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Statsrådets förordning

Nr 703

om ikraftträdande av lagen om ändring av 20 § lagen om regionalt stödjande av
transporter

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeri-
et, föreskrivs med stöd av lagen den 23 december 1999 om ändring av 20 § lagen om regio-
nalt stödjande av transporter (1317/1999):

1 §
Lagen den 23 december 1999 om ändring

av 20 § lagen om regionalt stödjande av
transporter träder i kraft den 3 augusti 2000.

2 §
Denna förordning träder i kraft den 3 au-

gusti 2000.

Helsingfors den 27 juli 2000

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre

Industrirådet Heikki Vesa
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Statsrådets förordning

Nr 704

om tillämpningsområdet för lagen om regionalt stödjande av transporter

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeri-
et, föreskrivs med stöd av 1 § lagen den 18 december 1981 om regionalt stödjande av trans-
porter (954/1981), sådant detta lagrum lyder i lag 613/1996:

1 §
För varutransporter i Finland kan av sta-

tens medel betalas transportstöd när trans-
porterna börjar inom följande kommuners
områden:
S:t Michel, S:t Michels lk, Anttola, Hir-

vensalmi, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertun-
maa, Ristiina, Jockas, Puumala, Rantasalmi,
Sulkava, Nyslott, Enonkoski, Kerimäki, Pun-
kaharju, Savonranta, Jorois, Heinävesi,
Kangaslampi, Pieksämäki, Pieksämäki lk,
Haukivuori, Jäppilä, Virtasalmi.
Outokumpu, Polvijärvi, Joensuu, Eno,

Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Liperi, Pyhäsel-
kä, Ilomants, Tuupovaara, Kitee, Kesälahti,
Rääkkylä, Tohmajärvi, Värtsilä, Lieksa, Juu-
ka, Nurmes, Valtimo.
Kuhmo, Hyrynsalmi, Puolanka, Suomus-

salmi, Vaala, Kajana, Paltamo, Ristijärvi,
Sotkamo, Vuolijoki.
Karlö, Ii, Kuivaniemi, Utajärvi, Yli-Ii, Yli-

kiiminki, Pyhäntä, Kestilä, Piippola, Pulkki-
la, Nivala, Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämä-
ki, Pyhäsalmi, Reisjärvi, Ylivieska, Alavies-
ka, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi,
Kuusamo, Pudasjärvi, Taivalkoski.
Rovaniemi, Rovaniemi lk, Kemi, Kemin-

maa, Simo, Tervola, Torneå, Övertorneå,

Pello, Kemijärvi, Pelkosenniemi, Salla, Sa-
vukoski, Ranua, Posio, Kittilä, Enontekis,
Kolari, Muonio, Sodankylä, Enare, Utsjoki.

2 §
Utgående från de minimis -regeln, om vil-

ken bestäms i kommissionens meddelande
om försumbart stöd (96/C 68/06), kan av
statens medel betalas transportstöd när trans-
porterna börjar på följande kommuners om-
råden:
Uleåborg, Haukipudas, Kiiminki, Kempele,

Muhos, Oulunsalo, Limingo, Lumijoki,
Rantsila, Temmes, Tyrnävä, Brahestad, Pat-
tijoki, Pyhäjoki, Ruukki, Siikajoki, Vihanti.

3 §
Denna förordning träder i kraft den 3 au-

gusti 2000. Förordningen tillämpas på trans-
porter som inleds den 1 januari 2000 eller
senare.
Genom denna förordning upphävs statsrå-

dets beslut av den 19 december 1996 om
tillämpningsområdet för lagen om regionalt
stödjande av transporter (1144/1996).
Åtgärder som verkställigheten av förord-

ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 27 juli 2000

Handels- och industriminister Sinikka Mönkäre

Industrirådet Heikki Vesa
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Statsrådets förordning

Nr 705

om ändring av förordningen om bekämpning av oljeskador

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från miljöministeriet,
upphävs i förordningen den 28 juni 1993 om bekämpning av oljeskador (636/1993) 10, 15

och 18 §,
ändras förordningens rubrik, 1 §, 2 § 2 mom. 5 punkten och 4 mom., 3 och 4 §, 5 §

2 mom., rubriken för 3 kap. samt 6—9, 12—14 och 17 § samt
fogas till 2 § 2 mom. en ny 2 a-punkt som följer:

Statsrådets förordning
om bekämpning av oljeskador och fartygskemikalieolyckor

1 §

Definitioner

Vid tillämpning av lagen om förhindrande
av vattnens förorening, förorsakad av fartyg
(300/1979), i det följande fartygsavfallsla-
gen, lagen om bekämpande av oljeskador
som uppkommer på land (378/1974), nedan
landoljeskadelagen, och denna förordning
avses med
1) fartyg varje sjöburet samfärdsmedel,

inklusive bärplansbåtar, luftkuddefarkoster,
undervattensbåtar och flytande farkoster
samt fasta och flytande plattformar,
2) olja mineralolja i alla dess former, råol-

ja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raf-
finerade produkter medräknade,
3) oljehaltig blandning en blandning som

innehåller olja,
4) oljigt avfall oljeblandad jord eller olje-

blandat slam eller annat avfall som innehål-
ler så mycket olja att avfallet då det hamnar
i jord eller vatten förorsakar uppenbar risk
för oljeskada,
5) spillolja använd olja eller oanvändbar

olja,
6) annat skadligt ämne vilket som helst

annat skadligt ämne än i 2—4 punkten av-

sedd olja, oljehaltig blandning, oljigt avfall
eller spillolja, som då det hamnar i havet
kan förorsaka förorening av havet.

2 §

Kommunala planer för bekämpning av
oljeskador

— — — — — — — — — — — — —
Planen skall innehålla

— — — — — — — — — — — — —
2 a) en utredning om den i enlighet med

15 § lagen om räddningsväsendet
(561/1999) bestämda kommunala räddnings-
väsendets servicenivån i den mån den berör
bekämpningen av oljeskador,
— — — — — — — — — — — — —
5) planer för tilläggsanskaffning och kom-

pletterande anskaffning av oljebekämpnings-
materiel under de följande fem åren (an-
skaffningskostnader) samt för byggande av
sådana mottagningsanordningar för oljeavfall
från fartyg som avses i 16 § 1 mom. far-
tygsavfallslagen,
— — — — — — — — — — — — —
Miljöministeriet ger närmare anvisningar

om hur kommunala planer för bekämpning
av oljeskador skall göras upp.
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3 §

Förande av planen för fastställelse

Kommunen skall sända den godkända pla-
nen för bekämpning av oljeskador i fem
exemplar till den regionala miljöcentralen
för fastställelse.

4 §

Fastställande av planen

Den regionala miljöcentralen skall vid be-
hov begära utlåtande om kommunens plan
för bekämpning av oljeskador av den läns-
styrelse som saken gäller.
Vid behandling av planen skall den regio-

nala miljöcentralen särskilt kontrollera att
den oljebekämpningsmateriel som skall an-
skaffas motsvarar behovet och är ändamåls-
enligt med beaktande av riskerna för olje-
skador och beredskapskrav i området.
Om planen innehåller en enskild anskaff-

ning av oljebekämpningsmateriel vars kost-
nader överstiger 500 000 mark, och det en-
ligt 12 § 4 mom. fartygsavfallslagen, 5 § 4
mom. landoljeskadelagen och 5 § 2 mom.
lagen om oljeskyddsfonden förutsätts för-
handsgodkännande av oljeskyddsfondens
direktion för att full ersättning skall beviljas
ur oljeskyddsfonden, skall den regionala
miljöcentralen begära förhandsgodkännande
innan planen fastställs.
Den regionala miljöcentralen skall sända

den fastställda planen för kännedom till di-
rektionen för oljeskyddsfonden, till Finlands
miljöcentral och till den länsstyrelse som
saken gäller.

5 §

Justering av planen

— — — — — — — — — — — — —
Den kommunala myndigheten för oljeska-

debekämpning skall se till att den operativa
delen av planen som avses i 2 § 2 mom. 6
punkten med jämna mellanrum uppdaterats
så att den motsvarar de rådande förhållande-
na. Till denna del förs en ändring i den ope-
rativa delen inte för fastställelse, utan be-
kämpningsmyndigheten skall sända den för
kännedom till den regionala miljöcentralen
och till länsstyrelsen.

3 kap.

Särskilda bestämmelser om bekämpning av
fartygsoljeskador och fartygs-

kemikalieolyckor

6 §

Samarbetsplan för bekämpning av
fartygsoljeskador och

fartygskemikalieolyckor

Den regionala miljöcentralen utarbetar den
regionala samarbetsplan som avses i 31 § 2
mom. fartygsavfallslagen i samråd med de
handräckningsmyndigheter inom planerings-
området som avses i 31 § 1 mom. fartygsav-
fallslagen, de övriga regionala miljöcentra-
lerna, länsstyrelserna och brandcheferna i de
viktigaste kommunerna inom planeringsom-
rådet. Finlands miljöcentral skall delta i ut-
arbetandet av planen till den del det är fråga
om sådana fartygsoljeskador och fartygske-
mikalieolyckor att den enligt 19 § 1 mom.
och 27 b § fartygsavfallslagen bestämmer
om bekämpningen.
En samarbetsplan för insjöområdena utar-

betas med avvikelse från 1 mom. likväl en-
dast med tanke på fartygsoljeskador, om inte
miljöcentralerna och handräckningsmyn-
digheterna inom planeringsområdet be-
stämmer något annat.
Den regionala miljöcentralen skall sända

samarbetsplanen till Finlands miljöcentral.
Denna skall inhämta behövliga utlåtanden
om planen och sända den till miljöministe-
riet för fastställelse jämte sitt eget utlåtande
om planen.

7 §

Samarbetsplanens innehåll

Samarbetsplanen skall innehålla
1) uppgifter om personer vid de statliga

bekämpningsmyndigheterna, vid de hand-
räckningsmyndigheter som avses i 31 § 1
mom. fartygsavfallslagen, vid de kommunala
oljebekämpnings- och räddningsmyndighe-
terna och vid hamnar, inrättningar och varv
som avses i 14 § fartygsavfallslagen samt
om frivilliga, vilka inom planeringsområdet
står till förfogande för bekämpning av far-
tygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor,
2) uppgifter om statens, kommunernas och
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olika inrättningars utrustning, förnödenheter
och oljebekämpningskemikalier samt om
transportmedel och båtar, kommunikations-
anordningar, arbetsmaskiner och underhålls-
förnödenheter som inom planeringsområdet
står till förfogande för bekämpning av far-
tygsoljeskador och fartygskemikalieolyckor
och om var de finns samt en plan för nöd-
vändiga överföringar av bekämpningsmate-
riel och bekämpningsförnödenheter från an-
dra områden samt en framställning om be-
hövliga tilläggsanskaffningar,
3) en plan för organisering och ledning av

bekämpningen av fartygsoljeskador och far-
tygskemikalieolyckor, för bildande, beman-
ning, utrustande och underhåll av bekämp-
ningsenheter, samt för alarm- och kom-
munikationssystem, en utredning om be-
kämpningsenheternas alarmberedskap och
utryckningsordning samt en utredning om
hur bekämpningsarbetena leds innan den
ledare för bekämpningsarbetena som nämns
i 19 § fartygsavfallslagen tar det ledande
ansvaret,
4) en plan för räddning av skadade vilda

djur och särskilt individer som tillhör säll-
synta eller utrotningshotade arter,
5) en plan för organisering av efterbehand-

ling av skador och behandling av oljigt av-
fall och avfall som innehåller andra skadliga
ämnen från bekämpningen,
6) en plan för organisering av provtagning

och undersökningar i syfte att utreda de ska-
dor och miljökonsekvenser som förorsakats
av oljan, andra skadliga ämnen och oljebe-
kämpningen samt för tillsättande av en sy-
nenämnd,
7) uppgifter om verksamhet och faktorer

som inom planeringsområdet medför särskild
risk för fartygsoljeskador och fartygskemika-
lieolyckor,
8) uppgifter om verksamhet och områden

inom planeringsområdet vilkas skydd särskilt
skall beaktas vid bekämpningen av fartygs-
oljeskador och fartygskemikalieolyckor,
9) en plan för övningar och utbildning för

dem som deltar i bekämpning av fartygsol-
jeskador och fartygskemikalieolyckor,
10) en plan för revidering och uppdatering

av samarbetsplanen.
Miljöministeriet ger vid behov närmare

anvisningar om hur samarbetsplaner skall
utarbetas.

8 §

Internationell handräckning

Finlands miljöcentral skall i samråd med
de handräckningsmyndigheter som avses i
31 § 1 mom. fartygsavfallslagen utarbeta
behövliga planer för organisering av be-
kämpningen av fartygsoljeskador och far-
tygskemikalieolyckor på de internationella
havsområden där bekämpningsansvaret en-
ligt de internationella avtal som är bindande
för Finland åligger finska myndigheter, samt
planer för handräckning som i enlighet med
gällande avtal lämnas andra avtalsstaters
myndigheter.

9 §

Användningen av oljebekämpningskemikalier

Innan Finlands miljöcentral i enskilda fall
beslutar om användning av sådan oljehaltig
blandning eller sådana farliga flytande äm-
nen som avses i 11 § 1 mom. 3 punkten och
20 § fartygsavfallslagen (oljebekämpnings-
kemikalie) vid bekämpning av fartygsolje-
skador skall den försäkra sig om att oljebe-
kämpningskemikalien är betydligt bättre än
andra bekämpningsmetoder vid bekämpning
av oljeskadan i fråga och att användningen
av oljebekämpningskemikalien inte medför
uppenbar fara för vattenförorening och inte
heller annat men för människans hälsa eller
miljön.

12 §

Bekämpningsberedskap vid stora oljelager

Då oljemängden på samma lagerområde
uppgår till 1 miljon liter eller mer, skall
upplagraren dessutom för sitt eget lagerom-
råde ha en plan för bekämpning av oljeska-
dor. Av planen skall framgå den person som
svarar för bekämpningsarbetet, den personal
som är förtrogen med bekämpning av olje-
skador och var den står att få, bekämpnings-
materiel och bekämpningsförnödenheter
samt vid behov en plats där man tillfälligt
kan placera olja som vid inträffad skada
snabbt skall avlägsnas. Planen för bekämp-
ningen skall utan dröjsmål delges den re-
gionala miljöcentralen och kommunens ol-
jeskadebekämpningsmyndighet.
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13 §

Särskild bekämpningsberedskap

Om ett lager i fråga om läge, storlek eller
arten av verksamheten är sådant, eller om
placeringen av och skyddet för cisternerna är
sådana att lagringen innebär en avsevärd
fara för att en oljeskada skall inträffa, är
ägaren av lagret skyldig att på förordnande
av den regionala miljöcentralen upprätthålla
en beredskap för bekämpning av oljeskador
som är effektivare än vad som föreskrivs i
11 och 12 §.

14 §

Förteckning över oljecisterner på viktiga
grundvattenområden

Kommunerna skall föra särskilda förteck-
ningar över brännoljecisterner som rymmer

mindre än 100 000 liter och som finns på
viktiga grundvattenområden.

17 §

Anmälan om fartygsoljeskada och
fartygskemikalieolycka

Fartygets befälhavare skall anmäla oljeut-
släpp eller utsläpp av något annat skadligt
ämne som förorsakats av fartyget, eller ol-
jeskador och kemikalieolyckor eller risker
för sådana som observerats från fartyget, i
enlighet med vad som föreskrivs i förordnin-
gen om förhindrande av vattnens förorening,
förorsakad av fartyg (635/1993).

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2000.
Förordningens 2 § tillämpas likväl endast

på de kommunala planer för bekämpning av
oljeskador som kommunerna godkänner efter
den 1 oktober 2000.

Helsingfors den 27 juli 2000

Miljöminister Satu Hassi

Miljöråd Olli Pahkala
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Miljöministeriets förordning

Nr 706

om regionindelningen av samarbetsplaner för bekämpning av fartygsoljeskador och
fartygskemikalieolyckor

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

I enlighet med miljöministeriets beslut föreskrivs med stöd av 31 § 3 mom. lagen den 16
mars 1979 om förhindrande av vattnens förorening, förorsakad av fartyg (300/1979) sådan
den lyder i lagen 489/2000:

1 §

Regionindelning

De samarbetsplaner för bekämpning av
fartygsoljeskador och fartygskemikalie-
olyckor som avses i 31 § 2 mom. lagen om
förhindrande av vattnens förorening, förorsa-
kad av fartyg, utarbetas för följande områ-
den:
1) Finska viken, till vilken Sydöstra Fin-

lands och Nylands miljöcentralers kust- och
sjöområden hör;
2) Skärgårdshavet, till vilket Sydvästra

Finlands miljöcentrals kust- och sjöområde
hör;
3) Bottniska viken, till vilken Västra Fin-

lands, Norra Österbottens och Lapplands
miljöcentralers kust- och sjöområden hör;
4) området för Saimens djupfarled.

2 §

Ansvarig miljöcentral för utarbetandet av en
plan

Nylands miljöcentral ansvarar för utarbe-
tandet av en samarbetsplan för Finska viken,
Sydvästra Finlands miljöcentral för utarbe-
tandet av en samarbetsplan för Skär-
gårdshavet, Västra Finlands miljöcentral för
utarbetandet av en samarbetsplan för Bott-
niska viken och Södra Savolax miljöcentral
för utarbetandet av en samarbetsplan för om-
rådet för Saimens djupfarled.

3 §

Ikfraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2000.

Helsingfors den 27 juli 2000

Miljöminister Satu Hassi

Miljörådet Olli Pahkala
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 707

om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om godkännande och stödjande
av producentorganisationer inom fiskerinäringen

Given i Helsingfors den 25 juli 2000

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 25 juli 1997 om godkännande och

stödjande av producentorganisationer inom fiskerinäringen (727/1997) 1 § 2 mom. 4 punkten
samt 8 och 10—12 §, av dessa lagrum 1 § 2 mom. 4 punkten och 8 § sådana de lyder i be-
slut 16/2000, samt

fogas till beslutet nya 8 a och 8 b § samt en ny 14 § som följer:

1 §

Tillämpningsområde

Bestämmelserna i detta beslut skall iakttas
utöver vad som bestäms i
— — — — — — — — — — — — —
4) rådets förordning (EG) nr 2792/1999

om föreskrifter och villkor för gemenska-
pens strukturstöd inom fiskerisektorn, nedan
strukturförordningen, samt kommissionens
förordning (EG) nr 908/2000 om föreskrifter
för beräkning av stöd som medlemsstaterna
beviljat till producentorganisationer inom
sektorn för fiskeri och vattenbruk,
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Interventionsersättning

Den i grundförordningen avsedda ekono-
miska kompensationen för återtagande från
marknaden (interventionsersättning) söks hos
jord- och skogsbruksministeriet.

8 a §

Interventionshamnar

Interventionsersättning för strömming kan
beviljas för strömming som har landats i
hamnarna i Klamila (Vederlax), Kotka,
Spjutsundet (Pyttis), Valkom (Lovisa), Hel-
singfors fiskehamn, Hangö fiskehamn, Kas-
näs (Dragsfjärd), Käldinge (Nagu), Jurmo
(Brändö), Kumlinge, Hummelvik (Vårdö),
Hamnsundet (Saltvik), Korrvik (Mariehamn),
Käringssund (Eckerö), Tuomarainen (Töv-
sala), Löpö (Gustavs), Suukari (Nystad),
Raumo, Vasikkari (Björneborg), Räfsö
(Björneborg), Kaskö, Bergö (Malax), Lång-
skäret (Vasa), Klobbskat (Korsholm), Man-
sikkakari (Himango), Rahja (Kalajoki), Elä-
visluoto (Pyhäjoki), Riutunkari (Oulunsalo),
Marjaniemi (Karlö) och Kiviniemi (Hauki-
pudas).

8 b §

Anmälnings- och behandlingsskyldighet

Den som ansöker om interventionsersätt-

Rådets förordning (EEG) nr 3759/92; EGT nr L 388, 31.12.1992, s. 1
Rådets förordning (EEG) nr 105/76; EGT nr L 20, 28.1.1976, s. 1
Rådets förordning (EG) nr 2792/1999; EGT nr L 337, 30.12.1999, s. 10
Kommissionens förordning (EG) nr 908/2000; EGT nr L 105, 3.5.2000, s. 15
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ning skall till arbetskrafts- och näringscen-
tralen i regionen göra anmälan om varje
fiskparti som återtas från marknaden minst
tre timmar före återtagandet. Sökanden skall
på en för ändamålet avsedd blankett inom
48 timmar efter återtagandet tillställa arbets-
krafts- och näringscentralen uppgifter om det
parti som återtas från marknaden.
Arbetskrafts- och näringscentralen kan be-

stämma att ett återtaget parti fisk skall fär-
gas så att det avviker från fisk som är av-
sedd att användas som människoföda.

10 §

Särskilt godkännande

Det särskilda godkännande som avses i
grundförordningen samt stöd för de planer
för förbättring av produkternas kvalitet som
ingivits av sådana producentorganisationer
som fått särskilt godkännande söks hos jord-
och skogsbruksministeriet.

11 §

Återkrav av stöd

På återkrav av stöd som avses i denna för-
ordning tillämpas vad som föreskrivs om
återkrav i gemenskapens lagstiftning och i
9 § lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik

samt 37 § lagen om den nationella förvalt-
ningen av programmen för strukturfonderna
(1353/1999) och 7 § lagen om förfarandet vid
skötseln av stöduppgifter i fråga om lands-
bygdsnäringar (1336/1992).

12 §

Övervakning

Jord- och skogsbruksministeriet samt ar-
betskrafts- och näringscentralerna övervakar
att producentorganisationens verksamhet
uppfyller kraven i gemenskapens lagstiftning
och denna förordning. På övervakningen
tillämpas vad som föreskrivs om övervak-
ning i lagen om verkställighet av Europeiska
gemenskapens gemensamma fiskeripolitik.

14 §

Hänvisningsbestämmelse

Uppgifter som enligt denna förordning hör
till arbetskrafts- och näringscentralerna sköts
på Åland av länsstyrelsen enligt 2 § 3 mom.
lagen om förfarandet vid skötseln av stöd-
uppgifter i fråga om landsbygdsnäringar
(1336/1992).

Denna förordning träder i kraft den 2 au-
gusti 2000.

Helsingfors den 25 juli 2000

Jord- och skogsbruksminister Kalevi Hemilä

Fiskeriöverinspektör Harry Kaasinen
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Miljöministeriets förordning

Nr 708

om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 27 juli 2000

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

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Statens
bostadsfonds avgiftsbelagda prestationer, om
grunderna för avgifterna samt om de avgifter
som bärs upp för offentligrättsliga prestatio-
ner.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för av-
gifter till staten avsedda offentligrättsliga
prestationer för vilka bärs upp en fast avgift
är:
1) Intyg, utdrag och kopior
— diarieintyg och -utdrag 100 mk
— kopior av handlingar 4 mk/sida
— styrkande av riktigheten hos handlin-

gar 20 mk/handling
— expeditionsavgift 20 mk/försändelse

3 §

Prestationer som prissätts på
affärsekonomiska grunder

Sådana i 7 § lagen om grunderna för av-
gifter till staten avsedda prestationer som
bygger på beställning eller uppdragsgivning

och som Statens bostadsfond prissätter på
affärsekonomiska grunder är:
1) försäljning av metoder, datasystem, pro-

gram, statistik och motsvarande prestationer
samt överlåtelse av rätten att använda dem
2) planering, uppsättning och underhåll av

datasystem
3) överlåtelse av data samt direktanvänd-

ning 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 upp-
bärs ingen avgift, om detta bygger på reci-
procitet eller allmän internationell eller na-
tionell praxis och om användningen följer de
allmänna villkor som Statens bostadsfond
satt upp.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 au-
gusti 2000 och är i kraft till den 31 decem-
ber 2001.

1842



För prestationer i ärenden som anhängig-
gjorts före denna förordnings ikraftträdande
uppbärs avgift enligt de bestämmelser som
gällde innan denna förordning trädde ikraft.

Genom denna förordning upphävs miljö-
ministeriets beslut av den 28 december 1995
om Statens bostadsfonds avgiftsbelagda pre-
stationer (1802/1995).

Helsingfors den 27 juli 2000

Minister Suvi-Anne Siimes

Ekonomidirektör Oili Hintsala
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