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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 
om taxa för Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

 

 

Utfärdad i Mariehamn den 20 mars 2017 

 

 

 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 § 

Avgiftsbefrielse 

 För ny tillståndspliktig verksamhet, som efter beslut genom prövningsförfarande givits rätt att 

verka och som har planerad återkommande tillsyn, utgår ingen tillsynsavgift enligt avgiftstabell 4 

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 50 procent av avgiften enligt avgiftstabell 4 ut om 

verksamheten pågått 2-6 månader och 100 procent om avgiften pågått 6-12 månader. Om 

verksamheten pågått 0-2 månader tas ingen avgift ut. 

 

9 § 

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. 

 

10 § 

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 §. 

 



11 § 

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. 

 

12 § 

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. 

 

13 § 

Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag 

 Myndigheten föreskriver om avgiften, återbetalning av avgiften, sänkning av avgiften och 

senareläggande av avgiften. Faktureringen av de verksamheter som omfattas av planbaserad tillsyn 

enligt avgiftstabell 4 sker som årsavgift för hela året i december. Fakturering av de verksamheter som 

omfattas av planbaserad tillsyn enligt avgiftstabell 5 kan ske i samband med enskilda tillsynsbesök 

eller som en samlingsfaktura i december det år detta beslut träder i kraft. 

 

14 § 

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). 

 

15 § 

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. 

 

16 § 

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

 Denna taxa träder i kraft den 1 april 2017. 

 Genom detta beslut upphävs Ålands landskapsregerings beslut (2016:8) om taxa för Ålands miljö- 

och hälsoskyddsmyndighet, ÅMHM samt Ålands landskapsstyrelses beslut S11-31-97-13 om avgift 

för köttbesiktning. 

 För behandling av prövningsärenden som inkommit före denna taxas ikraftträdande tas avgift ut 

enligt tidigare gällande taxa för respektive ärende. 

 Oavsett vad som stadgas i 2 mom. tillämpas avgiftstabell 4 i Ålands landskapsregerings beslut 

(2016:8) för den tidsperiod som infaller mellan 1 januari 2017 och tidpunkten för detta besluts 

ikraftträdande så att årsavgiftens storlek står i proportion till angivna tidsperiod. 



 Den ovan i 4 mom. angivna tillämpningen av den tidigare gällande taxan berör endast de 

verksamheter som har haft ett eller flera planbaserade tillsynsbesök under den tidsperiod som anges i 

4 mom. 

 

__________________ 

 

 

 Mariehamn den 20 mars 2017 

 

 

WILLE VALVE 

minister 

 

 

      H e l e n a   B l o m q v i s t 

                    byråchef 

 



AVGIFTSTABELL 1 

 

Miljöprövning – Avgift för prövning 

 

Miljötillståndsärenden  

 Avgift, € 

Primärnäringar  

Djurhållande verksamhet med minst 150 djurenheter (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

Anläggning för djurhållning av fjäderfä, vilken förfogar över mer än 40 000 

platser (8 - 12 dagsverk) 

4 712 € 

Fiskodling med en produktion om 20-100 ton fisk per år (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

Fiskodling med en produktion över 100 ton fisk per år (20 - 35 dagsverk) 12 961 € 

  

Avloppsanläggningar  

Reningsverk som är avsett för behandling av avloppsvatten från  

 901-10 000 personer (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

 mer än 10 000 personer (15 - 25 dagsverk) 9 425 € 

  

Avfallshantering  

Deponi  

 för inert avfall eller <100 ton icke-farligt avfall (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

 för 100-1 000 ton icke-farligt avfall eller <100 ton farligt avfall (15 - 25 

dagsverk) 

9 425 € 

 för mer än 1 000 ton icke-farligt avfall eller >100 ton farligt avfall (20 - 

35 dagsverk) 

12 961 € 

Förbränningsanläggning av annat avfall än vegetabiliskt jord- och 

skogsbruksavfall samt obehandlat träavfall 

 

 mindre anläggning eller partiell avfallsförbränning < 50 ton per år (5 - 

15 dagsverk) 

4 712 € 

 för 50 ton eller mer icke farligt avfall eller farligt avfall (20 – 35 

dagsverk) 

12 961 € 

Anläggning för återvinning eller behandling av  

 inert avfall (3,5 – 6,5 dagsverk) 2 353 € 

 animaliskt eller biologiskt nedbrytbart avfall (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

 icke-farligt avfall (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

 uttjänta fordon (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

 farligt avfall (20 - 35 dagsverk) 12 961 € 

Särskild lagringsplats enligt R13 och D15 (3,5 - 6,5 dagsverk) 2 353 € 

Yrkesmässig verksamhet eller hantering genom  

 regenerering eller annan återvinning eller bortskaffande av flytande 

avfall (3,5 - 6,5 dagsverk) 

2 353 € 

 kompostering eller annan biologisk omvandlingsprocess (6 - 10 

dagsverk) 

3 770 € 

 återanvändning eller materialåtervinning av fast avfall t.ex. bygg- och 

rivningsavfall, metaller, oorganiska material m.fl. (6 - 10 dagsverk) 

3 770 € 

  

Energi  

Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning, vars största 

bränsleeffekt är 

 



 under 50 MW (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

 50 MW eller mera (15 - 25 dagsverk) 9 425 € 

Vindkraftverk eller park på 5 MW eller mer  

 enskilt vindkraftverk (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

 vindkraftpark (15 - 25 dagsverk) 9 425 € 

  

Lager  

Lager för olja, petrokemiska eller kemiska produkter med en lagringsvolym 

för 1 000 m
3 

eller mer (10 - 18 dagsverk) 

6 598 € 

  

Transport  

Hamn för fartyg av en bruttodräktighet om 1 350 ton eller mer (20 - 35 

dagsverk) 

12 961 € 

Flygplats med en huvudrullbana som är 1 200 meter eller längre (20 - 35 

dagsverk) 

12 961 € 

  

Metallindustri  

Varv med kapacitet för fartyg med en bruttodräktighet av 1 350 bruttoton 

eller mer (20 - 35 dagsverk) 

12 961 € 

  

Fritidsverksamhet  

Motorsportbana med en sammanlagd asfalterad banyta som överstiger 

30 000 kvadratmeter (20 - 35 dagsverk) 

12 961 € 

  

Vattenföretag  

Muddring eller utfyllnad av vattenområden omfattande  

 500 – 2 000 m
2
 (2,5 - 4,5 dagsverk) 1 651 € 

 2 000-10 000 m
2
 (6 - 10 dagsverk) 3 770 € 

 mer än 10 000 m
2
 (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

Täkt av ytvatten (8 – 12 dagsverk) 4 712 € 

Täkt av mer än 10 000 m³ grundvatten per år (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

Bro, vägbank eller transportanordning (10 - 18 dagsverk) 6 598 € 

Ledning (2,5 - 4,5 dagsverk) 1 651 € 

  

Täkt  

Täktvolym minst 50 000 m
3 

för sand eller grus (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

Täktvolym över 100 000 m
3 

fast massa bergkross (8 - 12 dagsverk) 4 712 € 

  

Vattenförrättning och övriga verksamheter  

Enligt timtaxa 65 €/h 

  

  

Miljögranskningsärenden  

Verksamhet/Åtgärd  

5 Avfallshantering enligt 28i § 2 – 5 punkten renhållningslagen 292 € 

15.3 Borrning i berg 

   

2.4 Fiskodling med en produktion av minst 1 ton per år 585 € 

5 Avfallshantering enligt 28i § 1 punkten renhållningslagen 



7.2 Distributionsstation för flytande bränsle där volymen hos 

cisternerna är minst 10 m
3
 

8.4 Anläggning för tvättning av > 5 000 personbilar eller >1 000 tunga 

fordon per år 

10.4 Permanent eller flyttbar stenkross som är förlagd i ett visst område 

minst 50 dagar om året 

15.1 Muddrings-, grävnings- eller fyllnadsarbete i vattenområde mer än 

50 kvadratmeter 

 

15.2 Deponering av muddermassor i vattenområde 

15.4 Utläggning av slingor i vattnet för värme- eller kylanläggning 

   

2.2 Djurhållande verksamhet, 30 - 150 djurenheter 1 040 € 

2.3 Pälsdjursfarm 

3.1 Avloppsanläggning, 26 - 400 personekvivalenter 

5.1 Behandlingsanläggning som inte är tillståndspliktig där uttjänta 

produkter yrkesmässigt tas omhand för att tillvarata delar till 

försäljning, återanvändning eller annan materialåtervinning 

6.1 Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning som använder 

brännbara ämnen 1-5 MW 

8.1 Flygplats eller helikopterplatta över 500 flygrörelser per år 

8.2 Depå för fler än 50 tunga fordon 

 Täkt av högst 10 000 m
3
 

11.5 Tillverkning av plastprodukter där processen omfattar 

polymerisation eller mer än 1 ton andra plastprodukter per år 

12.5 Tvätteri 

12.6 Kemtvätt 

13.8 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat 

bränsle, eller av bränsleprodukter baserat på mer än 3 000 m
3
 

råvara per år 

14.1 Utomhus belägen motorsportbana 

14.2 Utomhus belägen permanent skjutbana 

14.3 Djurpark 

14.4 Nöjespark 

15.5-7 Uttag av vatten från sjö 

15.8 Täkt av mer än 10 m
3
 grundvatten per dygn 

15.9 Uppförande av vägbank i vatten 

16.2 Begravningsplats 

16.4 Anläggning i vilken sandblästring sker utomhus 

16.5 Fordonslackering 

   

3.1 Avloppsanläggning, 401-900 personekvivalenter 1 560€ 

6.2 Vindkraftverk eller grupp av vindkraftverk minst 500 kW 

8.3 Kemikalieterminal 

9.8 Varv för båtar längre än 12 meter 

10.4 Asfaltstation 

10.7 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton betong, varor av 

betong eller cement per år 

16.1 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser 

  



4 Livsmedelsindustri 2 080 € 

7.1 Lager för oljor, petrokemiska eller kemiska produkter med 

lagringsvolym för minst 100 m
3
 

12.2 Anläggning för garvning 

12.4 Anläggning för förbehandling eller färgning av fibrer eller textilier 

13 Skogsindustri, alla förutom små anläggningar i punkt 13.8 

16.3 Krematorium 

16.5 Övriga anläggningar som avses i 3 och 4 §§ statsrådets förordning 

om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar 

16.6 Sanering av förorenad mark, sediment eller grundvatten som 

riskerar att medföra en betydande miljöpåverkan 

 Täkt av > 10 000 m
3
 enligt 32 § landskapslagen (1998:82) om 

naturvård 

   

Timtaxa för övriga miljögranskade verksamheter 65 €/h  

  

  

Övrig handläggning  

Stallgödsel, lagring 195 € 

Undantag för fartyg som används i tidtabellsbunden trafik från kraven i 11-

13 §§ landskapslagen om mottagning i hamn av fartygsgenererat avfall och 

lastrester 

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 € 

Övrig handläggning 65 €/h 

  
 



AVGIFTSTABELL 2 

 

Miljöhälsovård - Avgift för prövning 

 

Livsmedel Avgift, € 

Mejeri 975 € 

Småskaligt mejeri, gårdsmejeri 715 € 

Slakteri 975 €  

Småskaligt slakteri, gårdsslakteri 715 € 

Köttförädling 715 € 

Köttstyckningsanläggning 715 € 

Fiskförädlingsindustri, stor 975 € 

Fiskförädlingsindustri, liten 715 € 

Kyl- och fryshus som hanterar kött från tredje land 975 € 

Äggpackeri 715 € 

  

Offentliga lokaler och vattenverk  

Verksamhet som kräver anmälning  

Skola eller läroverk 130 € 

Daghem eller effektiviserat serviceboende (åldringshem, missbrukarvård 

m.m.) 

130 € 

Behandlingslokal (akupunktör, tatuerare, skönhetssalong och andra 

verksamheter med likartad hygienrisk) 

130 € 

Offentlig samlingslokal 130 € 

Idrottsanläggning 130 € 

Inkvarteringar (oberoende av bäddantal) 130 €  

Simbassäng, badstrand 130 € 

Anmälningspliktiga vattenverk 130 €  

  

Verksamhet som kräver godkännande  

Vattenverk > 5 000 personekvivalenter 780 € 

Vattenverk 50-5 000 personekvivalenter 455 € 

Vattenverk < 50 personekvivalenter 455 € 

  

Djurskydd  

Tillstånd  

Djurpark, cirkus 455 € 

  

Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute 325 € 

  

Tillstånd för att hålla djurutställning 325 € 

  

Tillstånd för transport av djur 585 € 

Intyg om godkännande av transportmedel 195 € 

Kompetensbevis för förare och skötare av djurtransportfordon 130 € 

  

Anmälan  

Farmuppfödning av vilda djur i produktionssyfte 260 € 

Farmuppfödning av vilda djur i viltvårdssyfte 260 € 



Hållande av husdjur yrkesmässigt eller i större omfattning 260 € 

Avslutande eller väsentlig förändring av ovanstående verksamhet 260 € 

  

Övrig handläggning   

Certifikat om hälsokontroll för fartyg enligt WHO IHR 30 day extension 

(SSCEC) 

188 € 

Certifikat om hälsokontroll för fartyg enligt WHO IHR (SSCC), 

passagerarfartyg där inspektion kräver att inspektör reser med fartyget. 

900 € 

Certifikat om hälsokontroll för fartyg enligt WHO IHR (SSCC), 

passagerarfartyg där inspektion kan göras i hamn. 

525 € 

Certifikat om hälsokontroll för fartyg enligt WHO IHR (SSCC), 

lastfartyg där inspektion kan göras i hamn. 

375 € 

  

  

Anmälan som endast kräver registrering 98 € 

Anmälan som kräver registrering och riskbedömning 130 € 

Övrig handläggning 65 €/h 

  
 



AVGIFTSTABELL 3 

 

Alkoholärenden - Avgifter för prövning och tillsyn 

 

 Avgifter för i alkohollagstiftningen* angivna tillstånd till och tillsyn över servering av 

alkoholdrycker uppbärs enligt följande: 

 

Serveringstillstånd Avgift, € 

  

Avgifter för ansökan om serveringstillstånd för alkoholdrycker  

  

Tillsvidare och tidsbundna (över en månad dock högst 1 år) 

serveringstillstånd 

 

Serveringstillstånd för A-, B- och C-rättigheter 650 € 

Tillfälliga serveringstillstånd (högst en månad gäller 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 €  

  

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 € 

  

Övriga ändringar  

Mera omfattande ändringar i serveringsområdet (tillstånd, utomhus) 195 € 

Mindre ändringar i serveringsområdet (anmälan, inomhus), omvandling av 

tidsbundet serveringstillstånd till permanent serveringstillstånd, m.m. 

130 € 

Förutsätter beslut inspektion debiteras förutom tillståndsavgiften en 

inspektionsavgift. 

130 € 

  

Förlängning av serveringstid  

Tillfälligt förlängd serveringstid till kl. 02:30 (högst två dagar) 195 € 

Tillfälligt förlängd serveringstid till kl. 03:30 (högst två dagar) 325 € 

Förlängd serveringstid till kl. 02:30 (högst två år) 455 € 

Förlängd serveringstid till kl. 03:30 (högst två år) 650 € 

  

Tillfälligt förlängd serveringstid i färdmedel som trafikerar mellan Finland 

och utlandet 

325 € 

  

Övrig handläggning  

Anmälan om försäljning på fartyg i utlandstrafik 130 €  



  

Tillsyn  

Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstillstånd ingår i tillståndsavgiften 

(gäller A-, B- och C-rättigheter) 

 

  

Årsavgift för tillsyn som gäller tillstånd för förlängd serveringstid 150 € 

  

Av innehavare av tillsvidare och tidsbundna serveringstillstånd uppbärs per 

verksamhetsställe en årlig tillsynsavgift. Tillsynsavgifterna uppbärs för varje 

kalenderår i efterskott året efter kalenderåret utgående från inköpt mängd 

100 procentig alkohol. 

 

 0 - 100 liter 100 € 

 101 - 2 000 liter 200 € 

 2 001 - 10 000 liter 400 € 

 10 000 liter 750 € 

  

Avgift för beslut om påföljd vid utebliven rapportering 195 € 

  

* Laghänvisning  

Landskapslag (1995:92) om tillämpning av alkohollagen i landskapet Åland 

med ändringar 

 

Alkohollagen (1143/1994) med ändringar  

Förordningen om alkoholdrycker och sprit (1344/1994) med ändringar  

Landskapsregeringens anvisningar om förutsättningar för förlängd 

serveringstid (antagna 9 oktober 2013) 
 

 



AVGIFTSTABELL 4 

 

Årsavgifter för planbaserad miljötillsyn - Verksamhetsanknutna avgifter 

 

 Tillsynsavgifterna omfattar planenlig tillsyn, d.v.s. besök, inspektioner enligt tillsynsplan, 

genomgång av årsrapporter m.m. inklusive bl.a. planläggning, registerhållning och administration. 

 Avgiftens storlek baseras på de risker som är förknippade med objektgruppen, omfattningen av 

lagstiftningen som berörs, objektets storlek och komplexitet samt tiden som läggs på regelbunden 

tillsyn dels årligen och dels med regelbundna årsintervall. 

 Årliga avgifter innebär att även den tillsyn som sker endast med flera års intervall är inberäknad i 

avgiften och betalas alltså utjämnat över flera år – inte separat vid de tillfällen t.ex. tillsynsbesök sker. 

 

  

Verksamheter med miljötillsyn Avgift 

 €/år 

Livsmedel  

Anläggning för framställning av mjölkprodukter 75 

Anläggning för beredning eller konservering av 

frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker 

75 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av fisk- och 

skaldjursprodukter 

75 

Anläggning för framställning av livsmedel med 

beredning och behandling av animaliska råvaror 

75 

Slakteri 125 

Bryggeri 75 

  

Verksamheter som hanterar djur  

Djurhållande verksamhet > 150 djurenheter 300 

Djurhållande verksamhet, 30-150 djurenheter 50 

Fiskodling med produktion om minst 20 ton per år 300  

Fiskodling med produktion om minst 1 ton per år 100 

Ridskola 125 

Pälsdjursfarm 300 

Djurpark 200 

  

Skogsindustri  

Sågverk med kapacitet minst 6 000 m
3 

sågvirke per 

år  

400 

Träskyddsbehandlingsanläggning eller annan 

anläggning som använder träskyddskemikalier 

400 

Anläggning för framställning m.m. av trä- eller 

jordbruksbaserat bränsle m.m. som flis, spån, 

pellets, briketter m.m. mer än 3 000 m
3
 råvara per 

år 

125 

  



Kemikaliehantering  

Metall- eller kemisk industri eller motsvarande 

anläggning där flyktiga organiska föreningar 

används 

300 

Fordonslackering 125 

Kemikalieterminal där hälso- eller miljöfarliga 

kemikalier förflyttas 

400 

Lager för oljor, petrokemiska eller kemiska 

produkter med lagringsvolym för minst 1 000 m
3
 

700 

Lager för oljor, petrokemiska eller kemiska 

produkter med lagringsvolym för minst 100 m
3
 

400 

Fordonsdepå för mer än 50 tunga fordon 400 

Distributionsstation för flytande bränsle där 

volymen hos cisternerna är minst 10 m
3
 

125 

Anläggning för tvättning av > 5 000 personbilar 

eller > 1 000 tunga fordon per år 

125 

Tvätteri för mer än 1 ton tvättgods / dygn och/eller 

kemtvätt 

300 

  

Metallindustri och -hantering  

Varv > 1 350 bruttoton 400 

Varv > 12 meter 200 

  

Verksamheter som hanterar avfall  

Deponi - icke farligt avfall 400 

Deponi - inert avfall 200 

Behandlingsanläggning för hantering av farligt 

avfall 

700 

Behandlingsanläggning för hantering av icke-farligt 

avfall 

300 

Bilskrot och andra skrotar 200 

Övrig verksamhet som hanterar avfall 75 

Transportföretag för farligt avfall, > 10 fordon 300 

Transportföretag för farligt avfall, 1-10 fordon 75 

  

Vatten och avlopp  

Uttag av vatten från sjö - bevattningsvatten 125 

Avloppsanläggning, stor (flera än 900 

personekvivalenter) 

700 

Avloppsanläggning, mellanstor (101-900 

personekvivalenter) 

125 

Avloppsanläggning, liten (26-100 

personekvivalenter) 

75 

  



Mineralbrytning, tillverkning av 

mineralprodukter 

 

Stenbrott, stenkross 200 

Asfalt-, cement- och betongstation 300 

Enbart asfaltstation 300 

Enbart cement- och/eller betongstation 200 

  

Energi  

Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning 

som använder brännbara ämnen > 5 MW 

200 

Kraftverk, pannanläggning eller annan anläggning 

som använder brännbara ämnen, 1- 5 MW 

75 

  

Trafik  

Hamn ≥ 1 350 bruttoton 300 

Flygplats med huvudrullbana på minst 1200 meter 400 

Flygplats eller helikopterplatta med minst 500 

flygrörelser per år 

75 

Utomhus belägen motorsportbana 400 

  

Övriga  

Sjukhus med flera än 200 vårdplatser 200 

Skjutbana, permanent, utomhus 125 

Nöjespark 75 

 

 Tillsyn enligt kemikalielagstiftningen, som inte ingår ovan avgiftsbeläggs vid tillsynstillfället enligt 

följande: 

 

Stora och komplicerade verksamheter 500 € 

Medelstora/komplicerade verksamheter 350 € 

Små och okomplicerade verksamheter 200 € 
 

Övrig tillsyn 

Övrig tillsyn samt när årsavgift inte är tillämplig 

inklusive hantering av avvikelser och klagomål och 

vid provtagning samt rådgivning mer än 1,0 timme 

i samma ärende. 

 

75 €/h 

 



AVGIFTSTABELL 5 

 

Avgifter för tillsyn per tillsynsbesök enligt tillsynsplan - Verksamhetsanknutna avgifter 

 

 Tillsynsavgifterna omfattar planenlig tillsyn på verksamheter som är tillståndspliktiga, 

granskningspliktiga, 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 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 §. 

 

 

OBJEKT Avgift 

Euro per 

inspektion 

  

LIVSMEDEL  

  

ANMÄLDA LIVSMEDELSLOKALER  

  

FÖRSÄLJNING AV LIVSMEDEL  

Kräver inte kylförvaring, förpackad glass,  

färdigt förpackad (frukt, grönsaker, godis mm.)  

Butiker < 200 m
2
 = kiosk 188 

  

Kräver kylförvaring, förpackade och oförpackade  

Butiker < 200 m
2
 188 

Butiker 200-1 000 m
2
 188 

Butiker 1 000-10 000 m
2
 188 

  

Hantering och/eller tillverkning av oförpackade  

lättfördärvlig livsmedel  

Butiker < 200 m
2
 263 

Butiker 200-1 000 m
2
 263 

Butiker 1 000-10 000 m
2
 263 

  

SERVERING  

Hantering av ej lättfördärvliga livsm., uppvärmning  

av färdiga livsm. (småskalig café, kiosk)  

< 6 kundplatser 188 

Säsongsöppet 188 

  



Hantering av lättfördärvliga livsm. av färdigt  

processerade (grillar, snabbmatsrest. smörgåsbarer,  

glasskiosker, storhushåll med utdelnings- eller)  

serveringskök ej egen matlagning)  

< 6 kundplatser eller < 50 portioner/dygn eller 

storhushåll < 500 

188 

Säsongsöppen 188 

  

50-500 portioner/dygn 263  

Säsongsöppen 263 

   

Hantering av lättfördärvliga råa livsmedel  

(matrestauranger, storhushåll med tillredningskök)  

< 6 kundplatser <50 portioner/dygn 263 

Säsongsöppet 263 

  

50-500 portioner/dygn, storhushåll 263 

Säsongsöppen 263 

  

>500 portioner/dygn, storhushåll 263 

Säsongsöppen 263 

  

Hantering av lättfördärvliga råa livsmedel  

(sjukhuskök, storhushåll för riskgrupper)  

<500 portioner/dygn 263 

>500 portioner/dygn 263 

  

INDUSTRIELL TILLVERKNING  

Råvarorna/färdiga produkterna kräver inte  

temperaturhantering, smalt sortiment  

<10 milj. l/<100 ton 188 

10-100 milj. l/100 000 - 10 milj. kg  263 

  

Lättfördärvliga livsmedel, allergener, kräver 

specialkompetens 

 

(rökning, tillsatser mm.)  

<10 milj. l/< 100 ton 263 

10-100 milj. l/100 000 - 10 milj. kg 263 

>100 milj. l/10 milj. kg 263 

  

LAGRING OCH TRANSPORT  

Transport < 10 fordon o. lagring < 10 000 m
2
 188 

Transport > 10 fordon o. lagring > 10 000 m
2
 263 



  

INFÖRSEL AV LIVSMEDEL (EU, tredje länder)  

Småskalig 188 

  

GODKÄNDA LIVSMEDELSLOKALER  

  

KÖTT  

Styckning, malning, köttberedningar, mekaniskt  

Urbenat  

<10 000 kg/år 263 

10 000 – 100 000 kg/år 263 

  

Tillverkning av köttprodukter, slakt (ej litet)  

<10 000 kg/år 263 

10 000-100 000 kg/år 263 

100 000-1 000 000 kg/år 338 

  

FISK  

Rensning, fileing, mekanisk tillvaratagande  

<10 000 kg/år, små anmälda lokaler 263 

100 000-1 000 000 kg/år 263 

1-10 milj. kg/år 338 

  

Tillverkning av bearbetade produkter  

<10 000 kg/år, små anmälda lokaler 263 

10 000 – 100 000 kg/år 263 

100 000 – 1 milj. kg/år 338 

  

Vakuumförpackning av kallrökt eller gravad  

10 000 – 100 000 kg/år 263 

100 000-1 milj. kg/år 263 

1-10 milj. kg/år 338 

  

ÄGG  

Förpackning av ägg 263 

  

MJÖLK  

Tillverkning av mjölkprodukter  

<10 000 kg produkter/år eller mottagning av mindre än 2 

milj. kg obehandlad mjölk/år 

263 

Mottagning av mer än 2 milj. kg obehandlad mjölk/år 338 

  

Övrigt  



Hantering av analys-, års- och övriga rapporteringar 75 Euro / 

timme 

Övrig tillsyn inklusive hantering av avvikelser och 

klagomål samt provtagning 

75 Euro / 

timme 

Genomgång av egenkontroll (utan tillsynsbesök) 75 Euro / 

timme 

Rådgivning mer än 1,0 timme i samma ärende 75 Euro / 

timme 

  

HÄLSOSKYDD  

  

OFFENTLIGA BYGGNADER  

Offentliga lokaler för barn  

Ungdomslokaler, eftis mm. 225 

  

Skolor och läroanstalt 300 

  

Inkvartering minst 25 bäddar  

Hotell, stugor, vandrarhem, mm. 225 

  

Hudbehandling med hög risk (punktering av hud)  

Tatuering, piercing mm 225 

  

Tjänster inom socialvården  

Daghem 300 

Serviceboende (effektiverat) 300 

  

Allmän idrottslokal  

Idrottshall, gym mm. 225 

  

Övrigt  

Hantering av analys-, års- och övriga rapporteringar 75 euro / 

timme 

Övrig tillsyn inklusive hantering av avvikelser och 

klagomål samt provtagning 

75 euro / 

timme 

Genomgång av egenkontroll (utan tillsynsbesök) 75 euro / 

timme 

Rådgivning mer än 1,0 timme i samma ärende 75 euro / 

timme 

  

VATTEN  

Vattenverk  

>10 000 personer 600 



1 000 – 10 000 personer 450 

50 – 1 000 personer, ytvattenverk 375 

50 – 1 000 personer, grundvattenverk 300 

<50 personer 225 

  

Vattenledningsnät 300 

  

Badstrand 300 

Badstrand, liten  225 

Stor simanläggning 375 

Simbassäng 300 

  

Övrigt  

Hantering av analys-, års- och övriga rapportering 75 euro / 

timme 

Övrig tillsyn inklusive hantering av avvikelser och 

klagomål samt provtagning 

75 euro / 

timme 

Genomgång av egenkontroll (utan tillsynsbesök) 75 euro / 

timme 

Rådgivning mer än 1,0 timme i samma ärende 75 euro / 

timme 

  

TILLSTÅNDS OCH ANMÄLNINGSPLIKTIG 

VERKSAMHET ENLIGT DJURSKYDDSLAGEN  

 

 

Häststall 150 

Kennel 150 

Djurbutik 150 

Djurhotell 150 

Hägn för viltvård 150 

Djurpark 150 

Övriga 150 

  

Övrigt  

Hantering av analys-, års- och övriga rapportering 75 euro / 

timme 

Övrig tillsyn inklusive hantering av avvikelser och 

klagomål samt provtagning 

75 euro / 

timme 

Genomgång av egenkontroll (utan tillsynsbesök) 75 euro / 

timme 

Rådgivning mer än 1,0 timme i samma ärende 75 euro / 

timme 
 



AVGIFTSTABELL 6 

 

Avgifter vid laboratoriet, moms tillkommer enligt gällande momssats. 

 

Provbehandlingsavgift (12,38 € exkl. moms) tillkommer, en avgift per inlämnad provtyp och tillfälle. 

För jordprov tas en avgift per provserie om högst 30 st. prov tillhörande samma kund.  

 

*innebär att analysen är ackrediterad av ackrediteringstjänsten Finas enligt kraven i ISO 17025. 

 

 Summa 

Fysikalisk-kemiska vattenanalyser exkl. moms 

 € 

Alkalinitet* 10,42 

Ammonium* eller Ammoniumkväve* 12,33 

Aluminium* 14,81 

BOD7 46,85 

CODMn* eller KMnO4-tal* 14,09 

Fluorid* 16,82 

Fosfatfosfor* 13,57 

Fosfor, partikulärt 32,43 

Fosfor, total (låga halter) * 28,43 

Fosfor, total (höga halter)* 31,58 

Färg* 8,41 

Glödgningsrest 15,69 

Järn* 17,65 

Klor* (Fri och bunden, analys av totalklor krävs) 17,75 

Klorid* 12,38 

Klorofyll-a* 27,35 

Konduktivitet* 8,00 

Kväve, total (låga halter) * 28,43 

Kväve, total (höga halter)* 31,58 

Mangan* 17,65 

Nitrat- + Nitritkväve* 13,16 

Nitrat* eller nitratkväve*, (nitritanalys fordras) 13,16 

Nitrit* eller nitritkväve* 13,16 

Permanganattal* 14,09 

pH* 8,00 

Radon* 33,69 

Salinitet* 8,00 

Sulfat 14,65 

Suspenderade ämnen 28,50 

Syre – mätning i fält   9,75 

TOC 38,00 

Torrsubstans 13,83 



Totalhårdhet 10,32 

Turbiditet/grumlighet* 8,41 

Urea* 21,78 

  

Mikrobiologiska vattenanalyser  

  

Aeroba mikroorganismer* 16,31 

Clostridium perfringens* 29,98 

E. coli* 24,20 

Enterokocker* 17,44 

Koliforma bakterier* 22,39 

Mikrosvampar i vatten 26,00 

Pseudomonas aeruginosa* 17,44 

  

Kemiska jordanalyser  

  

Grundanalys  

     Jordart, mullhalt, pH*, Ca*, P, Mg*, K* 

16,00 

 

Trädgårdpaket  

     Grundanalys + Cu*, M*, Zn*, B 41,18 

Potatispaket  

     Grundanalys + Cu*, Mn*, Zn* 30,86 

Ammonium 12,38 

Bor      10,84 

Kalium*  10,84 

Nitrat 12,38 

pH* 10,32 

  

Mikrobiologiska undersökningar av livsmedel och miljö  

  

Aeroba mikroorganismer på blodplatta (ej artbestämning) 17,34 

Aeroba mikroorganismer* 17,34 

Bacillus cereus* 22,39 

Bakteriologisk undersökning av köttbesiktningsprov 25,28 

Clostridium perfringens* 25,39 

Enterobacteriaceae* 20,12 

Enterokocker* 20,12 

E. coli presumtiv* 21,57 

Jäst och mögel* 23,17 

Klostridiesporer i mjölk* (minimiantal 5 prov) 14,14 

Koagulaspositiva stafylokocker* 22,96 

Koliforma bakterier* 17,39 



Kontaktplatteprov: Avläsning av t. ex. Hygicult 5,78 

Inkubering och avläsning med laboratoriets kontaktplatta 17,34 

Listeria monocytogenes kvalitativt* 39,94 

Listeria monocytogenes kvantitativt* 39,94 

Salmonella* 30,55 

Sportest med inkubering (för kontroll av sterilisering) 12,38 

Termotoleranta koliforma bakterier* 19,71 

  

Kemiska livsmedelsundersökningar  

  

pH i vätskor 8,00 

pH som kräver förbehandling 10,32 

  

Övriga livsmedelsundersökningar  

  

Sensorisk undersökning  

 grundbedömning (1 person) 5,78 

 panel med minst 3 personer 23,74 

Radioaktivitetsundersökning:  

 Direktmätning 33,69 

 med förbehandling 48,09 

  

Djursjukdomsundersökningar  

  

Salmonella (hygienprov, avföring, samlingsprov lymfkörtlar)* 30,55 

  

Biologiska undersökningar  

  

Bottenfauna (Ekmanhuggare) i brackvatten inkl. biomassa 94,94 

Förekomst av blågröna alger (kvalitativ bedömning) 25,39 

Förekomst av Microcystin i vatten (kvalitativ bedömning) 36,60 

Insektidentifikation m.m. 25,39 

  

Övrigt  

  

Autoklavering (max en fylld autoklav) 12,38 

Båtkostnad (driftskostnader samt kostnader för provtagnings-

utrustning ingår, personalkostnad tillkommer enligt nedan)  

 laboratoriets stora båt per timme 113,52 

 laboratoriets mindre båtar per timme 51,60 

Destillerat vatten per liter 1,86 

Funktionskontroll av termometer (två temperaturer, erbjuds endast 

ett par gånger per år) 28,59 



Förmedling av prov till annat laboratorium. Provbehandlingsavgift, 

samt överstigande fraktkostnad om den är högre än 18 € exkl. moms, 

tillkommer 26,80 

Provbehandlingsavgift 12,38 
Provtagning i fält per person och timme. Km-ersättning enligt gällande 

kollektivavtal tillkommer samt eventuell båtkostnad 50,00 

Uteblivet bokat prov debiteras 50 % av analysavgiften dock högst 18,00 €  

Utsändning av provmaterial inkl. frakt 13,93 

Årssammandrag åt kund 25,18 

Överföring av provresultat till Excel 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 50 €. 

 

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 7 

 

Veterinärvårdens avgifter 

 

Moms tillkommer enligt gällande momssats 

 

1 Besöks- och konsultationsarvoden 

   

1.1 Patientbesök hos veterinären Besöksarvode, € 

   

 Första besöket 28,50 

 Följande patienter under samma besök 11,41 

 Återbesök på grund av tidigare utredd sjukdom 11,41 

 Inställelse klinik 43,32 

   

1.2 Hembesök av veterinär Besöksarvode, € 

   

 Resans längd (enkel resa), km:  

 1–10 31,91 

 11–15 34,20 

 16–20 36,47 

 21–25 38,76 

 26–30 41,05 

 31–35 43,32 

 36–40 45,58 

 41–45 47,86 

 46–50 50,14 

 över 50 för varje följande 10 km: 

4,56 

   

1.3 Konsultationsarvoden 

   

 Recept inklusive vanliga vårdanvisningar eller förnyande av 

recept och anvisningar för fortsatt vård vilka på begäran getts 

per telefon till djurets ägare eller innehavare 

 

Arvode högst 

8,65 €/djur 

 Veterinärmedicinsk telefonrådgivning till djurets ägare eller 

innehavare under jourtid 

 

Ersättning som bestäms av 

ÅMHM 

 

 

2 Åtgärds-, inspektions-, besiktnings- och undersökningsarvoden m.m. 

   

 Åtgärd 

 

Åtgärdsarvode, högst € 

 

100 Kirurgiska åtgärder, nyttodjur  

101 Baskirurgi 

– T.ex. tandraspning, borttagning av extra spene, 

hornamputation, suturering av litet sår 

 

27,84 

102 Krävande kirurgisk åtgärd 

– T.ex. kastrering, tandextraktion, avlägsnande av främmande 

kropp, dislokationsoperation, suturering av stort sår, spjälning, 

152,84 



avlägsnande av tumör, navelbråck 

 

103 Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller 

kräver särskild kunnighet 

– T.ex. ljumskbråck, kejsarsnitt 

 

211,90 

150 Kirurgiska åtgärder, smådjur  

151 Baskirurgi 

– T.ex. sårsuturering, katetrisering eller kastrering av katt, 

avlägsnande av tandsten eller extraktion av mjölktand, 

avlägsnande av enstaka hudtumör 

 

38,21 

152 Krävande kirurgisk åtgärd 

– T.ex. kirurgi som sträcker sig till bukhålan, kastrering av 

hund, sterilisering av katt, insättning av öga 

 

76,42 

153 Mycket krävande kirurgisk åtgärd som är tidskrävande eller 

kräver särskild kunnighet 

– T.ex. omfattande avlägsnande av juvertumör hos hund, 

magvridningsoperation, benkirurgi, avlägsnande av främmande 

kropp, kejsarsnitt, sterilisering av hund, avlägsnande av öga 

 

152,84 

200 Invärtesmedicin och obstetrik  

201 Basåtgärd 

– Klinisk rutinundersökning och vanlig diagnos, behandling 

och anvisningar: T.ex. juverinflammation, acetonemi, 

förlamning, agalakti hos sugga, manuell ovariediagnostik eller 

dräktighetsundersökning, vaginoskopi och uterusbehandling, 

hälsokontroll av en djurbesättning eller ett djur med tanke på 

smittsamma sjukdomar eller förädlingsproblem, artificiell 

insemination, öronrengöring på smådjur, primära 

avmaskningsåtgärder 

 

28,67 

202 Krävande åtgärd 

– Grundlig tidskrävande klinisk undersökning: T.ex. 

förlossningsassistans, livmoderframfall, nässvalgsondning, 

undersökning av hälta, vidareåtgärder vid hud- och 

invärtessjukdomar hos smådjur 

 

68,39 

203 Hälsokontroll och intyg 

 

28,67 

204 Separat rekvirerat veterinärintyg eller utlåtande om t.ex. 

röntgenbilder eller laboratorieundersökningar 

 

28,67 

205 Mer krävande och omfattande klinisk undersökning än klinisk 

rutinundersökning, som inte leder till åtgärder eller 

undersökningar som avses i detta avsnitt 

 

28,67 

250 Sedering, anestesi, vätsketerapi  

251 Sedering, bedövning, anestesi 

 

15,06 

252 Inhalationsanestesi 

 

18,28 

253 Eutanasi 18,28 



 

254 vätsketerapi, blodtransfusion 

 

21,52 

300 Provtagning  

301 Grundläggande prov 

– T.ex. våmprov, mjölkprov/djur, blodprov, PAPA, 

skrap-prov, urinprov genom kompression, cystocentes, 

ascitesprov, provtagning på fiskar 

 

5,73 

302 Krävande provtagning 

– T.ex. spermaprov, katetrisering, uterusprov, uterusbiopsi 

 

38,21 

400 Laboratorieundersökningar  

401 Grundläggande laboratorieundersökning 

– T.ex. urinprov med testremsa, urindensitet, hematokrit, 

undersökning av våmprov, mikroskopisk undersökning av 

prov 

 

7,54 

402 Krävande laboratorieundersökning 

–T.ex. B-leukocyter, diff. av leukocyter, resistensbestämning, 

provodling, spermaanalys 

 

10,75 

500 Röntgen- och ultraljudsundersökningar  

501 Grundavgift för röntgenfotografering, 2 bilder 20,44 

502 Följande bilder, styckepris 3,45 

503 Ultraljudsundersökningar 38,21 

   

 

 

3 Höjning av vissa arvoden under obekväm arbetstid 

 

 En veterinär har rätt att höja arvodena enligt avsnitten 1-2 under kvällar, nätter, veckoslut 

och söckenhelger enligt följande: 

 

 Tidpunkten för veterinärens insats 

 

Förhöjningsprocent 

1 Vardagar 

1.1 måndag–fredag kl. 17.00–22.00 50 

1.2 lördag  kl. 8.00–22.00 50 

1.3    kl. 22.00–8.00 100 

2 På söndagar, kyrkliga högtidsdagar, självständighetsdagen, självstyrelsedagen, första maj, 

julafton, midsommarafton och påskafton 

2.1 En jourhavande veterinär som utsetts att sköta veterinärjour och som betalas sådan 

grundersättning för jour som avses i 4 § i bilaga 5 i läkaravtalet 

kl. 8.00–22.00 50 

kl. 22.00–8.00 100 

2.2 Annan än jourhavande veterinär 100 

 

 

4 Övriga uppgifter 

   

4.1   

   

600 Arvoden Arvoden, € 



601 Förvaltningsarvode vid klinikbesök 16,26 

602 Uteblivet besök utan återbud 16,26 

603 Idmärkning, st 4,94 

604 Pälsklippning katt/kloklippning 17,50 

605 Omhändertagande av kropp, kortare tid 12,10 

606 Omhändertagande av kropp för destruktion, < 5 kg 6,20 

607   5-10 kg 11,50 

608   10-20 kg 24,20 

609   20-30 kg 40,20 

610   30-40 kg 72,60 

   

4.2 Speciella tillämpningsanvisningar  

   

 Vid seriebehandlingar, ex Cartrophen, avmaskningsserier och 

grundvaccinationer debiteras förvaltningsavgiften endast vid 

de två första besöken. Gäller ej vid återbesök under 

utredning/behandling av sjukdom. 

 

 

 Insatser rörande hälsovårdsprogram och smittskyddsarbete 

debiteras enligt förordningarna Statsrådets förordning om 

förrättningsarvoden till veterinärer (FFS 1234/2001) och Jord- 

och skogsbruksministeriets förordning om 

kommunalveterinärernas avgiftsbelagda prestationer (JSM 

1587/2015). 

 

 

 

 

AVGIFTSATABELL 8 

 

Avgifter för tillsyn enligt tobakslagen Avgift Euro 

  

Anmälningsavgift för försäljning av tobaksprodukter, nikotinvätskor 

samt örtcigaretter 

98 

  

Avgift per inspektion enligt tillsynsplan vid 1-2 försäljningspunkter 112 

Avgift per inspektion enligt tillsynsplan vid >2 försäljningspunkter 150 

  

Övrig tillsyn inklusive hantering av avvikelser och klagomål 75 euro/h 

 



 

AVGIFTSTABELL 9 

 

Avgifter för köttbesiktning  

  

Slakteri  

  

> 5 000 djurenheter eller 300 000 fåglar/kalenderår Självkostnadspris 

  

1 200-5 000 djurenheter eller 180 000-300 000 

fåglar/kalenderår 

Självkostnadspris, 2 550 euro/månad 

  

< 1 200 djurenheter eller 180 000 fåglar/kalenderår 34,80 e/övervakare / besök för första 

halvtimmen. 

24,90 euro/övervakare/påföljande 

timmar. 

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%. 

 

 

AVGIFTSTABELL 10 

 

Justering av timbaserade avgifter utanför ordinarie arbetstider, kl. 07.00-18.00 

 

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%. 

 

 

AVGIFTSTABELL 11 

 

Allmänna avgifter 

 

Prestation, gäller handling som inkommit till, upprättats hos eller förvaras hos Ålands miljö- och 

hälsoskyddsmyndighet. 

 

 Avgift 

Officiellt bestyrkt kopia 1 € 20 cent/sida 

Obestyrkt kopia, A4 15 cent/sida 

Obestyrkt kopia, A3 30 cent/sida 

Färgkopia 1 €/sida 

Inskanning, A4 1 €/sida 

Påminnelseavgift angående 

inlämnandet av handlingar 

 

50 € 

 


