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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) 

euro 
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)                 6 700 
- bedömning av verksamt ämne (1,5 månadsverk)                  5 900 /ämne 
- granskning av ytterligare preparatnamn                     170/namn 
- behandling av ytterligare ansökt tilläggsutredning              600/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              1 430 
- behandling av sådan ändringsanmälan om träskyddskemikalie, som 
används i likhet med målfärg, vilken påkallas av tekniska eller  
liknande orsaker                      170 
- skyddskemikalie tillverkad enbart för export                   185 
- prov utfört med skyddskemikalie                    500 
 
3. Behandling av en exportanmälan för förbjuden eller strängt 
reglerad kemikalie                      185 
 
4. Behandling av en ansökan och anmälan angående biocidpreparater 
 
4.1. Ansökan om godkännande av verksamt ämne (18 månadsverk)         126 000 
4.2. Behandling av en ansökan om preparatgodkännande och -registrering 
a) initialt preparatgodkännande (3 månadsverk)             17 700 
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma 
ämnen (1 månadsverk/ämne)                    5 900/ ämne 
b) tillfälligt preparatgodkännande ( 3 månadsverk)             17 700 
- tilläggsavgift om preparaten innehåller två eller flera verksamma 
ämnen (1 månadsverk/ämne)                    5 900/ ämne 
c) parallellt preparatgodkännande (0,5 månadsverk)               3 400 
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d) initialregistrering av lågriskpreparat  (1 månadsverk)               5 000 
e) parallellregistrering av lågriskpreparat                1 700 
f) på begäran utförd definition av rampreparat                1 700 
g) godkännande av preparat i anslutning till definition av rampreparat             1 700 
 
Avgiften för behandling av en ansökan  om återgodkännande eller  
-registrering av biocidpreparat är 50 procent av den i tabellen angivna avgiften. 
 
4.3 Övriga procedurer i samband med biocidpreparater 
- undantagstillstånd för preparatanvändning                1 700 
- anmälan om försöksverksamhet                     420 
- tillstånd för försöksverksamhet                 1 260 
 
4.4 Avgifter gällande antifoulingpreparater under övergångsperiod 
-för behandling av sådan ansökan om godkännande om antifouling- 
preparat som avses i övergångsstadgandets 3 mom. i lagen om ändring  
av kemikalielagen (1198/1999), uppbärs avgift enligt punkt 1 i tabellen. 
 
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)                 48 800 
b) utlåtande om sådan ansökan om godkännande av verksamt ämne, som 
 ingår i preparatgrupp tillhörande uteslutande annan behörig myndighets 
ansvarsområde (4 månadsverk)                27 700 
c) utlåtande om en ansökan om initialt godkännande av preparat  
(0,8 månadsverk)                   5 000 
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/ämne)                                       1 700/ämne 
d) utlåtande om en ansökan om tillfälligt godkännande av preparat  
(0,8 månadsverk)                   5 000 
- tilläggsavgift om preparat innehåller två eller flera verksamma ämnen 
(0,3 månadsverk/ämne)                                       1 700/ämne 
e) utlåtande om en ansökan om parallellt godkännande av preparat             1 000 
f) utlåtande om en ansökan om initialregistrering av lågriskpreparat             1 700 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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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 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, 
- för behandling av en ansökan som ej kräver omprövning om besluts- 
grunderna (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       170 
 

2 § 

Prestationer enligt avfallslagen (1072/1993) 

Behandling av en anmälan om internationell förflyttning av anfall 
- anmälan om förflyttning av anfall från Finland till annat land 
eller från annat land till Finland                     540 
- anmälan om förflyttning av anfall via Finland                   250 
 

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      70 
- intyg för utbyte eller förflyttning av utrotningshotade arter inom EU      35 
2. Undantagstillstånd för innehav, transport och utbyte av sådana arter som 
anges i Europeiska Unionens natur- och fågeldirektiv        35 
 
Importtillstånd enligt 2 § i lagen om skydd av valar och arktiska säldjur 
(1112/1982, ändrad i lagen 1107/1994)          70 
 
Undantagstillstånd gällande sådana undersökningar som främjar  
naturskyddet är avgiftsfria. 
 

4 § 

Prestationer enligt Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 761/2001 on frivilligt 
deltagande för organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning 
(EMAS)   

1. Grundavgift för registrering          
- ifall ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum på  en (1) 
 regional miljöcentrals område, uppbärs grundavgift enligt följande grunder: 
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- avgiftsklass 1 (organisationen har 50 eller fler anställda)              1 700 
- avgiftsklass 2 (organisationen har 10-49 anställda)               1 000 
- avgiftsklass 3 (organisationen har 1-9 anställda)      500 
- om organisationens omsättning för den senaste räkenskapsperioden 
innan ansökningen anhängiggjordes överstiger 8 400 000 euro uppbärs  
avgift för registrering enligt avgiftsklass 1 oberoende av antalet anställda  
vid organisationen                   1 700
     
 
2. Tilläggsavgift för registrering  
Ifall en ansökan om registrering gäller verksamhet som äger rum på flera 
än en regional miljöcentrals område uppbärs förutom grundavgift för  
registrering 30 procent av grundavgiften för registrering i tilläggsavgift  
för varje därpå följande regional miljöcentral. 
 
3. Årsavgift för registrering  
- årsavgift för alla avgiftsklasser         170 
 
4. Avregistrering 
- om man blir tvungen att permanent eller tillfälligt avregistrera en  
organisation med stöd av bestämmelserna  i artikel 6 i EMAS- 
förordningen, uppbärs avgifter som motsvara registrering 
- för hävning av en tillfällig avregistrering uppbärs ingen avgift. 
 

5 § 

Övriga prestationer 

Prestationer enligt förordningen om offentligt kontrollerade  
vattenforskningsinstitut (325/1962)                  
- behandling av en ansökan om godkännande som vattenforskningsinstitut            1 000 
- kompetensinspektion av vattenforskningsinstitut      700 
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)      100 
 
Intyg, utdrag och kopior 
- diarie- och registerintyg och -utdrag          17 
- kopior av handlingar              0,70/sida 
-styrkning av handling                  3,40/handling 
-expeditionsavgift               3,40/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). 




