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TAXA FÖR LOVISA STADS MILJÖVÅRDSMYNDIGHET 

 

 

 

§ 1 Tillämpningsområde  

 

1.1  För behandling och tillsyn av tillstånd, anmälningar och andra ärenden enligt miljöskyddslagen 

(527/2014), vattenlagen (587/2011), avfallslagen (646/2011), miljöskyddslagen för sjöfarten 

(1672/2009), terrängtrafiklagen (1710/1995), sjötrafiklagen (782/2019) och lagen om 

samordning av vissa miljörelaterade tillståndsförfaranden (764/2019) tar kommunens 

miljövårdsmyndighet ut en behandlingsavgift enligt denna taxa. 

 

 I taxan enligt marktäktslagen bestäms om de avgifter som tas ut för gemensam behandling av 

tillstånd enligt marktäktslagen och miljöskyddslagen. 

  

 

§ 2 Grunderna för fastställande av avgiften  
 

2.1 De avgifter som miljövårdsmyndigheten tar ut grundar sig på det genomsnittliga 

självkostnadsvärdet för behandling av tillstånd, anmälningar eller andra ärenden samt för 

periodiska inspektioner och tillsyn i anslutning till utövandet av förvaltningstvång. I 

självkostnadsvärdet ingår de totalkostnader som förorsakats myndigheten för behandling av 

ärendet. 

  

2.2 I de totala kostnaderna ingår, utöver de separata kostnaderna för behandlingen av ärendet, 

också behandlingens andel av förvaltnings-, lokal- och kapitalkostnaderna samt av övriga 

gemensamma kostnader som påförs myndigheten.  

 

2.3  Lovisa stads miljövårdsmyndighets självkostnadsvärde för behandling av ett ärende är 59 euro 

per timme. 

 

  

§ 3 Avgifter för behandling av tillstånd, anmälningar och övriga ärenden 

 

3.1 Avgifterna för behandling av tillstånd, anmälningar och övriga ärenden samt för 

tillsynsåtgärder framgår av bifogad avgiftstabell.  

 

 

§ 4 Tilläggsavgifter som beror på förfarandets omfattning  

 

4.1 Förutom de avgifter som nämns ovan i § 3 tas följande tilläggsavgifter ut för behandling av ett 

ärende: 

a) anmälningskostnaderna, om tillståndsansökan eller anmälan gäller sådan verksamhet som 

på grund av sin omfattning eller sina miljökonsekvenser gör att en kungörelse om att 

ansökan har anhängiggjorts och ett meddelande om beslutet måste publiceras i tidning     

b) utlåtande av en sakkunnigmyndighet enligt separat räkning, dock minst 59 euro per 

utlåtande  

c) konsult- eller sakkunnigutredning enligt separat räkning 

d) kostnader för ordnandet av hörande eller syn som avses i 13 § 2 mom. 

miljöskyddsförordningen samt minst 118 euro per hörande eller syn.  
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§ 5 Nedsättning eller höjning av avgift  

 

5.1  Om arbetsmängden för behandlingen av ett ärende är betydligt mindre eller högre än 

genomsnittet, kan behandlingsavgiften nedsättas eller höjas med högst 50 procent jämfört med 

avgiften enligt § 3.  

 

5.2  Behandlingsavgiften för en ansökan som gäller en väsentlig ändring eller omorganisering av 

verksamheten och förnyande av en anmälan kan nedsättas med högst 50 procent jämfört med 

avgiften enligt § 3.  

 

5.3 Behandlingsavgiften för en teknisk ändring eller ett förtydligande av ett tillstånd eller ett beslut 

med anledning av anmälan eller någon annan obetydlig ändring av tillståndsvillkor, då 

arbetsmängden är avsevärt mindre än den genomsnittliga arbetsmängden, kan nedsättas med 

högst 70 procent jämfört med avgiften i § 3. 

 

5.4. Om den anläggning eller verksamhet som ansökan gäller har ett certifierat 

miljöledningssystem, ett avtal om energisparande, eller ett annat motsvarande system eller 

sådana frivilliga skyddsåtgärder för vattenmiljön som anknyter till jordbrukets 

miljöstödssystem och som kan anses minska behovet av att utreda verksamheten eller att 

utfärda tillståndsbestämmelser om kontroll och uppföljning, kan behandlingsavgiften sänkas 

med högst 30 procent jämfört med avgiften i § 3. 

 

 

§ 6 Återtagande av eller förfall för ansökan, anmälan eller annat ärende  

 

6.1  Om sökanden återtar sin ansökan, anmälan eller annat ärende, eller om behandlingen av 

ärendet hos kommunens miljövårdsmyndighet av någon annan orsak förfaller innan beslutet 

delgivits och om myndigheten vidtagit väsentliga åtgärder för att behandla ansökan, tas högst 

50 procent ut av avgiften enligt § 3 och därtill de övriga kostnader som behandlingen av 

ärendet har åsamkat enligt § 4. 

 

 

 § 7 Avslag på ansökan eller anmälan, eller avvisande av ärendet utan prövning  

 

7.1  För en ansökan eller anmälan som fått ett avslagsbeslut tas det ut en avgift enligt denna taxa. 

Om grunderna för avslag är så tydliga att en mera omfattande behandling hade varit ogrundad, 

kan avgiften nedsättas med 50 procent jämfört med avgiften enligt § 3. Därtill tas övriga 

kostnader som orsakats av behandlingen av ansökan ut i enlighet med § 4.  

 

7.2  Om en ansökan eller anmälan avvisats utan prövning och om myndigheten vidtagit väsentliga 

åtgärder för att behandla ärendet, tas minst 35 procent ut av avgiften enligt § 3 för beslut om att 

lämna ärendet utan prövning. 

 

 

§ 8 Behandlingsavgiften för remitterad ansökan  

 

8.1  Behandlingsavgiften i denna taxa för ett ärende, som på grund av sökande av ändring 

remitteras från domstolen till ny behandling, minskas med det belopp som tagits ut för 

miljövårdsmyndighetens tidigare beslut i samma ärende.  
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8.2  Om domstolen med anledning av sökande om ändring upphäver ett beslut för att sökanden inte 

har varit i behov av det tillstånd som söktes, återbetalas avgiften som eventuellt tagits ut i sin 

helhet.  

 

 

§ 9 Tillsynsavgifter enligt miljöskyddslagen 

  

9.1  För periodiska inspektioner i enlighet med tillsynsprogrammet för miljöskyddet och för annan 

regelbunden tillsyn som baserar sig på tillsynsprogrammet eller tillsynsplanen samt för 

inspektion gällande tillsyn av förbud, bestämmelser eller avbrott i ett förvaltningstvångsärende, 

tas det ut en tillsynsavgift enligt avgiftstabellen. Avgift tas också ut för förnyade inspektioner 

som gjorts på basis av förenämnd inspektion. 

 

9.2 Om inspektören i samband med en inspektion meddelar ett åläggande eller begär av 

verksamhetsutövaren en utredning som denna ska tillställa tillsynsmyndigheten, är det möjligt 

att för den arbetsmängd som beredningen av åläggandet eller behandlingen av utredningen 

orsakar ta ut en avgift som en del av inspektionsavgiften.   

 

9.3 För en överenskommen inspektion, som verksamhetsutövaren inte avbeställt, tas det ut en 

avgift enligt den använda arbetstiden. 

 

9.4  Tillsynsavgift i enlighet med taxan tas ut vid sådana inspektioner som gjorts vid fall av 

olyckor, olägenheter och överträdelser som leder till en uppmaning, utfärdande av bestämmelse 

eller förbud samt för de åtgärder som behövs för tillsynen av uppmaningen, utfärdandet eller 

förbudet. All verksamhet omfattas av dessa avgifter.  

 

9.5  Avgiften för tillsyn över mikroföretag, som avses i 206 § i miljöskyddslagen, kan nedsättas 

med 30 procent jämfört med avgiften enligt § 3.  

 

 

10 § Tillsynsavgifter enligt avfallslagen 

 

10.1 Tillsynsavgift i enlighet med taxan tas ut för periodiska inspektioner i enlighet med den 

avfallslagsenliga kontrollplanen och för övriga regelbundna tillsynsåtgärder. 

 

10.2  Tillsynsavgift i enlighet med denna taxa tas även ut för inspektioner och övriga periodiska 

tillsynsåtgärder som behövs för åläggande att städa upp ett nedskräpat område, enskilt 

meddelande i enlighet med 125 § i avfallslagen eller förbud eller åläggande i enlighet med 126 

§ i avfallslagen samt för kontroll av att förbuden och ålägganden iakttas. 

 

10.3 Tillsynsavgiften för mikroföretag som avses i 144 a § i avfallslagen kan fastställas som 30 

procent mindre än avgiften i enlighet med 3 §. 

 

 

§ 11 Avgift för beslut om säkerhet  

 

11.1   För behandling av ärende som gäller godkännande av säkerhet som avses i 199 § i 

miljöskyddslagen tas det ut en tilläggsavgift som är 10 procent av avgiften för verksamheten 

enligt § 3. 

 

 

§ 12 Jämkning eller fastställande av avgiften i undantagsfall   
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12.1 Om tillämpandet av denna taxa leder till en oskäligt hög avgift med beaktande av karaktären 

eller betydelsen av tillståndet, anmälan eller ärendet, är det av särskilda skäl möjligt att ta ut en 

avgift som är lägre än avgiften enligt § 3. Också i sådana fall ska avgiften dock täcka de 

kostnader som myndigheten åsamkats enligt § 4 och den ska vara minst 30 procent av avgiften 

enligt § 3.  

 

12.2 När tillämpandet av denna taxa, med beaktande av ärendets omfattning och 

arbetsmängd, leder till en oskäligt låg avgift för tillstånd, anmälan eller annat 

ärende, kan behandlingsavgiften i särskilda fall avvikande från § 3 också tas ut utgående från 

ett självkostnadsvärde, som grundar sig på behandlingstiden och på övriga särkostnader som 

ärendets behandling föranlett. I så fall ska beräkningsgrunden för avgiften och en specifikation 

över övriga särkostnader fogas till fastställandet av avgiften. 

 

  

§ 13 Beslut om avgift, återbetalning av avgift och undantag  

 

13.1  Beslut om avgift, återbetalning av avgiften, nedsättning av avgiften och uppskov med 

betalningen fattas av kommunens miljövårdsmyndighet i det beslut som gäller själva ärendet 

eller genom ett separat beslut som ges samtidigt. Ifall ett separat beslut fattas om avgiften, ska 

beslutet och fakturan sändas till den betalningsskyldige samtidigt med själva beslutet i ärendet. 

 

 

§ 14 Betalning och indrivning av avgift  

 

14.1  Avgiften ska betalas under den i fakturan utsatta tiden. På en försenad betalning tas det ut en 

dröjsmålsränta som vid respektive tillfälle är gällande enligt räntelagen (633/1982).  

 

14.2  Om en avgift enligt denna taxa inte betalats trots påminnelse, kan den indrivas genom 

utsökning utan separat dom eller beslut i den ordning som förskrivs i lagen om verkställighet 

av skatter och avgifter (706/2007).  

 

 

§ 15 Tillämpning av taxan  

 

15.1   Avgiften beräknas enligt denna taxa i ärenden vilka anhängiggjorts samt kungjorts eller på 

annat sätt delgivits parterna efter ikraftträdandet av denna taxa. 

 

 

§ 16 Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser  

 

16.1 Avgiftsgrunderna för denna taxa är godkända av stadsfullmäktige i Lovisa stad 10.2.2016 § 16. 

 

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har med sitt beslut 6.9.2018 § 67 godkänt 

uppdateringen av denna taxa. Den uppdaterade taxan träder i kraft 1.11.2018 trots 

överklagande. 

 

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har med sitt beslut 7.2.2019 § 5 godkänt 

uppdateringen av denna taxa. Den uppdaterade taxan träder i kraft 1.3.2019 trots överklagande. 

 

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa stad har med sitt beslut 23.6.2020 § 44 godkänt 

uppdateringen av denna taxa. Den uppdaterade taxan träder i kraft 1.9.2020 trots överklagande.  
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BEREDNING AV TILLSTÅNDSBESLUT FÖR ANLÄGGNING ELLER VERKSAMHET SOM KRÄVER 
MILJÖTILLSTÅND 

 

Miljötillståndspliktig anläggning eller verksamhet 
Genomsnittlig 
behandlingstid 

Avgift 
euro 

 (bilaga 1, tabell 2 i miljöskyddslagen och 2 § i miljöskyddsförordningen) (h)  

     
1. Skogsindustri     

1.1. andra anläggningar som använder träskyddskemikalier än 
träimpregneringsinrättningar 

 
70 4 130 

   
2. Metallindustri    

2.1. anläggning som utför elektrolytisk eller kemisk ytbehandling av metaller 
eller plaster  

 
80 4 720 

    
3. Energiproduktion    

3.1.förbränning av bränslen i anläggningar 60 3 540 

    
4. Tillverkning av bränslen eller upplagring eller hantering av kemikalier 
eller bränslen  

 
  

4.1. anläggning för tillverkning av grillkol med trä som råvara  55 3 245 
4.2. andra upplag för flytande bränslen eller för farliga kemikalier i flytande 
form 

 
65 3 835 

4.3. stenkolsupplag 55 3 245 

    
5. Verksamhet där organiska lösningsmedel används     

5.1. verksamhet eller anläggning som använder organiska lösningsmedel 65 3 835 
   
6. Malm- eller mineralbrytning eller tagande av marksubstans     

6.1. stenbrott eller sådan stenbrytning som är anknuten till annat än 
schaktningsarbete 

 
55  3 245 

6.2. permanenta eller flyttbara stenkrossar, som är förlagda till ett visst 
område eller anläggningar för kalkstensmalning 

 
55  3 245 

     
7. Tillverkning av mineralprodukter    

7.1. keramik- eller porslinsfabrik 55 3 245 
7.2. lättgrusfabrik eller lättbetongfabrik 55 3 245 
 
8. Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning 

 
  

8.1. tvättinrättning där textilier tvättas med vatten, eller annan kemisk 
tvättinrättning än registreringspliktiga inrättningar 

 
40 2 360 

     
9. Tillverkning av livsmedel och foder    

9.1. slakteri 60 3 540 
9.2. anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter  55 3 245 
9.3. anläggningar som behandlar eller förädlar fisk eller fiskeriprodukter 55 3 245 
9.4. anläggningar som behandlar eller förädlar potatis eller rotfrukter 55 3 245 
9.5. anläggningar som behandlar eller förädlar grönsaker, oljeväxter, melass 
eller maltkorn 

 
55 3 245 

9.6. andra anläggningar som behandlar eller förädlar vegetabiliska råvaror 55 3 245 
9.7. bryggerier, tillverkning av cider och vin genom jäsning eller andra 
anläggningar som tillverkar läske- eller alkoholdrycker  

 
60 3 540 

9.8. industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller 
foderprotein 

 
60 3 540  

9.9. glassfabriker eller ostmejerier 60 3 540 
9.10. anläggningar som tillverkar färdigmat 55 3 245 
9.11. anläggningar för uppsamling, behandling eller bearbetning av endast 
mjölk 

 
60 3 540 

9.12. fabriker som tillverkar sötsaker 60 3 540 
9.13. anläggningar för förpackning av malt-, alkohol- eller läskedrycker 60 3 540 
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Miljötillståndspliktig anläggning eller verksamhet 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 
(bilaga 1, tabell 2 i miljöskyddslagen och 2 § i miljöskyddsförordningen)   

 
10. Djurstallar och fiskodling 

 
  

10.1. pälsdjursfarmer 45 2 655 
   
11. Trafik   

11.1. andra flygplatser än trafikflygplatser 60 3 540 
11.2. utomhus belägna motorsportbanor 60 3 540 
     
12. Behandling av avfall som sker yrkesmässigt eller i en anläggning 
samt behandling av avloppsvatten 

 
  

12.1. avstjälpningsplatser för marksubstanser 60 3 540 
12.2. annan behandling av icke-förorenat jordavfall, betongavfall, tegelavfall 
eller asfaltavfall eller annat inert avfall än deponering på avstjälpningsplats 

 
60  3 540 

12.3. lagringsplatser för farligt avfall som uppkommer i hushåll eller i 
verksamhet som kan jämställas med hushåll och lagringsplatser för 
skrotfordon eller kasserade elektriska och elektroniska produkter som 
klassificeras som farligt avfall 

 
 
 

50  2 950 
12.4. bilskrotningsanläggningar 60 3 540 
12.5. anläggningar för behandling av slaktkroppar eller animaliskt avfall 60 3 540 
12.6. annat nyttjande eller annan behandling av avfall som sker i en 
anläggning eller yrkesmässigt 

 
60 3 540 

    
13. Annan verksamhet    

13.1. utomhus belägna skjutbanor 60 3 540 
13.2. permanenta, utomhus belägna anläggningar för blästring 45 2 655 
13.3. krematorier eller anläggningar för kremering av sällskapsdjur 50 2 950 
   
14. Miljötillståndspliktig verksamhet som avses i 27 § i 
miljöskyddslagen 

 
 

14.1. verksamhet som kan orsaka förorening av vattendrag, när det inte är 
fråga om ett projekt som är tillståndspliktigt enligt vattenlagen 

 
30 1 770 

14.2. avledande av avloppsvatten som kan orsaka förorening av ett dike, en 
källa eller en i 1 kap. 3 § 1 mom. 6 punkten i vattenlagen avsedd rännil 

 
30 1 770 

14.3. verksamhet som kan utsätta omgivningen för sådant oskäligt besvär 
som avses i 17 § 1 mom. i lagen angående vissa grannelagsförhållanden 
(26/1920) 

 
 

35 2 065 
   
15. Verksamhet i grundvattenområden som avses i 28 § i 
miljöskyddslagen 

 
 

15.1. Tillståndspliktig verksamhet enligt MSL 28 § 1 mom.  60 3 540 
15.2. Tillståndspliktig verksamhet enligt MSL 28 § 2 mom.  50 2 950 
   

AVGIFTER SOM TAS UT FÖR BESLUT ANGÅENDE REGISTRERING OCH ANMÄLNING 
 

Allmänt anmälningsförfarande enligt kapitel 10 a i miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

   
16. Skogsindustri   

16.1. sågverk 45 2 655 
   
17. Upplagring av kemikalier och bränslen   

17.1. upplag för hälso- eller miljöfarliga kemikalier i flytande form  
 
18. Tillverkning av livsmedel eller foder 

45 2 655 
 
 

18.1. slakterier 45 2 655 
18.2. anläggningar som behandlar eller förädlar kött eller köttprodukter 40 2 360 
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Allmänt anmälningsförfarande enligt kapitel 10 a i miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

18.3. anläggningar som behandlar eller förädlar potatis eller rotfrukt 40 2 360 
18.4. anläggningar som behandlar eller förädlar grönsaker, oljeväxter, melass 
eller maltkorn  

 
40 2 360 

18.5. andra anläggningar som behandlar eller förädlar vegetabiliska råvaror  40 2 360 
18.6. bryggerier, tillverkning av cider och vin genom jäsning eller andra 
anläggningar som tillverkar läske- eller alkoholdrycker 

 
45 2 655 

18.7. industriella anläggningar som tillverkar eller blandar foder eller 
foderprotein 

45 
2 655 

18.8. glassfabriker eller ostmejerier 45 2 655 
18.9. anläggningar som tillverkar färdigmat 40 2 360 
18.10. anläggningar för uppsamling, behandling eller bearbetning av endast 
mjölk 

45 
2 655 

18.11. fabriker som tillverkar sötsaker 45 2 655 
18.12. anläggningar för förpackning av malt-, alkohol- eller läskedrycker   45 2 655 
 
19. Djurstall 

 
  

19.1. djurstall 
19.2. djurstall, beslutet med anledning av anmälan innehåller beslut om 
avvikelse från minimiavstånd 
 
 
20. Trafik 

30 
38 

1 770 
2 242 

 
 

 
 

20.1. depåer för bussar, lastbilar eller arbetsmaskiner 
 
21. Annan verksamhet 

40 2 360 
 

 

21.1. utomhus belägna skjutbanor 40 2 360 
21.2.permanenta djurgårdar eller nöjesparker 
 

30 1 770 
 

22. Registrering av verksamhet som avses i 11 kapitlet i 
miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 
 

22.1. energiproduktionsanläggningar 20 1 180 
22.2. asfaltstationer 20 1 180 
22.3. distributionsstationer för flytande bränslen 20 1 180 
22.4. kemiska tvättinrättningar 20 1 180 
22.5. verksamhet som använder organiska lösningsmedel 20 1 180 
22.6. permanenta betongstationer och fabriker som tillverkar betongprodukter 20 1 180 
   

23. Behandling av anmälningar som avses i 12 kapitlet i 
miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 
 

23.1. verksamhet som orsakar tillfälligt buller och skakningar  20 1 180 
- verksamhet i liten skala 3 177 

23.2. verksamhet av försöksnatur 15 885 
23.3. exceptionella situationer 10 590 
   

 
AVGIFTER SOM TAS UT FÖR TILLSYN ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN 

 

24. Avgifter för regelbunden tillsyn i enlighet med tillsynsprogrammet 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

24.1. periodiska inspektioner 6 354 
- krävande inspektion 9 531 
- ny inspektion i anknytning till periodisk inspektion 3 177 

24.2. granskning av årsberättelsen 2 118 
- begränsad 1 59 

24.3. granskning av rapporten över kontrollresultatet 1 59 
- begränsad 0,5 29,50 
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25. Avgifter som anknyter till överträdelser av miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

25.1. inspektion i anknytning till olycka, olägenhet eller överträdelse  7 413 
25.2. inspektion för övervakning av att en uppmaning, ett föreläggande om 
förvaltningstvång eller ett avbrott iakttas 

7 
413 

25.3. övriga åtgärder som är nödvändiga för övervakning av ovannämnda 
uppmaning, åläggande eller förbud (euro/timme) 

 
59 

   

 
AVGIFTER FÖR ÖVRIGA BESLUT ENLIGT MILJÖSKYDDSLAGEN 
 

26. Tillståndets giltighet, ändring av tillståndet och avslutande av 
verksamheten i enlighet med kapitel 9 i miljöskyddslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

26.1. beslut om att tillstånd upphör att gälla (88 § i miljöskyddslagen)   4 236 
26.2. ändring av tillstånd på ansökan av myndigheten eller 
verksamhetsidkaren (89 och 90 § i miljöskyddslagen) 

8 
472 

26.3. förlängning av tidsfrist (91 § i miljöskyddslagen) 8 472 
26.4. skriftlig utsaga för förtydligande av tillstånd (92 § i miljöskyddslagen) 3 177 
26.5. bestämmelser om avslutande av verksamhet (94 § i miljöskyddslagen) 6 354 
   

27. Behandling av övriga ärenden 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

27.1. behandling och godkännande av kontrollplan (64 § i miljöskyddslagen) 8 472 
27.2. ändring av kontrollvillkor (65 § i miljöskyddslagen) 6 354 
27.3. behandling av ett uppenbart ogrundat ärende som anhängiggjorts på 
initiativ av annan part än en myndighet eller den som lider skada 

 
10  590 

27.4. undantag från miljöskyddsbestämmelserna 3 177 
27.5. undantag från kravet att behandla hushållsavloppsvatten (156d § i 
miljöskyddslagen) 

 
6 354 

27.6. avledande av avloppsvatten på annans område (158 § i  

miljöskyddslagen) 

 
12 708 

27.7. behandling av övriga ärenden som avses i miljöskyddslagen 
(euro/timme) 

 
59 

   

 
AVGIFTER I ENLIGHET MED MILJÖSKYDDSLAGEN FÖR SJÖFARTEN 
 

28. Behandling av ärenden som avses i miljöskyddslagen för sjöfarten 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

28.1.granskning och godkännande av avfallshanteringsplan för fritidsbåthamn 
och anteckning i miljöskyddets datasystem 

 
4 236 

   

 
AVGIFTER I ENLIGHET MED AVFALLSLAGEN 
 

29. Behandling av ärenden enligt avfallslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

29.1. att i avfallshanteringsregistret införa verksamhet som gäller yrkesmässig 
avfallsinsamling (100 § i avfallslagen) 

 
4 236 

29.2. ändring av avfallsinsamlingsverksamhet 2 118 
29.3. utfärdande av enskild bestämmelse (125 § i avfallslagen) 8 472 
   

30. Periodisk tillsyn enligt avfallslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

24.1. Periodisk inspektion (124 § i avfallslagen) 6 354 
24.2. Övrig tillsynsåtgärd inom regelbunden tillsyn (euro/timme)  59 
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31. Övrig tillsyn enligt avfallslagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

31.1. att utfärda städorder av ett nedskräpat område och därtill hörande tillsyn 
(75 § i avfallslagen) 

8 
472 

31.2. nödvändiga tillsynsåtgärder i samband med att fatta beslut om 
förvaltningstvång vid korrigering av förseelser eller försummelser (126 § i 
avfallslagen)  

8 

472 
31.3. inspektion som görs vid tillsyn av en enskild bestämmelse, 
städåläggande eller annat förvaltningstvång 

8 
472 

31.4. övriga åtgärder som behövs för att övervaka ovannämnda bestämmelse 
eller förbud 

8 
472 

   

 
AVGIFTER I ENLIGHET MED VATTENLAGEN 
 

32. Behandling av ärenden enligt vattenlagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 

Avgift 
euro 

 

32.1. begränsning av uttag av ekonomivatten (4 kap. 2 § i vattenlagen) 8 472 
32.2. dikningsärenden (5 kap. 5, 9 och 14 § i vattenlagen) 12 708 

   
 
AVGIFTER I ENLIGHET MED TERRÄNGTRAFIKLAGEN 

 

33. Behandling av ärenden enligt terrängtrafiklagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid 

(h) 
Avgift 
euro 

33.1. tillstånd för anordnande av tävlingar och övningar 12 708 
   

 
AVGIFTER I ENLIGHET MED SJÖTRAFIKLAGEN 

 

34. Behandling av ärenden enligt sjötrafiklagen 

Genomsnittlig 
behandlingstid

(h) 

Avgift 
euro 

 

34.1. tillstånd för anordnande av tävlingar och övningar 12 708 
   

 
AVGIFTER I ENLIGHET MED LAGEN OM SAMORDNING AV VISSA MILJÖRELATERADE 
TILLSTÅNDSFÖRFARANDEN 

 

35. Avgifter som anknyter till samordningen 

Genomsnittlig 
behandlingstid

(h) 

Avgift 
euro 

 

35.1. avgift som uppbärs för samordningen (euro/timme)  59 

 


