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Bilaga

AVGIFTSTABELL
Regionförvaltningsverkets offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer för vilka en fast avgift bärs upp
Avgifterna har grupperats enligt ansvarsområden. De tillämpas dock
oberoende av regionförvaltningsverkets interna organisering.
1

Prestationer inom ansvarsområdet grundläggande service,
rättsskydd och tillstånd
Avgifter som tas ut med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård
(152/1990), lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) samt lagen om privat socialservice (922/2011)
€
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt, då det
är fråga om inrättande av en ny verksamhetsenhet
Beslut om annan ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt
Tillstånd som gäller tillhandahållande av privat hälsovårdsservice
Beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat hälsovårdsservice
Registrering av anmälan till registret över producerare av privat socialservice
Registrering av anmälan till registret över producerare av privat hälsovårdsservice
Årsavgift för producerare av privat socialservice
Årsavgift för producerare av privat hälsovårdsservice
Godkännande av direktör som svarar för privat hälsovårdsservice

1 200
1 000

400
570
250
120
120
210
210
230
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Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift under det första kalenderåret. Årsavgift tas inte ut hos en serviceproducent som beviljats tillstånd för ett kalenderår då verksamheten
upphört senast den 31 mars.
50 % av intäkterna från privata hälsovårdsproducenters årsavgifter intäktsförs till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat socialservice
(1053/2011) innehåller bestämmelser om betalandet av privata socialserviceproducenters årsavgifter till Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården.
Avgifter som tas ut med stöd av alkohollagen (1143/1994) och bestämmelser som utfärdats med stöd av den
€
Serveringstillstånd för alkoholdrycker
Serveringstillstånd, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt tillstånd som beviljats tidigare av en
tillsynsmyndighet
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker
Tillfälligt serveringstillstånd, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt tillstånd som beviljats tidigare av en tillsynsmyndighet
Tillfälligt serveringstillstånd om serveringsområdet
har över 200 kundplatser
Tillfälligt serveringstillstånd för över 200 kundplatser, om tillståndsinnehavaren har något annat giltigt
tillstånd som beviljats tidigare av en tillsynsmyndighet
Om tillståndssökaren söker samtidigt två eller flera
ovan nämnda serveringstillstånd ska sänkt avgift även
vid det tillfället tillämpas så att den högsta handläggningsavgiften tas ut till fullt belopp och övriga handläggningsavgifter till sänkt belopp.
Förlängd tillstånd för serveringstid för alkoholdrycker
Skild årsavgift för tillsyn av förlängt tillstånd för serveringstid
Tillstånd för ändring av serveringsområde
Anmälningsavgift för utvidgning av serveringsområ-

610
420

420
190

610
420

315
130
190
85
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Anmälningsavgift för förändring av ägandeförhållandet
Annat tillstånd som gäller servering
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker
Godkännande av plats för alkoholbolagets butik
Tillstånd för utlämningsställe
Annat tillstånd som gäller detaljhandel
Beslut om ändring av serverings- och detaljhandelstillstånd
Årsavgift för tillsyn över detaljhandeln för varje butik
Årlig tillsynsavgift som tas ut hos alkoholbolaget för
varje butik
Årlig tillsynsavgift för varje butik som tas ut hos sådana detaljförsäljare av alkohol som avses i 14 § 2
mom. i alkohollagen

210
210
250
380
380
210
85
115
380
210

Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen
Hos innehavare av serveringstillstånd tar man ut en årlig tillsynsavgift
per verksamhetsställe enligt följande:
Verksamhetsställen där det serveras genom jäsning producerade alkoholdrycker med högst 4,7 volymprocent etylalkohol:
Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller
de uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt
som framgår av tabellen.

€
Serveringsmängd 0 – 1999 liter per år
Serveringsmängd 2000 – 49 999 liter per år
Serveringsmängd 50 000 – 99 999 liter per år
Serveringsmängd 100 000 liter eller mera per år

105
210
315
420

Verksamhetsställen där det serveras alkoholdrycker med mera än 4,7
volymprocent etylalkohol:
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Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående
från de beräknade inköpen under föregående kalenderår eller uppskattade inköpen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår
av tabellen
€
Serveringsmängd 0 – 99 liter per år
Serveringsmängd 100 – 1999 liter per år
Serveringsmängd 2000 – 9999 liter per år
Serveringsmängd 10 000 liter eller mera per år

105
210
420
790

Hos nya innehavare av detaljhandelstillstånd, serveringstillstånd eller
tillstånd för förlängd servering tas inte ut någon tillsynsavgift under det
första kalenderåret. Tillsynsavgifterna för detaljhandel, servering och
förlängd servering debiteras per kalenderår senast den 30 april, då tillståndsinnehavaren har ett giltigt tillstånd den 1 april.
Om en med stöd av alkohollagstiftningen gjord ansökan som tillställts
regionförvaltningsverket dras tillbaka innan ärendet slutbehandlats, är
handläggningsavgiften hälften av den avgift som annars skulle ha tagits
ut hos sökanden.
Övriga beslut
€
Beslut enligt lagen om försöksdjursverksamhet
(62/2006)
- begränsat tillstånd för djurförsök: djurförsöket består av ett enskilt försök eller utnyttjandet
av djur upprepas likadant
- normalt tillstånd för djurförsök: djurförsöket
består av flera enskilda delförsök under en längre
tidsperiod
- omfattande tillstånd för djurförsök: djurförsöket består av delförsök under flera år som kan
variera betydligt till sitt utförande
- ändring av tillstånd för djurförsök
- fastställandet av behörighet i fråga om djurförsök
- godkännande av försöksdjurskurs

400

700

1 600

220
180
180
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Beslut enligt lagen om transport av djur
(1429/2006)
- tillstånd för transport av djur
- ändring av tillstånd för transport av djur
- intyg om godkännande av vägtransportmedel
- kompetensbevis för förare och skötare på
vägfordon
Intyg över motsvarigheten hos utbildningen för
dem som håller broilrar
Tillstånd för att hålla djurutställning (cirkus, djurpark, rörlig och fast utställning)
Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet att gå ute
Exportintyg som beviljats av länsveterinär
I lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsett godkännande av mikrobiologiskt institut
Kontrollavgift för renkött /kropp
Kontrollavgift för nötkött /kropp
Kontrollavgift för kött från andra djur/kropp
Ifall kontrollen av köttet utförs på näringsidkarens begäran mellan kl. 17.00 – 22.00, höjs avgiften med 20 procent, och mellan kl. 22.00 -8.00 eller på söndagar eller allmänna helgdagar och lediga dagar med 50 procent
Godkännande av renslakteri
Bestämmelser om undantag enligt lagen om öppettider för detaljhandeln och frisersalonger
(945/2009)
- småbutikers undantag eller undantag som till
sin betydelse är ringa
- undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp
Behandling av anmälning om alkoholdrycksbutik
som livsmedelbutik
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990)
Inrättande av privat begravningsplats och enskilt

400
200
130
65

170
180
180
65
320
2,50
15
2,5

320

120
265

100
140
340
370
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gravställe
Inrättande av krematorium
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska
Delgivning utomlands
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelse och
rörelse för förmedling av hyreslägenheter
Ändring av registeruppgifter om fastighetsförmedlingsrörelse och rörelse för förmedling av hyreslägenheter
Beslut om sådan särskild granskning som avses i
aktiebolagslagen (624/2006) och i lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009)
Förordnande av revisor eller verksamhetsgranskare på ansökan
Sammankallande av stämma
I lagen om samfälligheter (758/1989) avsett fastställande av delägarlagets stadgar
Beviljande av i lagen om grundläggande utbildning (628/1998) och i gymnasielagen (629/1998)
avsedd avvikelse från behörighetskraven för lärare och rektor samt i lagen om grundläggande
konstundervisning (633/1998) avsedd motsvarande avvikelse för rektor
Tillstånd för anläggning av oljevärmeverk
Tillstånd för ibruktagning av oljevärmeverk
Undantagstillstånd för verk som levererar hushållsvatten
Annan handräckning
Avgift för registrering av kreditgivare
Årlig avgift för tillsyn över kreditgivare

9

735
180
145
190
95

295

210
210
100
350

315
185
180
180
295
525

Tillsynsavgifterna av kreditgivare debiteras per kalenderår senast den
30 juni, då kreditgivare är i kreditgivarregistret den 1 juni.

2
2.1

Prestationer inom ansvarsområdet för miljötillstånd
Beslut
Miljötillstånd som avses i miljöskyddslagen (86/2000) och andra
beslut som baserar sig på miljöskyddslagen
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(den beräknade genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter
prestationstypen)
€
Skogsindustri
- cellulosafabrik (80-140 dagsverken)
- pappers eller kartongfabrik eller annan massafabrik än
cellulosafabrik (40-70 dagsverken)
- fabriker som tillverkar spånplattor, fiberplattor, plywood eller andra träplattor eller laminerade produkter
(40-70 dagsverken)
- fabrik som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter (20-35 dagsverken)
- fönster- eller dörrfabrik (12-21 dagsverken)
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverken)
- träimpregneringsinrättning (15-25 dagsverken)
Metallindustri
- rostverk, sintverk eller koksverk (70-120 dagsverken)
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar järnlegeringar (60-100 dagsverken)
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller
(70-120 dagsverken)
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar (30-50 dagsverken)
- ackumulatorfabriker (15-25 dagsverken)
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverken)
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder eller dragerier för andra metaller än järnmetaller ( 20-35 dagsverken)
- varv (20-35 dagsverken)
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller anläggningar för anodisering av
aluminium (15-25 dagsverken)
Energiproduktion
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar,
vars största bränsleeffekt är
- över 300 megawatt (MW) (40-60 dagsverken)

40 190
20 100
20 100
10 050
6 030
3 650
7 310

34 710
29 230
34 710
14 620
7 310
20 100
10 050
10 050
7 310

18 270
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- över 150 MW - 300 MW (25-43 dagsverken)
- 50-150 MW (15-25 dagsverken)
- kärnkraftverk (50 -100 dagsverken)
- anläggning för tillvaratagande av koldioxid (20 – 40
dagsverken)
Kemisk industri
- fabrik som tillverkar titanoxid (60-100 dagsverken)
- fabrik som tillverkar koloxider (7,5-12,5 dagsverken)
- fabrik som tillverkar andra oorganiska baskemikalier
eller andra oorganiska föreningar (50-85 dagsverken)
- fabrik som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska föreningar eller enzymer (45-78 dagsverken)
- olje- eller gasraffinaderi (70-120 dagsverken)
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller
målarfärgs-, tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverken)
- fabrik som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverken)
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller limfabriker (25-43 dagsverken)
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverken)
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödsemedel än sammansätta gödsemedel eller mellanprodukter
för dem, bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller verksamma ämnen som ingår i dem
(50-85 dagsverken)
- fabriker som tillverkar sammansätta gödselmedel eller
mellanprodukter för dem (70-120 dagsverken)
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror
för läkemedel (25-43 dagsverken)
- fabriker som tillverkar andra ytaktiva ämnen än tvättmedel (12-20 dagsverken)
Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i
flytande form
- cisternvolym minst 10 000 m3 (25-43 dagsverken)
- cisternvolym minst 1000 m³ och under 10 000 m³

11

12 420
7 310
27 410
10 960

29 230
3 650
24 660
22 470
34 710
12 420
20 100
12 420
29 230

24 660

34 710
12 420
5 850

12 420
6 030
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(12-21 dagsverken)
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra anläggningar för tillverkning av flytande eller
gasformigt bränsle (50-85 dagsverken)
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller
anläggningar för tillverkning av elektroniskt kol eller
grafit (20-35 dagsverken)
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används,
inklusive verksamhet där flyktiga organiska föreningar
frigörs ur drivgas eller expansionsmedel som ingår i råmaterialet (20-35 dagsverken)
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser
och torv eller tillverkning av mineralprodukter
- gruvdrift
- täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverken)
- täktvolym 100 000 - 500 000 ton per år (40-70 dagsverken)
- täktvolym under 100 000 ton per år (30-40 dagsverken)
- maskinell guldgrävning
- årlig täktvolym över 1 000 m3 (10-15 dagsverken)
- årlig täktvolym högst 1 000 m3 (5-10 dagsverken)
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler
(40-70 dagsverken)
- torvutvinning
- produktionsområdet överstiger 300 hektar (40-60
dagsverken)
- produktionsområdet 30-300 hektar (25-40 dagsverken)
- produktionsområdet under 30 hektar (15-25 dagsverken)
- anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade
produkter (40-70 dagsverken)
- cementfabrik (30-50 dagsverken)
- kalkverk (25-43 dagsverken)
- mineralullsfabrik (30-50 dagsverken)

24 660

10 050

10 050

36 540
20 100
12 790
4 570
2 740
20 100

18 270
11 880
7 310
20 100
14 620
12 420
14 620
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- fabrik som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverken)
- tegelbruk (15-25 dagsverken)
- gipsskivefabrik (25-43 dagsverken)
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en
anläggning
- läderfabriker (30-50 dagsverken)
- anläggning för pälsberedning (15-25 dagsverken)
- fiberduksfabriker, anläggningar där fibrer eller textilier
förbehandlas eller färgas (12-21 dagsverken)
Tillverkning av livsmedel eller foder
- anläggningar för uppsamling, behandling eller förädling av mjölk (25-43 dagsverken)
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabrik (25-43 dagsverken)
- stärkelsefabrik eller fabrik som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverken)
- fabrik som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor eller margarinfabriker (25-43 dagsverken)
10 650
- grönsaks-, frukt- eller bärproduktfabrik eller färdigmatsfabrik (15-25 dagsverken)
- slakteri (25-43 dagsverken)
- bryggeri, jästfabrik, alkoholfabrik eller alkoholdrycksfabrik (15-25 dagsverken)
- benmjölsfabrik eller fabrik för tillverkning av foder eller foderprotein ( 15-25 dagsverken)
- annan än ovan avsedd anläggning för framställning av
livsmedel genom beredning och behandling av vegetabiliska råvaror (15-25 dagsverken)
Fiskodling
- fiskodling där
- fiskbeståndet ökar med över 100 000 kg per år (3050 dagsverken)
- fiskbeståndet ökar med 20 000-100 000 kg per år
(20-30 dagsverken)
- fiskbeståndet ökar med mindre än 20 000 kg per år
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12 420
7 310
12 420

14 620
7 310
6 030

12 420
12 420
12 420
12 420
7 310
12 420
7 310
7 310
7 310

14 620
9 140
3 650
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(8-12 dagsverken)
- damm eller grupp av dammar med naturligt foder (814 dagsverken)
Djurstallar och pälsdjursfarmer
- djurstallar som är avsedda för minst 300 mjölkkor, 800
köttnöt, 1 000 fullvuxna suggor, 4 000 slaktsvin, 120
000 värphönor eller 200 000 broilrar, djurstallar som enligt djurenhetskoefficienten motsvarar ovan nämnda
djurantal enligt produktionsinriktning eller andra djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 4 000
slaktsvin (25-40 dagsverken)
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400
köttnöt, 500 fullvuxna suggor, 2 000 slaktsvin, 60 000
värphönor eller 100 000 broilrar, djurstallar som enligt
djurenhetskoefficienten motsvarar ovan nämnda djurantal enligt produktionsinriktning eller andra djurstallar
som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar motsvarar ett djurstall för 2 000 slaktsvin
(15-25 dagsverken)
- andra djurstallar (10-15 dagsverken)
- pälsdjursfarmer för minst 8 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt 49 600 mink eller iller, eller
för minst 2 400 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt 16 800 rävar eller sjubbar, eller pälsdjursfarmer
för minst 3 200 andra avelshonor av andra pälsdjur eller
andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 8 000 avelshonor av mink (25-40
dagsverken).
- pälsdjursfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller sammanlagt 24 800 mink eller iller, eller
för minst 1 200 avelshonor av räv eller sjubb eller sammanlagt 8 400 rävar eller sjubbar, eller pälsdjursfarmer
för minst 1 600 andra avelshonor av andra pälsdjur eller
andra pälsdjursfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningarna motsvarar en pälsdjursfarm för minst 4 000 avelshonor av mink (15-25
dagsverken).
- andra pälsdjursfarmer (10-15 dagsverken)

4 020

11 880

7 310

4 570

11 880

7 310

4 570
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Trafik
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34
dagsverken)
- flygplats (50-85 dagsverken)
- kemikaliebangårdar och terminaler 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 (12-21 dagsverken)
Avfallshantering samt vatten och avlopp
- reningsverk för avloppsvatten
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som
leds in i reningsverket överstiger 100 000 (40-60 dagsverken)
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som
leds in i reningsverket överstiger 50 000-100 000 (25-40
dagsverken)
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som
leds in i reningsverket är 4 000- 50 000 (15-25 dagsverken)
- personekvivalenten för mängden avloppsvatten som
leds in i reningsverket är minst 100 och under 4000 eller
att minst 100 personers avloppsvatten leds annanstans än
till vattenreningsverkets avlopp (10-15 dagsverken)
- avstjälpningsplats
- avstjälpningsplats för problemavfall (30-50 dagsverken)
- från och med 1.5.2012: avstjälpningsplats för farligt
avfall (30-50 dagsverken)
- avstjälpningsplats för vanligt avfall (30-50 dagsverken)
- avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd över 100 000
ton (20-30 dagsverken)
- avstjälpningsplats för marksubstanser som dimensionerats för en årlig avstjälpningsmängd 50 000-100
000 ton (15-20 dagsverken)
- i 103 b § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall som medför risk för storolycka (40-65 dags-

15

9 870
24 660
6 030

18 270

11 880

7 310

4 570

14 620

14 620
9 140

6 390
19 180
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verken)
- i 45 a § i miljöskyddslagen avsedd deponi för utvinningsavfall (30-50 dagsverken)
- förbränningsanläggning för problemavfall (80-140
dagsverken)
- från och med 1.5.2012: förbränningsanläggning för farligt avfall (80-140 dagsverken)
- övrig verksamhet på vilket statsrådet förordning om
avfallsförbränning (362/2003) ska tillämpas (40-65
dagsverken)
- anläggningar eller platser där sådant problemavfall
som uppkommer annanstans återvinns eller behandlas
(15-30 dagsverken)
- från och med 1.5.2012 anläggningar eller platser där
sådant problemavfall som uppkommer annanstans återvinns eller bortskaffas (15-30 dagsverken)
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar
och platser för återvinning eller behandling av avfall än
de som avses ovan där minst 10 000 ton avfall återvinns
eller behandlas årligen (15-30 dagsverken)
- från och med 1.5.2012 komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för återvinning eller
bortskaffning av avfall än de som avses ovan där minst
10 000 ton avfall återvinns eller bortskaffas årligen (1530 dagsverken)
Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur (6-10 dagsverken)

14 620

40 190

19 180

8 220

8 220

2 920

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger,
om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som
nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen
är större.
2. För behandlingen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig
omställning av verksamheten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i miljöskyddslagen) eller fortsatt
tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av
avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av tillståndsvillkoren (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars
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storlek är 30 procent av avgiften enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen.
Om det är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 procent av avgiften enligt tabellen.
3. För behandling av ett ärende som en regional miljöcentral överfört
med stöd av 33 § i miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den
som kommunen tar ut för behandlingen av tillståndansökan för verksamheten.
4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller flera verksamheter och som skall avgöras
samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i kommunen i fråga. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet.
5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift
enligt tabellen skulle vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats
som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av
ärendet ut en avgift vars storlek är 50 euro/h.
Vattenhushållsärenden enligt vattenlagen (587/2011)
(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen)
€
Ärenden enligt 3 kap. i vattenlagen
- bro eller transportanordning (4-8 dagsverken)
- ledning (3-5 dagsverken)
- muddring, upptagning av stenmaterial, fyllning av
vattenområde eller uppläggning
- över 200 000 m3 ftr (30-50 dagsverken)
- över 20 000- 200 000 m3 ftr (15-30 dagsverken)

2 190
1 460

14 620
8 220
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- över 4 000- 20 000 m3 ftr (10-15 dagsverken)
- 2 000 – 4 000 m3 ftr (5-10 dagsverken)
- mindre än 2 000 m3 ftr (2,5-4,5 dagsverken)
- bottendamm eller annan fast damm för uppdämning
av vattenområde
- över 4 km2 (30-40 dagsverken)
- över 0,1 km2- 4 km2 (20-30 dagsverken)
- högst 0,1 km2 (10-20 dagsverken)
- artificiell bassäng jämte reglering
- över 50 km2 (150-250 dagsverken)
- över 10-50 km2 (100-150 dagsverken)
- 1-10 km2 (50-100 dagsverken)
- mindre än 1 km2 (20-50 dagsverken)
- invallning av strand och rensning av vattendrag
- torrläggningsområde mer än 1 000 hektar (40-70
dagsverken)
- torrläggningsområde 400- 1 000 hektar (20-35
dagsverken)
- torrläggningsområde mindre än 400 hektar (10-18
dagsverken)
- brygga avsedd för mera än 50 båtplatser (6-10 dagsverken)
- anläggning av fiskväg (8-13 dagsverken)
- Andra projekt enligt 3 kap. i vattenlagen (5-10 dagsverken)
Uttag av vatten (4 kap.)
- täkt av ytvatten och grundvatten till hushållsvatten
som överstiger 2000 m³/d (10-20 dagsverken)
- täkt av ytvatten eller grundvatten till hushållsvatten
500-2000 m³/d (8-13 årsverken)
- annan vattentäkt (3,5-6,5 dagsverken)
- tillstånd till vattentäkt och bestämning av skyddsområdet (10-20 dagsverken)
- bestämning av skyddsområde (20-30 dagsverken)
- täkt av marksubstanser
- täktvolym över 50 000 m³ (8-13 dagsverken)
- täktvolym högst 50 000 m³ (4-7 dagsverken)
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18
dagsverken)

4 570
2 740
1 280

12 790
9 140
5 480
73 080
45 680
27 410
12 790
20 100
10 050
5 120
2 920
3 840
2 740

5 480
3 840
1 830
5 480
9 140
3 840
2 010
5 120
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- andra grundvattensärenden (2,5-4,5 dagsverken)
Dikningsärenden (5 kap.)
- torrläggningsområde över 500 ha (40-60 dagsverken)
- torrläggningsområde 100-500 ha (20-30 dagsverken)
- torrläggningsområde mindre än 100 ha (8-16 dagsverken)
- annat ärende som gäller dikning (3-5 dagsverken)
Bestående höjning av medelvattenståndet (6 kap.)
- vattenområde över 4 km² (25-35 dagsverken)
- vattenområde över 1-4 km² (15-25 dagsverken)
- vattenområde 0,1-1 km² (10-15 dagsverken)
- vattenområde mindre än 0,1 km² (5-10 dagsverken)
Ärenden som gäller reglering av vattendrag (7 kap.)
- reglering av vattenområden över 50 km² (110-200
dagsverken)
- reglering av vattenområden på 10-50 km² (60-110
dagsverken)
- reglering av vattenområden mindre än 10 km² (25-40
dagsverken)
Kraftverksärenden (8 kap.)
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande
bassäng (60-110 dagsverken)
- kraftverk och reglering av ett vattenområde större än
50 km2 (150-260 dagsverken)
- kraftverk och reglering av ett vattenområde på 10-50
km2 (110-180 dagsverken)
- kraftverk och reglering av ett vattenområde mindre
än 10 km2 (75-130 dagsverken)
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk eller annat ärende i samband med vattenkraft eller kraftverk (15-30 dagsverken)
Timmerflottningsärenden (kap. 9)
- ett ordinarie verksamhetsställe (10-18 dagsverken)
- tilläggsavgift för övriga verksamhetsställen per
verksamhetsställe

19

1 280

18 270
9 140
4 380
1 460

10 960
7 310
4 570
2 740

56 640
31 060
11 880

31 060
74 910
52 980
37 450
8 220

5 120
1 620
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- andra ärenden som gäller flottning (2,5-4,5 dagsverken)

1 280

Farleder och andra sjötrafikärenden (10 kap.)
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverken)
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverken)
- ändring eller indragning av farled, installering av säkerhetsanordningar (3,5-6,5 dagsverken)

3 650

Bildande eller upplösande av en i 12 kap. i vattenlagen
avsedd vattenrättslig sammanslutning eller annat ärende som gäller vattenrättslig sammanslutning (2-6
dagsverken)

1 460

7 310

1 830

1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger,
om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som
nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre belopp, om arbetsinsatsen
är större.
2. För behandling av en ansökan som gäller ändring eller justering av
ett tillstånd tas en avgift ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt
tabellen. Om det är fråga om en ändring av teknisk art i en enskild bestämmelse, är avgiften 10 procent av avgiften enligt tabellen.
3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut som är avgiftsbelagda enligt tabellen, och om de hänför sig till en helhet som tjänar
samma ändamål eller om det är fråga om en sådan sak som avses i 39 §
i miljöskyddslagen, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som
motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen.
4. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift
enligt tabellen skulle vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats
som handläggningen av tillståndet kräver, tas för handläggningen av
ärendet ut en avgift vars storlek är 50 euro/h.
5. För behandling av ett smärre ärende som inletts enbart för privata
behov uttas 260 euro.
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6. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver.
2.2

Andra prestationer
€
Ett ersättningsärende 50 euro/h, dock högst
9 000 euro
Beslut med anledning av rättelseyrkande
För behandlingen av ett ersättningsärende som en
skadelidande part inlett uppbärs ingen avgift.
Förvaltningstvångsärenden som inletts av någon annan än en myndighet eller en skadelidande, om inledandet måste anses uppenbart onödigt (18 kap. 12 §
i vattenlagen)

3

105

740

Prestationer inom ansvarsområdet arbetarskyddet

Bemyndigande för asbestrivningsarbete
Kompetensbrev för laddare
Nytt kort för laddare
Erkännande av examen för laddare som avlagts
utomlands
Erkännande av examen för kranförare som avlagts
utomlands
Erkännande av examen för dykare som avlagts
utomlands
Erkännande av examen för asbestrivare som avlagts utomlands
Tillstånd att föra kran på en viss byggarbetsplats
Undantagstillstånd som regionförvaltningsverket
beviljar med stöd av olika författningar

€
480
170
80
310
310
330
190
190
330

Förhandsinspektioner av fartyg är sådana offentligrättsliga prestationer
för vilka man inom tillsynen över arbetarskyddet tar ut avgifter som be-
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stäms från fall till fall och som motsvarar prestationens självkostnadsvärde (SRB 417/1981). Avgifterna bestäms enligt den tid som använts
för arbetet. Priset per arbetstimme är 40 euro. I avgiften ingår dessutom
specificerat de särkostnader som hänför sig till prestationen samt andelen i de gemensamma kostnaderna (10 euro per arbetstimme).
4

Prestationer inom ansvarsområdet räddningsväsende och beredskap
€
Beviljande av frigörelse från eller lättnad i förpliktelsen att bygga ett skyddsrum

5

400

Övriga prestationer
€
Annat beslut på begäran än de som nämnts ovan
Besvär (3 § i förordningen)
Processuell klagan
Diareintyg
Lagakraftsbevis
Annat intyg som lämnats på begäran med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges
anställda vid en bokföringsenhet
Ingående av förbindelse om efterpantsättning
Årsavgift för lån som är under indrivning

86 €/h
90
90
35
35
25

40
100


UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET

EDITA PRIMA AB / EDITA PUBLISHING AB

ISSN 1456-9663 / 0787-3182 (tryckt)

