
2023

Byggnads- och miljönämnden 30.11.2022

105 €/h

70 €/h

175 €

Prestation
175 €
350 €
140 €

Prestation
Klass 1 175 €
Klass 2 350 €
Klass 3 560 €

Klass 4 högst 10 h 700 €
Klass 5 1050 €

70 € / h

*Därtill tar myndigheten ut de faktiska kostnaderna för 
anlitande av tolk för nödvändiga tolkningstjänster.

Behandlingsavgiften för tillstånd och anmälningar bestäms i fråga om anmälningar enligt den taxa som gäller på 
behandlingsdagen och i fråga om beslut enligt den taxa som gäller på beslutsdagen.

högst 15 h

1 c. Behandling av anmälningar enligt hälsoskyddslagen, behandling av ansökningar om godkännande eller tlllstånd 
enligt hälsoskyddslagen och livsmedelslagen samt meddelande av rökförbud för en bostadssammanslutning på 
ansökan

Behandlingstiden för registreringsanmälan eller tillstånd är högst 2,5 h.

Nytt tillstånd, behandlingstid högst 5 h - tobak och tobaksprodukter samt nikotinvätskor

Över 15 h
*Därtill tar myndigheten ut de faktiska kostnaderna för ett eventuellt 
hörande, för kungörelser samt för delgivning av beslutet.

1 a. Mottagning av anmälningar som avses i livsmedelslagen

Under tjänstetid

OBS! Behandlingstiden omfattar granskning av anmälan eller ansökan, begäran om eventuella skriftliga bevis, beredning av registreringsbevis eller beslut om 
godkännande och vid behov den tid som gått åt till att höra parterna och inhämta behövliga utlåtanden. Behandlingen av ansökningar om godkännande 
inbegriper också kontroll av att lokalen och anordningarna stämmer överens med ansökan och lagstifningen samt upprättande av ett inspektionsprotokoll.

OBS! Det tas också ut en avgift för anmälan om byte av företagare.

högst 8 h

Under tjänstetid

OBS! Om sökanden återkallar sin tillståndsansökan eller om behandlingen av ärendet hos den kommunala myndigheten förfaller av någon annan orsak innan 
ett beslut har meddelats och myndigheten har vidtagit väsentliga åtgärder för att behandla ansökan, debiteras en avgift som är 50 % av avgiften enligt tillämplig 
avgiftsklass. 

Mindre ändring av ett giltigt tillstånd, behandlingstid högst 2 h

TAXA FÖR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSTILLSYNEN OCH 
VETERINÄRVÅRDEN 

Medeltimkostnad när lagstiftningen eller tillsynen över objektet förutsätter att övervakaren har 
veterinärutbildning eller när tillsynen i övrigt förutsätter speciellt omfattande kunskaper.

Det genomsnittliga timpriset i övriga fall

Prestation

1 b. Behandling av ansökan om tillstånd för försäljning av tobak, tobaksprodukter eller nikotinersättningspreparat 
samt behandling av anmälningar som gäller partihandel med tobaksprodukter och försäljning av nikotinvätskor

Tillsynsavgifterna baserar sig på myndighetens genomsnittliga totalkostnader för de prestationer som produceras. Den 
allmänna beräkningsgrunden för avgifter är den tid som går åt till prestationen. 

Under tjänstetid

högst 5 h
högst 2,5 h

1. Behandling av tillstånd och anmälningar

OBS! För behandling som tar mera än 15 h tas ut en avgift enligt behandlingstiden så att tiden avrundas till närmaste kvartstimme.

OBS! Utanför tjänstetid fördubblas avgiften. Med tid utanför tjänstetid avses: vardagar 17 – 07 samt veckoslut och helgdagar.

OBS! Anmälan om avbrytande av verksamheten är avgiftsfri.

OBS! Registreringsavgift tas ut också för en anmälan om byte av företagare. 

Nytt tillstånd, behandlingstid högst 2,5 h - nikotinersättningspreparat



Prestation

70 € 140 €
17,5 € / st. 35 € / st.
105 € 210 €

0 € 0 €

70 € 140 €
140 € 280 €
140 € 280 €
210 € 420 €
35 € 70 €
35 € 70 €
35 € 70 €
70 € 140 €

70 € / h 140 € / h
*därtill debiteras besöksavgift 70 € 140 €

Prestation

245 € 490 €
105 € 210 €
70 € 140 €

Övriga myndighetsintyg 70 € 140 €

*För alla prover uppbärs de faktiska sändnings- och 
undersökningskostnaderna för provet samt de faktiska 
undersökningskostnader som laboratoriet tar ut.
* Om tillsynsobjektet särskilt kräver speciell utrustning tas de faktiska 
hyreskostnaderna för utrustningen ut.

6. Mätning av strålning (doshastighet, ytkontamination)

*Därtill debiteras de faktiska sändnings- och 
undersökningskostnaderna för provet samt de faktiska 
undersökningskostnader som laboratoriet tar ut

7. Mikroskopi (skadedjur, blågröna alger)

4. TVOC-prov

8. Strykprov (mineralull, asbest)

3. Prov med depositionsskål

5. Mätning av radon i rumsluft (riktgivande, Radon-box)

Utanför tjänstetidUnder tjänstetid

1. Yt- / materialprovtagning
2. Andersen-mätning

OBS! Ett prov omfattar högst fem delprover av samma produktparti.

OBS! I provtagningen ingår också okulär kontroll och vid behov mätning av temperatur.

9. Övriga prover och mätningar enligt använd tid med 15 min. noggrannhet

Sanitetsintyg / st. (inspektion och resor ingår)

*Därutöver uppbärs den faktiska avgiften för att skicka intyget samt 
priset på en officiell intygsblankett.

Övriga exportintyg / st.
Exportintyg för livsmedel av animaliskt ursprung

Under tjänstetid

OBS! Ägare av privata brunnar faktureras endast för sändning och analys av provet, provtagningen är avgiftsfri.

OBS! Privatpersoner betalar ingen avgift för kartläggnings- och projektprover som tas på initiativ av hälsoskyddsmyndigheten för att utreda sanitär olägenhet.

     1. Planenlig provtagning under en provtagningsomgång

     2. Prov som tas separat

Under tjänstetid

     Ingen avgift tas ut för provtagning i livsmedelslokaler

Utanför tjänstetid

Tagande av vatten- och ythygienprover

OBS! I samband med en inspektion är det första provet avgiftsfritt (med undantag för köttbesiktningsprover).

2 b. Provtagningar och vissa undersökningar samt utredningar som anknyter till  sanitära 
olägenheter i livsmiljö

Livsmedelsprov

         * tilläggsprover från samma provtagningsplats

2. Provtagning

2 a. Tagande av vatten- och livsmedels- samt ythygienprover

3. Utfärdande av myndighetsintyg

Prestation

Utanför tjänstetid

OBS! Då en utredning som gäller misstanke om sanitär olägenhet i bostad eller annan sanitär olägenhet inleds på initiativ av en privatperson, är prover som tas 
vid det första besöket avgiftsfria.

OBS! För övriga mätningar och provtagningar i samband med undersökning av sanitära olägenheter tas ut en avgift enligt den faktiska tid som använts till 
planering, genomförande och dokumentation, samt den genomsnittliga restiden. Avgifterna för sedvanliga provtagningar visas i tabellen ovan.

OBS! Ingen avgift tas ut för mikroskopi av ett prov av skadedjur eller blågröna alger som en privatperson har lämnat för identifiering

OBS! Inget separat pris sätts på utfärdandet av intyget i samband med en exportinspektion. 



Årsavgift per försäljningspunkt

500 €
500 €

Årsavgift per försäljningsställe
€

€

€
€

OBS! Grundavgiften debiteras de verksamhetsställen som är aktiva i registret den första dagen i kalenderåret.

Prestation

105 €/h 210 € / h
*därtill debiteras besöksavgift 105 € 210 €

Exportinspektion, övriga 
produkter

70 €/h 140 € / h

*därtill debiteras besöksavgift 70 € 140 €

Prestation

Ante mortem
1. Över 50 kg 1 - 5 kroppar 52,5 € 105 €

2. Över 50 kg följande / kropp 26,25 € 52,5 €
3. Under 50 kg 1 - 100 kroppar 52,5 € 105 €
4. Under 50 kg följande / 100 kroppar 26,25 € 52,5 €

*vid ett separat inspektionsbesök tas även ut en 
besöksavgift 

105 € 210 €

105 € / h 210 €

Exportinspektion, livsmedel av animaliskt ursprung

Nikotinvätskor

4.  Årsavgifter

Under tjänstetid

Tobaksvaror

Livsmedelslagen
Hälsoskyddslagen

Dessutom tas det årligen ut grundavgifter för tillsynen i enlighet med livsmedelslagen och 
hälsoskyddslagen.

Högst 4 försäljningspunkter

Grundavgift för verksamhetsställe eller 
verksamhet

Utanför tjänstetid

5 a. Inspektion för export utanför Europeiska gemenskapen 

5. Inspektionsavgifter

Över 4 försäljningspunkter 175

70

OBS! Den tid som går åt till att skriva intyget tas i beaktande i inspektionsavgiften. 

5 b. Besiktning av levande djur som går till slakt

Försäljningsställen för tobaksvaror och nikotinvätskor, alla försäljningspunkter

150
150

OBS! Den årliga tillsynsavgiften bestäms utifrån det försäljningstillstånd som gäller den första kalenderdagen i året.

Under tjänstetid

Försäljningsställen för nikotinersättningspreparat

För provtagning i samband med inspektion tas ut en avgift enligt den faktiska användningen av tid 
med 15 minuters noggrannhet.

*därtill debiteras de faktiska sändnings- och 

Utanför tjänstetid



länk till 
anvisninge

n

Målgrupp tid 
timmar

Riskklass 0 t.ex. pubar (endast snacksprodukter), småskalig försäljning av 
kosttillskott (ingen tillverkning eller import), mathjälpsaktörer, 
skattepliktiga alkohollager, transport utan temperaturreglering

enligt 
använd tid

70 €/h 140 €

Riskklass 1 t.ex. kiosker, kaféer, distributionskök 2 140 € 280 €

Riskklass 2 t.ex. små lådbutiker 3 210 € 420 €

Riskklass 3 till exempel butiker, restauranger, tillagningskök, bagerier 4 280 € 560 €

Riskklass 4 till exempel centralkök, livsmedelstillverkning 5 350 € 700 €
Riskklass 5-6 t.ex. storskalig tillverkning och import/export av livsmedel 6 - 14 105 €/h 210 €/h

Aktörer som hanterar kontaktmaterial
enligt 

använd tid
105 €/h 210 €/h

Kontroll av märkning, närings- och hälsopåståenden och 
marknadsföring 

enligt 
använd tid

70 €/h 140 €/h

Stora offentliga tillställningar eller anmält område för en 
tillställning

enligt 
använd tid

70 €/h 140 €/h

Mobila livsmedelslokaler
enligt 

använd tid
70 €/h 140 €/h

Riskklass 3-5
till exempel godkända anläggningar inom mjölk-, kött- eller 
fiskbranschen

4 - 14 99 €/h 198 €/h

Riskklass 6-10
till exempel godkända anläggningar inom mjölk-, kött- eller 
fiskbranschen

6 - 14 105 €/h 210 €/h

Godkänt primärproduktionsställe för groddar
enligt 

använd tid
70 €/h 132 €/h

* plus en besöksavgift för godkända livsmedelslokaler och 
för registrerade livsmedelslokaler i riskklass 5-6 

1 105 € / besök 210 €/h

*därtill debiteras besöksavgift (övriga) 1 70 € / besök 140 €/h

5 c 1. Inspektioner som utförs med stöd av livsmedelslagen

Riskklassificering av livsmedelslokaler i enlighet med Livsmedelsverkets riskklassificeringsanvisning 
1028/04.02.00.01/2022/5

5 c. Planenliga inspektioner 

Inspektionspriserna baserar sig på en genomsnittlig inspektionstid vid tillsynsobjekt som har ifrågavarande typ av verksamhet.  Inspektionstiden 
innefattar förberedelser för inspektion, den egentliga inspektionen samt upprättande av inspektionspromemoria och registrering av uppgifterna i en 
tillsynsdatabas. I avgiftstabellen är inspektionsavgifterna ordnade per laggrund. Utöver inspektionsavgiften tas det ut en besöksavgift som täcker den 
genomsnittliga restiden på en timme från byrån till tillsynsobjektet per inspektionsbesök. Flera inspektioner kan göras under samma besök. Om 
inspektionen görs på byrån vid miljöhälsovården, tas ingen besöksavgift ut.

Inspektionsavgift 
under tjänstetid

Godkända livsmedelslokaler

Primärproduktion

OBS! Kontroll av registrerad primärproduktion är avgiftsfri

Registrerade livsmedelslokaler

Inspektionsavgift 
utanför tjänstetid

*Därtill tar myndigheten ut de faktiska kostnaderna för anlitande av tolk 
för nödvändiga tolkningstjänster.

OBS! Om avvikelser från lagstiftningens krav konstateras vid en planenlig inspektion, får myndigheten för att kontrollera att bristerna åtgärdas göra extra inspektioner, vilka är avgiftsbelagda 
för objektet.

OBS! Ingen separat avgift tas ut för inspektioner som gäller försäljning av tobaksprodukter och nikotinersättningspreparat. 



Målgrupp tid

Anläggning som levererar hushållsvatten (EU), stor

 (≥ 5 000 användare eller ≥ 1 000 m3/d)
 - bl.a. program för kontrollundersökningar, beredskapsplan, 
uppdateringar av riskbedömningen

8 560 € 1120 €

Anläggning som levererar hushållsvatten, stor

 (≥ 50 användare eller ≥ 10 m3/d)
 - bl.a. program för kontrollundersökningar, beredskapsplan, 
uppdateringar av riskbedömningen

5 350 € 700 €

Anläggning som levererar hushållsvatten, liten

 (< 50 användare eller < 10 m3/d) eller brunn i livsmedelslokal 
eller brunn som
 används som en del av offentlig eller kommersiell verksamhet

2 140 € 280 €

Vattentäkt vid en anläggning som levererar hushållsvatten 2 140 € 280 €
Separat övre eller nedre bassäng, pumpstation eller annan del 
av nätet som ska inspekteras vid en anläggning som levererar 
hushållsvatten

1 70 € 140 €

Hotell, offentlig inkvarteringslokal > 50 rum 6 630 € 1260 €
Hotell, offentlig inkvarteringslokal > 10 rum 4,5 315 € 630 €
Hotell, offentlig inkvarteringslokal ≤ 10 rum 2,5 175 € 350 €
Lägergård 4,5 315 € 630 €
Allmän bastu, skilt från övrig verksamhet 2 140 € 280 €
Simhall / badinrättning > 4 bassänger 6 420 € 840 €
Simhall / badinrättning 3-4 bassänger 4 280 € 560 €
Allmän simbassäng (1-2 st.) 3 210 € 420 €

EU-badstrand 4 280 € 560 €
Annan allmän badstrand, vinterbadplats 2 140 € 280 €
Offentliga gym eller idrottslokaler, inkl. lekparker inomhus, över 
1000 besökare per år

3,5 245 € 490 €

Offentliga gym eller idrottslokaler, inkl. lekparker inomhus, högst 
1000 besökare per år

2,5 175 € 350 €

Läroanstalt, daghem och dagklubb, effektiverat serviceboende, 
annan socialvårdsenhet med över 250 kunder

7 490 € 980 €

Läroanstalt, daghem och dagklubb, effektiverat serviceboende, 
annan enhet inom det sociala området med 100–250 kunder

6 420 € 840 €

Läroanstalt, daghem och dagklubb, effektiverat serviceboende, 
annan enhet inom det sociala området, 30 –100 kunder

4 280 € 560 €

Serviceboende med heldygnsomsorg, annan enhet inom det 
sociala området, färre än 30 kunder

3 210 € 420 €

Läroanstalt, daghem och dagklubb, färre än 30 kunder 2 140 € 280 €
Skönhetssalong, tatuering, solarium och annan hudbehandling 
över 3 kundplatser

3 210 € 420 €

Skönhetssalong, tatuering, solarium och annan hudbehandling 
högst 3 kundplatser

2 140 € 280 €

Annan inrättning som kan medföra sanitär olägenhet för 
kunderna

3 210 € 420 €

Arbetslokal i bostadhus/bostadsområde som kan medföra 
sanitär olägenhet

3 210 € 420 €

*därtill debiteras besöksavgift 1 70 € / besök 140 € / besök

tid

Inspektion av solarietjänst med stöd av strålskyddslagen, 1:a 
apparat

2 140 € 280 €

Inspektion av solarietjänst med stöd av strålskyddslagen, 
följande apparater

0,5 35 €/apparat 70 €/apparat

Inspektion av kylanordningar med stöd av miljöskyddslagen 3 210 € 420 €
*därtill debiteras besöksavgift 1 70 € / besök 140 € / besök
*Därtill tar myndigheten ut de faktiska kostnaderna för 
anlitande av tolk för nödvändiga tolkningstjänster.

5 d Planenliga inspektioner av andra objekt, förnyade inspektioner samt andra inspektioner och uppdrag som är avgiftsbelagda för objektet 
eller som staten svarar för  

Inspektionsavgift 
utanför tjänstetid

Inspektionsavgift / 
inspekterad apparat 

*Därtill tar myndigheten ut de faktiska kostnaderna för anlitande av tolk 
för nödvändiga tolkningstjänster.

Inspektionsavgift 
utanför tjänstetid

OBS! För en inspektionsomgång för en vattenanläggnings nätverksdelar och samma verksamhetsutövares badstränder tas dock ut endast en besöksavgift

5 c 2. Inspektioner som utförs med stöd av livsmedelslagen

5 c 3. Inspektioner som hälsoskyddsmyndigheten utför med stöd av andra lagar

Målgrupp

Inspektionsavgift 
under tjänstetid



105 €/h 210 €/h

*därtill debiteras besöksavgift 105 € 210 €
Annat än det som 70 €/h 140 €/h

*därtill debiteras besöksavgift 70 € 140 €
*därtill debiteras eventuella kostnader för transporter, 
avfallshantering mm.

Prestation
Mindre åtgärder 8,06 € 10 €
Större åtgärder 16,13 € 20 €
Krävande åtgärder 24,19 € 30 €

Prestation
Jour för små djur: Vardagar kl. 7–8 och kl. 16–22 samt veckoslut kl. 7–22 1,65 €/min 2,04 €/min

Nattetid kl. 22 - 7 3,26 €/min 4,04 €/min
Jour för stora djur: Alltid utanför tjänstetid 1,65 €/min 2,04 €/min

OBS! Den avgift som tas ut för granskning, utredning, undersökning, provtagning eller biträdande uppgifter i anknytning till de statliga myndigheternas uppgifter eller anvisningar som hör till 
dessa myndigheters ansvarsområden baserar sig på den tid som använts för den verkliga uppgiften, dess förberedelser och rapportering. För besiktning av levande djur som går till slakt tas 
emellertid ut en avgift enligt punkt 5b.

OBS! Till den del som avgiften gäller beslag eller myndighetens övriga tvångsåtgärder debiteras avgiften av aktören enligt beslutet om tvångsåtgärd. Kostnaderna för beslag och 
myndighetens övriga tvångsåtgärder debiteras av aktören enligt den faktiska tid så går åt till utförandet av åtgärden, förberedelserna inför den samt rapporteringen. 

OBS! För alla på kundens begäran utförda extra inspektioner och tillsynsrelaterade förhandlingar samt för föreläsningar och andra utbildningar tas ut en avgift.

OBS!  Inspektionstiden innefattar förberedelser för inspektion, den egentliga inspektionen samt upprättande av inspektionspromemoria och registrering av uppgifterna i en tillsynsdatabas. I 
avgiftstabellen är inspektionsavgifterna ordnade per laggrund. Utöver inspektionsavgiften tas det ut en besöksavgift som täcker den genomsnittliga restiden på en timme från byrån till 
tillsynsobjektet per inspektionsbesök. Om inspektionen görs på byrån vid miljöhälsovården, tas ingen besöksavgift ut.

Ingår Moms 24 %Skattefri

Skattefri Ingår Moms 24 %

Social- och hälsovårdsnämnden i Borgå har beslutat om grunderna för klinikavgifter 12.6.2008 (§ 90) och 19.4.2012 (§ 41). 

6. Veterinärvårdens klinikavgifter

7. Klientavgifterna för veterinärjourens telefontjänst (plus lokalsamtalsavgift)

Under tjänstetid

Då tillsynsuppgiften ska utföras av en person med veterinärutbildning:  den faktiska inspektionstiden 
med 15 min. noggrannhet

OBS! Klinikavgiften är per djur. Om det finns fler än 3 djur som ska vaccineras är klinikavgiften dock 
30 €.

OBS! Också för förnyad inspektion av primärproduktionen tas det ut en avgift, även om ingen avgift tas ut för den inspektion som ingår i planen

OBS! För inspektioner som görs för att utreda sanitära olägenheter eller för att kontrollera att olägenheten är avhjälpt och att föreläggandet har iakttagits, tas ut en avgift. Den  första besöket 
är ändå avgiftsfri.

Prestation Utanför tjänstetid


