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 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 (ÅMHM) ut 
en avgift enligt denna taxa. 
 
2 § Grunderna för fastställande av avgifter 
 ÅMHM:s 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 bland 
annat 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 ÅMHM 
utarbetat och andra ärenden och uppdrag samt för de tjänster som erbjuds vid ÅMHM:s 
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. Om 
ÅMHM bedömer att revidering av tillståndsvillkor eller miljögranskningsinstruktioner inte 
behövs uttas en avgift för revideringsbeslut enligt taxan i tabell 1. 
 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 
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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 ÅMHM tillämpar. ÅMHM:s 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 ÅMHM 
 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 villkor 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 ÅMHM 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 ÅMHM, 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. 
 ÅMHM kan ta ut en påminnelseavgift som orsakats av att en verksamhetsutövare inte 
inkommit med handlingar inom föreskriven tid. 
 För myndighetsarbete som av särskilda skäl sker utanför ordinarie arbetstid mellan kl. 
18.00-21.00 eller på allmänna lediga dagar tas timavgiften ut förhöjd med 50 %. 
 För myndighetsarbete som av särskilda skäl sker utanför ordinarie arbetstid mellan kl. 
21.00-7.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas avgiften ut förhöjd med 100 %. 
 
12 § Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag 
 ÅMHM beslutar 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 
ÅMHM från och med datum för ikraftträdandet av denna taxa. 
 
15 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 
 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2021. 
 Genom detta beslut upphävs Ålands landskapsregerings beslut 2018:99 om taxa för 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet. 
 För behandling av prövningsärenden som inkommit före denna taxas ikraftträdande tas 
avgift ut enligt tidigare gällande taxa för respektive ärende. 

__________________ 
 
 
Mariehamn den 3 december 2020 
 
 
Annette Holmberg-Jansson 
Minister 
 
Helena Blomqvist 
byråchef 

 



AVGIFTSTABELL 1 

Miljö - prövning  
 T G Avgift 

Euro
1. Primärnäringar    
 Djurhållande verksamhet (se bestämmelser som utfärdats med stöd av VL och 2 § VF)   

 med minst 150 djurenheter, 8-12 arbetsdagar T  4 712 
 med minst 30 djurenheter  G 1 040 

Intensiv uppfödning av fjäderfä eller svin, T  
 med mer än 40 000 platser för fjäderfä, 8-12 arbetsdagar   4 712 
 med mer än 2 000 platser för slaktsvin avsedda för produktion (> 30 kg), 10–

18 arbetsdagar 
  6 598 

 med mer än 750 platser för suggor, 8–12 arbetsdagar   4 712 
Pälsdjursfarm för minst 250 avelshonor av mink eller iller eller för minst 50 avelshonor 
av räv eller sjubb eller för minst 50 avelshonor av andra pälsdjur eller annan 
pälsdjursfarm som med avseende på stallgödselproduktion eller miljöpåverkan 
motsvarar en pälsdjursfarm för 250 avelshonor av mink.

 G 1 040 

Tillförsel av övergödande ämnen direkt i ytvatten från fiskodling T  
  med en produktion över 100 ton fisk/ år, 20-35 arbetsdagar   12 961 
  med en produktion om 20–100 ton fisk/ år, 10-18 arbetsdagar   6 598 
 Fiskodling med en produktion av minst 1 ton fisk/år.  G 585 
2. Avloppsanläggning   
 Reningsverk som är avsett för behandling av avloppsvatten från: T  
  mer än 10 000 personekvivalenter, 15-25 arbetsdagar   9 425 
  901-10 000 personekvivalenter, 10-18 arbetsdagar   6 598 
 Avloppsanläggning med en kapacitet som uppgår till  G 
  401-900 personekvivalenter   1 560 
  26-400 personekvivalenter   1 040 
3. Livsmedelsindustri   
 Slakteri för en produktion baserad på en slaktvikt av mer än   
  50 ton /dygn, 15-25 arbetsdagar T  9 425 
  50 ton/ år  G 2 080 
 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av   
  animaliska råvaror, utom mjölk, fisk och skaldjur, för en produktion av mer 

än 200 ton per år 
 G 2 080 

  fisk- och skaldjursprodukter för en produktion av mer än 25 ton per år  G 1 560 
  vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 1 000 ton per år  G 2 080 

Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor 
eller fetter, eller produkter av sådana oljor eller fetter, för en produktion av mer än 100 
ton per år. 

 G 2 080 

 Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än   
  200 ton mjölk/ dygn (årsmedelvärde), 10-18 arbetsdagar T  6 598 
  50 ton/ år  G 2 080 
 Anläggning för produktion av mer än 10 ton glass per år.  G 2 080 
 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för 

en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år eller anläggning för enbart 
tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion 
baserad på mer än 2 000 ton råvara per år, om verksamheten medför utsläpp av vatten 
som inte leds till ett tillståndspliktigt avloppsreningsverk.

 

G 2 080 

 Anläggning för tillverkning av  G 2 080 
  stärkelse, stärkelsederivat eller socker    
  kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton/ år    
 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst/ år.  G 2 080 
 Anläggning för framställning av mer än 1 ton malt eller jäst.  G 2 080 



 Anläggning för tillverkning av  G 2 080 
  stärkelse, stärkelsederivat eller socker    
  kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton/ år    
 Anläggning för framställning av  G 2 080 
  mer än 250 m3 läskedryck per år    
  råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation 

motsvarande mer än 10 ton ren etanol/ år
   

 Bryggeri med en produktionskapacitet av minst en miljon liter per år, 8-12 arbetsdagar. T  4 712 

 Anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton 
spannmålsfoder eller mer än 100 ton/ år annat foder, dock inte grovfoder i form av 
halm, hö eller ensilage. Med framställning menas malning, blandning eller pelletering 
av råvaror till bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller 
mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna 
djurhållningen ska inte räknas in i ovanstående mängder. Denna punkt omfattar inte 
bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor 
från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller 
fisk. 

 G 2 080 

 Kafferosteri för en produktion av mer än 10 ton per år.  G 2 080 
 Tobaksfabrik.  G 2 080 
4. Avfallshantering   
 Verksamhet som yrkesmässigt eller i en offentlig anläggning återvinner eller 

bortskaffar avfall, inklusive beredning före återvinning eller bortskaffande, med 
undantag av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall.

T  

 
Anläggning/yrkesmässig verksamhet som återvinner (inkl. beredning) huvudsakligen   

 inert avfall, 3,5-6,5 arbetsdagar   2 353
 biologiskt nedbrytbart avfall gm kompostering, 8-12 arbetsdagar   4 712
 biologiskt nedbrytbart avfall gm biogas, 10-18 arbetsdagar   6 598

  annat icke-farligt avfall än biologiskt avfall, 8-12 arbetsdagar   4 712
  skrotfordon, 10–18 arbetsdagar   6 598
  farligt avfall, 20–35 arbetsdagar   12 961
 Anläggning som bortskaffar huvudsakligen   
  inert avfall (< 100 ton icke-farligt avfall), 8-12 arbetsdagar   4 712
  inert avfall (> 100 ton), icke-farligt avfall (> 100-1 000 ton) samt farligt 

avfall (< 100 ton), 20-35 arbetsdagar
  

9 425
  icke-farligt avfall (> 1 000 ton) eller farligt avfall (> 100 ton)   12 961
 Särskild lagringsplats enligt förfarande R13 & D15, 3,5-6,5 arbetsdagar   2 353
 Miljögranskning krävs för:  G 
  återvinning och bortskaffande som är undantagna från tillståndsplikten enligt 

8 § 3 mom. AL 
  585 

  yrkesmässig insamling av avfall   292 
  yrkesmässig transport av avfall och   292 
  yrkesmässig försäljning eller förmedling av avfall för återvinning eller 

bortskaffande verksamhet som är av väsentlig betydelse för 
avfallshanteringen och som landskapsregeringen belagt med krav på 
miljögranskning 

  292 

 Behandlingsanläggning som inte är tillståndspliktig där uttjänta produkter yrkesmässigt 
tas omhand för att tillvarata delar till försäljning, återanvändning eller annan 
materialåtervinning.

 G 1 040 

 Avslutande av deponi.  G 585
 Bortskaffande eller återvinning av djurkroppar eller animaliskt avfall där 

behandlingskapaciteten överstiger 10 ton per dygn, 20–35 arbetsdagar.
T  12 961 

 Bortskaffande eller återvinning av farligt avfall med en kapacitet som överstiger 10 ton 
per dygn genom en eller flera av följande verksamheter:

T  
 

  Biologisk behandling, 8-12 arbetsdagar   4 712 
  Fysikalisk-kemisk behandling, 10-18 arbetsdagar   6 598 
  Sammansmältning eller blandning innan inledande av övriga verksamheter 

som förtecknas i punkterna 5.5 och 5.6 i MF bilaga 1, 3-6 arbetsdagar
  

2 353 



  Omförpackning innan inledande av övriga verksamheter som förtecknas i 
punkterna 5.5 och 5.6 i MF bilaga 1, 3-6 arbetsdagar

  
2 353 

  Återvinning/regenerering av lösningsmedel, 3-6 arbetsdagar   2 353 
  Återvinning/regenerering av oorganiska material utom metaller och 

metallföreningar, 3-6 arbetsdagar
  

2 353 

  Regenerering av syror eller baser, 3-6 d arbetsdagar   2 353 
  Återvinning av komponenter som används till att minska föroreningar, 3-6 

arbetsdagar
  

2 353 

  Återvinning av komponenter från katalysatorer, 3-6 arbetsdagar   2 353 
  Omraffinering av olja eller annan återanvändning av olja, 3-6 arbetsdagar   2 353 
  Invallning, 8-12 arbetsdagar   4 712 
 Bortskaffande eller återvinning av avfall i avfallsförbränningsanläggningar eller i 

samförbränningsanläggningar, 
T   

  för icke-farligt avfall med en kapacitet som överstiger 3 ton per timme, 8-12 
arbetsdagar

  4 712 

  för farligt avfall med en kapacitet som överstiger 10 ton per dygn, 10-18 
arbetsdagar

  6 598 

 Avfallsdeponier enligt definitionen i artikel 2 g i direktiv rådets 1999/31/EG av den 26 
april 1999 om deponering av avfall som tar emot mer än 10 ton avfall per dygn eller 
med en totalkapacitet på mer än 25 000 ton, med undantag för avfallsdeponier för inert 
avfall, 20-35 arbetsdagar. 

T  12 961 

 Tillfällig lagring av farligt avfall som inte omfattas av punkt 5.8  i MF bilaga 1, i 
avvaktan på någon av de verksamheter som förtecknas i punkterna 5.5, 5.6, 5.8 och 
5.10  i MF bilaga 1 med en totalkapacitet på mer än 50 ton med undantag för tillfällig 
lagring, före insamling, på den plats där avfallet uppkommer, 3-6 arbetsdagar.

T  2 353 

 Lagring under markytan av farligt avfall med en totalkapacitet på mer än 50 ton, 6-10 
arbetsdagar. 

T  3 770 

 Oberoende utförd rening av avloppsvatten utanför anläggningens område som inte 
omfattas av direktiv 91/271/EEG och som släpps ut av en anläggning som omfattas av 
industriutsläppsdirektivets bilaga 1, 3-6 arbetsdagar.

T  2 353 

5. Energi   
 Förbränning av bränsle i anläggningar med en total installerad tillförd effekt av minst 

50 megawatt, 15-25 arbetsdagar. 
T  9 425 

 Energiproducerande enhet eller energiproducerande anläggning bestående av en eller 
flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om 20-49 megawatt, 10-18 
arbetsdagar. 

T  6 598 

 Energiproducerande enhet eller energiproducerande anläggning bestående av en eller 
flera energiproducerande enheter vilka har en bränsleeffekt om minst 1 men mindre än 
20 megawatt. 

 G 2 080 

 Vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk för produktion och distribution av  T   
  minst 5 megawatt och högst 49 megawatt, 10-18 arbetsdagar   6 598 
  50 megawatt eller mera, 15-25 arbetsdagar   9 425 
 Vindkraftverk eller grupper av vindkraftverk för produktion och distribution av minst 

500 kilowatt. 
 G 1 560 

 Förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller annan anläggning för 
tillverkning av fast, flytande eller gasformigt bränsle.

 G 2 080 

6. Lager   
 Lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter med en lagringsvolym för     
  1 000 kubikmeter eller mer, 10-18 arbetsdagar T  6598 
  minst 100 kubikmeter  G 2 080 
 Distributionsstation för flytande bränsle där volymen hos cisternerna är minst 10 

kubikmeter. 
 G 585 

7. Transport   
 Flygplats    
  med en huvudrullbana som är 1 200 meter eller längre, 20-35 arbetsdagar T  12 961 
  eller helikopterplatta med minst 500 flygrörelser per år  G 1 040 
 Hamn som i huvudsak är avsedd för handelssjöfart och som är lämplig för fartyg med 

en bruttodräktighet av 1 350 bruttoton eller mer, 20-35 arbetsdagar.
T  12 961 

 Depå för fler än 50 bussar eller lastbilar eller arbetsmaskindepå av motsvarande 
storlek. 

 G 1 040 



 Kemikaliebangård eller terminal där hälso- eller miljöfarliga kemikalier förflyttas från 
ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till ett upplag eller från ett 
upplag till ett transportmedel. 

 G 1 560 

 Anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar 
per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer.

 G 585 

8. Metallindustri   
 Varv    
  med kapacitet för fartyg med en bruttodräktighet av 1 350 bruttoton eller mer, 

20-35 arbetsdagar 
T  12 961 

  avsett för båtar vilka är längre än 12 meter  G 1 560 
9.  Mineralindustri   
 Permanent stenkross, asfaltstation eller anläggning för kalkstenmalning eller flyttbara 

stenkrossar, asfaltstationer eller anläggningar för kalkstensmalning eller andra 
anläggningar som finfördelar material, som är förlagd till ett visst område och i 
användning minst 50 dagar om året. 

 G 1 560 

 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong, varor av betong eller cement per 
år. 

 G 1 560 

 Bedrivande av täktverksamhet om den beräknade volymen är minst 100 000 
kubikmeter fast massa bergkross eller minst 50 000 kubikmeter sand eller grus, 8-12 
arbetsdagar. 

T  4 712 

 Öppnande av annan täkt än sådan som avses i 31 § NL.  G 2 080 
10.  Kemiskindustri   
 Anläggning för tillverkning av plastprodukter där processen omfattar polymerisation 

eller mer än 1 ton andra plastprodukter per år.
 G 2 080 

11.  Textilindustri   
 Anläggning för  G 2 080
  garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av 

mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per år
   

  förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier av mer än 10 ton fibrer 
eller textilier per år 

   

 Tvätteri  G 
  Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn   1 560 
  Kemtvätt   1 040 
12.  Skogsindustri   
 Anläggning för  G 2 080 
  framställning av mer än 1 ton returfibermassa per år och tillverkning av mer 

än 1 ton per år papper eller kartong
   

  tillverkning av träfiberskivor, fanér eller plywood    
  tillverkning av mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av 

spån per år
   

 Sågverk vars produktionskapacitet är minst 6 000 kubikmeter sågvirke per år.  G 2 080 
 Träskyddsbehandlingsanläggning   
  som behandlar virke genom tryck- eller vacuumimpregnering, 8-12 

arbetsdagar
T  4 712 

  eller annan anläggning som använder träskyddskemikalier  G 2 080 
 Behandling av trä och träprodukter med kemikalier där produktionskapaciteten 

överstiger 75 kubikmeter per dygn av annat slag än behandling uteslutande mot 
blånadssvampar, 8 - 12 arbetsdagar. 

T  4 712 

 Upplag av obarkat virke i vatten där minst 500 kubikmeter virke kan förvaras.  G 2 080 
 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av 

bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av träull, 
trämjöl, flis, spån eller liknande samt pellets eller briketter baserat på mer än 3 000 
kubikmeter råvara per år. 

 G 2 080 

13.  Fritidsanläggningar   
 Anläggning för motorsport med en sammanlagd asfalterad banyta som överstiger 

30 000 kvadratmeter, 20–35 arbetsdagar.
T  12 961 

 Utomhus belägen  G 1 040 
  motorsportbana    
  permanent skjutbana    



 

 

 

I  avgiftstabell 1 avses med 
  

ML landskapslagen (2008:124) om miljöskydd,

 Djurpark där djurens årliga sammanlagda utsöndring, i färskt träck eller urin, är minst 
3 000 kilogram kväve eller minst 390 kilogram fosfor.

 G 1 040 

 Nöjespark.  G 1 040 
14.  Vattenföretag   
 Byggande, fyllning, pålning, grävning, muddring, sprängning eller rensning i 

vattenområde om den bottenyta som verksamheten omfattar i vattenområdet uppgår 
till: 

T   

  500–2000 m2, 2,5-4,5 arbetsdagar   1 651 
  2000–10 000 m2, 6-10 arbetsdagar   3 770 
  Mer än 10 000 m2, 10-18 arbetsdagar   6 598 
 Muddrings-, grävnings- eller fyllnadsarbete i vattenområde, om den bottenyta som 

verksamheten omfattar i vattenområde uppgår till mer än 50 kvadratmeter upp till 500 
kvadratmeter. 

 G 520 

 Deponering av muddermassor i vattenområde.  G 520
 Borrning i berg efter energi eller vatten oavsett djup.  G 292 
 Utläggning av slingor i vattnet för värme- eller kylanläggning.  G 520 
 Tagande av ytvatten ur sötvattenområde då det sammanlagda uttaget, varvid flera 

anläggningars uttag ur samma vattenförekomst räknas samman, överstiger 200 000 
kubikmeter vatten per år, 8-12 arbetsdagar.

T  4 712 

 Uttag av vatten från en sjö  G 1 040 
 Täkt av mer än 10 000 kubikmeter grundvatten per år, varvid flera anläggningars uttag 

ur samma vattenförekomst räknas samman, 10-18 arbetsdagar.
T  6 598 

 Täkt av mer än 10 kubikmeter grundvatten per dygn, varvid flera anläggningars uttag ur 
samma grundvattentillgång ska räknas samman.

 G 1 040 

 Anläggande av bro, tunnel eller annan transportanordning i, över eller under allmän 
farled, 10-18 arbetsdagar. 

T  6 598 

 Utläggande eller upptagning av ledning eller kabel i allmän farled om inte godkännande 
till företaget från den myndighet som har att övervaka farleden har inhämtats, 3-7 
arbetsdagar. 

T  2 353 

 Annan än punkterna ovan jämförbar olägenhet för samfärdseln, 3-7 arbetsdagar. T  2 353 
 Uppförande av vägbank i vatten om den bottenyta som verksamheten omfattar i 

vattenområdet uppgår till högst 500 kvadratmeter.
 G 1 040 

15.  Övrigt   
 Sjukhus med flera än 200 vårdplatser.  G 1 560
 Begravningsplats.  G 1 040 
 Krematorium.  G 2 080 
 Anläggning i vilken sandblästring sker utomhus.  G 1 040 
 Verksamhet där organiska lösningsmedel används  G 2 080 
 Sanering av förorenad mark, sediment eller grundvatten som riskerar att medföra en 

betydande miljöpåverkan. 
 G 2 080 

 Lagring av stallgödsel, undantag enligt 5 § NB.   195
 Undantag för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik från kraven i 11 – 13 §§ 

MAL 
  260 

 Fastställande av avfallsplan för hamn    
  kommersiell hamn och stort reparationsvarv   455 
  litet reparationsvarv, stor gästhamn och fiskehamn   260 
  liten gästhamn och småbåtshamn   130 
 Ärenden som endast kräver registrering   98 
 Revideringsbeslut utan ändring i villkor, instruktioner eller föreskrifter    292 
 Handläggning av miljökonsekvensbedömning   65 €/h 
 Övrig handläggning   65 €/h



 
VL vattenlagen (1996:61) för landskapet Åland,

 MF Landskapsförordning (2008:130) om miljöskydd, 
VF vattenförordningen (2010:93) för landskapet Åland, 
AL landskapslagen (2018:83) om tillämpning av rikets avfallslag,

 NL landskapslagen (1998:82) om naturvård, 
NB nitratbeslutet (2016:41)  

 MAL landskapslagen (2003:58) om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och lastrester 

 MKBL 
T 

landskapslagen (2018:31) om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 
att tillståndsplikt gäller samt  

G att miljögranskningsplikt gäller

   
 
I ovan tabell förtecknas i ett antal avsnitt med underpunkter sådana verksamheter som kräver tillstånd (T) eller 
miljögranskning (G).  
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Miljöhälsovård - prövning  
 Avgift 

Euro 
1. Livsmedel - verksamhet som kräver godkännande  
 Mjölkbranschen 
  obehandlad mjölk> 2 milj. kg/år, mjölkprodukter> 100 000 kg/år 975 
  obehandlad mjölk <2 milj. kg/år, mjölkprodukter <100 000 kg/år 715 
 Köttanläggning med
  100 000 kg/år–10 milj. kg/år 975 
  <100 000 kg/år 715 
 Fiskanläggning med
  100 000 kg/år–10 milj. kg/år 975 
  <100 000 kg/år 715 
 Äggpackeri med 
  >100 000 kg/år 975 
  <100 000 kg/år 715 
 Lageranläggning 715
2. Offentliga lokaler – verksamhet som kräver anmälan 
 Grundskola 130
 Övrig skola 130
 Daghem 130
 Offentlig lokal för barn (eftermiddagshem, ungdomslokal) 130
 Effektiverat serviceboende 130
 Allmän idrottslokal (över 100 besök/vecka) 130
 Hudbehandling med 130
  hög risk (punktering av hud, tatuering, piercing mm.)  
  låg risk (fotvård, kosmetolog mm.)  
 Inkvartering 130
 Bastu och solarium 130
 Annan lokal eller verksamhet som kan orsaka sanitär olägenhet 130
3. Vatten 
 Verksamhet som kräver godkännande 
 Vattenverk 
  >5 000 personekvivalenter 780
  <5 000 personekvivalenter 455
 Verksamhet som kräver anmälan 
 Anmälningspliktiga vattenverk 130
 Allmän badstrand och simbassäng 130
4. Djurskydd 
 Verksamhet som kräver tillstånd 
 Djurpark 1300
 Förevisning av vilda djurarter 390
 Förevisning av djur vid cirkus 390
 Tillstånd för transport av djur  390
 Intyg om godkännande av transportmedel 195
 Undantag från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 260
 Verksamhet som kräver anmälan 
 Farmuppfödning av vilda djur i produktionssyfte 65
 Farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte 65
 Hållande av husdjur yrkesmässigt eller i större omfattning 65
5. Övrig handläggning 
 Certifikat om hälsokontroll för fartyg enligt WHO IHR
  30 day extension (SSCEC) 75 €/h 



 

  

  (SSCC), passagerarfartyg där inspektion kräver att inspektör reser med 
fartyget 

75 €/h 

  (SSCC), passagerarfartyg där inspektion kan göras i hamn 400 € 
  (SSCC), lastfartyg där inspektion kan göras i hamn 200 € 
 Anmälan som endast kräver registrering 98
 Anmälan som kräver registrering och riskbedömning 130
 Övrig handläggning 65 €/h
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Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstillstånd ingår i tillståndsavgiften. Av innehavare av tillsvidare 
serveringstillstånd uppbärs per verksamhetsställe en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna bestäms på basis 
av hundraprocentig alkohol utifrån de registrerade inköpen under föregående år. Hos nya innehavare av 
serveringstillstånd tas det inte ut någon tillsynsavgift under det första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för 
servering och förlängning av serveringstiden debiteras per kalenderår senast den 30 april, om 
tillståndshavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.   

Alkohol – prövning och tillsyn 

Prövning Avgift 
Euro

1. Serveringstillstånd  
 

Tillsvidare och tidsbundna (över en månad dock högst 1 år) A-, B- och C-rättigheter 
 

650
 Tillfälliga (högst en månad, A-, B- och C-rättigheter)
  högst en dag, slutna sällskap för etablerade krögare 195 
  högst två dagar, servering till allmänheten 325 
  högst två dagar, servering till allmänheten (högst 4,7 volymprocent 

etylalkohol)
195 

  mer än två dagar (dock högst en månad) eller högst 10 serveringstillfällen 
(dagar) på ett år (avgift/ansökan) eller om antalet kundplatser på 
serveringsområdet överstiger 200

455 

  Mer än två dagar (dock högst en månad) eller högst 10 serveringstillfällen 
(dagar) på ett år (avgift/ansökan) eller om antalet kundplatser på 
serveringsområdet överstiger 200 (högst 4,7 volymprocent etylalkohol)

273 

2. Ändring av serveringstillstånd 
 Ändring av serveringstillståndets omfattning (från C till B-rättigheter eller B till A- 

rättigheter) 
195 

 Ändring av verksamhetsställets kategorisering (t.ex. från matservering till pub) 195
 Mera omfattande ändringar i serveringsområdet (tillstånd, utomhus) 195
 Mindre ändringar i serveringsområdet (anmälan, inomhus), omvandling av tidsbundet 

serveringstillstånd till permanent serveringstillstånd, m.m.
130 

3. Förlängning av serveringstid 
 Tillfälligt förlängd serveringstid till
  kl. 02:30 (högst två dagar) 195
  kl. 03:30 (högst två dagar) 325
 Förlängd serveringstid till  
  kl. 02:30 (högst två dagar) 455 
  kl. 03:30 (högst två dagar) 650 
 Tillfälligt förlängd serveringstid i färdmedel som trafikerar mellan Finland och 

utlandet 
325

4. Övrig handläggning 
 Anmälan om försäljning på fartyg i utlandstrafik 130
 Övrig handläggning och beslut enligt timtaxa  65 €/h

Tillsyn Avgift 
Euro

1. Med serveringstillstånd  
 Med serveringstillstånd av alkohol (räknas som 100% alkohol)
  <101 liter 100 
  101 – 2 000 liter 200 
  2 001–10 000 liter 400 
  >10 000 liter 750 
 Årsavgift för tillsyn som gäller tillstånd för förlängd serveringstid 250 
2. Övrigt 
 Avgift för beslut om påföljd vid utebliven rapportering 195
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Tobak - prövning och tillsyn 

Prövning 
Avgift 
Euro

1. Anmälan  
 

Anmälan för försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor samt örtcigaretter 
 

98

Tillsyn Avgift 
Euro

1. Tillsyn  
 Årsavgift 500
2. Övrig administrativ tillsyn 
 Utöver årsavgiften debiteras timavgift vid beslut om åtgärder efter tillsyn eller på basen 

av befogade klagomål. 
65€/h 



AVGIFTSTABELL 5 

 

  

Privat socialvård – prövning och tillsyn 

Prövning  
Avgift 
Euro

1. Tillstånd  
 Tillstånd 2 000 
2.   Ändring av tillstånd 
 Beslut om ändring av tillstånd: 
  inrättande av en ny verksamhetsenhet 1 500 
  andra beslut om ändring 750 

Tillsyn Avgift 
Euro

1.   Tillsyn  
 Inspektion av verksamhetsenhet i samband med tillstånd, beslut om ändring av 

tillstånd som gäller inrättande av en ny verksamhetsenhet eller något annat 
beslut om ändring av tillstånd. 

1 500 
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Miljö - tillsyn 

 Timmar 
 

h

Timmar 
 

ggr/år

Genomgång 
av rapporter 

h/år 

Avgift/ 
inspektion 

Euro
1. Primärnäringar     
 Djurhållande verksamhet     
  > 150 djurenheter 5 0,33  375 
  > 30 djurenheter, värphöns 4 0,25  300 
  > 30 djurenheter, mjölk 4 0,25  300 
  > 30 djurenheter, får 4 0,25  300 
  > 30 djurenheter, nötkött 4 0,25  300 
  5-29 djurenheter, produktionsdjur    75 €/h 
 Pälsdjursfarm för minst 50 avelshonor av räv 5 0,33  375
 Fiskodling     
  >20 ton/år 4 0,5 1 300 
  1-20 ton/år 4 0,25 1 300 
2. Livsmedel     
 Slakteri > 50 ton per år 4 0,25  300
 Fiskslakteri > 50 ton/år med fiskförädling > 25 

ton/år 3 0,25 1 225

 Anläggning för framställning av livsmedel, fisk- 
och skaldjursprodukter, produktion > 25 ton/ år 3,5 0,25  263

 Framställning av mjölkprodukter > 50 ton/ år 5 0,33  375
 Anläggning för framställning av livsmedel, 

vegetabiliska råvaror, produktion > 1 000 ton/ år 5 0,33 
 

375

 Bryggeri prod. kapacitet > 1 miljon liter / år 5 0,33  375
3. Energi     
 Energiproducerande enhet eller 

energiproducerande anläggning 
    

  > 5 megawatt 5 0,33  375 
  > 5 megawatt, mindre/enskilda 3,5 0,25  263 
  1–5 megawatt 3,5 0,25  263 
 Vindkraftverk     
  > 5 megawatt  0,25  75 €/h 
  > 500 kW–4,99 megawatt    75 €/h 
4. Trafik     
 Flygplats     
  med en huvudbana <1 200 meter 6 0,5  450 
  eller helikopterplatta med >500 

flygrörelser/år 
 0,25  75 €/h 

 Hamn avsedd för handelssjöfart och fartyg     
  1 350 bt., passagerare 6 0,5  450 
  > 1 350 bt., godshamn 5 0,33  375 
 Varv avsett för båtar > 12 meter 4 0,33  300 
5. Kemikaliehantering     
 Anläggning för kemisk ytbehandling av metaller, 

betningsanläggning
5 0,33 

 
375 

 Anläggning för tillverkning av plastprodukter, 
polymerisation 

4 0,33 
 

300 

 Anläggning som använder organiska 
lösningsmedel 

5 0,33  375 

 Träskyddsbehandlingsanläggning eller annan 
anläggning som använder träskyddskemikalier

3,5 0,25  263 

 Tvätteri med kemtvätt    
  > 10 ton behandlingskapacitet/dygn 5 0,5  375 



  > 1 ton tvättgods/dygn 4 0,33  300 
 Kemikalielager minst     
  1 000 m3 , oljedepå 4 1 1 300 
  100 m3, stor kemikaliehantering och 

lager, oljedepå 
4 1 1 300 

 Distributionsstation     
  > 10 m3 och mer än 1 000 m3/år, 

fordonstvätt > 5 000/1 000 
personbilar/tunga fordon samt 
kemikalielager minst 100 m3 största stn

4 1  300 

  > 10 m3 mer än 1 000 m3/år stora stn 3 0,5  225 
  > 10 m3 mindre än 1 000 m3/år små stn 3 0,33  225 
 Fordonstvätt     
  > 5 000/1 000 personbilar/tunga fordon 

per år 
4 0,33  300 

 Fordonsdepå för mer än 50 tunga fordon 4 0,33  300 
6. Skogsindustri   
 Sågverk minst 6 000 m3 och med tryck- eller 

vacuumimpregnering
4 

0,5  300 

 Framställning av bränsle > 3 000 m3 per år 3 0,33  225 
7. Avfallshantering   
 Deponi inert avfall 4 0,25  300 
 Mellanlagring av massor 4 0,25 1 300 
 Behandlingsanläggning  
  farligt avfall 5 0,5 1 375 
  icke farligt avfall 5 0,33 1 375 
 Övriga verksamheter som hanterar avfall, ÅVC 3,5 0,25  263 
 Bilskrot och andra skrotar 4 0,25  300 
 Transport av farligt avfall 3,5 0,25  263
 Avslutad deponi  1  
 Anläggning som återvinner eller bortskaffar 

avfall 
3,5 0,25  263 

8. Vatten och avlopp   
 Avloppsreningsverk    
  >900 pe 4 1 1 375 
  101-900 pe 4 0,33  300 
  25-100 pe 3,5 0,25  263 
 Uttag av vatten från sjö     
  större 4 0,33 1 300 
  mindre 4 0,25 1 300 
 Uttag av hushållsvatten från sjö  
  större 1 1 1 75 
  mindre 1 1 0,5 75 
 Avloppsreningsverk motsv.  
  >900 pe (industri) 5 1 1 375 
  100-900 pe (industri) 4 0,5 1 300 
 Fartyg som anlöper hamnar i landskapet Åland  75 €/h
9. Täkter, mineralprodukter     
 Bergtäkt     
  ≥ 100 000 m3 fast massa berg 5 1 2 375 
  <100 000 m3 fast massa berg 3 0,5 2 225 
 Täkt  
  ≥ 50 000 m3 lösa jordarter 3 1 2 225 
  < 50 000 m3 lösa jordarter 3 0,5 2 225 
 Asfalt och betongstation inklusive mellanlagring 

av returasfalt 
6 0,33 0,5 375 

 Enbart asfalt- eller betongstation inklusive 
mellanlagring av returasfalt 

5 0,25 0,5 375 

 Enbart asfalt- eller betongstation 4 0,25 0,5 300 



      
10.  Övriga     
 Utomhus belägen motorsportbana 6 0,33 450
 Utomhus belägen permanent skjutbana, 

sportskyttecentrum 
5 0,33  375 

 Utomhus belägen permanent skjutbana 4 0,25  300 
 Nöjespark 3,5 0,25  263
11.  Övrig tillsyn     
 Övrig tillsyn när ordinarie tillsynsavgift inte är 

tillämplig inklusive hantering av avvikelser och 
klagomål, genomgång av rapporter och 
egenkontroll utan tillsynsbesök, vid provtagning 
samt rådgivning mer än 1,0 timme i samma 
ärende. 

   

75 €/h 

 

Tillsynsavgifterna omfattar planenlig tillsyn, inspektioner enligt tillsynsplan, genomgång av årsrapporter, 
analysrapporter m.m. 

Avgifterna baserar sig på beräknad tidsåtgång för förberedelse av inspektion, tid på plats vid inspektion, 
protokollskrivning och administrativt arbete som hänger samman med inspektionen. 

I timavgiften, 75 euro/timme, som används vid beräkning av avgiften per tillsynsbesök ingår lön, restid, 
reskostnader och verksamhetsgemensamma kostnader inklusive bl.a. långsiktig planläggning, 
registerhållning, administration, hyror. 

Avgiftens storlek baseras på den tid som de planerade tillsynsbesöken beräknas ta, förutsatt att inga 
avvikelser från regelverk och villkor uppdagas. 

Om avvikelser uppdagas faktureras avgift enligt 4 §. 
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Livsmedel, hälsoskydd och djurskydd - tillsyn  

Livsmedel 
Timmar 

 
h

Timmar 
 

ggr/år

Genomgång 
av rapporter 

h/år 

Avgift/ 
inspektion 

Euro

Anmälda livsmedelslokaler 
1. Försäljning   
 Kräver inte kylförvaring, förpackad glass, 

färdigt förpackad (frukt, grönsaker, godis mm.)
    

  Butiker < 200 m2, kiosk 2,5 0,33  188 
 Kräver kylförvaring, förpackade och 

oförpackade livsmedel 
   

 
  Butiker < 200 m2 2,5 0,33  188
  Butiker 200-1 000 m2 3,5  0,5  263
  Butiker > 1 000 m2 3,5 1  263
 Hantering och/eller tillverkning av oförpackade 

lättfördärvliga livsmedel 
    

  Butiker < 200 m2 3,5 0,5  263 
  Butiker 200-1 000 m2 3,5 1  263 
  Butiker > 1 000 m2 3,5 2  263 
2. Servering   
 Hantering av ej lättfördärvliga livsmedel, 

uppvärmning av färdiga livsmedel (småskaligt 
café, kiosk) 

    

  < 6 kundplatser 2,5 0,33  188 
  Säsongsöppen 2,5 0,33  188 
 Servering av lättfördärvliga livsmedel, endast 

hantering av färdigt processade livsmedel som 
grillat, snabbmat, smörgåsbar eller glasskiosker. 
Även storhushåll med utdelnings- eller 
serveringskök, (ej egen matlagning) 

    

  < 6 kundplatser < 50 portioner/dygn, 
storhushåll < 500 portioner/dygn

2,5 0,33  188 

  säsongsöppen 2,5 0,33  188 
  50-500 portioner/dygn 3,5 0,5  263 
  säsongsöppen 3,5 0,33  263 
 Hantering av lättfördärvliga råa livsmedel 

(matrestauranger, storhushåll med 
tillredningskök) 

    

  < 6 kundplatser < 50 portioner/dygn 3,5 0,5  263 
  Säsongsöppen 3,5 0,33  263 
  50-500 portioner/dygn, storhushåll 3,5 1  263 
  Säsongsöppen 3,5 0,5  263 
  > 500 portioner/dygn, storhushåll 3,5 1  263 
  Säsongsöppen 3,5 0,33  263 
 Hantering av lättfördärvliga råa livsmedel 

(sjukhuskök, storhushåll för riskgrupper)
   

  < 500 portioner/dygn 3,5 1  263
  > 500 portioner/dygn 3,5 2  263
3. Industriell produktion   
 Råvarorna /färdiga produkterna kräver inte 

temperaturhantering
    

  < 100 ton 2,5 0,33  188 
  >100 ton 3,5 0,5  263 
 Råvarorna/färdiga produkterna kräver inte 

temperaturhantering, frysning, 
    



kvarnverksamhet, rostning av kaffe, frysning av 
bär 

  < 10 ton 2,5 0,33  188 
  10-100 ton 3,5 0,5  263 
  >100 ton 3,5 1  263 
 Lättfördärvliga livsmedel, färdigmat, 

tillverkning av glass, innehåller allergener, 
kräver specialkompetens (rökning, tillsatser 
mm.) 

    

  < 10 ton  3,5 0,5  263 
  10 ton-100 ton 3,5 1  263 
  >100 ton 3,5 3  263 
 Tillverkning av ätfärdiga lättfördärvliga 

livsmedel. Förutsätter specialkompetens 
(exempelvis tillverkning av helkonserver, 
kallrökning). 

    

  < 10 ton 3,5 1  263 
  10-100 ton 3,5 2  263 
  > 100 ton 3,5 4  263 
4. Andra företag   
 Lagring och transport    
  < 10 fordon och lagring < 10 000 m2 2,5 0,33  188 
  > 10 fordon och lagring > 10 000 m2 3,5 1  263 
 Lagring och transport, införsel av livsmedel 

(EU, tredje land). Tillverkning, bearbetning, 
införsel av kontaktmaterial. 

    

  Lokal verksamhet 2,5 0,33  188 
  Nationell verksamhet 3,5 0,5  263 
  Internationell verksamhet 3,5 1  263 
 Införsel av livsmedel som kräver 

specialkompetens till exempel kosttillskott, 
kostersättning  
Anläggningsliknande verksamhet som ska 
anmälas enligt 1258/2011 4 § 

    

  Lokal verksamhet; slaktskjul 
(frilevande vilt) 

3,5 0,5  263 

  Nationell verksamhet 3,5 1  263 
  Internationell verksamhet 3,5 2  263 

Godkända livsmedelslokaler 
1. Kött   
 Styckning, malning, köttberedningar, mekaniskt 

urbenat 
    

  <10 ton/år 3,5 1  263 
  10-100 ton/år 3,5 2  263 
 Tillverkning av köttprodukter, slakt (ej litet)     
  <10 ton/år 3,5 2  263 
  10-100 ton/år 3,5 6  263 
  100-1 000 ton/år 4,5 6  338 
2. Fisk   
 Rensning, filering, mekanisk tillvaratagande     
  <10 ton/år 3,5 1,5   263 
  10-100 ton/år 3,5 2 4  263 
  100-1 000 ton/år 3,5  4 6  263 
  >1 000 ton/år 4,5 6  338 
 Tillverkning av bearbetade produkter  
  <10 ton/år 3,5 2  263 
  10-100 ton/år 3,5 4  263 
 Vakuumförpackning av kallrökt eller gravad     
  < 10 ton 3,5 3  263 



  10-100 ton/år 3,5 6  263 
  100-1 000 ton/år 3,5 8  263 

  1 000-10 000 ton/år 4,5 10  338 
3. Ägg     
 Förpackning av ägg 3,5 0,5  263
4. Mjölk     
 Tillverkning av mjölkprodukter     
  < 10 ton/år 3,5 2  263 
  > 2 000 ton/år 4,5 6  338 

Övriga livsmedelslokaler som ska registreras 
1. Primärproducenter     
  Uppfödning av köttdjur    75 €/h 
  Fiskare     
  Honungsproducenter     
  Andra primärproducenter     

Hälsoskydd 

1. Lokaler     
 Grundskola 1,5  0,33  112,5 
 Övriga skolor 1,5  0,25  112,5 
 Daghem 1,5  0,33  112,5 
 Offentliga lokaler för barn (eftermiddagshem, 

ungdomslokaler mm.) 
1,5  0,2  

112,5 

 Effektiverat serviceboende 1,5  0,33  112,5 
 Allmänna idrottslokaler (över 100 besök/vecka) 1,5  0,2  112,5 
 Hudbehandling med hög risk (punktering av 

hud, tatuering, piercing mm.) 
1,5 0,33  

112,5 

2.   Vatten   
 Vattenverk     
  > 5 000 personer 8 1 4 600 
  50–5 000 personer, ytvattentäkt, 

 > 4 provomgångar 
5 1 1,5 375 

  50-5 000 personer, ytvattentäkt 5 1 0,5 375 
  50-5 000 personer, grundvatten 4 1 0,5 300 
  50-5 000 personer, endast distribution 4 0,5 0,5 300 
  < 50 personer 3 0,5 0,5 225 
 Badstrand     
  stor (enligt FFS 177/2008) 4 1 1 300 
  liten (enligt FFS 354/2008) 3 1 0,5 225 
 Stor simanläggning     
  > 10 provomgångar 5 1 4 375 
  < 10 provomgångar 5 1 2 375 
 Simbassäng     
  öppet året om 4 1 1 300 
  säsongsöppen 4 1 0,5 300 

Djurskydd 

1. Verksamheter enligt djurskyddslagen     
 Häststall 3   225 
 Kennel 3  225
 Djurbutik 3   225 
 Djurhotell 3   225 
 Hägn för viltvård 3  225
 Djurpark 3 1  225 



Övrig tillsyn 

Övrig tillsyn när ordinarie tillsynsavgift inte är tillämplig inklusive hantering av avvikelser och 
klagomål, genomgång av rapporter och egenkontroll utan tillsynsbesök, vid provtagning samt 
rådgivning mer än 1,0 timme i samma ärende.

75 €/h 

 

Tillsynsavgifterna omfattar planenlig tillsyn på verksamheter som är tillståndspliktiga, anmälningspliktiga 
eller godkända enligt livsmedelslagen, hälsoskyddslagen eller djurskyddslagen. Avgifterna baserar sig på 
beräknad tidsåtgång för förberedelse av inspektion, tid på plats vid inspektion, protokollskrivning och 
administrativt arbete som hänger samman med inspektionen. 

I timavgiften, 75 euro/timme, som används vid beräkning av avgiften per tillsynsbesök ingår lön, restid, 
reskostnader och verksamhetsgemensamma kostnader inklusive bl.a. långsiktig planläggning, 
registerhållning, administration, hyror. 

Avgiftens storlek baseras på den tid som de planerade tillsynsbesöken beräknas ta, förutsatt att inga 
avvikelser från regelverk och villkor uppdagas. 

Om avvikelser uppdagas faktureras avgift enligt 4 §. 
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Avgifter för köttbesiktning 
 Avgift

Euro
1. Slakteri  

 ≥ 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar/kalenderår 1250/månad 
 < 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar/kalenderår  

  per övervakare/besök för första halvtimmen 34,80 
  per övervakare/påföljande timmar 24,90 
 För besiktning på kundens begäran mellan kl. 18.00-21.00 eller på allmänna lediga dagar tas avgiften ut 

förhöjd med 50 %. 
För besiktning på kundens begäran mellan kl. 21.00-7.00 eller på söndagar eller allmänna högtidsdagar tas 
avgiften ut förhöjd med 100 %. 
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Allmänna avgifter 
 Avgift

Euro
1. Kopia och inskanning €/sida 

 Officiellt bestyrkt kopia 1,20 
 Obestyrkt kopia, A4 0,15 
 Obestyrkt kopia, A3 0,30 
 Färgkopia 1,00 
 Inskanning, A4 1,00 

2. Påminnelse  
 Påminnelseavgift angående inlämnandet av handlingar 50 

 


