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Statsrådets förordning
om ändring av statsrådets förordning om underhåll av anläggningar som innehåller ämnen
som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav för personer
som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar
Given i Helsingfors den 18 december 2003

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 5 december 2001 om underhåll av anläggningar som
innehåller ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa fluorkolväten samt om behörighetskrav
för personer som utför underhåll på och avfallshantering för sådana anläggningar (1187/2001)
8 § 3 mom. och 10 § 1 mom. samt bilaga 3 och
fogas till förordningen en ny 4 a § som följer:
4 a §
Behörighetskrav för personer som utför
underhåll på kylanläggningar i transportmedel och arbetsmaskiner
Om en verksamhetsutövare installerar och
utför underhåll på kylanläggningar för luftkonditionering i transportmedel och arbetsmaskiner eller på kylanläggningar som är fast
installerade i transportmedel och arbetsmaskiner eller avsedda att transporteras i motorfordon skall han i huvudsaklig anställning
ha en ansvarig som uppfyller behörighetskraven enligt punkt 5 a i bilaga 3 till denna
förordning. Installerings- och underhållspersonal som arbetar under övervakning av den

ansvarige skall uppfylla behörighetskraven
enligt punkt 5 b i bilaga 3 till denna
förordning.
8§
Verksamhetsutövarens anmälan om verksamheten
— — — — — — — — — — — — —
Om sådan verksamhet som avses i denna
förordning har bedrivits innan förordningen
träder i kraft, kan den i 1 mom. avsedda
anmälan kompletteras före utgången av 2004.
Då anmälan kompletteras skall det visas att
den ansvarige uppfyller behörighetskraven
enligt bilaga 3 till denna förordning.
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10 §
Tillsynsmyndigheter

De tillsynsmyndigheter som avses i miljöskyddslagen (86/2000) övervakar att kraven i
denna förordning tillgodoses. Dessutom övervakar hälsoskyddsmyndigheterna, att kraven i
9 § uppfylls till den del det är fråga om
kylanläggningar som används för förvaring
av livsmedel.
— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2004.
Om den verksamhet som avses i 4 a § har
anmälts till säkerhetsteknikcentralen innan
denna förordning träder i kraft och den
ansvarige samt installerings- och underhållspersonalen uppfyller behörighetskraven enligt
förordningen, behöver verksamhetsutövaren
inte lämna in en ny anmälan om verksamheten.

Helsingfors den 18 december 2003
Miljöminister Jan-Erik Enestam

Regeringssekreterare Oili Rahnasto
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BILAGA 3

1. Behörighetskrav för kylbranschen, anläggningar som innehåller mera än 3 kg kylmedium
a) Behörighetskrav för den ansvarige
En av följande grundutbildningar: i) en för kylbranschen lämplig examen minst på teknikernivå,
ii) specialyrkesexamen i kylbranschen eller iii) yrkesexamen i kylbranschen. Som arbetserfarenhet krävs minst två år i kylbranschen.
De behövliga kompetensområdena är: i) kännedom om den arbetarskydds-, hälsoskydds- och
miljölagstiftning som berör kylbranschen, ii) kännedom om standarderna i kylbranschen, iii)
kunskap och färdigheter i hanteringen av kylmedier (hantering av kylmedel, personlig
skyddsutrustning, förebyggande av läckage), iv) kännedom om kylteknik (kylprocessen,
kylvätskor, kyldelar och tillbehör, el- och kontrollfunktioner, drift, reparation, funktionsscheman, kylsystem, värme- och tryckkalkyler, analys av data från kylsystemet), samt v) kunskap
om energieffektivitet och energisparande.
Av en person som har avlagt en för kylbranschen lämplig examen minst på teknikernivå krävs
enbart att han eller hon avlägger de ovannämnda delar som gäller lagstiftningen.
b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal
Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbeten i kylbranschen
samt att övervaka dem anses en person som har avlagt i) specialyrkesexamen eller yrkesexamen
i kylbranschen, ii) en för kylbranschen lämplig grundexamen eller motsvarande examen eller
den del eller de delar av grundexamen som innehåller de i punkt 1 a nämnda
kompetensområdena i fråga om arbetarskydd, hantering av kylmedier, kylteknik och
energieffektivitet och sedan skaffat sig minst ett års erfarenhet av de nämnda arbetena i
kylbranschen eller som har iii) skaffat sig tre års arbetserfarenhet av de ifrågavarande arbetena
i kylbranschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen omfattande kompetensområdena
i fråga om arbetarskydd, hantering av kylmedier, kylteknik och energieffektivitet.
2. Behörighetskrav för kylbranschen, anläggningar som innehåller högst 3 kg kylmedium
a) Behörighetskrav för den ansvarige
En av följande grundutbildningar: i) specialyrkesexamen eller yrkesexamen i branschen för
hushållsmaskiner, ii) specialyrkesexamen eller yrkesexamen som är lämplig för installering och
underhåll av fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar eller av värmepumpar, iii)
grundexamen eller motsvarande examen lämplig för installering och underhåll av ovan nämnda
anläggningar. Dessutom krävs minst ett års arbetserfarenhet av kylbranschen. Utan den ovan
nämnda grundutbildningen krävs för att behörighetskravet skall uppfyllas minst tre års
erfarenhet av arbeten i den egna branschen och tillräckliga grundkunskaper i branschen
inklusive de frågor som nämns inom de behövliga kompetensområdena. Med fasta kyl- eller
luftkonditioneringsanläggningar avses här andra än i punkt 5 avsedda anläggningar.
De behövliga kompetensområdena är: i) hantering av, kunskap om och färdigheter som gäller
kylmedier (behandling av kylmedel, personlig skyddsutrustning, förebyggande av läckage), ii)
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kännedom om den i den egna branschen gällande arbetarskydds-, hälsoskydds- och
miljölagstiftningen för kylbranschen, samt iii) förtrogenhet med den utrustning som behövs i
arbetet och med rätta arbetsmetoder.
b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal
Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbete i sin bransch
samt övervaka dem anses en person som har avlagt i) yrkesexamen för branschen för
hushållsmaskiner eller en yrkesexamen lämplig för installering och underhåll av fasta kyl- eller
luftkonditioneringsanläggningar eller värmepumpar, ii) en grundexamen eller motsvarande
examen som lämpar sig för installering och underhåll av de ovan nämnda anläggningarna eller
den del eller de delar av grundexamen som omfattar de berörda anläggningarnas funktion och
kännedom om reparationsåtgärder eller iii) har skaffat sig ett års arbetserfarenhet av de
ifrågavarande arbetena i branschen och tillräckliga grundkunskaper omfattande branschens
arbetarskydd och behandling av kylmedier. Med fasta kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar
avses här andra än de i punkt 5 avsedda anläggningarna.
3. Behörighetskrav för installering och underhåll av brandsläcknings- och bekämpningsanordningar
Kompetenskraven motsvarar kompetenskraven för den behörighet för installering och underhåll
av brandsläckningsanordningar som föreskrivs i lagen om de tekniska kraven på anordningar
inom räddningsväsendet och brandsäkerheten för produkter (562/1999).
4. Behörighetskrav inom avfallshanterings- och återvinningsbranschen
Behörighetskrav för den ansvarige är som grundutbildning teknisk utbildning eller grundutbildning för en avfallsstationsskötare eller vardera. Som arbetserfarenhet krävs minst två år
av installering och underhåll av teknisk apparatur eller av avfallshantering.
De kunskaper som krävs är i) förtrogenhet med den typ av utrustning som hanteras, ii)
förtrogenhet med den utrustning som behövs i arbetet och med rätta arbetsmetoder, samt iii)
förtrogenhet med bestämmelserna om hälsoskydd, säkerhet och miljöskydd.
5. Behörighetskrav för installering och underhåll av kylanläggningar i transportmedel och
arbetsmaskiner
a) Behörighetskrav för den ansvarige
Behörighetskrav för den ansvarige är i) ovan i 1—2 punkterna avsedda behörighetskrav för
den ansvarige, ii) för underhåll av transportmedel eller arbetsmaskiner lämplig examen minst
på tekniker- eller arbetsteknikernivå och två års arbetserfarenhet av underhåll av ifrågavarande
transportmedel och arbetsmaskiner, iii) lämplig specialyrkesexamen eller yrkesexamen i
bilbranschen och två års arbetserfarenhet av underhåll av ifrågavarande transportmedel eller
arbetsmaskiner eller iv) grundexamen som gäller installering och underhåll av transportmedel
eller arbetsmaskiner och minst tre års arbetserfarenhet av underhållsarbeten i branschen. Utan
den ovan nämnda grundutbildningen krävs för att behörighetskravet skall uppfyllas minst fem
års arbetserfarenhet av arbeten i den egna branschen och tillräckliga grundkunskaper i
branschen inklusive de frågor som nämns inom de behövliga kompetensområdena.
De behövliga kompetensområden är i) förtrogenhet med den typ av kyl- eller luftkonditioneringsanläggningar som hanteras, ii) förtrogenhet med den utrustning som behövs i arbetet
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och med rätta arbetsmetoder, samt iii) förtrogenhet med bestämmelserna om hälsoskydd,
säkerhet och miljöskydd i den egna branschen.
Den utbildning tillverkaren eller importören av kylanläggningen för transportmedel eller
arbetsmaskiner gett kan godkännas för att till en del visa behörighet för de i punkterna i-ii
avsedda kompetensområdena.
b) Behörighetskrav för installerings- och underhållspersonal
Som tillräckligt yrkeskunnig att själv utföra installerings- och underhållsarbeten i sin egen
bransch och att övervaka dem anses en person som har i) ovan i 1-2 punkterna avsedd
behörighet för installerings- och underhållspersonal, ii) för underhåll av transportmedel eller
arbetsmaskin lämplig yrkesexamen eller grundexamen eller iii) minst ett års arbetserfarenhet
av reparationsarbeten i nämnda transportmedels- eller arbetsmaskinsbransch och tillräckliga
grundkunskaper om arbetarskyddet och hanteringen av kylmedier.
6. Tillägg till punkterna 1—5
Om sådan verksamhet som avses i denna förordning har bedrivits innan förordningen träder
i kraft, anses den ansvarige som verksamhetsutövaren har anmält och verksamhetsutövarens
anställda installerings- och underhållspersonal som arbetat i motsvarande uppgifter samt den
som svarar för avfallshanteringen uppfylla behörighetskraven enligt denna bilaga till och med
den 31 december 2004.
Om verksamhet som avses ovan i punkterna 1—4 har bedrivits före den 31 december 2001
eller i punkt 5 avsedd verksamhet har bedrivits före den 1 januari 2004 och den ansvariges
behörighet visas före den 1 januari 2005 räcker det för att visa behörigheten hos
verksamhetsutövarens ansvarige att den ansvarige har avlagt den del av kompetensområdena
som gäller lagstiftningen.
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Miljöministeriets förordning
om Finlands miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med miljöministeriets beslut, föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 februari
1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant det lyder i lag 348/1994:
1§
Tillämpningsområde
I den förordning bestäms om Finlands
miljöcentrals avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifterna samt om avgifter
som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.
2§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Avgifter för offentligrättsliga prestationer
bärs upp enligt bilagan till denna förordning.
3§
Prestationer som prissätts på affärsekonomiska grunder
Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är
följande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller på basis av annan
uppdragsgivning:
1) undersöknings- och laboratorietjänster
samt jämförelseförsök och testing av apparatur,

2) hydrometriska mätningar,
3) kompetensintyg för dem som tar miljöprov,
4) planering av databaser samt uppbyggnad
och underhåll av sådana,
5) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte längre fram i 2
mom. eller för övrigt bestäms annat,
6) publikationer, tidningar, videoband,
ljudband och andra motsvarande prestationer,
7) informationssökning och fjärrlånetjänster,
8) försäljning och överlåtelse av nyttjanderätten till metoder, datasystem, program
och andra motsvarande prestationer,
9) användning av lokaliteter,
10) utbildningstjänster,
11) andra än i 2 § avsedda kopior samt
12) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och
publikationer samt för nationell överlåtelse av
data för undersökning och utbildning uppbärs
ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet
eller allmän nationell eller internationell
praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Finlands miljöcentral satt
upp.
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4§
Bestämmelser om uppbärs av avgifter för
offentligrättsliga prestationer
Förskott för en prestation uppbärs enligt
vad som bestäms i tabellen i bilagan till denna
förordning.
För behandling av en annullerad ansökan
eller anmälan, eller en ansökan eller en
anmälan som förfallit uppbärs en sådan andel
av avgiften enligt tabellen i bilagan som
motsvarar den arbetsinsats som gjorts, om
inte annat bestäms i tabellen.
För jakande och nekande beslut uppbärs en
lika stor avgift.
Från avgiften för behandling av ett ärende
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som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för Finlands miljöcentrals tidigare beslut
i ärendet.
5§
Ikraftträdande
Denna förordning träder ikraft den 1
januari 2004 och är i kraft fram till utgången
av år 2006.
För prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordning trädde ikraft
uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som
då var i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003
Miljöminister Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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Bilaga
AVGIFTSTABELL

Finlands miljöcentrals offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer
för vilka avgift uppbärs.
1§
Prestationer enligt kemikalielagen (744/1989) och lagen om ändring av kemikalielagen
(1198/1999)
1.För behandling av en ansökan om förhandsgodkännande av
skyddskemikalier uppbärs en avgift som bestäms av innehållet
i ansökan och som utgör summan av följande element:
- preparatgranskning (2 månadsverk)
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverk)
- granskning av ytterligare preparatnamn
- behandling av ytterligare ansökt tilläggsutredning

euro

9 100
7 750 /ämne
185/namn
650/utredning

Avgiften för preparatgranskning och bedömning av verksamt ämne
nedskrivs med 25 procent från tabellpriset om arbetsinsatsen för
behandling av ärendet underskrider den i tabellen angivna insatsen
med minst 25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om insatsen
överskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.
I samband med inlämning av en ansökan om förhandsgodkännande
av skyddskemikalier uppbärs en förskottsavgift, som utgör 35 procent
av den i tabellen angivna avgiften för preparatgranskning och bedömning
av verksamt ämne.
2. Behandling av en anmälan om skyddskemikalier
- träskyddskemikalie som används i likhet med målfärg
- behandling av sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som
används i likhet med målfärg, vilken påkallas av tekniska eller
liknande orsaker
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export
- prov utfört med skyddskemikalie
3. Behandling av en exportanmälan för förbjuden eller strängt
reglerad kemikalie

1 700
185
200
550
200

4. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne (18 månadsverk)
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och
-registrering
a) initialt preparatgodkännande (3 månadsverk)

126 000
17 700
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- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma
ämnen (1 månadsverk/ämne)
b) tillfälligt preparatgodkännande ( 3 månadsverk)
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma
ämnen (1 månadsverk/ämne)
c) parallellt preparatgodkännande (0,5 månadsverk)
d) initialregistrering av lågriskpreparat (1 månadsverk)
e) parallellregistrering av lågriskpreparat
f) på begäran utförd definition av rampreparat
g) godkännande av preparat i anslutning till definition av rampreparat
4.3 Övriga procedurer i samband med biocidpreparater
- undantagstillstånd för preparatanvändning
- anmälan om försöksverksamhet
- tillstånd för försöksverksamhet
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparater under övergångsperiod
a) för behandling av sådan ansökan om godkännande om antifoulingpreparat som avses i övergångsstadgandets 3 mom. i lagen om ändring
av kemikalielagen (1198/1999), uppbärs avgift enligt punkt 1 i tabellen.
b) bestämning av ramformuleringen på begäran av den sökande
c) godkännande av preparat i samband med bestämningen av
ramformuleringen
d) prov med antifoulingpreparat
4.5 Utlåtanden till annan behörig myndighet
För utlåtanden beträffande en ansökan om godkännande om och anmälan
av biocidpreparater, uppbärs följande avgifter av den myndighet som ber
om ett utlåtande:
a) utlåtande om en ansökan om godkännande av verksamt ämne
(7 månadsverk)
b) utlåtande om sådan ansökan om godkännande av verksamt ämne, som
ingår i preparatgrupp tillhörande uteslutande annan behörig myndighets
ansvarsområde (4 månadsverk)
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat
(0,8 månadsverk)
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen
(0,3 månadsverk/ämne)
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat
(0,8 månadsverk)
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen
(0,3 månadsverk/ämne)
e) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat
f) utlåtande om en ansökan om initialregistrering av lågriskpreparat
Avgifterna i tabellpunkter 1, 2 och 4 omfattar även sådana kostnader
som uppkommit till följd av det arbete som utförts i anslutning till
utlåtandet av annan behörig myndighet och av den myndighet som
angivit utlåtandet.
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5 900/ ämne
17 700
5 900/ ämne
3 400
5 000
1 700
1 700
1 700
1 700
420
1 260

1 700
1 700
550

48 800
27 700
5 000
1 700/ämne
5 000
1 700/ämne
1 000
1 700
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I samband med inlämning av ansökan enligt underpunkterna a-d
i punkterna 4.1 och 4.2, uppbärs en förskottsavgift som utgör 35 procent
av den i tabellen angivna avgiften. Då utlåtanden enligt punkt 4.5
underpunkterna a och b begärs skall en förhandsavgift på 35 procent av
avgiften enligt tabellen debiteras av en annan behörig myndighet.
Avgifterna för de prestationer som anges i punkterna 4.1, 4.2 och 4.5
nedskrivs med 25 procent i tabellpriset om arbetsinsatsen för behandling
av ärendet underskrider den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst
25 procent. Avgiften ökas med 25 procent om arbetsinsatsen överskrider
den i tabellen angivna arbetsinsatsen med minst 25 procent.
Avgifterna för de prestationer som avses i tabellens punkter 4.1 och 4.5 a och b
uppbärs 50 procent lägre än vad tabellen anger, om arbetsinsatsen
är minst 50 procent mindre än den i tabellen angivna, och öka med
50 procent om arbetsinsatsen överskrider den i tabellen angivna med
50 procent.
För behandling av en annullerad ansökan eller anmälan, eller en ansökan
eller en anmälan som förfallit, och som avses i punkterna 1-4, uppbärs en
avgift som utgör 35 procent av den i tabellen angivna avgiften.
För behandling av en ansökan som gäller nytt godkännande eller ny
registrering av en skyddskemikalie som avses i punkt 1 i tabellen, ett
verksamt ämne eller biocidpreparat som avses i punkterna 4.1 och 4.2
eller ett antifoulingämne som avses i punkt 4.4 a uppbärs 50 procent
av den i tabellen angivna avgifter.
För behandling av en ändringsansökan av beslut som avses i punkterna
1, 4.1 och 4.2 uppbärs avgift enligt följande:
- för behandling av en ansökan som kräver omprövning om beslutsgrunderna
(väsentlig ändring), uppbärs en avgift som utgör 50 procent av den i
tabellen angivna avgiften; om arbetsinsatsen är högst 25 procent av vad som
anges i tabellen, uppbärs 25 procent av avgiften enligt tabellen.
- för behandling av en ansökan som ej kräver omprövning om
beslutsgrunderna (mindre ändring), uppbärs en avgift som utgör 10 procent
av den i tabellen angivna avgiften,
- för behandling av en ansökan vilken leder till sådan beslutsändring
som har tekniska eller motsvarande orsaker, uppbärs en avgift

185

2§
Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993)
För behandling av en anmälan och för övervakning av en transport enligt
rådets förordning (EU) nr 259/93 om transport av avfall uppbärs i samband
med behandlingen av anmälan följande avgifter:
a) anmälan om transport av avfall från eller till Finland
- 1-10 transporter
-11-50 transporter
-51-150 transporter
-151-400 transporter
- över 400 transporter

650
750
850
950
1 000

Nr 1240
Om tillstånd till transport av avfallet inte beviljas, uppbärs en avgift på
650 euro oavsett vilket antal transporter ansökan gäller.
b) anmälan om transport av avfall via Finland
c) ändring av ett beslut om transport av avfall på begäran av anmälaren
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275
100

Om ändringen av beslut går ut på att antalet transporter ökar så att det går
enligt punkt a, uppbärs av den sökande dessutom skillnaden mellan
behandlingsavgiften enligt Finlands miljöcentrals tidigare beslut och avgiften
enligt den nya betalklassen.
3§
Prestationer som gäller naturvården
Prestationer enligt naturvårdslagen (1096/1996)
1. Tillstånd och intyg enligt Europeiska Unionens CITES-fördrag
(EU) nr. 338/97
- tillstånd eller intyg för import eller export av utrotningshotade arter
- intyg för utbyte eller förflyttning av utrotningshotade arter inom EU
2. Undantagstillstånd för innehav, transport och utbyte av sådana arter som
anges i Europeiska Unionens natur- och fågeldirektiv.

40

Importtillstånd enligt 2 § i lagen om skydd av valar och arktiska säldjur
(1112/1982, ändrad i lagen 1107/1996)

75

75
40

Undantagstillstånd gällande sådana undersökningar och sådan
undervisning som främjar naturskyddet är avgiftsfria.
4§
Prestationer enligt lagen om frivilligt deltagande i miljölednings- och miljörevisionsordningen (914/2002))
1. Registreringsavgifter
a) Då registreringsansökan gäller verksamhet på ett ställe uppbärs avgiften
enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 50 personer eller mer
- 10-40 personer
- högst 9 personer
b) Då registreringsansökan gäller verksamhet på 2-4 ställen uppbärs avgiften
enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 100 personer eller mer
- 20-99 personer
- högst 19 personer
c) Då registreringsansökan gäller verksamhet på minst 5 ställen uppbärs avgiften
enligt antalet anställda i organisationen som följer:
- 250 personer eller mer
- 50-249 personer
- högst 49 personer
d) Då registreringsansökan avser annan registrering än sådan som avses i
punkterna a-c ovan uppbärs registreringsavgiften enligt organisationens
personavtal enligt punkt a.

1 800
1 100
600
2 200
1 700
1 000
2 500
2 000
1 500
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Om sammanräknade omsättningen på ett eller samtliga verksamhetsställen
under räkenskapsperioden innan ansökan anhängiggjordes är mer än
9 200 000 euro per verksamhetsställe, uppbärs registreringsavgiften oavsett
organisationens personavtal enligt de högsta avgifterna under punkterna a-c i tabellen.
2. Årsavgift för registrering
Årsavgiften uppbärs enligt det antal verksamhetsställen som hör till en registrerad
organisation som följer:
- årsavgift för första verksamhetsstället
- årsavgift för varje därpå följande verksamhetsställe

250
125

4. Avförande av register
Om en organisation på grund av bestämmelserna i artikel 6 i gemenskapens
förordning om frivilligt deltagande för organisationer i gemenskapens
miljölednings- och miljörevísionsordning ( EMAS-systemet) tillfälligt
eller permanent avförs från registret, uppbärs samma avgift som för
registrering.
För annullering av ett tillfälligt avförande från registret uppbärs ingen avgift.
5§
Övriga prestationer
Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade
vattenforskningsinstitut (325/1962)
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut
Vidare debiteras enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för
sådana resekostnader som uppkommit i samband med behandlingen av
en ansökan om godkännande och vid inspektion av vattenforskningsinstitut.
Behandling av sådana uppgifter som avses i 16 § i statsrådets beslut om
förpackningar och förpackningsavfall (962/1997)
Intyg, utdrag och kopior
- diarie- och registerintyg och -utdrag
- kopior av handlingar
-1-10 sidor av samma handling
-11-99 sidor av samma handling
-över 100 sidor av samma handling
-styrkning av handling
-expeditionsavgift

1 100
770

110
17
0,70/sida
0,35/sida
0,20/sida
3,90/handling
3,90/expedition

6§
Förskottsavgift för prestationer som inte gäller kemikalielagen
Avgift för prestationer förutsätts erläggas i förskott, antingen i sin helhet
eller delvis, enligt 5 § 2 mom. i förordningen om grunderna för avgifter
till staten (211/1992).
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Miljöministeriets förordning
om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 januari 1992
om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant den lyder i lag 348/1994:
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om miljöministeriets avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifter samt om avgifter som
bärs upp för vissa offentligrättsliga prestationer.
2§
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en
avgift enligt självkostnadsvärde uppbärs
Sådana i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda offentligrättsliga
prestationer, för vilka uppbärs en avgift som
bestäms på basis av prestationens självkostnadsvärde, är:
1) typgodkännande enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999),
2) åtgärder föranledda av kvalitetskontroll
i samband med typgodkännande,
3) återkallande av ansökan om typgodkännande samt
4) godkännande av certifieringsorgan,
kontrollorgan och provningslaboratorier.
Avgiften bestäms på basen av antalet
arbetstimmar som använts för utförandet av
prestationer. För föredragandes arbete

uppbärs 70 euro/arbetstimme och för byråarbete 38 euro/arbetstimme. Vidare debiteras
enligt statens tjänstemanna- och arbetskollektivavtal för resekostnader som uppkommit i
samband med behandlingen av en ansökan
om typgodkännande.
3§
Offentligrättsliga prestationer, för vilka en
fast avgift uppbärs
Sådana i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda offentligrättsliga
prestationer, för vilka uppbärs en fast avgift
som bestäms på basis av det genomsnittliga
självkostnadsvärdet eller med stöd av 6 § 3
mom. en fast avgift som är lägre än självkostnadsvärdet, är:
Beslut:
1) beslut om beviljande av undantag från
uppfyllande av i 20 § 2 mom. markanvändnings- och bygglagen angiven förpliktelse
195 euro,
2) beslut om samtycke till godkännande av
generalplanen med avvikelse från regionalplanen 155 euro,
3) beslut på ansökan gällande uppfyllande
av i 177 § 1 och 4 mom. markanvändningsoch bygglagen avsedd planeringsförpliktelse
155 euro,
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4) beslut om besvär över landskapsplan 155
euro,
5) beslut om besvär över kommuners
gemensamma generalplan 155 euro,
6) beslut om besvär som överförts från
högsta förvaltningsdomstolen till statsrådet
155 euro,
7) beslut enligt 17 § miljöskyddslagen
(86/2000) om beviljande av undantag i fråga
om iakttagande av förordningen 230 euro,
8) beslut enligt 80 § miljöskyddslagen om
delegering av beslutanderätten till kommunen
i ärenden som gäller förorenad mark 155
euro,
9) beslut enligt 111 § miljöskyddslagen om
beviljande av undantag i fråga om vissa
bestämmelser om utsläpp i projekt som avser
gemensamt genomförande 965 euro,
10) beslut om godkännande av återvinningssystem för detaljhandelsförpackningar
för läskedrycker och alkoholdrycker 155 euro
samt
11) tillstånd till inlösning med stöd av
markanvändnings- och bygglagen 1 350 euro.
Den i punkterna 4-6 avsedda avgiften för
beslut i besvärsärenden uppbärs likväl inte
hos
1) en person som vederbörligen konstaterats vara medellös i ärenden som gäller hans
rätt och fördel,
2) en ändringssökande, om besvären återtas, och inte heller hos
3) en ändringssökande vars besvär godkänns helt eller delvis.
Övriga offentligrättsliga prestationer:
1) diarie- och registerintyg och registerutdrag 19 euro,
2) kopior av handlingar
— 1—10 sidor av samma handling 0,70
euro/sida,

— 11—99 sidor av samma handling 0,35
euro/sida och
— över 100 sidor av samma handling 0,20
euro/sida
3) styrkande av riktigheten hos handlingar
3,90 euro/handling samt
4) expeditionsavgift 3,90 euro/försändelse.
4§
Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder
Sådana i 7 § om grunderna för avgifter till
staten avsedda tjänster och andra prestationer
som bygger på beställning eller uppdragsgivning och som prissätts på företagsekonomiska
grunder är:
1) expert- och utbildningstjänster,
2) undersökningar och utredningar,
3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem,
4) informationssökningar och fjärrlån,
5) publikationer, tidningar, videoband,
ljudband och andra motsvarande prestationer,
6) användning av lokaliteter,
7) andra än i 2 § avsedda kopior, samt
8) andra motsvarande prestationer
5§
Ikraftträdande
Denna förordning träder ikraft den 1
januari 2004 och är i kraft till den 31
december 2006.
För beslut i ärenden som anhängiggjorts
före denna förordningen trädde ikraft uppbärs
avgiften enligt de bestämmelser som då var
i kraft.

Helsingfors den 17 december 2003
Miljöminister Jan-Erik Enestam

Ekonomidirektör Oili Hintsala

4253

Nr 1242

Miljöministeriets förordning
om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer
Given i Helsingfors den 17 december 2003

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den 21 januari 1992
om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant den lyder i lag 348/1994:
1§

3§

Tillämpningsområde

Prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder

I denna förordning bestäms om Statens
bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifterna samt om de avgifter
som bärs upp för offentligrättsliga prestationer.
2§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Sådana i 6 lagen om grunderna för avgifter
till staten avsedda offentligrättsliga prestationer för vilka bärs upp en fast avgift är:
1) diarie- och registerintyg och registerutdrag 19 euro,
2) kopior av handlingar
— 1—10 sidor av samma handling 0,70
euro/sida
—11—99 sidor av samma handling 0,35
euro/sida
— över 100 sidor av samma handling 0,20
euro/sida
3) styrkande av riktigheten hos handlingar
3,90 euro/ handling samt
4) expeditionsavgift 3,90 euro/expedition.
Om tillhandahållandet av kopiorna kräver
avsevärda utredningar, kan betalningen bäras
upp på basis av de arbetstimmar som gått åt
till detta. För arbetet uppbärs 65 euro per
timme.

Sådana i 7 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda prestationer som
bygger på beställning eller uppdragsgivning
och som Statens bostadsfond prissätts på
företagsekonomiska grunder är:
1) försäljning av metoder, datasystem,
program, statistik och motsvarande prestationer samt överlåtelse av rätten att använda
dem
2) planering, uppsättning och underhåll av
datasystem,
3) överlåtelse av data samt direktanvändning av datasystem, om inte annat bestäms i
2 mom.,
4) expert- och utbildningstjänster,
5) informationssökningar och fjärrlån,
6) publikationer, tidningar, videoband,
ljudband och andra motsvarande prestationer,
7) användning av lokaliteter,
8) andra än i 2 § avsedda kopior samt
9) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och
publikationer samt nationell överlåtelse av
data för undersökning och utbildning uppbärs
ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet
eller allmän internationell eller nationell
praxis och om användningen följer de allmänna villkor som Statens bostadsfond satt
upp.
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4§
Ikraftträdande
Denna förordning träder ikraft den 1
januari 2004 och är ikraft till den 31 december
2006.

For prestationer i ärenden som anhängiggjorts före denna förordning trädde ikraft
uppbärs avgiften enligt de bestämmelser so då
var ikraft.

Helsingfors den 17 december 2003
Minister Hannes Manninen

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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