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enligt bilaga 1 S416E13. Beslutet publiceras i Ålands författningssamling.
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Bilaga 1 S416E13

ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2016
Nr 8
__________________________________________________________________________________
Nr

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet
Utfärdat i Mariehamn den 3 februari 2016

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, tillsyn och andra ärenden och uppdrag samt för de tjänster som erbjuds
vid myndighetens laboratorium och inom veterinärvården anges i bifogade avgiftstabeller 1 – 7 och för
myndighetens övriga prestationer är timavgiften 50 euro/tim. Vid revidering av tillståndsvillkor i
miljötillstånd gäller avgiften för miljögranskningsärende om verksamheten vid revideringstillfället är
prövningspliktig på miljögranskningsnivå.
4§
Tilläggsavgifter som åsamkas av ärendets omfattning
Förutom den avgift som nämns i 3 § i avgiftstabellerna 1-7 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 föreläggande och förbud.
5§
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.

För verksamhetshelhet där tillsynen är avgiftsbelagd enligt 3 § avgiftstabell 4 och som omfattar
flera typer av verksamheter uppbärs en kombinerad avgift om det med hänsyn till verksamhetens
omfattning är lämpligt att tillsynen sker samordnat. Tillsynsavgiften beräknas så att till den högsta
avgiftsklassen adderas 50 procent av avgifterna för de övriga verksamheter som ingår i helheten. Till
de delar där samordnad tillsyn inte är lämplig uppbärs full avgift. Tillsyn över
alkoholserveringstillstånd i enlighet med avgiftstabell 3 debiteras alltid separat.
6§
Avgiftsbefrielse
För verksamhet, som efter beslut genom prövningsförfarande givits rätt att verka och som har årlig
tillsyn, utgår ingen tillsynsavgift under det kalenderår prövningsbeslutet erhållits och avgift för detta
har erlagts. Undantaget är alkoholtillsynen för vilken tillsynsavgift utgår enligt mängden såld alkohol.
Det år en verksamhet permanent avslutas tas inte någon tillsynsavgift ut.
7§
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 4 § som behandlingen av ärendet åsamkat.
8§
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 §.
9§
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.
10 §
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 §. Avgiften ska även i sådana fall täcka de kostnader enligt 4 § som åsamkats myndigheten,
och den bör 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.
Myndigheten kan ta ut en påminnelseavgift som orsakats av att en verksamhetsutövare inte
inkommit med handlingar inom föreskriven tid.
11 §
Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag
Myndigheten föreskriver om avgiften, återbetalning av avgiften, sänkning av avgiften och
senareläggande av avgiften.
12 §
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).
13 §
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.
14 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna taxa träder i kraft den 1 april 2016.
Genom detta beslut upphävs Ålands landskapsregerings beslut (2014:55) om taxa för Ålands miljöoch hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM.
För behandling av prövningsärenden som inkommit före denna taxas ikraftträdande tas avgift ut
enligt tidigare gällande taxa för respektive ärende.
__________________
Mariehamn den 3 februari 2016

WILLE VALVE
minister

Inkeri Ahonen
vik. byråchef

AVGIFTSTABELL 6
Veterinärvårdens avgifter
Moms tillkommer enligt gällande momssats.
Besöksarvoden klinik
Första besöket/första patienten
Följande patient samma besök
Återbesök i samma ärende
ÅMHM – förvaltningsavgift
Uteblivet besök utan återbud debiteras med 50 % av
kostnaden för besöket, dock minst 16,26
Telefon recept
Telefon recept förnyat
Telefon recept förnyat under en sjukdomsbehandling
Recept under besöket
Faktureringsavgift
Besöksarvoden, fält-/jourresa
1 - 10
11 - 15
16 - 20
21 - 25
26 - 30
31 – 35, inställelse klinik
36 - 40
41 - 45
46 - 50
Över 50

Avgift, €
28,50
11,41
11,41
16,34
min. 16,34
8,65
8,65
0,00
0,00
4,09

31,91
34,20
36,47
38,76
41,05
43,32
45,58
47,86
50,14
+ 4,56/10 km

Jouravgifter

kl 17 - 22 (vardag)
kl 08 – 22 (lördag och söndag)
kl 22 - 08
Samtalsavgift för samtal till jourtelefon
Akutavgift (vardagar, ej jourtid)
100

150

Kirurgiska åtgärder, nyttodjur
Tandraspning, borttagning av extra spene, hornamputation,
kastrering kalv, vargtandsextraktion, suturering av litet och/eller
enkelt sår
Kastrering, tandextraktion, främmande kropp operation,
dislokationsoperation, spjälning, avlägsnande av tumör,
navelbråck, suturering av stort och/eller komplicerat sår,
munhåleundersökning inkl. tandraspning
Mycket krävande åtgärd som är tidskrävande eller kräver särskild
kunnighet, t ex ljumskbråck, kejsarsnitt
Kirurgiska åtgärder, smådjur
Kateterisering
Sårsuturering
Kastrering, hankatt

+ 50 %
+ 50 %
+ 100 %
2,00/min.
16,34
Max
27,84

152,84

211,90

Max
38,21
38,21
38,21

Tandstensputsning/extirpation mjölktänder
Enstaka hudtumörer
Borttagning av sporrar, svansamputation
Kastrering, hanhund
Kastrering, honkatt
Bukingrepp (t.ex. kryptorkid, tumör)
Mindre komplicerade ögoningrepp (t.ex. entropion, ektropion,
bulbreponering)
Bråckoperation
Extirpation permanent tand
Operation av juvertumör
Magomvridning
Främmande föremål i mage/tarm
Tonsillektomi
Kejsarsnitt
Kastrering av tik, pyometra
Bulbextirpation
200

38,21
38,21
38,21
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
76,42
152,84
152,84
152,84
152,84
152,84
152,84
152,84

Invärtesmedicin och obstetrik
Basåtgärd, t.ex.
juverinflammation, acetonemi, förlamning, agalakti hos sugga,
manuell ovariediagnostik eller manuell dräktighetsundersökning,
vaginoskopi och uterusbehandling, hälsokontroll av djurbesättning
eller ett djur med tanke på smittsamma sjukdomar eller
reproduktionssproblem,
artificiell
insemination,
primära
avmaskningsåtgärder
Öronrengöring på smådjur
Grundlig, tidskrävande åtgärd t.ex.
förlossningsassistans, livmoderframfall
Nässvalgssondning
Hältundersökningar
Vidareåtgärder vid hud- och invärtessjukdomar hos smådjur

Max
28,67

203

Intyg
Hälsokontroll och intyg (grundlig, tidskrävande undersökning av
djur inför försäljning eller teckning av försäkring o.dyl.). Separat,
rekvirerat veterinärintyg eller utlåtande om t.ex. röntgenbilder
eller laboratorieundersökningar

Max
28,67

205

Krävande / Omfattande undersökning
Mer krävande och omfattande undersökning än klinisk
rutinundersökning som ej leder till åtgärder eller undersökningar

Max
28,67

250

Sedering, anestesi, vätsketerapi
Sedering, bedövning
Sövning, narkos
Eutanasi
Vätsketerapi, blodtransfusion

Max
15,06
18,28
18,28
21,52

250

Provtagning
Grundläggande prov t.ex.
våmprov, mjölkprov/djur, blodprov, PAPA, skrapprov, urinprov
genom kompression, cystocentes, ascitesprov, provtagning på

28,67
68,39
68,39
68,39
68,39

Max
5,73

fiskar
Krävande provtagning t.ex.
spermaprov, kateterisering, uterusprov, uterusbiopsi, CEMprovtagning
400

Laboratorieundersökningar
Grundläggande laboratorieundersökning t.ex.
urinprov med stix, urindensitet, hematokrit, undersökningar av
våmprov, mikroskopisk undersökning av prov
Krävande laboratorieundersökning t.ex.
B-leukocyter, diff av leukocyter, resistensbestämning, provodling,
spermaanalys

38,21

Max
7,54

10,75

500

Röntgen och ultraljudsundersökningar
Grundavgift för röntgen inkl. 2 bilder
Följande bilder per st.
Ultraljud

Max
20,44
3,45
38,21

600

Övrigt
Idmärkning per st
Pälsklippning katt, kloklippning
Omhändertagande av kropp (smådjur) för kortare tid
Omhändertagande av kropp (smådjur) för destruktion
0 - 5 kg
5 - 10 kg
10 - 20 kg
20 - 40 kg
40 kg och uppåt

Max
4,96
17,59
12,16
6,23
11,56
24,32
40,40
72,96

Tillämpningsanvisningar enlig kommunala veterinärtaxan 1.1.2016.
I fråga om seriebehandlingar, t.ex. Cartrophen, avmaskningsserier och vaccination av valpar,
debiteras förvaltningsavgiften endast vid de två första besöken. Obs! Detta gäller ej vid övriga
återbesök så som vidare undersökningar och behandlingar under samma sjukdom.
För massarbete debiteras avgift enligt 4 § i kommunala veterinärtaxan.
Vid behandling av andra än nyttodjur kan arvodena höjas med högst 25 % enligt 2 – 3 §§ i
kommunala veterinärtaxan.
Dessutom har myndigheten rätt att för veterinära tjänster ta ut avgifter för läkemedel, avgifter som
utomstående serviceproducenter debiterar, provhandläggning, resekostnader enligt gällande
kollektivavtal och inkassoavgifter enligt 7 § 1 - 4 mom. i kommunala veterinärtaxan.
Insatser rörande hälsovårdsprogram (smittskyddsprovtagningar) debiteras enligt förordningarna
Statsrådets förordning om förrättningsarvoden till veterinärer (FFS 1234/2001) och Jord- och
skogsbruksministeriets förordning om kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer.
För besiktning av levande djur, fisk och kött tas en avgift ut som täcker myndighetens kostnad för
prestationen dock motsvarande minst den fasta avgift som anges i avsnitt B i bilaga IV i
kontrollförordningen EG 882/2004.

