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Lag

Nr 252

om ändring av miljöskyddslagen

Given i Helsingfors den 21 april 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i miljöskyddslagen av den 4 februari 2000 (86/2000) 3 § 1 mom. 2 punkten, det
inledande stycket i 15 § 1 mom., 16—18 §, 24 § 2 och 3 mom., 27 § 1 mom., 31 § 2 och 4
mom., 38 § 3 mom., 46 § 5 mom., 51 och 53 §, 60 § 1 mom., 62—64 §, 64 a § 2 mom., rubriken
för 77 §, 78 § 3 mom., 79 § 2 mom., 84 § 2 mom., 95 §, 96 § 1 och 2 mom., 98 §, 99 § 4
mom., 101 §, 110 a § 4 mom. samt 112 § 3 mom.,
av dem 17 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 586/2001 samt 64 a § 2 mom., 96 § 2 mom.

och 110 a § 4 mom. sådana de lyder i lag 944/2002, samt
fogas till 22 §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda lag 586/2001, ett nytt 4 mom., till
31 § ett nytt 4 mom., varvid det ändrade 4 mom. blir 5 mom., till 34 § ett nytt 3 mom., till
35 § ett nytt 4 mom., till 40 § ett nytt 2 mom., till 46 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna
506/2002 och 1300/2004, ett nytt 6 mom., till 77 § ett nytt 2 mom. samt till lagen nya 97
a och 101 a § som följer:

3 §

Definitioner

I denna lag avses med
— — — — — — — — — — — — —
2) verksamhet som medför risk för föro-
rening av miljön inrättande eller användning
av en anläggning samt därtill i tekniskt och
funktionellt hänseende nära ansluten verk-
samhet eller användning av ett område eller

anordnande av verksamhet på ett sätt som kan
leda till förorening av miljön,
— — — — — — — — — — — — —

15 §

Ämnen, preparat och produkter

Om användningen av ett bränsle, en pro-
dukt som innehåller organiska lösningsmedel
eller ett ämne, ett preparat eller en produkt
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som negativt påverkar atmosfären orsakar
utsläpp som med fog kan antas medföra
olägenhet för hälsan eller risk för förorening
av miljön, kan genom förordning av statsrådet
bestämmelser utfärdas om
— — — — — — — — — — — — —

16 §

Andra förordningar

Genom förordning av statsrådet kan dess-
utom, för genomförande av Europeiska ge-
menskapens rättsakter eller för uppfyllande av
Finlands internationella förpliktelser, utfärdas
bestämmelser om
1) miljötillstånds giltighet samt om juster-
ing av miljötillstånd och om tillståndsvillkor,
2) verksamhetsutövarens skyldighet att till
en myndighet som anges genom förordning
ge information om de kemikalier som an-
vänds inom verksamhet som medför risk för
förorening av miljön, om de utsläpp och det
avfall som uppkommer av verksamheten samt
om det avfall som tagits emot inom verk-
samheten,
3) övriga krav som behövs för hindrande av
förorening av miljön och som kan jämföras
med kraven i 11—15 §.

17 §

Beviljande av undantag

Miljöministeriet kan bevilja undantag från
bestämmelserna i en förordning av statsrådet
som har givits med stöd av 11—16 § på de
grunder som anges i den.
Undantag beviljas på ansökan. Innan un-
dantag beviljas skall miljöministeriet ge den
regionala miljöcentralen, kommunen och en i
92 § avsedd registrerad sammanslutning
tillfälle att bli hörda med anledning av
ansökan. Beslutet skall delges i enlighet med
förvaltningslagen (434/2003).
Bestämmelser om undantag i samband med
gemensamt genomförande finns i 111 §.

18 §

Hushållsavloppsvatten

Genom förordning av statsrådet kan i fråga

om avloppsvatten från vattenklosetter och
annat hushållsavloppsvatten utfärdas bestäm-
melser om reningsanläggningar och renings-
metoder, samlingsbrunnar, användning och
underhåll av sådana anläggningar samt om
infiltrationsområden och avlägsnande av
slam, särskilt med beaktande av målen för det
riksomfattande vattenskyddet.
Den kommunala miljövårdsmyndigheten

kan på ansökan bevilja undantag fastighetsvis
för högst fem år i sänder från den skyldighet
som föreskrivs genom förordning av statsrå-
det. Undantag kan beviljas, om de åtgärder
som förutsätts i förordningen enligt en hel-
hetsbedömning är oskäliga för en fastighet-
sinnehavare när det gäller att uppfylla kraven
på behandling av fastighetens avloppsvatten
och om belastningen för miljön kan anses
vara ringa.

22 §

Tillsynsmyndigheter

— — — — — — — — — — — — —
Arbetskrafts- och näringscentralen överva-

kar efterlevnaden av denna lag och de
bestämmelser som utfärdats med stöd av den
till den del det är fråga om tillsyn över
efterlevnaden av de föreskrivna verksamhets-
krav som avses i rådets förordning (EG) nr
1782/2003 om upprättande av gemensamma
bestämmelser för system för direktstöd inom
den gemensamma jordbrukspolitiken och om
upprättande av vissa stödsystem för jordbru-
kare. Arbetskrafts- och näringscentralen skall
underrätta den kommunala miljövårdsmyn-
digheten eller den regionala miljöcentralen
om brister som den uppdagar i samband med
tillsynen för eventuella åtgärder från dessa
myndigheters sida enligt den behörighet de
har med stöd av denna lag. Genom förordning
av statsrådet utfärdas i övrigt vid behov
närmare bestämmelser om tillsynen och sa-
marbetet mellan tillsynsmyndigheterna.

24 §

Övriga myndigheter och inrättningar

— — — — — — — — — — — — —
Sådant typgodkännande som avses i 13 § 2
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mom. ges, så som bestäms genom förordning
av statsrådet, av Fordonsförvaltningscentra-
len, Forskningscentralen för jordbruk och
livsmedelsekonomi eller någon annan myn-
dighet som anges genom förordning av
statsrådet.
Miljöministeriet kan förordna en inrättning
som avses i 1 mom. eller någon annan
inrättning som uppfyller kraven att sköta
uppgiften som besiktningsorgan eller motsva-
rande inrättning i anslutning till typgodkän-
nandet enligt 13 § 2 mom. Närmare bestäm-
melser om de krav som ställs på en sådan
inrättning och om tillsynen över att kraven
följs utfärdas genom förordning av statsrådet.
Ministeriet kan återkalla förordnandet, om
inrättningen inte uppfyller kraven enligt för-
ordningen. Vid fullgörandet av offentliga
förvaltningsuppgifter som avses i denna lag
skall inrättningen iaktta lagen om offentlighet
i myndigheternas verksamhet (621/1999),
lagen om elektronisk kommunikation i myn-
digheternas verksamhet (13/2003), förvalt-
ningslagen och språklagen (423/2003).

27 §

Datasystemet för miljövårdsinformation

De regionala miljöcentralerna och Finlands
miljöcentral upprätthåller datasystemet för
miljövårdsinformation, vilket innehåller be-
hövliga uppgifter om
1) sådana beslut av miljötillståndsmyn-
digheterna och tillsynsmyndigheterna som
avses i denna lag,
2) rapporter och observationer i samband
med tillstånden och anmälningarna,
3) sådant som skall införas i det avfallsre-
gister som avses i avfallslagen,
4) uppföljning och forskning som gäller
miljöns tillstånd i samband med verkstäl-
ligheten av denna lag,
5) de kemikalier som används inom verk-
samhet som medför risk för förorening av
miljön, om de utsläpp och det avfall som
uppkommer av verksamheten samt om det
avfall som tagits emot inom verksamheten,
6) annat som behövs för verkställigheten av
denna lag.
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Behörig tillståndsmyndighet

— — — — — — — — — — — — —
Den regionala miljöcentralen avgör andra

tillståndsansökningar än sådana som avses i 1
mom., om
1) verksamhetens miljökonsekvenser i be-

tydande omfattning berör ett större område än
den kommun där verksamheten skall placeras
eller om det av någon annan orsak är
motiverat att den regionala miljöcentralen
avgör ärendet,
2) tillståndet behövs med stöd av 28 § 2

mom. 1 punkten,
3) tillståndet behövs uteslutande med stöd

av 29 §, eller
4) tillståndet behövs för behandling av

förorenade marksubstanser.
— — — — — — — — — — — — —
Om tillstånd för verksamheterna skall

sökas i enlighet med 35 § 4 mom., avgörs
ärendet om tillstånd för de olika verksamhe-
terna av miljötillståndsverket redan om en
enda av verksamheterna är sådan att verket är
behörigt att avgöra tillståndsärendet. I annat
fall avgörs ärendet av den regionala miljö-
centralen redan om en enda av verksamhe-
terna är sådan att centralen är behörig att
avgöra tillståndsärendet.
Närmare bestämmelser om verksamheter

som avses i 1 mom. 1 punkten och 2 mom.
1 punkten utfärdas genom förordning av
statsrådet.

34 §

Tillståndsmyndighetens regionala behörighet

— — — — — — — — — — — — —
Den regionala miljöcentralen avgör ett

tillståndsärende som annars faller inom den
kommunala miljövårdsmyndighetens behö-
righet, om verksamheten eller verksamhe-
terna har placerats inom flera miljövårdsmyn-
digheters verksamhetsområden.

35 §

Tillståndsansökan

— — — — — — — — — — — — —
Om det mellan flera tillståndspliktiga verk-
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samheter som har placerats inom samma
verksamhetsområde finns ett sådant tekniskt
och funktionellt samband att det är nödvän-
digt att deras miljökonsekvenser eller avfalls-
hantering granskas tillsammans, skall tillstånd
för verksamheterna sökas samtidigt med olika
tillståndsansökningar eller gemensamt med en
enda tillståndsansökan. Tillstånd kan dock
sökas separat, om ansökan inte gör det
nödvändigt att justera det giltiga tillståndet för
andra verksamheter.

38 §

Information om tillståndsansökan

— — — — — — — — — — — — —
I fråga om hörande gäller i övrigt förvalt-
ningslagen. När det gäller en samfällighets
ickekonstituerade delägarlag skall på delgiv-
ningen tillämpas 16 kap. 8 § i vattenlagen.

40 §

Samtidig behandling av tillstånd för olika
verksamheter

— — — — — — — — — — — — —
Har ett tillståndsärende som gäller verk-
samheter enligt 35 § 4 mom. anhängiggjorts
med olika tillståndsansökningar, skall ansök-
ningarna behandlas och avgöras samtidigt
med beaktande av den helhet som verksam-
heterna bildar.

46 §

Kontrollvillkor

— — — — — — — — — — — — —
I sådana fall som avses i 3 och 4 mom. skall
beslut fattas med iakttagande av förvaltnings-
lagen, om inte beslutet fattas i samband med
att tillståndet beviljas eller ändras. Beslutet
kan ändras på tjänstens vägnar eller på
yrkande av tillståndshavaren, tillsynsmyn-
digheten, en myndighet som bevakar allmänt
intresse, kommunen eller en part som orsakas
olägenhet. Beslutet meddelas efter anslag och
om beslutet skall informeras så som i 53 och
54 § föreskrivs om hur ett miljötillståndsbe-
slut ges och om information om miljötill-
ståndsbeslut.

Rättelse i beslut enligt 4 mom. av en av
tillståndsmyndigheten förordnad myndighet
kan sökas skriftligen hos tillståndsmyndighe-
ten inom 30 dagar efter anslaget. Ändring i
tillståndsmyndighetens beslut med anledning
av rättelseyrkande söks så som anges i 96 §.

51 §

Förhållandet mellan tillståndsvillkor och mi-
nimikrav i en förordning

Ett tillståndsvillkor kan vara strängare än
ett specificerat minimikrav i fråga om mil-
jöskyddet enligt en förordning av statsrådet
som har utfärdats med stöd av denna lag eller
avfallslagen
1) för att förutsättningarna för beviljande

av tillstånd skall uppfyllas,
2) för tillgodoseende av ett miljökvalitets-

krav i en förordning,
3) för att skydda vatten, eller
4) för att tillämpa den bästa tillgängliga

tekniken, om så föreskrivs i en förordning av
statsrådet om genomförande av Europeiska
gemenskapens rättsakter.

53 §

Hur ett tillståndsbeslut ges

Ett beslut som gäller ett tillstånd meddelas
efter anslag, och beslutet anses ha kommit
dem som har rätt att överklaga till kännedom
när det meddelades.
Information om meddelande av ett beslut

enligt 1 mom. skall ges på anslagstavlan hos
den myndighet som fattat beslutet före den
dag beslutet meddelas. Informationen skall
innehålla uppgift om myndigheten, ärendets
natur, den dag då beslutet meddelas och
besvärstiden. Informationsmeddelandet skall
vara uppsatt på anslagstavlan hos den myn-
dighet som fattat beslutet under minst den tid
inom vilken beslutet kan överklagas genom
besvär. Beslutet skall vara tillgängligt den dag
det enligt informationsmeddelandet medde-
las.
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60 §

Tillfällig verksamhet som orsakar buller och
skakningar

Verksamhetsutövaren skall till den kom-
munala miljövårdsmyndigheten göra en
skriftlig anmälan om åtgärder eller händelser
som orsakar tillfälligt buller eller skakningar,
såsom byggande eller offentliga tillställning-
ar, om bullret eller skakningarna kan antas bli
speciellt störande. Om ett projekt genomförs
på flera kommuners område, skall anmälan
göras till den regionala miljöcentral inom vars
verksamhetsområde bullret eller skakning-
arna huvudsakligen framträder.
— — — — — — — — — — — — —

62 §

Exceptionella situationer

Om det på grund av en olycka eller
produktionsstörning, rivning av en konstruk-
tion eller anläggning eller av någon annan
därmed jämförbar orsak uppstår utsläpp eller
avfall i en utsträckning som medför direkt och
uppenbar risk för förorening av miljön eller
som på grund av avfallets mängd eller
beskaffenhet föranleder särskilda avfallshan-
teringsåtgärder, skall den för verksamheten
ansvarige eller avfallsinnehavaren utan dröjs-
mål underrätta tillsynsmyndigheten om saken.
Om det av någon annan än i 1 mom. avsedd
orsak som är oberoende av verksamheten eller
av någon oförutsebar orsak uppkommer en
oväntad situation som leder till att till-
ståndsvillkoren tillfälligt inte kan uppfyllas,
skall verksamhetsutövaren underrätta tillsyns-
myndigheten om saken.

63 §

Hörande

En anhängig anmälan som avses i 60 och
61 § skall offentliggöras och parterna skall
höras i enlighet med förvaltningslagen, om
den anmälda verksamheten väsentligt kan
påverka allmänt eller enskilt intresse. En
anhängig anmälan som avses i 62 § skall
offentliggöras och parterna skall höras på

motsvarande sätt, om det finns särskilda skäl
till detta.

64 §

Behandling av anmälningar

En myndighet skall med anledning av en
anmälan meddela ett beslut som kan innehålla
behövliga föreskrifter om hindrande av för-
orening av miljön till följd av verksamheten,
kontroll av verksamheten, information till det
berörda områdets invånare samt om fullgö-
rande av skyldigheterna enligt avfallslagen i
samband med anordnandet av verksamheten.
Myndigheten kan förbjuda eller avbryta an-
nan verksamhet än sådan som bedrivs med
stöd av tillstånd, om det inte är möjligt att
genom föreskrifterna i tillräcklig utsträckning
minska de betydande olägenheter som orsakas
allmänt eller enskilt intresse. Beslutet med-
delas efter anslag, och om beslutet skall
informeras så som i 53 och 54 § föreskrivs om
hur ett miljötillståndsbeslut ges och om
information om miljötillståndsbeslut.
Föreskrifter kan meddelas eller en verk-

samhet förbjudas även om anmälningsskyl-
digheten har försummats.
I de situationer som avses i 62 § kan

tillsynsmyndigheten på de villkor som den
bestämmer godkänna en nödvändig, kortvarig
avvikelse från en skyldighet som grundar sig
på denna lag eller avfallslagen. Avvikelsen
får inte medföra olägenhet för hälsan eller
betydande förorening av miljön eller risk för
detta. Beslut om avvikelse fattas av den
regionala miljöcentralen, om det faller inom
den regionala miljöcentralens eller miljötill-
ståndsverkets behörighet att behandla till-
ståndsärendet. Efter avvikelsen skall tillsyns-
myndigheten vid behov inleda ärendet hos
tillståndsmyndigheten så som i 58 § före-
skrivs om ändring av tillståndsvillkoren.

64 a §

Exceptionella situationer i vissa förbränn-
ingsanläggningar

— — — — — — — — — — — — —
Den regionala miljöcentralen kan med

anledning av en anmälan meddela ett beslut
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som kan innehålla föreskrifter beträffande
anläggningens verksamhet eller förbjuda eller
avbryta verksamheten, om detta behövs för
genomförande av skyldigheterna enligt Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2001/80/EG om begränsning av utsläpp till
luften av vissa föroreningar från stora för-
bränningsanläggningar. Beslutet meddelas ef-
ter anslag, och om beslutet skall informeras
så som i 53 och 54 § föreskrivs om hur ett
miljötillståndsbeslut ges och om information
om miljötillståndsbeslut. Närmare bestäm-
melser om utövandet av miljöcentralens här
avsedda behörighet utfärdas genom förord-
ning av statsrådet.

77 §

Utredningsskyldighet och bedömning av sa-
neringsbehovet

— — — — — — — — — — — — —
Vid bedömning av behovet av sanering av
mark och grundvatten som förorenats skall
hänsyn tas till det förorenade områdets, dess
omgivnings och grundvattnets nuvarande
eller framtida användning samt den eventuella
fara eller olägenhet för hälsan eller miljön
som föroreningen medför.

78 §

Sanering av mark

— — — — — — — — — — — — —
Den regionala miljöcentralen granskar an-
mälan och fattar beslut med anledning av den.
Beslutet kan förenas med behövliga före-
skrifter om hur verksamheten skall ordnas och
om tillsynen. Beslutet meddelas efter anslag,
och om beslutet skall informeras så som i 53
och 54 § föreskrivs om hur ett miljötill-
ståndsbeslut ges och om information om
miljötillståndsbeslut.
— — — — — — — — — — — — —

79 §

Saneringsåläggande

— — — — — — — — — — — — —
I det beslut som avses i 1 mom. kan

myndigheten samtidigt bestämma vilka andra

åtgärder som behöver vidtas för att återställa
miljön i dess ursprungliga skick eller för att
minska eller undanröja olägenheter. Om
saneringen förutsätter behandling av mark-
substanser på det förorenade området, skall
åläggandet meddelas i tillämpliga delar med
iakttagande av bestämmelserna om miljötill-
stånd och bestämmelserna i 13 kap.

84 §

Åtgärder vid överträdelser eller försummel-
ser

— — — — — — — — — — — — —
När det gäller tillståndspliktig verksamhet

meddelas åläggandet av den enligt 31 §
behöriga tillståndsmyndigheten eller av den
myndighet som med stöd av 33 § beviljat
tillstånd för verksamheten. I annat fall med-
delas åläggandet av tillsynsmyndigheten.
— — — — — — — — — — — — —

95 §

Anordnande av tillsyn

För anordnande av tillsyn enligt denna lag
skall den regionala miljöcentralen göra upp en
tillsynsplan. Bestämmelser om innehållet i
planen utfärdas vid behov genom förordning
av miljöministeriet.
Vid behov kan genom förordning av

miljöministeriet utfärdas närmare bestämmel-
ser om utförande av de inspektioner som
förutsätts i denna lag och om anordnande av
tillsyn. Genom en förordning av statsrådet
som annars utfärdas med stöd av denna lag
kan dessutom bestämmas om åtgärder i
anslutning till tillsynen i syfte att säkerställa
effektiv tillsyn.
Miljöministeriet kan ge tillsynsmyndighe-

terna närmare allmänna anvisningar om till-
synen över att denna lag iakttas.

880 Nr 252



14 kap.

Sökande av ändring och verkställande av
beslut

96 §

Sökande av ändring

I ett beslut som en myndighet har meddelat
med stöd av denna lag får ändring sökas
genom besvär hos Vasa förvaltningsdomstol
så som anges i förvaltningsprocesslagen.
Besvärsskriften med bilagor avseende ett
miljötillståndsbeslut skall tillställas den myn-
dighet som har fattat beslutet. Myndigheten
skall underrätta Vasa förvaltningsdomstol om
ett miljötillståndsbeslut och besvären ome-
delbart efter det att besvärstiden har gått ut.
Besvär över statsrådets och miljöministe-
riets beslut anförs hos högsta förvaltnings-
domstolen så som anges i förvaltningspro-
cesslagen.
— — — — — — — — — — — — —

97 a §

Sökande av ändring i vissa fall

Besvär över myndighetsbeslut om typgod-
kännande anförs i enlighet med förvaltnings-
processlagen.
Den vars rätt eller fördel saken kan beröra
får söka rättelse i ett beslut av ett besikt-
ningsorgan eller en annan motsvarande in-
rättning som avses i 24 § 3 mom. hos den som
fattat beslutet inom 14 dagar från delfåendet.
Anvisning om rättelseyrkande skall fogas till
beslutet. I ett beslut genom vilket ett rättel-
seyrkande har avslagits får ändring sökas
genom besvär hos förvaltningsdomstolen så
som anges i förvaltningsprocesslagen.

98 §

Hörande med anledning av besvär

Den myndighet som har meddelat ett
miljötillståndsbeslut skall offentliggöra bes-
vären över beslutet genom att under minst 14
dagar kungöra dem på sin anslagstavla och på
de berörda kommunernas anslagstavlor. Be-
svärshandlingarna skall hållas framlagda i de

berörda kommunerna under kungörelsetiden.
Myndigheten skall dessutom ge den som
ansöker om tillstånd och de parter som saken
speciellt berör samt de myndigheter som
bevakar allmänt intresse möjlighet att avge
bemötande med anledning av besvären, om
detta inte är uppenbart onödigt. Information
om att besvär anförts skall för avgivande av
bemötande ges så som anges i förvaltnings-
lagen. Samtidigt skall myndigheten meddela
var besvärshandlingarna är framlagda samt
vart bemötandena kan lämnas inom den tid
som satts ut för avgivande av bemötande.
Den myndighet som har fattat beslutet skall

utan dröjsmål men dock senast inom 30 dagar
från utgången av den tid som satts ut för
avgivande av bemötande tillställa Vasa för-
valtningsdomstol besvärshandlingarna,
bemötandena, övriga beslutshandlingar samt
vid behov sitt utlåtande i ärendet.

99 §

Förfarandet i fullföljdsdomstolen

— — — — — — — — — — — — —
En förvaltningsdomstols beslut i ett ärende

som gäller förvaltningstvång enligt denna lag
skall delges som bevislig delgivning så som
anges i förvaltningslagen.

101 §

Verkställande av beslut trots att ändring har
sökts

Tillståndsmyndigheten kan av grundad an-
ledning och under förutsättning att verkstäl-
ligheten inte gör ändringssökandet onödigt,
på begäran av den som ansöker om tillstånd
i tillståndsbeslutet föreskriva att verksamhet-
en trots att ändring har sökts får inledas med
iakttagande av tillståndsbeslutet, om sökan-
den för det fall att tillståndsbeslutet upphävs
eller ett tillståndsvillkor ändras ställer godtag-
bar säkerhet för att miljön återställs i ur-
sprungligt skick. Kravet på ställande av
säkerhet gäller inte staten och dess inrättning-
ar och inte heller kommuner och samkom-
muner. Tillståndsmyndigheten kan vid behov
inskränka verkställigheten av tillståndsbeslu-
tet samt bestämma tidpunkten för när verks-
tälligheten kan inledas.
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Den rätt som avses i 1 mom. kan beviljas
på samma villkor på särskild ansökan som
lämnats in senast 14 dagar efter besvärstidens
utgång. Tillsynsmyndigheterna och de som
sökt ändring i ett tillståndsbeslut skall höras
om ansökan. Därefter skall ett beslut fattas
utan dröjsmål. Ändring i beslutet söks hos
Vasa förvaltningsdomstol så som anges i
förvaltningsprocesslagen. Ett beslut genom
vilket beviljats den rätt som avses i 1 mom.
skall utan dröjsmål tillställas Vasa förvalt-
ningsdomstol samt dem som sökt ändring.
En myndighet kan föreskriva att bestäm-
melser, föreskrifter, ålägganden och beslut
som avses i 46, 64, 64 a, 78, 79, 82 och
84—87 § skall iakttas trots att ändring har
sökts.

101 a §

Behandling av verkställighetsärenden i full-
följdsdomstolen

Fullföljdsdomstolen kan på grundval av
besvär upphäva en föreskrift som avses i
101 § eller ändra den eller också annars
förbjuda att ett tillståndsbeslut verkställs.
Besvär över en förvaltningsdomstols beslut i
ett ärende som gäller verkställigheten av ett
tillståndsärende får anföras hos högsta för-
valtningsdomstolen endast i samband med
besvär över huvudsaken.
Den som anfört besvär över ett miljötill-
ståndsbeslut kan i förvaltningsdomstolen yrka
att ett avgörande som avses i 101 § 2 mom.
skall upphävas eller ändras utan att det
överklagas genom särskilda besvär. I fråga
om sökande av ändring gäller i övrigt 1 mom.
i denna paragraf.
Vad som i 6 kap. i förvaltningsprocessla-
gen bestäms om verkställighet av beslut som
inte har vunnit laga kraft skall inte tillämpas

på ändringssökande enligt denna lag så att
verksamheten kan inledas utan ett lagakraft-
vunnet tillstånd eller en föreskrift som avses
i 101 §. Om det i ett tillståndsärende är fråga
om att fortsätta en befintlig verksamhet, kan
Vasa förvaltningsdomstol i sitt beslut bestäm-
ma att beslutet trots att det överklagats skall
iakttas helt eller delvis, om inte högsta
förvaltningsdomstolen bestämmer något an-
nat.

110 a §

Statsrådets beslut om miljöskyddskrav inom
en viss bransch samt förhållandet mellan

beslutet och miljötillstånd

— — — — — — — — — — — — —
Statsrådets beslut skall delges så som anges

i förvaltningslagen.

112 §

Hörande samt information om gemensamt
genomförande

— — — — — — — — — — — — —
Ministeriets beslut skall delges så som

anges i förvaltningslagen.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.
Lagens 18 § 2 mom. tillämpas på de

funktionsdugliga avloppssystem som finns
när denna lag träder i kraft samt på sådana
oanlagda system vilkas genomförande har
avgjorts i anslutning till ett bygglov före
ikraftträdandet.
På beslut av förvaltningsmyndigheter som

fattats innan lagen trädde i kraft tillämpas de
bestämmelser om sökande av ändring och
verkställighet av beslut som gällde vid ikraft-
trädandet.

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam
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Lag

Nr 253

om ändring av 15 § i hälsoskyddslagen

Given i Helsingfors den 21 april 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i hälsoskyddslagen av den 19 augusti 1994 (763/1994) 15 § 1 mom., sådant det lyder
i lag 89/2000, som följer:

15 §

Behandling av anmälan och föreskrifter som
meddelas den anmälningsskyldige

Hälsoskyddsmyndigheten granskar anmä-
lan och fattar beslut med anledning av den.
Hälsoskyddsmyndigheten kan i sitt beslut,
efter att ha hört verksamhetsidkaren, meddela

föreskrifter som behövs för att sanitära
olägenheter skall kunna förebyggas eller, om
en sanitär olägenhet inte kan hindras på något
annat sätt, förbjuda verksamheten på platsen
i fråga.
— — — — — — — — — — — — —

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam

RP 227/2004
MiUB 2/2005
RSv 8/2005
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Lag

Nr 254

om ändring av lagen om miljötillståndsverken

Given i Helsingfors den 21 april 2005

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 4 februari 2000 om miljötillståndsverken (87/2000) 3 § 3 mom. och
fogas till lagen en ny 10 a § som följer:

3 §

Tjänster och tjänstemän

— — — — — — — — — — — — —
Vid miljötillståndsverken kan dessutom
finnas miljöråd och föredragande som ut-
nämns till tjänsten för viss tid eller sköter den
som bisyssla, om antalet ärenden, ärendenas
art eller andra särskilda orsaker kräver det. Av
särskilda orsaker som beror på antalet an-
hängiga ärenden kan en föredragande utnäm-
nas till miljöråd i bisyssla för viss tid.
— — — — — — — — — — — — —

10 a §

Sammansättning med en enda avgörare

Det miljöråd som direktören förordnat
avgör ärenden som gäller
1) tillståndsansökningar enligt 1 kap. 15 §

i vattenlagen, om konsekvenserna av det
projekt som ansökan gäller i övrigt är
obetydliga med hänsyn till projektets omfatt-
ning och om inte ett allmänt eller enskilt
intresse kräver att ärendet behandlas i den
sammansättning som anges i lag,
2) projekt som avses i 2 kap. 2 § 2 mom.

i vattenlagen,
3) anmälningar som avses i miljöskydds-

lagen.
Ärenden på vilka bestämmelserna i 1 kap.

15 a eller 17 a § eller 3—9 kap. i vattenlagen
är tillämpliga skall dock alltid avgöras i den
ordning som föreskrivs i 8 eller 10 §.
Den som avgör eller föredrar ärenden som

avses i 1 mom. skall ha avlagt juris kandi-
datexamen. Det miljöråd som avgör ett ärende
skall ha den sakkunskap som ärendets art
förutsätter.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2005.

Helsingfors den 21 april 2005

Republikens President

TARJA HALONEN

Miljöminister Jan-Erik Enestam
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Statsrådets förordning

Nr 255

om ändring av förordningen om registrering av fordon

Given i Helsingfors den 21 april 2005

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
fogas till förordningen av den 18 december 1995 om registrering av fordon (1598/1995) en
ny 46 a § som följer:

46 a §

Tillfälligt bruk av pansarfordon i trafik

En sammanslutning som i Finland indu-
striellt tillverkar pansarfordon med hjul kan
av Fordonsförvaltningscentralen på ansökan
få ett i 46 § avsett provnummerintyg vilket
berättigar att för syften enligt 46 § 2 mom.
tillfälligt i trafik använda ett sådant pansar-
fordon som avses i 2 § 5 mom. i militärfor-
donsförordningen (560/1992) försett med
provnummerskyltar. En förutsättning för an-

vändning av pansarfordon i trafik är att
fordonet är försett med hjul. På provnumme-
rintyg och provnummerskyltar tillämpas dess-
utom bestämmelserna i 46 § 3 och 4 mom. Då
pansarfordon används i trafik skall dessutom
bestämmelserna i trafikministeriets beslut om
specialtransporter och specialtransportfordon
(1715/1992) tillämpas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2005.

Helsingfors den 21 april 2005

Kommunikationsminister Leena Luhtanen

Trafikråd Kari Saari
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 256

om fastighetsförrättningsavgift

Given i Helsingfors den 20 april 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 4 § lagen den
12 april 1995 om fastighetsförrättningsavgift (558/1995), sådant detta lagrum lyder i lag
1434/2001:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på arbetsersätt-
ningar och förrättningsersättningar som tas ut
för förrättningar, åtgärder och uppdrag som
avses i 1 § lagen om fastighetsförrättningsav-
gift (558/1995) samt på beräkningsgrunderna
för fastighetsförrättningsavgiften.

2 §

Timpriser för beräkning av arbetsersättning

Timpriserna för beräkning av arbetsersätt-
ningen för varje påbörjad halvtimme som
använts till en förrättning eller ett uppdrag är
per deluppdrag

Deluppdrag Timpris
euro/timme

1) Beredning av förrättningen
och upprättande av handlingar 64 ≠
2) Förrättningssammanträde 75 ≠
3) Terrängarbeten vid förrättning 68 ≠
4) Planering av skifte 75 ≠
5) Behandling av värderings- och
ersättningsärenden 75 ≠

Vid beräkning av ersättningen för arbete
som utförts i samband med en annan än i 3
eller 4 § avsedd förrättning eller åtgärd
används i tillämpliga delar timpriserna i
avgiftstabell 1 i bilagan för varje påbörjad
halvtimme.

3 §

Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift
för styckningsförrättning

Förrättningsersättning. För styckning, med
undantag av i 2 mom. avsedd styckning av
allmänt område, bestäms fastighetsförrätt-
ningsavgiften som en förrättningsersättning
som består av grundavgift och fastighetsbild-
ningsavgift. Grundavgiften är 350 euro per
förrättning. Därtill bestäms för varje styck-
ningsfastighet och mottagande fastighet en
fastighetsbildningsavgift enligt avgiftstabel-
lerna 2—4 i bilagan. För styckning av ett
outbrutet område i samband med en sådan
förrättning för vilken fastighetsförrätt-
ningsavgiften bestäms som arbetsersättning,
bestäms dock inte någon grundavgift för
styckningsfastigheten och den mottagande
fastigheten. Vid bestämmande av fastighets-
bildningsavgiften räknas inte allmänna områ-
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den som bildats med i antalet styckningsfas-
tigheter och mottagande fastigheter.
Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsav-
giften för en sådan styckning av ett allmänt
område som avses i 22 a § fastighetsbild-
ningslagen (554/1995) bestäms som arbetser-
sättning. För en styckning som lämnats
därhän, återgått eller förfallit skall fastighets-
förrättningsavgiften bestämmas som arbetser-
sättning som dock inte får bestämmas till ett
högre belopp än förrättningsavgiften för
motsvarade utförd styckning. Vid beräkning
av arbetsersättningen vid styckning används
60 euro som timpris för varje påbörjad
halvtimme.
I samband med styckning utförd annan
förrättning eller åtgärd. Om det i samband
med en styckning har verkställts fastighets-
bestämning, ägobyte, stiftats annat servitut
eller annan rättighet än vad som nämns nedan
i 4 mom., upphävts servitut eller en rättighet
enligt lagen om enskilda vägar (358/1962),
avskiljts ett område för fastigheters gemen-
samma behov eller verkställts någon annan
med dem jämförbar förrättning eller åtgärd
eller utförts andra uppgifter för bestämning av
ersättningar eller likvider än sådana som rör
förrättningskostnader, bestäms fastighetsför-
rättningsavgiften till dessa delar, med undan-
tag av behandling av befrielse från inteck-
ningar eller inskriven sytning, som arbetser-
sättning för varje påbörjad halvtimme enligt
avgiftstabell 1 i bilagan. Detsamma gäller
uppgörande av en annan karta än en råkarta
över styckningsfastigheten samt uppgörande
av delägarutredning enligt 101 § 1 mom. 5
punkten fastighetsbildningslagen i samband
med i 20 § 3 mom. fastighetsbildningslagen
avsedd styckning av strömfallslägenhet.
Stiftande av servitut eller rättighet som
ingår i fastighetsförrättningsavgiften för
styckning. Om det för stycknings- eller
stomfastigheten på moderfastighetens område
stiftas en rättighet enligt lagen om enskilda
vägar eller annat än i 154 a § fastighetsbild-
nings-lagen avsett servitut, ingår fastighets-
förrättningsavgiften för åtgärden i den för-
rättningsersättning som bestäms för styck-
ningen. Om fastighetsförrättningsavgiften för
styckning bestäms som arbetsersättning, be-
stäms fastighetsförrättningsavgiften för den
ovan avsedda åtgärden enligt timpriset för

arbetsersättningen för styckning. Vad som i
detta moment sägs om styckningsfastighet,
gäller också en fastighet som bildats av ett
outbrutet område och en mottagande fas-
tighet.
Ändring av klyvning till styckning. Om
sakägarna vid klyvning ingår ett avtal om
upplösning av samägandeförhållande till fas-
tighet som skall klyvas efter det första
sammanträdet eller då den tid som där utsatts
för ingående av detta avtal har löpt ut,
bestäms fastighetsförrättningsavgift för för-
rättning som ändrats till styckning såsom för
klyvning.

4 §

Bestämmande av fastighetsförrättningsavgift
för ett avgörande i ett ärende som gäller
befrielse från inteckning eller inskriven syt-

ning

Förrättningsersättning. Har i samband med
en förrättning ett avgörande träffats i ett
ärende som gäller att en registerenhet som
bildas eller sådana områden eller andelar i ett
samfällt område som överförs till en regis-
terenhet skall befrias från inteckning eller
inskriven sytning, bestäms som fastighetsför-
rättningsavgift för åtgärden en förrättningser-
sättning om 140 euro för varje ovan nämnd
registerenhet.
Arbetsersättning. Fastighetsförrättningsav-

giften i ett ärende som gäller befrielse från
inteckning eller inskriven sytning, bestäms
som arbetsersättning när en förrättning, i
samband med vilken ärendet har behandlats,
har inställts, återtagits eller förfallit eller när
man avstått från begäran om befrielse. Ar-
betsersättningen får dock inte bestämmas till
ett högre belopp än den förrättningsersättning
som föreskrivs i 1 mom. Vid beräkning av
arbetsersättningen används 63 euro som
timpris för varje påbörjad halvtimme.

5 §

Förrättningsersättning för sammanslagning
av fastigheter

För sammanslagning av fastigheter på
ansökan är förrättningsersättningarna föl-
jande:
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Avgörande Förrättnings-
ersättning

Sammanslagning av fastigheter
1) i fall som avses i 214 § 1
mom. och 2 mom. 2 punkten
fastighetsbildningslagen, när två
fastigheter sammanslås, 115 ≠
eller
2) i fall som avses i 214 § 2
mom. 1 punkten fastighetsbild-
ningslagen, när två fastigheter
sammanslås, 230 ≠
samt
3) tilläggsavgift för varje annan
fastighet som skall sammanslås 39 ≠

Vad som i 1 mom. 1 och 3 punkten
föreskrivs, tillämpas också när en fastighet
enligt 39 § 2 mom. lagen om samfällda skogar
(109/2003) sammanslås till en samfälld skog.

6 §

Tidpunkt för bestämning av debiteringspriset

Vid beräkning av arbetsersättningen för
förrättningar, åtgärder och uppdrag används
de timpriser som gäller vid den tidpunkt då
arbetet utförs, om inte något annat bestäms
nedan.
Förrättningsersättningen för en styckning
samt för ett avgörande i ett ärende som gäller
befrielse från inteckning eller inskriven syt-
ning bestäms enligt den förrättningsersättning
som gäller vid tidpunkten för slutsamman-
trädet. Om fastighetsförrättningsavgiften för
en ovan i detta moment avsedd förrättning
eller åtgärd bestäms som arbetsersättning,
används vid beräkningen de timpriser som
gäller vid tidpunkten för slutsammanträdet
eller beslutet om återkallande eller förfall.
Vid beräkning av arbetsersättningen för en
förrättning, en åtgärd eller ett uppdrag enligt
3 § 3 mom. som utförts i samband med
styckning, används de timpriser som gäller
vid tidpunkten för slutsammanträdet eller
beslutet om återkallande eller förfall.

7 §

Ikraftträdelse- och övergångsbestämmelser

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2005 och gäller till och med den 31 maj 2007.

Genom denna förordning upphävs jord-
och skogsbruksministeriets förordning av den
28 april 2004 om fastighetsförrättningsavgift
(314/2004).
Om klyvning som inletts innan den 1 maj

2004 har ändrats eller ändras till styckning,
bestäms fastighetsförrättningsavgiften för för-
rättningen enligt de bestämmelser som gällde
före den nämnda tidpunkten.
De bestämmelser om daglöner och ersätt-

ningar för allmänna kostnader som gällde före
ikraftträdandet av förordningen (1561/2001)
som trädde i kraft den 1 januari 2002 skall
följas när fastighetsförrättningsavgiften be-
stäms för arbeten som utförts före ikraftträ-
dandet av ovan nämnda förordning och också
för de arbeten som gjorts efter att förord-
ningen trätt i kraft vid förrättningar som
avslutats före ikraftträdandet av nämnda
förordning. Vid beräkning av ovan avsedda
arbetstidsersättningar och ersättningar för
allmänna kostnader för avslutade förrättning-
ar används i fråga om arbeten som utförts
efter ikraftträdandet av ovan nämnda förord-
ning de daglöner och ersättningar för all-
männa kostnader som var i kraft den 31
december 2001. Vad som bestäms ovan i
detta moment, gäller inte styckningar som
avses i 6 § 2 och 3 mom. och i samband med
dem utförda andra förrättningar, åtgärder och
uppdrag samt avgöranden i ärenden som
gäller befrielse från inteckning eller inskriven
sytning.
Om fastighetsförrättningsavgiften för en

styckning eller för en förrättning, en åtgärd
eller ett uppdrag som utförts i samband med
en styckning eller fastighetsförrättningsavgif-
ten i ett ärende som gäller befrielse från
inteckning eller inskriven sytning skall be-
stämmas som arbetsersättning, bestäms fas-
tighetsförrättningsavgiften för arbeten som
utförts före ikraftträdandet av förordning
(1561/2001) som arbetstidsersättning och er-
sättning för allmänna kostnader enligt daglö-
ner och ersättningar för allmänna kostnader
som var i kraft den 31 december 2001 och för
arbeten som utförts efter denna tidpunkt som
arbetsersättning enligt förordning som gällde
vid tidpunkten för slutsammanträdet eller
beslutet om återkallande eller förfall.
Om lantmäteriavgiften för en klyvning som
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anhängiggjorts före den 1 maj 1994 borde ha
bestämts som arealersättning, bestäms fas-
tighetsförrättningsavgiften för förrättningen
som arealersättning enligt det beslut som
gällde före den nämnda tidpunkten.

Ovan i 4—6 mom. nämnda daglöner och
arealersättningar i mark vilka grundar sig på
tidigare bestämmelser omvandlas till euro
genom att beloppet divideras med 5,94573
och slutsumman avrundas till närmaste cent.

Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare Martti Niemelä
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  Nr 256   
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                   Bilaga 
 
 
 
 
Tabell 1 
  
  
Vid beräkning av arbetsersättningen för en förrättning eller åtgärd som utförts i sam-
band med en förrättning används för varje påbörjad halvtimme följande timpris 
  

Förrättning eller åtgärd Timpris 
euro/timme 

1) Styckning 60 € 
2) Styckning av allmänt område 60 € 
3) Behandling av fristående område 69 € 
4) Överföring av andel i samfällt område eller bildande till lä-
genhet 

  
63 € 

5) Behandling av särskild förmån 64 € 
6) Behandling av särskild rättighet 63 € 
7) Bildande av samfällt område eller fogande av ett område till 
samfällt område  

  
63 € 

8) Bildande av samfälld skog  69 € 
9) Fogande av ett område till samfälld skog 64 € 
10) Klyvning eller annat skifte  76 € 
11) Bestämmande av ersättningar, likvider 67 € 
12) Utomstående fastigheters servitutsrättigheter 63 € 
13) Servitut utanför förrättningsområdet 63 € 
14) Avskiljande av område till samfällt 63 € 
15) Extra arbeten som gäller kartan 60 € 
16) Delägarutredning 69 € 
17) Annan fastighetsbestämning 69 € 
18) Annat extra uppdrag 63 € 
19) Rågång 60 € 
20) Ägobyte och ägoreglering 63 € 
21) Inlösning av tillandning eller samfällt område 75 € 
22) Inlösning av del av byggnadsplats eller tomt 75 € 
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Tabell 2 
  
  
Fastighetsbildningsavgifter för styckning 
  
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha 

  
Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt  

  en eller två nya fastighe-
ter 

tre eller fyra nya fas-
tigheter 

fem eller flera nya 
fastigheter 

    0,1  420 €  290 €  260 € 
  1   460 €  370 €  330 € 
  5   620 €  570 €  490 € 
 20  980 €  740 €  640 € 
 60 1190 € 1010 €  910 € 
100 1630 € 1570 € 1570 € 
200 2710 € 2710 € 2710 € 
500 5080 € 5080 € 5080 € 

Varje därpåföljande 
500 ha 

  
1860 € 

  
1860 € 

  
1860 € 
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Tabell 3 
  
  
Styckning när den betalningsskyldige har öppnat rålinjerna och röslagt rårna. Arbetena 
har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt. 
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha  

Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt   

  en eller två nya fastighe-
ter  

tre eller fyra nya fas-
tigheter  

fem eller flera nya 
fastigheter  

    0,1  310 €  260 €  230 € 
  1   340 €  310 €  270 € 
  5   480 €  400 €  380 € 
 20  560 €  460 €  450 € 
 60  830 € 660 €  640 € 
100 1030 € 1020 € 1020 € 
200 1860 € 1860 € 1860 € 
500 3030 € 3030 € 3030 € 

Varje därpåföljande 
500 ha 

  
1550 € 

  
1550 € 

  
1550 € 

  
Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit 
utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetet duger, kan fastighetsbildningsavgif-
ten för styckning bestämmas enligt tabell 3 under förutsättning att kompletteringsarbetet är 
ringa och det kan utföras i samband med terrängarbetena.  
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Tabell 4 
  
  
Utan terrängarbeten utförd styckning av separat skifte samt styckning vid vilken den 
betalningsskyldige har utfört alla terrängarbeten som förutsätts vid styckning. Arbetena 
har i sin helhet utförts enligt ställda krav och på ett godtagbart sätt. 
  
Arealen av en styck-
ningsfastighet eller 
arealen av till motta-
gande fastighet över-
förda områden högst 
ha  

Fastighetsbildningsavgift för varje styckningsfastighet och mottagande 
fastighet när det vid förrättningen genom styckningar som avses i ta-
bellerna 2-4 har bildats sammanlagt  

  en eller två nya fastighe-
ter  

tre eller fyra nya fas-
tigheter  

fem eller flera nya 
fastigheter  

    0,1 250 € 220 € 200 € 
  1  270 € 240 € 220 € 
  5  340 € 290 € 260 € 
 20 390 € 330 € 290 € 
 60 490 € 380 € 330 € 
100 530 € 440 € 390 € 
200 600 € 500 € 500 € 
500 750 € 750 € 750 € 

Varje därpåföljande 
500 ha  

  
210 € 

  
210 € 

  
210 € 

  
  
Om det är nödvändigt att komplettera det arbete som den betalningsskyldige utfört eller låtit 
utföra, utöver att lantmäteribyrån kontrollerar om arbetena duger, kan fastighetsbildningsav-
giften för styckning bestämmas enligt tabell 4 under förutsättning att arbetstids- och övriga 
kostnader för lantmäteribyrån för kompletteringsarbetet är ringa jämfört med de kostnader 
som lantmäteribyrån skulle ha åsamkats ifall lantmäteribyrån varit tvungen att utföra arbetet i 
sin helhet. 
  
  
  
  



Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Nr 257

om lantmäteriverkets avgifter

Given i Helsingfors den 20 april 2005

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets 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 348/994, 5 § lagen den 8 mars 1991 om lantmäteriverket (505/1991), sådant detta lagrum
lyder delvis ändrat i lag 1630/1993, samt 5 § 3 och 4 mom. lagen den 18 juli 1980 om
köpeskillingsregister över fastigheter (552/1980), sådana dessa lagrum lyder i lag 1030/1994:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om när lant-
mäteriverkets prestationer skall vara avgifts-
belagda och grunderna för avgifterna samt
storleken av fasta avgifter för offentligrätts-
liga prestationer.
Denna förordning tillämpas inte på de
avgifter för lantmäteriverkets prestationer om
vilka bestäms med stöd av lagen om fas-
tighetsförrättningsavgift (558/1995), fas-
tighetsregisterlagen (392/1985) eller lagen
om ett fastighetsdatasystem och anslutande
informationstjänster (453/2002).

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Sådana i 6 § lagen om grunderna för
avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda
offentligrättsliga prestationer för vilka i en-
lighet med bilagan till denna förordning
uppbärs en fast avgift som bestäms på basis
av det genomsnittliga självkostnadsvärdet är
1) godkännande av baskartan för detalj-
plan,
2) ändring av en bys namn,
3) ändring av registerenhetens namn,
4) ändring av fastighetens art,
5) utfärdande av inlösningstillstånd enligt
5 § 2 mom. (476/1996) inlösningslagen,
6) beviljande av tillstånd som avses i 59 §
1 mom. (603/1977) inlösningslagen till för-
handsbesittningstagande som lämnas särskilt,

7) överföring av en särskild rättighet som
avses i 72 c § (476/1996) inlösningslagen och
en anteckning om överföringen i fastighets-
registret,
8) byte av sökande av inlösen vilket avses

i 76 § inlösningslagen (1433/2001), i de fall
då ansökan görs efter det att inlösningsför-
rättningen har avslutats men innan inlösning-
en är slutförd, samt
9) överlåtande av uppgifter ur köpeskil-

lingsregistret över fastigheter till myndigheter
med stöd av lag eller förordning.
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-

ner för vilka bestäms en avgift enligt den
arbetstid som använts för producering av
prestationen är

Prestation Arbetstidens pris
euro/timme

1) ändring i byindelningen, 55 ≠
2) beslut om sammanslagning

av samfällda områden varom stad-
gas i 2 b § 1 mom. (456/2004)
fastighetsregisterlagen, 65,50 ≠
3) ändring av användningssyftet

för en särskild rättighet som avses
i 72 d § inlösningslagen
(1433/2001) och en anteckning om
ändringen i fastighetsregistret,
samt 65,50 ≠
4) givande av utlåtande avsett i

91 h § markanvändnings- och
bygglagen (222/2003) 74 ≠

I de fall som avses i 2 mom. 3 punkten
uppbärs hos sökanden också de kopierings-
och postkostnader som föranleds av det att
lantmäteribyrån delger områdets ägare och
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rättsinnehavare det beslut genom vilket an-
vändningssyftet har ändrats.

3 §

Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

För beslut som fastighetsregisterföraren
fattar på eget initiativ om prestation som
avses i 2 § 1 mom. 2, 3 eller 4 punkten eller
i 2 mom. 1 eller 2 punkten uppbärs ingen
avgift. Införandet i fastighetsregistret som
avses i 2 a § fastighetsregisterlagen
(456/2004) görs avgiftsfritt.
Beslut av fastighetsregisterföraren om änd-
ring av fastighetens art till lägenhet eller tomt
ges avgiftsfritt då ärendet har anhängiggjorts
på inskrivningsmyndighetens initiativ.

4 §

Avgiftsbelagda prestationer som prissätts
enligt företagsekonomiska grunder

Avgiftsbelagda prestationer som lantmäte-
riverket prissätter enligt företagsekonomiska
grunder är:
1) fixpunktsmaterial,
2) flygbildmaterial och utgivningstillstånd
som gäller detta,
3) terrängkartmaterial och atlaser samt
överlåtande av nyttjanderätter som gäller
dessa,
4) service som hör till samanvändningen av
geografisk information,

5) programvaror och överlåtande av nytt-
janderätter som gäller dem,
6) andra än i 2 § 1 mom. 9 punkten avsedda

prestationer som anknyter sig till köpeskil-
lingsregistret över fastigheter,
7) utbildningstjänster,
8) konsulttjänster och utredningar,
9) intyg,
10) utdrag och kopior,
11) sändande och postning av handlingar

och övrigt material,
12) sammankallande av ett icke konstitu-

erat delägarlags stämma och övriga arrange-
mang som avses i 10 § 2 mom. lagen om
samfälligheter (686/2000),
13) andra än i 1 – 12 punkten nämnda, till

fackområdet hörande prestationer som utförs
på beställning,
14) tillfällig användning av lokaliteter,

inventarier och utrustning som lantmäteriver-
ket förfogar över,
15) publikationer, samt
16) andra prestationer som är jämförbara

med de som nämns ovan.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2005 och gäller till och med den 31 december
2007.

Helsingfors den 20 april 2005

Jord- och skogsbruksminister Juha Korkeaoja

Regeringssekreterare Martti Niemelä
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Bilaga

LANTMÄTERIVERKETS OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER MED FASTA
PRISER

1. Godkännande av baskartan för detaljplan

Godkännande av baskartan för detaljplan: grundavgift 670 euro ökad med 55 euro för varje
10 ha eller del därav och med 100 euro för varje 200 ha eller del därav som överstiger 500
ha.

Godkännande av baskartan för stranddetaljplan: som ovan, men grundavgiften är 420 euro.

Godkännande av kompletteringskartläggning som baskarta: en avgift som fastställs på ovan
angivet sätt, minskad med 25 %.

2. Ändring av en bys namn

Ändring av en bys namn: 125 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig by vars namn ändras genom samma beslut: 35,50 euro.

3. Ändring av registerenhetens namn

Ändring av namn på en fastighet eller annan registerenhet: 70 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig registerenhet vars namn ändras genom samma beslut: 18 euro.

4. Ändring av fastighetens art

Ändring av fastighetens art: 70 euro.
Tilläggsavgift för varje övrig fastighet vars art ändras genom samma beslut: 18 euro.

5. Utfärdande av inlösningstillstånd

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycke och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 553 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovannämnda samtycken och utlåtanden:
1228 euro.

6. Beviljande av tillstånd till förhandsbesittningstagande som lämnas särskilt

Utfärdande av tillstånd när sökanden har skaffat samtycken och utlåtanden enligt 8 § 1 mom.
inlösningslagen: 368 euro.
Utfärdande av tillstånd när sökanden inte har skaffat ovan nämnda samtycken och utlåtanden:
980 euro.

7. Överföring av en särskild rättighet och en anteckning om överföringen i fastighets-
registret

Överföring av särskild rättighet: 231 euro per beslut.
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Anteckning om överföringen av särskild rättighet i fastighetsregistret: 46 euro per
nyttjanderättsenhet.

8. Byte av sökande av inlösen

Byte av sökande av inlösen: 105 euro.

9. Uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter

Överlåtande av uppgifter ur köpeskillingsregistret över fastigheter till myndigheter med stöd
av lag eller förordning: 0,57 euro per fastighetsöverlåtelse.
Därtill debiteras kostnaderna för överlåtandet av uppgifterna.
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