen (2007:115) om Ålands
miljö- och hälsoskyddsmyndighet samt för tjänster som erbjuds av myndighetens laboratorium och
veterinärvården tar Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (myndigheten) ut en avgift enligt denna
taxa.
2§
Grunderna för fastställande av avgifter
Myndighetens avgifter baserar sig på att en avgift, enligt 4 § 2 mom. landskapslagen (1993:27) om
grunderna för avgifter till landskapet, vid grundad anledning som hänför sig till bl.a. hälso- och sjukvård
samt miljövård kan allmänt uppbäras så att full kostnadstäckning inte uppnås.
3§
Behandlingsavgifter för prövning, tillsyn och andra ärenden
Avgifterna för prövning, anmälningsärenden, tillsyn enligt den tillsynsplan myndigheten utarbetat
och andra ärenden och uppdrag samt för de tjänster som erbjuds vid myndighetens laboratorium och
inom veterinärvården anges i bifogade avgiftstabeller 1 – 11. Vid revidering av tillståndsvillkor i
miljötillstånd gäller avgiften för miljögranskningsärende om verksamheten vid revideringstillfället är
prövningspliktig på miljögranskningsnivå.
För tillsynsåtgärder som följer av missförhållanden/olägenheter som upptäcks inom ramen för den i
1 mom. angivna planbaserade tillsynen ska ÅMHM ta ut en timavgift enligt de belopp som anges i
avgiftstabellerna för övrig tillsyn. Timavgift debiteras för inspektioner och administrativt arbete som
hänger samman med inspektioner, uppföljning av inspektioner och utredningar, samt för skrivande av
beslut om föreläggande, förbud eller avslutande av ärende samt uppföljning av sådana beslut dock så att
maximalt 20 timmar faktureras.
4§
Annan än planbaserad tillsyn
För behandling av ett tillsynsärende som inletts på initiativ av ÅMHM på grund av misstanke om
missförhållanden, på yrkande av en part som orsakats olägenhet eller av någon annan ska debiteras en
timavgift enligt de belopp som anges i avgiftstabellerna för övrig tillsyn av den som förorsakat
missförhållandet eller olägenheten. Timavgiften ska i det fall en fysisk eller juridisk person på uppdrag
av någon annan har vidtagit en olaglig åtgärd som förorsakat missförhållandet eller olägenheten
debiteras uppdragsgivaren av åtgärden. Timavgift debiteras för inspektioner och administrativt arbete
som hänger samman med inspektioner, uppföljning av inspektioner och utredningar, samt för skrivande

av beslut om föreläggande, förbud eller avslutande av ärende samt uppföljning av sådana beslut dock så
att maximalt 20 timmar faktureras.
5§
Tillsyn med anledning av misstanke om sanitär olägenhet
För tillsyn med anledning av misstanke om sanitär olägenhet ska ÅMHM hos fastighetens ägare eller
innehavare eller någon annan som är ansvarig för en sanitär olägenhet ta ut en avgift för inspektion,
mätning, undersökning eller utredning som har utförts i en bostad eller ett annat vistelseutrymme och
som hör samman med utredning av sanitära olägenheter som avses i den hälsoskyddslagstiftning
myndigheten tillämpar. Myndighetens första inspektion för att utreda en misstanke om sanitär olägenhet
och bestämmandet av behovet av fortsatta undersökningar i anslutning till inspektionen är dock
avgiftsfri. Ifall det finns behov av fortsatta tillsynsåtgärder ska timavgift debiteras enligt de belopp som
anges i avgiftstabellerna för övrig tillsyn för de myndighetsåtgärder som avses ovan samt för därtill
knutet administrativt arbete dock så att maximalt 20 timmar faktureras.
6§
Tilläggsavgifter som åsamkas av ärendets omfattning
Förutom den avgift som nämns i 3 § i avgiftstabellerna 1-11 samt 4 § och 5 § tas följande
tilläggsavgifter ut för behandling av ärendet:
1) kostnaderna för information om ansökan och beslutet
2) kostnader för provtagning och analys
3) lantmäterikostnader som betalats av myndigheten
4) kostnader för expertutlåtanden och -tjänster
5) andra kostnader jämförbara med de i punkt 1-4.
7§
Sänkning av avgift
Behandlingsavgiften för en ansökan som gäller väsentlig ändring av verksamheten, beviljande av ett
nytt tillstånd för viss tid eller revidering av tillståndsvillkoren kan fastställas så att den är minst 50
procent av avgiften enligt 3 §.
För samordnad behandling av flera prövningsärenden som gäller en verksamhet som är avgiftsbelagd
enligt 3 § uppbärs en kombinerad avgift. Behandlingsavgiften beräknas så att till avgiften i den högsta
avgiftsklassen adderas 50 procent av avgifterna för övriga ärenden.
8§
Avskrivning och avvisning
För ett avskrivet eller avvisat ärende uppbärs en sådan andel av avgiften enligt 3 § som motsvarar
den arbetsinsats som gjorts liksom övriga kostnader enligt 6 § som behandlingen av ärendet åsamkat.
9§
Avslag på ansökan eller anmälan
För en ansökan som avslagits tas avgift enligt denna taxa ut. Om grunderna för avslaget är så
uppenbara att det inte har funnits orsak till en mera omfattande behandling av ärendet kan avgiften
fastställas så att den minst är 50 procent av avgiften enligt 3 §.
10 §
Behandlingsavgift för återförvisad ansökan
För ett ärende som en domstol med anledning av sökande av ändring har återförvisat uppbärs inga
andra avgifter än de som har tagits ut för det beslut som myndigheten tidigare har avgett i samma ärende.
11 §
Jämkning eller fastställande av avgiften i undantagsfall
Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av ärendets karaktär eller betydelse leder till en
oskäligt stor avgift, kan behandlingsavgiften av särskilda skäl fastställas så att den är lägre än avgiften

enligt 3 §, 4 § och 5 §. Avgiften ska även i sådana fall täcka de kostnader enligt 6 § som åsamkats
myndigheten, och den ska vara minst 25 procent av avgiften enligt 3 §.
Om tillämpningen av denna taxa med beaktande av omfattningen och arbetsmängden vid
behandlingen av ett ärende leder till en oskäligt liten avgift, kan behandlingsavgiften i särskilda fall,
med avvikelse från avgifterna enligt 3 §, även fastställas utgående från den timavgift som fastslagits för
övrig tillsyn och de övriga särkostnader som behandlingen av ärendet åsamkar. I detta fall ska en
utredning om avgiftens beräkningsgrund samt en specifikation över övriga särkostnader fogas till
beslutet om avgiftens storlek.
De avgifter som anges i euro/h i avgiftstabellerna 1-5 och 8 justeras enligt avgiftstabell 10 för tider
utanför vardagar kl. 7.00 – 18.00.
Myndigheten kan ta ut en påminnelseavgift som orsakats av att en verksamhetsutövare inte inkommit
med handlingar inom föreskriven tid.
12 §
Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag
Myndigheten föreskriver om avgiften, återbetalning av avgiften, sänkning av avgiften och
senareläggande av avgiften. Fakturering av de verksamheter som omfattas av planbaserad tillsyn enligt
avgiftstabell 4 och 5 kan ske i samband med enskilda tillsynsbesök eller som en samlingsfaktura i
december det år detta beslut träder i kraft.
13 §
Betalning och indrivning av avgift
Avgiften ska betalas inom 14 dygn efter det att beslutet har vunnit laga kraft eller på förfallodagen.
På ett obetalt belopp uppbärs dröjsmålsränta enligt räntelagen (FFS 633/1982).
Om en avgift enligt denna taxa inte har betalats trots påminnelse, kan den indrivas i utsökningsväg
utan separat dom eller beslut i den ordning som föreskrivs i lagen om verkställighet av skatter och
avgifter (FFS 706/2007).
14 §
Tillämpning av taxan
Avgiften fastställs enligt denna taxa då det gäller ärenden och uppdrag som kommit in till
myndigheten från och med datum för ikraftträdandet av denna taxa.
15 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2019.
Genom detta beslut upphävs Ålands landskapsregerings beslut (2018:2) om taxa för Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet.
För behandling av prövningsärenden som inkommit före denna taxas ikraftträdande tas avgift ut
enligt tidigare gällande taxa för respektive ärende.

__________________

Mariehamn den 5 december 2018

WILLE VALVE
minister

Helena Blomqvist
byråchef

AVGIFTSTABELL 6
Avgifter vid laboratoriet
*innebär att analysen är ackrediterad av ackrediteringstjänsten Finas enligt kraven i ISO 17025.
Moms tillkommer enligt gällande momssats.
Provbehandlingsavgift (12,38 € exkl. moms) tillkommer, en avgift per inlämnad provtyp och tillfälle
eller per provrapport. För jordprov tas en avgift per provserie om högst 30 st. prov tillhörande samma
kund.

Fysikalisk-kemiska vattenanalyser
Alkalinitet*
Ammonium* eller Ammoniumkväve*
Aluminium*
BOD7*
CODMn* eller KMnO4-tal*
Fluorid*
Fosfatfosfor*
Fosfor, partikulärt
Fosfor, total (låga halter)*
Fosfor, total (höga halter)*
Färg*
Glödgningsrest
Järn*
Klor* (Fri och bunden, analys av totalklor krävs)
Klorid*
Klorofyll-a*
Konduktivitet*
Kväve, total (låga halter)*
Kväve, total (höga halter)*
Mangan*
Nitrat- + Nitritkväve*
Nitrat* eller nitratkväve*, (nitritanalys fordras)
Nitrit* eller nitritkväve*
Permanganattal*
pH*
Radon*
Salinitet*
Salinitet i fält
Sulfat
Suspenderade ämnen

Summa
exkl. moms
€
10,42
12,33
14,81
46,85
14,09
16,82
13,57
32,43
28,43
31,58
8,41
15,69
17,65
17,75
12,38
27,35
8,00
28,43
31,58
17,65
13,16
13,16
13,16
14,09
8,00
33,69
8,00
8,00
14,65
28,50

Syre – mätning i fält
Torrsubstans
Totalhårdhet
Turbiditet/grumlighet*
Urea*

8,00
13,83
10,32
8,41
21,78

Mikrobiologiska vattenanalyser
Aeroba mikroorganismer*
Clostridium perfringens*
E. coli*
Enterokocker*
Koliforma bakterier*
Mikrosvampar i vatten
Pseudomonas aeruginosa* kvalitativ (förekomst)
Pseudomonas aeruginosa* kvantitativt (bestämmning av antalet)

16,31
29,98
24,20
17,44
22,39
26,00
17,44
21,50

Kemiska jordanalyser
Grundanalys
Jordart, mullhalt, pH*, Ca*, P, Mg*, K*
Trädgårdspaket
Grundanalys + Cu*, Mn*, Zn*, B
Potatispaket
Grundanalys + Cu*, Mn*, Zn*
Ammonium
Bor
Kalcium*
Fosfor*
Koppar*
Kalium*
Ledningstal
Magnesium*
Mangan*
Nitrat
pH*
Zink*

16,00
41,18
30,86
12,38
10,84
10,84
10,84
10,84
10,84
10,32
10,84
10,84
12,38
10,32
10,84

Mikrobiologiska undersökningar av livsmedel och miljö
Aeroba mikroorganismer på blodplatta (ej artbestämning)
Aeroba mikroorganismer*
Aeroba och vätesulfidproducerande bakterier i fisk

17,34
17,34
22,50

Bacillus cereus*
Bakteriologisk undersökning av köttbesiktningsprov
Clostridium perfringens*
Enterobacteriaceae*
Enterokocker*
E. coli presumtiv*
Jäst och mögel*
Klostridiesporer i mjölk* (minimiantal 5 prov)
Koagulaspositiva stafylokocker*
Koliforma bakterier*
Kontaktplatteprov: Inkubering och avläsning endast
Kontaktplatteprov ca 55 mm: Inkubering, avläsning och materialkostnad
ingår
Luftprov inkl. platta ca 90 mm
Listeria monocytogenes kvalitativt* (förekomst)
Listeria monocytogenes kvantitativt* (bestämning av antalet)
Salmonella*
Sportest med inkubering (för kontroll av sterilisering)
Termotoleranta koliforma bakterier*

22,39
25,28
25,39
20,12
20,12
21,57
23,17
14,14
22,96
17,39
5,78
7,78
13,87
39,94
39,94
30,55
12,38
19,71

Kemiska livsmedelsundersökningar
pH i vätskor
pH som kräver förbehandling

8,00
10,32

Övriga livsmedelsundersökningar
Sensorisk undersökning
grundbedömning (1 person)
panel med minst 3 personer
Radioaktivitetsundersökning
direktmätning
med förbehandling

5,78
23,74
33,69
48,09

Djursjukdomsundersökningar
Salmonella (hygienprov, avföring, samlingsprov lymfkörtlar)*

30,55

Biologiska undersökningar
Bottenfauna (Ekmanhuggare) i brackvatten inkl. biomassa
Förekomst av blågröna alger (kvalitativ bedömning)

94,94
25,39

Förekomst av Microcystin i vatten (kvalitativ bedömning)
Insektidentifikation och liknande mikroskopiering

36,60
25,39

Övrigt
Autoklavering (max en fylld autoklav)
Båtkostnad (driftskostnader samt kostnader för provtagningsutrustning
ingår, personalkostnad tillkommer enligt nedan)
laboratoriets stora båt per timme
laboratoriets mindre båtar per timme
Ultrarent vatten per liter
Funktionskontroll av termometer (två temperaturer, erbjuds endast ett par
gånger per år)
Funktionskontroll av mätare, t.ex. klormätare
Förmedling av prov till annat laboratorium. Provbehandlingsavgift, samt
överstigande fraktkostnad om den är högre än 20 € exkl. moms, tillkommer
Provbehandlingsavgift
Provtagning i fält per person och timme. Km-ersättning enligt gällande
kollektivavtal tillkommer samt eventuell båtkostnad
Provtagning av rå fisk för bakteriologisk odling, per fisk
Uteblivet bokat prov debiteras 50 % av analysavgiften dock högst 25,00 €
Utlåtande livsmedelsprov, per rapport
Utlåtande livsmedelsprov enligt EG 2073/2005, per rapport
Utsändning av provmaterial inkl. frakt
Vattenfiltrering, utöver standardfiltrering
Årssammandrag åt kund
Överföring av provresultat till Excel

12,38

113,52
51,60
2,05
43,00
43,00
28,80
12,38
51,60
3,50
7,00
9,00
13,93
8,00
25,18
8,26

Större provserier
Priserna i tabellen grundar sig på en bedömning av tid- och materialåtgång och gäller enstaka
analyser. Gällande stora serier prov kan avtal skrivas och priset förhandlas.
Undersökningar som inte framgår av avgiftstaxan
Priser på eventuella undersökningar och tjänster som inte framgår av prislistan beslutas av
laboratoriechefen baserat på utredning om tids- och materialtillgång med en timtaxa på 51,60 €.
Brådskande undersökningar
I exceptionella fall, vid begäran om brådskande undersökning som t.ex. kräver helgarbete, kan
undersökningsavgifterna höjas med högst 100 procent.
Prov som förmedlas till andra laboratorier
Laboratoriet kan på begäran i vissa fall förmedla prov till andra laboratorier för undersökningar som
inte görs vid det egna laboratoriet. Underleverantör kan även anlitas vid överbelastning eller tekniska
problem. Om pris för analysen finns fastställt i laboratoriets avgiftstaxa debiteras detta pris, i övriga fall
underleverantörens pris med ett tillägg för förmedling av prov till annat laboratorium samt
provbehandlingsavgift.
Kundklagomål gällande ett livsmedels kvalitet

För klagomål från privatperson gällande livsmedel uppbärs ingen avgift om miljöskyddsinspektör
tillstyrkt att undersökning ska göras. I övriga fall betalar inlämnaren själv förutom i de fall då uppenbart
fel konstateras på varan då den som sålt varan debiteras analyskostnaden.

AVGIFTSTABELL 11
Allmänna avgifter
Prestation, gäller handling som inkommit till, upprättats hos eller förvaras hos Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet.

Officiellt bestyrkt kopia
Obestyrkt kopia, A4
Obestyrkt kopia, A3
Färgkopia
Inskanning, A4
Påminnelseavgift angående inlämnandet
av handlingar

Avgift
1 € 20 cent/sida
15 cent/sida
30 cent/sida
1 €/sida
1 €/sida
50 €

