
Bilaga 3/miljöhälsonämnden 27.10.2011

TAXA FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDET SAMT VETERINÄRVÅRDEN

Västra Nylands miljöhälsonämnd, 19.3.2009 § 10
I kraft från 1.4.2009.
Västra Nylands miljöhälsonämnd 14.5.2009 § 27, tillägg i punkt 2.5,
avgift för tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat
I kraft från 1.6.2009
Västra Nylands miljöhälsonämnd 5.11.2009 § 59, tillägg i punkterna 8 och 12, justering av
avgifterna i taxan
I kraft från 1.1.2010
Västra Nylands miljöhälsonämnd 4.11.2010 § 55, justering av avgifterna i taxan
I kraft från 1.1.2011
Västra Nylands miljöhälsonämnd 27.10.2011 § 42, justering av avgifterna i taxan, 2 § 2.2
tillägg gällande tillämpningsområdet, 4 § ändring, 12 § strykning av köttbesiktningen
I kraft från 1.1.2012

GRUNDER FÖR TAXAN

1 § Författningar som avgifterna grundar sig på

Avgifter enligt denna taxa tas ut med stöd av
1. Hälsoskyddslagen (TsL, 763/1994) 50 §
2. Livsmedelslagen (23/2006) 71 §
3. Förordningen (EG) om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av

efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelserna om
djurhälsa och djurskydd (882/2004) artiklarna 27 och 28

4. Konsumentsäkerhetslagen (920/2011) 32 §
5. Kemikalielagen (744/1989) 60 §
6. Läkemedelslagen (395/1987) 54 d §
7. Tobakslagen (693/1976) 25 §

2 § Tillämpningsområde

2.1. Avgifter enligt denna taxa och hälsoskyddslagen tas ut för

- anmälningar och ansökningar som behandlats enligt lagen;

- inspektioner, provtagning och undersökningar i enlighet med den kommunala
tillsynsplanen;

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

- tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
anmälningar enligt 13 § och 14 § 2 momentet i lagen



- tillsynen över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av
ansökningar enligt 18 § i lagen samt sådan övervakning och kontroll av kvaliteten på
hushållsvatten som krävs enligt 20 § i lagen;

- sådan regelbunden övervakning av badvatten som krävs enligt 29 § i lagen;

- mätningar, provtagning, undersökningar och utredningar i en bostad eller andra
vistelseutrymmen som hänför sig till utredning av sanitära olägenheter enligt 26 § i
lagen; avgiften tas ut av fastighetsägaren;

- undersökningar av hushållsvattnet, då det inte är fråga om ett i 16 § 4 momentet i
lagen avsett verk som levererar hushållsvatten; avgiften tas ut av fastighetsägaren.

2.2. Avgifter enligt denna taxa och livsmedelslagen tas ut för

- behandling av anmälningar om livsmedelslokaler och deras planer för egenkontroll
samt godkännande av ansökningar;

- inspektioner, provtagning och undersökning av prov i enlighet med den kommunala
tillsynsplanen;

- övervakning av livsmedelslokaler som exporterar livsmedel av animaliskt ursprung
till länder utanför Europeiska unionen till den del exporten, enligt de krav som
köparlandet ställer, förutsätter en mera omfattande övervakning än normalt;

- kontroll för övervakning av åtgärder som beror på bristande efterlevnad av
bestämmelserna i 7 kapitlet i lagen;

- annan tillsyn med anknytande inspektion och undersökning så som stadgas i 27 och
28 artikeln i kontrollförordningen.

2.3. Avgifter enligt denna taxa och konsumentsäkerhetslagen tas ut för

- inspektioner enligt tillsynsplanen

2.4. Avgifter enligt denna taxa och kemikalielagen tas ut för

- inspektioner enligt tillsynsplanen

- tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en
inspektion enligt den kommunala tillsynsplanen, när föreskrifterna har meddelats
med anledning av att bestämmelserna i lagen inte har följts;

2.5. Avgifter enligt denna taxa och läkemedelslagen tas ut för

- tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat;



- åtgärder som hänför sig till övervakningen av tillstånd för detaljhandel (årlig tillsynsavgift).

Avgift för tillstånd för detaljhandel med nikotinpreparat:

Avgift per försäljningsställe Avgift för tillstånd för
detaljhandel, € *)

Årlig tillsynsavgift, €

< 5 försäljningsställen 110 (½ h) 27,50
5–10 försäljningsställen 165 (1 h) 55
> 10 försäljningsställen 220 (1 ½ h) 82,50
*) Obs. Beviljande av tillstånd för detaljhandel kan i vissa fall förutsätta inspektion.
Inspektionsavgiften debiteras utöver avgiften för tillståndet enligt den arbetstid som använts.

2.6. Avgifter enligt denna taxa och tobakslagen tas ut för

- beviljande av tillstånd för detaljhandel med tobak; avgiften är densamma för
tillstånd som beviljas för en viss tid och tillstånd som gäller tills vidare, och den
uppbärs bara för godkända tillstånd

- årlig tillsyn över efterlevnaden av villkoren i tillståndet för detaljhandel.

Avgift för tillstånd för detaljhandel med tobaksprodukter och rökdon samt årlig
inspektionsavgift:

Avgift per
försäljningsställe

Avgift för
försäljningstill-
stånd, € *)

Årlig
tillsynsavgift, €

Tillsynsavgift
för tidsbundet
tillstånd, €

< 5 försäljningsställen/
försäljningsautomater

165 110 55

5–10
försäljningsställen/
försäljningsautomater

220 165 110

> 10 försäljningsställen/
försäljningsautomater

275 220 165

*) Obs. Beviljande av försäljningstillstånd kan i vissa fall förutsätta inspektion.
Inspektionsavgift debiteras utöver avgiften för försäljningstillståndet enligt den
arbetstid som använts.

- inspektioner och provtagning enligt tillsynsplanen;

- tillsyn över efterlevnaden av föreskrifter som har meddelats med stöd av en
inspektion enligt den kommunala tillsynsplanen, när föreskrifterna har meddelats
med anledning av att bestämmelserna i lagen inte har följts.

3 § Grunderna för fastställande av avgift

Avgifterna fastställs enligt den arbetstid som använts för åtgärden så att de
motsvarar högst kostnaderna för åtgärden. Avgiften fastställs på timbasis.
Självkostnadspriset för tillsynspersonalens arbetstimme är 55 euro.



För service utanför myndighetstillsynen debiteras 73,90 euro/timme (+ 23 %
moms). Till detta pris läggs eventuella rese-, material- och undersökningskostnader.
Resekostnaderna fastställs i det gällande tjänstekollektivavtalet.

BEHANDLING AV ANMÄLNINGAR OCH ANSÖKNINGAR

 4 § Avgift som tas ut för behandling av anmälningar och ansökningar

I behandlingen av anmälningar ingår granskning av handlingarna och delgivning av
behandlingen till sökanden samt registrering av anmälan.

I behandlingen för godkännande ingår granskning av handlingarna,
ibruktagningsinspektion, vid behov nya inspektioner samt beslut och registrering av
beslutet.

Avgiften för behandlingen debiteras på basis av antalet arbetstimmar.

5 § Återtagande av ansökan eller anmälan

Om en verksamhetsutövare återtar sin ansökan innan beslutat har fattats och
myndigheten har gjort avsevärda insatser för behandling av anmälan, debiteras 50
procent av avgiften enligt denna taxa.

6 § Avslag på ansökan eller anmälan

För ansökan eller anmälan som fått avslag debiteras avgift enligt denna taxa.

7 § Remittering av ansökan eller anmälan

Om ett godkännande eller ett annat ärende på grund av besvär av en
verksamhetsutövare remitteras till kommunens tillsynsmyndighet, fastställs avgiften
för den nya behandlingen enligt taxan. Från avgiften avdras då den avgift som
kommunen tidigare fått för behandling av samma ärende.

Om ett beslut som fattats med anledning av en ansökan upphävs på grund av att den
ansökande inte varit skyldig att ansöka om godkännande, återbärs avgiften i sin
helhet utan ränta.

INSPEKTIONER OCH PROVTAGNING

8 § Avgift för inspektioner

I en inspektion ingår förberedelserna, själva inspektionen och avfattandet av
protokollet.



För inspektioner enligt tillsynsplanen tas ut en avgift. Avgift kan debiteras också för andra
inspektioner såsom stadgas i lagar och förordningar om dessa.  Avgiften bygger på den
genomsnittliga tidsåtgången, på tillsynsobjektets typ och typen av inspektion. Typen av
inspektion, inspektionens innehåll och tidsåtgången definieras i tillsynsplanen för miljö- och
hälsoskyddet. Tiden avrundas till närmaste halvtimme utom i fråga om köttbesiktning.

För inspektioner på sådana typer av inspektionsobjekt som inte definierats i
tillsynsplanen debiteras en avgift som motsvarar en arbetstimme.

Om inspektionen grundar sig på flera lagar, debiteras avgiften enligt den totala
tidsåtgången.

För inspektioner som görs utanför tillsynsplanen, för att utöva tillsyn över
efterlevnaden av föreskrifter som givits med stöd av hälsoskyddslagen,
livsmedelslagen, tobakslagen och kemikalielagen, debiteras en avgift enligt
tidsåtgången.

9 § Inspektioner och undersökningar enligt 26 § i hälsoskyddslagen

För ett första inspektionsbesök i bostäder eller andra vistelseutrymmen som avses i
26 § i hälsoskyddslagen och som är nödvändiga för att utreda sanitära olägenheter
enligt 26 § i hälsoskyddslagen tas inte ut någon inspektionsavgift.

10 § Inspektioner enligt läkemedelslagen

För tillsynen över försäljning av nikotinpreparat debiteras en årlig inspektionsavgift,
som bygger på antalet inspektioner och den genomsnittliga tidsåtgången. Antalet
inspektioner och den genomsnittliga tidsåtgången definieras i tillsynsplanen för
miljö- och hälsoskyddet.

11 § Inspektion och provtagning som inte inhiberats

Om en inspektion eller provtagning eller en annan åtgärd som avtalats på förhand
med tillsynsobjektet eller som tillsynsobjektet fastställt för en viss tidpunkt inte kan
utföras av något icke-godtagbart skäl som beror på tillsynsobjektet, kan kostnaderna
debiteras i enlighet med denna taxa.

12 § Avgifter för provtagning och undersökning

Undersökningsavgiften fastställs enligt de faktiska undersökningskostnaderna.

För provtagning och undersökning av prover samt anlitande av sakkunniga debiteras
en avgift som motsvarar kostnaderna.

13 § Inspektion som utförs av flera personer

Om fler än en person från tillsynsmyndigheten deltar i en inspektion, provtagning
eller annan åtgärd av skäl som beror på tillsynsobjektet, på tidigare verksamhet vid



objektet eller på åtgärdens art (t.ex. arbete i par av säkerhetsskäl), bestäms avgiften
enligt de deltagande personernas sammanlagda arbetstid.

Om fler än en person deltar i en åtgärd av skäl som inte beror på tillsynsobjektet
(t.ex. utbildning), bestäms avgiften enligt den arbetstid som den person som ansvarar
för tillsynsåtgärden använt.

14 § Inspektioner utanför tjänstetid

För inspektioner, provtagning eller annan behandling som på grund av till-
synsobjektets verksamhet utförs nattetid (22–7) eller under en söndag eller helgdag,
debiteras avgiften med en förhöjning på 100 procent.

För inspektioner under andra tider utanför tjänstetid (vardagar 17–22, lördagar 7–22)
debiteras avgiften med en förhöjning på 50 procent.

INTYG OCH UTLÅTANDEN

15 § Intyg och utlåtanden som skrivs ut på klientens begäran

Till behandlingen av ett intyg eller utlåtande hör att sätta sig in i ärendet samt att
skriva ut dokumentet och posta det.  För utskrivande av intyg eller utlåtande
debiteras en avgift enligt denna taxa.

RESEKOSTNADER

16 § Debitering av resekostnader

För resekostnader i samband med inspektioner och provtagning debiteras av varje
objekt en fast avgift på 39 euro/besök.

I fråga om separata projekt som planerats på förhand kan resekostnaderna debiteras
enligt de faktiska kostnaderna, då man enligt förhandsplanering genomför ett
tillsyns- eller provtagningsprojekt som innebär besök på flera objekt av samma
orsak. Då projektet slutförts, fördelas de faktiska resekostnaderna jämnt på alla de
objekt som besöktes under projektet.  Då resekostnaderna debiteras enligt de faktiska
kostnaderna, kan avgiften ändå vara högst lika stor som den fasta avgiften enligt
föregående punkt.

ÖVRIGT

17 § Beslut om avgift och återbäring av avgift

Om en avgift samt om återbäring eller nedsättning av en avgift och uppskov för en
avgift beslutar den myndighet som behandlat ärendet i det beslut som gäller det
huvudsakliga ärendet eller med ett särskilt beslut som ges samtidigt med detta.



Avgiften fastställs enligt den taxa som är i kraft då ansökan eller anmälan
anhängiggörs eller då tillsynsåtgärden utförs. I fråga om återbäring av avgift
tillämpas den taxa som var i kraft då avgiften fastställdes.

18 § Förhöjd avgift

Om tillämpning av denna taxa leder till oskäligt liten avgift, kan avgiften i särskilda
fall fastställas på basis av den arbetstid som behövts för ärendet och de kostnader
som uppkommit.  Då ska faktureringsgrunderna och en specifikation över avgifterna
bifogas beslutet om avgiften.

19 § Nedsatt avgift

Om tillämpning av denna taxa leder till oskäligt hög avgift med hänsyn till ärendets
omfattning och arbetsmängden, kan avgiften nedsättas av särskilda skäl.  Avgiften
ska i så fall täcka myndighetens kostnader och motsvara minst 40 procent av
avgiften enligt taxan.

20 § Betalning och indrivning

Avgiften betalas då beslutet har getts, inspektionsprotokollet har sammanställts eller
ärendet har behandlats.  Avgiften ska betalas senast den förfallodag som antecknats i
fakturan.

 Om avgiften inte betalas trots påminnelse, kan den indrivas i utsökningsväg utan
dom eller utslag i den ordning som bestämts i utsökningsbalken (705/2007).

21 § Fördröjning av avgift

För fördröjd avgift debiteras gällande dröjsmålsränta enligt den räntesats som avses i
4 § i räntelagen (633/1982).

22 § Ikraftträdande

Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2012.


