
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2006 Utgiven i Helsingfors den 22 december 2006 Nr 1198—1202

I N N E H Å L L
Nr Sidan
1198 Undervisningsministeriets förordning om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer 3537
1199 Finansministeriets förordning om statskontorets avgiftsbelagda prestationer . . . . . . . . . . . . . . . . . 3541
1200 Undervisningsministeriets förordning om avgifter för universitetens prestationer . . . . . . . . . . . . 3543
1201 Undervisningsministeriets förordning om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer . . 3547
1202 Handels- och industriministeriets förordning om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda

prestationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3549

Undervisningsministeriets förordning

Nr 1198

om undervisningsministeriets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 19 december 2006

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

1 §

Tillämpningsområde

För undervisningsministeriets prestationer
tas avgifter ut till staten enligt denna förord-
ning, om inte något annat bestäms.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt denna förordning är också avslag i
ett sådant ärende som avses i 2 §.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

En fast avgift tas ut för de offentligrättsliga
prestationer som framgår av den avgiftstabell
som bifogas denna förordning.

För sändande av sådana avgiftsbelagda
prestationer som avses i 1 mom. tas dessutom
ut en ersättning som bestäms med stöd av
gällande porton och kostnader som kan
jämställas med dessa.

3 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten och som
undervisningsministeriet prissätter på före-
tagsekonomiska grunder är följande beställda
prestationer:

1) användning av lokaler och utrustning
som undervisningsministeriet besitter,

2) expeditions- och kanslitjänster,
3) publikationer och förlagsservice,
4) fotokopior och andra avskrifter samt

sändande av dem med undantag för kopior
och utskrifter vilka avses i 2 mom.

5) utredningar och undersökningar,
6) andra på uppdrag baserade prestationer.
Undervisningsministeriet beslutar om av-

gifter som tas ut för framtagande av uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) samt
för utlämnande av kopior och utskrifter enligt
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34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av
vad som föreskrivs i 34 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till den 31 december
2009.

Genom denna förordning upphävs under-

visningsministeriets förordning av den 11
december 2002 om undervisningsministeriets
avgiftsbelagda prestationer (1119/2002)
jämte ändringar.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft tas avgift ut för prestationen enligt
de bestämmelser som gällde före ikraftträ-
dandet.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 19 december 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Överinspektör Matti Hietanen
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Bilaga 

 
Avgiftstabell 
 
 
Undervisningsministeriets avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer 
 
 
 
Prestation   

 Avgift 
 
1) Tillstånd att ordna utbildning och tillstånd att driva en läroanstalt........ 1 455 € 
  7 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 
  3 och 4 § gymnasielagen (629/1998) 
 2 och 3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) 
 8 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) 
 4 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 
 4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998) 
 
2)  Ändring av tillståndet att ordna utbildning och av utbildnings- 
 uppgiften samt ändring av tillståndet att driva en läroanstalt .................... 870 € 
 7 och 39 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 
 4 § gymnasielagen (629/1998) 
 3 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) 
 9 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) 
 5 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 
 4 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)  
 
3)  Beslut om beviljande av statsgaranti för konstutställningar ....................... 225 € 
 4 § lagen om statsgaranti för konstutställningar (411/1986)  
 
4)  Beslut av nämnden vid rådet för utvärdering av högskolorna  
 angående en ansökan om införande av specialiseringsstudier  
 i register ......................................................................................................... 1 200 € 
 14 § förordningen om högskolornas examenssystem (464/1998) 
 3 a § förordningen om rådet för utvärdering av högskolorna (1320/1995)  
 
5)  Tillstånd att i undervisning på främmande språk ordna tvåårig 
 förskoleundervisning före den grundläggande utbildningen ....................... 340 € 
 9 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)  
 
6)  Tillstånd för en gemensam läroplan för den grundläggande  
 utbildningen och gymnasieutbildningen eller tillstånd för  
 läroplanen för den grundläggande utbildningen att omfatta  
 yrkesinriktade studier...................................................................................... 435 € 
 15 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)  
 11 § gymnasielagen (629/1998)
 
7)  Tillstånd till ett högre antal arbetsdagar än vad som bestämts ................... 340 € 
 23 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998)  
 



 Nr 1198  
  
 

3540

8)  Försökstillstånd ................................................................................................ 870 € 
 20 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 
 15 § gymnasielagen (629/1998)  
 23 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) 
 10 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 
  
9)  Tillstånd att ta ut elevavgifter......................................................................... 340 € 
 37 § lagen om yrkesutbildning (630/1998)  
 
10)  Dispens från de behörighetsvillkor som föreskrivs genom förordning ....... 300 € 
 37 § lagen om grundläggande utbildning (628/1998) 
 30 § gymnasielagen (629/1998)  
 9 § lagen om grundläggande konstundervisning (633/1998) 
 40 § lagen om yrkesutbildning (630/1998) 
 16 § lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 
 30 § yrkeshögskolelagen (351/2003) 
 5 § lagen om fritt bildningsarbete (632/1998)  
 8 § statstjänstemannalagen (750/1994) 
 11 § reglementet för statsrådet (1522/1995) 
 
11)  Ändring av utbildningsuppgiften för en yrkeshögskola i fråga  
 om antalet studerande och förläggningsorter................................................ 870 € 
 7 § yrkeshögskolelagen (351/2003)  
 
12)  Beslut om rätt att förrätta vigsel i en främmande stat ................................. 180 € 
 112 § äktenskapslagen (234/1929) 
 
13)  Beslut om rätt för en präst som är anställd i en utländsk kyrklig  
 församling att förrätta vigsel .......................................................................... 180 € 
 113 § äktenskapslagen (234/1929) 
 
14)  Beslut om vigselrätt för ett religionssamfund................................................ 245 € 
 14 § äktenskapslagen (234/1929) 
 
 
 
 



Finansministeriets förordning

Nr 1199

om statskontorets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2006

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

1 §

Prestationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder

Sådana övriga prestationer som avses i 7 §
i lagen om grunderna för avgifter till staten
och som statskontoret prissätter enligt före-
tagsekonomiska grunder är

1) på avtal baserad service som gäller
skötseln av pensionsskydd som skall betalas
av andra medel än statens för en pensions-
anstalt eller sammanslutning som ansvarar för
pensionsskyddet,

2) service i samband med upplåning,
skötseln av skulder, investeringar och förva-
ring för i lagen om statliga affärsverk
(1185/2002) avsedda affärsverk, för fonder
utanför statsbudgeten och av särskilda skäl för
sammanslutningar utanför statsförvaltningen,

3) service i samband med skötseln av och
investeringar gällande värdepapperiserade lån
för särskilda sammanslutningar som grundats
för ändamålet,

4) på begäran utfärdade intyg över låne-
saldon och lånesäkerheter, avgivna efterpant-
sättningsförbindelser, förnyade och utbytta
säkerheter, andra utfärdade handlingar och på
begäran givna utskrifter och dataregister som
gäller lån, med undantag av handlingar,

utskrifter och övriga dokument som behövs
för myndigheternas verksamhet,

5) användning av lokaler och anordningar
som är i statskontorets besittning samt äm-
betsverks- och kontorstjänster för utomstå-
ende,

6) användning av personal för utbildnings-
och planeringsuppgifter samt andra sakkun-
niguppgifter som på beställning utförs utanför
statskontoret,

7) mässor och andra utbildningstjänster i
anslutning till statskontorets verksamhet,

8) publikationer och kopior,
9) tjänster inom ekonomi- och personal-

förvaltningen som statskontorets servicecen-
tral tillhandahåller fonder utanför statsbud-
geten samt Ordenskansliet.

2 §

Prestationer som ges på basis av offentlig-
hetslagen

Statskontoret beslutar om de avgifter som
tas ut för framtagning av uppgifter enligt 34 §
2 mom. i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet samt för utlämnande av en
uppgift som kopia eller utskrift enligt 34 § 3
mom. i samma lag med iakttagande av vad
som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet.
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3 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till utgången av 2011.

Genom denna förordning upphävs finans-
ministeriets beslut av den 15 december 1993
om statskontorets avgiftsbelagda prestationer
(1250/1993) jämte ändringar.

Helsingfors den 20 december 2006

Finansminister Eero Heinäluoma

Konsultativ tjänsteman Petri Syrjänen
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1200

om avgifter för universitetens prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2006

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

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om i vilka
fall de prestationer vid universiteten som
avses i 1 § i universitetslagen (645/1997)
skall vara avgiftsbelagda och om avgifterna.

2 §

Offentligrättsliga prestationer som gäller un-
dervisning

Enligt 8 § i universitetslagen (645/1997) är
den undervisning som leder till högskoleexa-
men avgiftsfri för de studerande.

Offentligrättsliga prestationer är de studier
i lärarutbildningen om vilka föreskrivs i 19 §
i statsrådets förordning om universitetsexa-
mina (794/2004) när dessa fullgörs som
fristående studier, samt den specialiserings-
utbildning om vilken föreskrivs i undervis-
ningsministeriets förordning om precisering
av universitetens utbildningsansvar, universi-
tetens utbildningsprogram och specialise-
ringsutbildningar (568/2005). Ovannämnda
prestationer är av orsaker som hänför sig till
utbildnings- och kulturverksamhet avgiftsfria
då utbildningen ordnas för enskilda stude-
rande.

Avgifter som gäller rätten att fullgöra andra
fristående studier än de som nämns i 2 mom.
uppbärs enligt prestationens självkostnads-
värde, utom för undervisning, som av orsaker
som hänför sig till utbildnings- och kultur-
verksamhet är avgiftsfri. De avgiftsbelagda
prestationerna för fristående studier uppräk-
nas närmare i en bilaga till förordningen.

3 §

Övriga offentligrättsliga prestationer vid uni-
versiteten

Vid ansökan om förnyad studierätt enligt
18 § i universitetslagen när den studerande
har underlåtit att läsårsvis anmäla som när-
varande eller frånvarande på det sätt som
universitetet bestämmer, uppbärs 35 euro för
behandlingen av ansökan.

För ett sådant intyg över motsvarande
studieprestation i anslutning till lärarutbild-
ningen om vilket föreskrivs i 26 § 5 mom. i
statsrådets förordning om universitetsexa-
mina (794/2004) eller för ett beslut om avslag
på en sådan ansökan om intyg uppbärs en
avgift på 126 euro.

För ett förhör enligt 1 § i veterinärvårds-
förordningen (1039/1990) som gäller känne-
dom om lagstiftningen om kontroll av livs-
medel från djur samt för ett förhör enligt 10 §
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i förordningen om besiktning av renkött
(499/1991) som gäller kännedom om lagstift-
ningen om köttbesiktning uppbär universitetet
34 euro för ett intyg över deltagande i
skriftligt förhör och 17 euro för ett intyg som
utfärdas utan skriftligt förhör.

För deltagande i ett sådant lämplighetsprov
som avses i 4 och 5 § i förordningen om
genomförande av en generell ordning för
erkännande av examina inom Europeiska
gemenskapen (520/1997) uppbär universitetet
34 euro och för intyg över godkänt prov 17
euro.

För deltagande i ett sådant förhör som
avses i 14 § i förordningen om yrkesutbildade
personer inom hälso- och sjukvården
(564/1994) uppbärs av dem som söker rätt
eller tillstånd att utöva tandläkaryrket 750
euro för det teoretiska förhöret, 1 115 euro för
det praktiska provet och 300 euro för förhöret
i förvaltning. Av dem som söker rätt eller
tillstånd att utöva läkaryrket uppbärs 274 euro
för det kliniska förhöret, 274 euro för förhöret
i finsk hälso- och sjukvård och 751 euro för
det praktiska provet med patient.

4 §

Andra är företagsekonomiskt prissatta pre-
stationer för universitetens biblioteks- och

informationstjänster

Lokallån ur bibliotekens egna samlingar
och annan lokal användning av medierna samt
sökning i bibliotekens egna samlingskatalo-
ger, öppna publikationsarkiv, nationalbiblio-
grafin, nationaldiskografin och den nationella
webbtesaurusen är av utbildnings- och kul-
turpolitiska orsaker avgiftsfria.

För fjärrlåneservice, som ges eller förmed-
las till statliga och kommunala bibliotek samt
andra statliga och kommunala myndigheter
samt till bibliotek som får statsunderstöd eller
statsandel för sin verksamhet, uppbärs en
avgift enligt försändelsekostnaderna och de
avgifter som betalts till andra med anledning
av prestationen.

Vad som föreskrivs i 2 mom. iakttas också
i fråga om på ömsesidighet baserad fjärrlå-
neservice till utlandet, om inte något annat har
avtalats mellan biblioteken.

För andra än i 7 § avsedda kopior och

utskrifter uppbärs ett pris motsvarande pre-
stationens självkostnadsvärde.

5 §

Offentligrättsliga prestationer som gäller öp-
pen universitetsundervisning

För undervisning och förhör uppbärs av
orsaker som hänför sig till utbildnings- och
kulturverksamhet ingen avgift. För studeran-
deservice som ansluter sig till ordnandet av
undervisningen uppbärs en avgift enligt kost-
naderna för tillhandahållandet av servicen
(självkostnadsvärdet). Avgift uppbärs också
för specialarrangemang och läromedel i un-
dervisningen enligt prestationens självkost-
nadsvärde. De avgiftsbelagda prestationerna i
öppen universitetsundervisning uppräknas
närmare i en bilaga till förordningen.

Avgiftens storlek och den service som fås
för den skall uppges när öppen universitets-
undervisning erbjuds.

För prestationer som någon annan läroan-
stalt beställt av universitet för genomförande
av öppen universitetsundervisning uppbärs
avgifter enligt prestationens självkostnads-
värde.

6 §

Prestationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder

De prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992)
och vilkas prissättning universitetet beslutar
om på företagsekonomiska grunder är fort-
bildning, beställda undersökningar samt andra
serviceuppgifter och uthyrning av lokaler som
universitetet utför på beställning, samt varor
som framställts i samband med en sådan
uppgift.

Företagsekonomiskt prissatta prestationer
inom biblioteks- och informationstjänster är
informationssökningar och andra prestationer
i form av informationstjänster, överlåtelse av
informationsmaterial genom ett datamedium
och sökning i och kopieringskatalogisering av
andra databaser än sådana som avses i 4 § 1
mom., meddelanden som föranleds av kun-
dens åtgärder, andra fjärrlån än sådana som
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avses i 4 §, översättnings-, utbildnings-, kon-
sultations-, mikrofilmnings-, konserverings-
och digitaliseringsservice, publikationer och
övriga prestationer som utförs på beställning.

7 §

Prestationer som ges på basis av offentlig-
hetslagen

I fråga om avgifter för framtagande av
uppgifter enligt i 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) samt för utlämnande av kopior
och utskrifter enligt 34 § 3 mom. beslutar

universitetet med iakttagande av vad som
föreskrivs i nämnda paragraf.

8 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till den 30 juni 2007.

Genom denna förordning upphävs under-
visningsministeriets beslut av den 25 januari
1993 om avgifter för biblioteks- och infor-
mationstjänster (82/1993) samt undervis-
ningsministeriets beslut av den 25 januari
1993 om avgifter vid öppen högskoleunder-
visning i högskolor (83/1993).

Helsingfors den 20 december 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Eerikki Nurmi
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Bilaga

Avgiftstabell

Prestationer för vilka avgifter uppbärs enligt självkostnadsvärdet

2 § 3 mom.

Prestationer enligt självkostnadsvärdet för rätten att fullgöra fristående studier:
- behandling av en ansökan om fristående studier
- registrering av uppgifter om studerande och studieprestationer
- studieprestationsutdrag och vitsordsintyg

5 §

Prestationer enligt självkostnadsvärdet för öppen universitetsundervisning
Studerandeservice som hänför sig till ordnandet av studierna:
- beviljande av studierätt
- registrering av uppgifter om studerande och studieprestationer
- studieprestationsutdrag och vitsordsintyg
- rätt att använda datasystem av vikt för studierna
- studierådgivning och studiehandledning
- information och studieguider
- behandling som gäller tillgodoräknande av studier

Prestationer som gäller specialarrangemang i undervisningen:
- elektronisk förmedling av undervisningen, när detta inte ingår i studerandeservicen
- undervisningsarrangemang som avviker från det normala, såsom en studieresa eller

undervisning för en grupp bestående av några studerande
- förlängning av beviljad studierätt och tentamina som avläggs separat från undervisningen
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Undervisningsministeriets förordning

Nr 1201

om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2006

I enlighet med undervisningsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag
348/1994, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), sådan den lyder i lag 495/2005:

1 §
De offentligrättsliga prestationer för vilka

utbildningsstyrelsen uppbär fasta avgifter är
1) tillstånd för ordnande av ett sådant

försök som gäller den grundläggande utbild-
ningen, gymnasiet och yrkesutbildningen i
vilket avvikelse görs från utbildningsstyrel-
sens föreskrifter, 504 euro i avgift,

2) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för ämneslärare i den grundläg-
gande utbildningen och i gymnasiet, 184 euro
i avgift,

3) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för lärare som meddelar special-
undervisning, 184 euro i avgift,

4) utfärdande av behörighetsintyg på basis
av lärarutbildning i ett annat nordiskt land för
behörighet för lärare i gemensamma studier i
yrkesutbildningen, 184 euro i avgift,

5) beslut av utbildningsstyrelsen om att en
lärare har tillräckliga studier för undervisning
på främmande språk, undervisning som ord-
nas utomlands och undervisning som baserar
sig på steinerpedagogik samt för förskoleun-
dervisning som baserar sig på montessoripe-
dagogik, 184 euro i avgift,

6) beslut av utbildningsstyrelsen om att en
rektor för en skola eller läroanstalt som ordnar
grundläggande utbildning eller gymnasieut-
bildning som baserar sig på steinerpedagogik
har tillräckliga studier, 184 euro i avgift,

7) anteckning i registret som utbildnings-
styrelsen för över personer som är berättigade
att bedöma prestationer i allmänna språkexa-
mina, 38 euro i avgift,

8) beslut om jämställande av högskolestu-
dier utomlands med högskolestudier som
slutförs i Finland, 184 euro i avgift,

9) beslut om behörighet för en tjänst eller
uppgift enligt lagen om genomförande av en
generell ordning för erkännande av examina
inom Europeiska gemenskapen, 184 euro i
avgift,

10) beslut om motsvarighet i fråga om
sjöfartsutbildning som har slutförts vid en
utländsk läroanstalt, 184 euro i avgift,

11) deltagande i examen i undervisnings-
förvaltning, 58 euro i avgift per examensgång,

12) intyg över examen eller delar av den
enligt 11 punkten, 20 euro i avgift,

13) deltagande i en sådan språkexamen
som avses i 1 § 1 mom. 1—3 punkten i
statsrådets förordning om bedömning av
kunskaper i finska och svenska inom stats-
förvaltningen (481/2003) och som avläggs

a) inför examensnämnden, 70 euro i del-
tagaravgift per examen,

b) inför en examinator, 45 euro i deltagar-
avgift per examen,

14) intyg om motsvarande språkkunskaper
enligt 14 § i lagen om de språkkunskaper som
krävs av offentligt anställda (424/2003), 90
euro i avgift, samt

15) bedömning enligt 17 § i medborgar-
skapslagen (359/2003), utförd av den som
utfärdar intyg över språkexamen, av nivån på
språkkunskaper som visats genom annan
skolutbildning eller på något annat sätt, 90
euro i avgift.

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner är även avslag i ärenden som avses i 1
mom.
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2 §
De prestationer som utbildningsstyrelsen

prissätter enligt företagsekonomiska grunder
är

1) utbildningsservice och konsultation,
2) produktion av läromedel och förlags-

verksamhet i samband därmed,
3) informationstjänst som grundar sig på

utbildningsstyrelsens register och databaser
samt direktanvändning av databaserna,

4) beställda utredningar och undersök-
ningar samt datainsamling och distribution,

5) publikationer och förlagsservice,
6) annonser i utbildningsstyrelsens publi-

kationer,
7) elektroniska dataprodukter och audivi-

suella produkter,
8) användning av utbildningsstyrelsens

lokaler och utrustning,
9) fotokopior och andra avskrifter,
10) sändning och postning av handlingar

och annat material, samt
11) annan beställd service.
De prestationer som avses i 1 mom. 3, 5

och 7 punkterna är dock avgiftsfria när de
ansluter sig till information och rådgivning
om utbildning och stöd för detta.

Priset på de prestationer som avses i 1
mom. 9 punkten kan även bestämmas enligt
självkostnadsvärdet.

Avgiftsbelagd är också temporär överlå-
telse av nyttjanderätten i fråga om de pre-
stationer som nämns i 1 mom. och av andra
rättigheter.

3 §
Utbildningsstyrelsen beslutar om avgifter

som tas ut för framtagande av uppgifter enligt
34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet (621/1999) samt
för utlämnande av kopior och utskrifter enligt
34 § 3 mom. i samma lag med beaktande av
vad som föreskrivs i 34 § i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 1

januari 2007 och gäller till den 31 december
2009.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt
de bestämmelser som gällde före ikraftträ-
dandet.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 20 december 2006

Undervisningsminister Antti Kalliomäki

Regeringsråd Kaija Suorsa-Aarnio
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Handels- och industriministeriets förordning

Nr 1202

om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 december 2006

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § lagen den
21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder
i lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om Energi-
marknadsverkets avgiftsbelagda prestationer,
om grunderna för avgifterna för dem och om
avgifter som tas ut för offentligrättsliga
prestationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som avses
i 6 § 2 mom. lagen om grunderna för avgifter
till staten och för vilka Energimarknadsverket
tar ut de avgifter som bestäms i denna
förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller
naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att
bygga elledningar,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring
av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredo-
visning av el- eller naturgasaffärsverksamhe-
ter,

5) beslut om undantagslov som gäller
tillhandahållande av naturgasöverförings-
tjänster,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7
i Europaparlamentets och rådets förordning
1228/2003,

8) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för de kraftverksenheter
som ingår i effektreserven,

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av grunderna för de avgifter som
insamlas för att finansiera effektreserven,

10) beslut om ett undantag enligt 2 kap.
4 a § i naturgasmarknadslagen (508/2000),

11) beslut i ett ärende som gäller utsläpp-
stillstånd för växthusgaser,

12) beslut om godkännande av en kontrol-
lör i enlighet med lagen om utsläppshandel
(683/2004),

13) övervakning av elnätsinnehavare,
14) övervakning av naturgasnätsinneha-

vare,
15) upprätthållande av utsläppshandelsre-

gistret.

3 §

Avgiftsbelagda företagsekonomiska presta-
tioner

Andra prestationer som avses i 7 § lagen
om grunderna för avgifter till staten och vilka
Energimarknadsverket prissätter på företags-
ekonomiska grunder är följande tjänster och
andra prestationer som utförs på beställning
eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publi-
kationer,

2) användning av Energimarknadsverkets
personal i externa utbildnings- och plane-
ringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter,
med undantag av sådana uppgifter som direkt
stöder Energimarknadsverkets övervaknings-
uppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur
samt ämbetsverks- och byråtjänster för ut-
omstående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem,
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program och motsvarande prestationer samt
av bruksrättigheten till informationsmaterial i
datasystem och teknisk överlåtelse av infor-
mationsmaterial till utomstående på beställ-
ning,

5) fotokopior och andra kopior.
Om de avgifter som skall tas ut för

framtagande av en uppgift som avses i 34 §
2 mom. i lagen om offentlighet i myndighe-
ternas verksamhet (621/1999) samt för gi-
vande av kopior och utskrifter som avses i
34 § 3 mom. i samma lag, beslutar Energi-
marknadsverket med beaktande av vad som
föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.

4 §

Ansökningsavgifter

För de beslut som Energimarknadsverket
har gett på ansökan tas av sökanden ut
avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgas-
nätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd
2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstill-
stånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan
om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan
om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksam-
het 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om naturgasnäts-
verksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga
elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning för
nominell spänning om minst 110 och under
400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning för
nominell spänning om minst 400 kilovolt
6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el-
eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av
elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av
naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från
sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärs-
verksamheter 2 200 euro,

5) beslut om undantagslov som gäller
tillhandahållande av naturgasöverförings-
tjänster 2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk i enlighet med
lagen om certifiering och angivande av elens
ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut om ett undantag enligt artikel 7
i Europaparlementets och rådets förordning
1228/2003 10 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap. 4 a §
i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för kraftverksenheter
som ingår i effektreserven:

a) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av de regler som avses i 10 § 1 punkten
lagen om säkerställande av att vissa effekt-
reserver inom elproduktionen kan användas
(1082/2006) 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses
i underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ärende som gäller fastställande
av grunderna för de avgifter som insamlas för
att finansiera effektreserven:

a) beslut om fastställande av de grunder för
avgifter som avses i 10 § 2 punkten lagen om
säkerställande av att vissa effektreserver inom
elproduktionen kan användas 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses
i underpunkt a 5 000 euro,

11) ärenden som gäller utsläppstillstånd för
växthusgaser:

a) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkten
a lagen om utsläppshandel 580 euro,

b) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 4 § lagen om utsläppshandel 300 euro,

c) beslut om utsläppstillstånd för ett olje-
raffinaderi 4 700 euro,

d) beslut om utsläppstillstånd för ett koks-
verk 1 100 euro,

e) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten
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lagen om utsläppshandel och som hör till
stålindustrin 4 700 euro,

f) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten
lagen om utsläppshandel och som hör till
mineralindustrin 1 800 euro,

g) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten
lagen om utsläppshandel och som hör till
skogsindustrin 2 200 euro,

h) beslut om utsläppstillstånd för en pet-
rokemisk anläggning som avses i 2 § 1 mom.
5 punkten underpunkten a lagen om utsläpps-
handel 4 700 euro,

i) beslut om utsläppshandel för en anlägg-
ning som tillverkar stenull eller kimrök och
som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten under-
punkten b lagen om utsläppshandel 1 800
euro,

j) beslut om ändring av utsläppstillstånd för
förbränningsanläggning som avses i under-
punkt a 300 euro,

k) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för förbränningsanläggning som avses i un-
derpunkt b 150 euro,

l) beslut om ändring av utsläppstillstånd för
oljeraffinaderi 1 900 euro,

m) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för koksverk 600 euro,

n) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som hör till stålindustrin
1 900 euro,

o) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för anläggning som hör till mineralindustrin
1 000 euro,

p) ändring av utsläppstillstånd för anlägg-
ning som hör till skogsindustrin 1 500 euro,

q) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en petrokemisk anläggning 1 900 euro,

r) beslut om ändring av utsläppstillstånd för
en anläggning som tillverkar stenull eller
kimrök 1 000 euro,

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkterna a–i i 11 punkten tas ut också när
ändringen av de anvisningar om kontroll av
utsläppen i gemenskapen som kommissionen
gett med stöd av Europaparlamentets och
rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för
handel med utsläppsrätter för växthusgaser
och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG
förutsätter att tillståndsvillkoren för anlägg-
ningen justeras.

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkt a i 11 punkten tas inte ut särskilt utöver
tillståndsavgifterna enligt underpunkterna
c—i när förbränningsanläggningen utgör en
fast del av en anläggning enligt underpunk-
terna c—i och verksamhetsutövaren ansöker
om tillstånd för hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i under-
punkt d i 11 punkten tas inte ut när ett
koksverk utgör en teknisk eller funktionell
helhet med en järn- eller stålfabrik som avses
i underpunkt b i 2 § 1 mom. 2 punkten lagen
om utsläppshandel och verksamhetsutövaren
ansöker om tillstånd för hela anläggningen.

12) beslut om godkännande av en kontrol-
lör i enlighet med lagen om utsläppshandel:

a) beslut om godkännande av kontrollör
3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av en kontrollör 1 500 euro.

5 §

Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av stamnätsinnehavare tas av nätinnehavarna
ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av
distributions- och regionnätsinnehavarna ut-
gör 1,15 promille av försäljningsintäkterna
under den senast avslutade redovisningspe-
rioden, dock minst 6 000 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinne-
havare som har ålagts systemansvar är
300 000 euro.

6 §

Fastställande av avgifter för övervakning av
elnätsinnehavare

Med försäljningsintäkter av nätverksamhe-
ten avses summan av omsättningen av nät-
verksamheten minskad med försäljningens
korrektivposter, såsom mervärdesskatt och
kreditförluster, och övriga intäkter av nätaf-
färsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör
grund för fastställandet av övervakningsav-
giften avviker från kalenderåret, omvandlas
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försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamhe-
ten när övervakningsavgiften fastställs så att
de motsvarar ett år genom att de multipliceras
med talet 12 och divideras med redovisnings-
periodens längd i månader.

7 §

Avgifter för övervakning av naturgasnätsin-
nehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av naturgasnätsinnehavare tas av nätinneha-
varna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som skall tas ut av
naturgasnätsinnehavarna är 180 euro per
miljon naturgaskubikmeter som nätinnehava-
ren överförde i sitt nät under föregående år,
dock minst 5 000 euro, om den mängd
naturgas som har överförts har varit högst 5
miljoner kubikmeter, och minst 6 000 euro,
om den mängd naturgas som har överförts har
varit mer än 5 miljoner kubikmeter. Över-
vakningsavgiften är dock högst 50 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasinne-

havare som har ålagts systemansvar är
100 000 euro.

8 §

Registeravgifter som gäller utsläppshandels-
registret

För utsläppshandelsregistret som upprätt-
hålls av Energimarknadsverket tas avgifter ut
av dem som använder registret enligt föl-
jande:

1) avgift för att öppna ett konto 50 euro,
2) bruksavgift för ett konto 0,012 euro för

varje utsläppsrätt under ett år, dock minst
80 euro och högst 4 700 euro per år.

När bruksavgiften för ett konto räknas ut
används det antal utsläppsrätter som i ge-
nomsnitt finns på kontot under kalenderåret.

9 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1
januari 2007 och gäller till utgången av 2007.

Helsingfors den 20 december 2006

Handels- och industriminister Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen Arto Rajala
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