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Social- och hälsovårdsministeriets förordning

Nr 1386

om prestationer för vilka arbetarskyddets distriktsförvaltning uppbär avgift

Given i Helsingfors den 12 december 2006

Enligt social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den
21 februari 1992 om grunder för avgifter till staten (150/1992), sådant detta lagrum lyder i
lag 348/1994:

1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning innehåller bestämmelser
om prestationer för vilka arbetarskyddets
distriktsförvaltning uppbär avgift och grun-
derna för dem.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2
mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten för vilka uppbärs fasta avgifter som
motsvarar självkostnadsvärdet är prestationer
som gäller

1) bemyndigande för asbestrivningsarbete
410 euro,

2) kompetensbrev för laddare 130 euro,
3) nytt kort för laddare 70 euro,

4) erkännande av examen för laddare som
avlagts utomlands 170 euro,

5) erkännande av examen för kranförare
som avlagts utomlands 170 euro,

6) erkännande av examen för dykare som
avlagts utomlands 170 euro, samt

7) undantagslov som arbetarskyddsdistrik-
ten beviljar med stöd av olika författningar
300 euro.

Förhandsinspektioner av fartyg är sådana
offentligrättsliga prestationer som avses i 6 §
2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten och för vilka man inom tillsynen över
arbetarskyddet uppbär avgifter som bestäms
från fall till fall och som motsvarar presta-
tionens självkostnadsvärde.

De avgifter som bestäms från fall till fall
baserar sig på den tid som använts för arbetet.

Priset per arbetstimme är 31 euro. I
avgifterna ingår dessutom specificerat de
särkostnader som hänför sig till prestationen
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samt andelen i de gemensamma kostnaderna
(4 euro per arbetstimme).

3 §

Övriga avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grun-
derna för avgifter till staten som arbetarskyd-
dets distriktsförvaltning prissätter på företags-
ekonomiska grunder är prestationer som
gäller

1) användning av personalen under tjäns-
tetid i utbildnings-, konsult- och sakkunnig-
uppgifter i sådana fall där skötseln av
uppgifterna inte direkt anknyter till verksam-
heten vid arbetarskyddets distriktsförvaltning,

2) utredningar som gjorts och informa-
tionspaket som sammanställts på beställning,

3) sökande av information på beställning ur
register och databaser,

4) användning av lokaler och anordningar
samt ämbetsverks-, utbildnings- och kontors-
tjänster,

5) publikationer och elektroniska datapro-
dukter som helt eller delvis bekostats av
arbetarskyddets distriktsförvaltning,

6) fotostatskopior och andra avskrifter,
7) publicering av meddelanden och till-

kännagivanden i publikationer som ges ut av
arbetarskyddets distriktsförvaltning,

8) serviceavgifter för servicetelefon, samt
9) andra prestationer som grundar sig på

beställning.

4 §

Prissättning av prestationer enligt offentlig-
hetslagen

Arbetarskyddsdistriktens arbetarskyddsby-
råer fattar beslut om avgifter som uppbärs för
att ta fram uppgifter enligt 34 § 2 mom. i
lagen om offentlighet i myndigheternas verk-
samhet (621/1999) samt för utlämnande av en
uppgift som kopia eller utskrift enligt 3 mom.
i paragrafen. Arbetarskyddsbyråerna skall
iaktta vad som bestäms i paragrafen.

5 §

Ikraftträdande

Denna förordning är i kraft från och med
den 1 januari 2007 till och med den 31
december 2009.

Genom denna förordning upphävs social-
och hälsovårdsministeriets förordning av den
20 december 2005 om prestationer för vilka
social- och hälsovårdsministeriet och arbetar-
skyddets distriktsförvaltning uppbär avgift
(1066/2005) till de delar den gäller arbetar-
skyddets distriktsförvaltnings avgiftsbelagda
prestationer

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

Helsingfors den 12 december 2006

Social- och hälsovårdsminister Tuula Haatainen

Avdelningschef Mikko Hurmalainen
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Miljöministeriets förordning

Nr 1387

om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 27 december 2006

I enlighet med miljöministeriets 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, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms on de regionala
miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer,
om grunderna för avgifterna samt om de
avgifter som bärs upp för offentligrättsliga
prestationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka
fasta avgifter bärs upp är de prestationer som
räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §

Andra prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är
följande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller på basis av annan
uppdragsgivning:

1) undersöknings- och laboratorietjänster;
2) utbildningstjänster;

3) hydrometriska mätningar;
4) planering av datasystem samt uppbygg-

nad och underhåll av sådana;
5) tillverkning av apparatur och varor;
6) reparations- och transporttjänster;
7) planerings- och byggnadstjänster;
8) sakkunnigutlåtanden om dimensione-

ringen av öppningar till broar och trummor;
9) grundvattensundersökningar;
10) publikationer, tidningar, videoband,

ljudband och andra motsvarande prestationer;
11) överlåtelse av data samt direktanvänd-

ning av datasystem;
12) informationssökning och fjärrlånetjäns-

ter;
13) försäljning och överlåtelse av nyttjan-

derätten till metoder, datasystem, program
och andra motsvarande prestationer;

14) användning av lokaliteter som dispo-
neras av de regionala miljöcentralerna;

15) andra än i 3 mom. avsedda kopior av
handlingar;

16) användning av utrustning;
17) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och

publikationer samt för nationell överlåtelse av
data för undersökning och utbildning uppbärs
ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet
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eller allmän nationell eller internationell
praxis och om användningen följer de all-
männa villkor som den regionala miljöcen-
tralen satt upp.

Den regionala miljöcentralen beslutar om
de avgifter som tas ut för framtagande av
uppgifter enligt 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
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 §

Bestämmelser om uppbörd av avgifter för
offentligrättsliga prestationer

För an annullerad ansökan eller en ansökan
som inte har kompletterats uppbärs av den
sökande en sådan andel av avgiften enligt

tabellen i bilagan som motsvarar den arbets-
insats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en
lika stor avgift, om inte annat bestäms i
tabellen i bilagan.

Från avgiften för behandling av ett ärende
som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för den regionala miljöcentralens tidigare
beslut i ärendet.

5 §

Ikraftträdande

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

För beslut i ärenden som anhängiggjorts
före ikraftträdandet av denna förordning
uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som
då var i kraft.

Helsingfors den 27 december 2006

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsrådet Jukka Nurmio
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Bilaga 
 

AVGIFTSTABELL 

De regionala miljöcentralernas offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga pre-
stationer för vilka en fast avgift bärs upp 
 
I Beslut 
 
Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) 
(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen) 
           euro 
Skogsindustri 
- fabriker som tillverkar spånplattor eller plywood eller andra träplattor  
(40-70 dagsverk)                          17 220 
- fabriker som tillverkar limmade eller laminerade träprodukter              8 610 
- upplag av obarkat virke i vatten (7,5-12,5 dagsverk)               3 130 
 - träimpregneringsinrättningar (15-25 dagsverk)                6 260  
Metallindustri 
- gjuterier eller andra smältverk eller varmdoppningsanläggningar 
(30-50 dagsverk)                                                                                                                12 530 
- kumulatorfabriker (15-25 dagsverk)                                                                                  6 260 
- valsverk för järnmetall (40-70 dagsverk )                                                                        17 220 
- smideriverkstäder för järnmetall samt valsverk, smidesverkstäder 
eller dragerier för andra metaller än järnmetaller (20-35 dagsverk) 8 610 
- varv (20-35 dagsverk) 8 610 
- anläggningar för ytbehandling, anläggningar för tillverkning av  
mönsterkort, betningsanläggningar, fosfateringsanläggningar eller 
anläggningar för anodisering av aluminium (15-25 dagsverk) 6 260 
Energiproduktion 
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars 
största bränsleeffekt är  
 - över 150 megawatt (25-43 dagsverk) 10 650 
 - 50-150 megawatt (15-25 dagsverk) 6 260 
 - under 50 megawatt (10-18 dagsverk) 4 380 
Kemisk industri 
- fabriker som tillverkar oorganiska baskemikalier (50-85 dagsverk) 21 140 
- luftgasfabriker och anläggningar för tillvaratagande av koldioxid (7,5-12,5 dagsverk) 3 130 
- fabriker som tillverkar organiska baskemikalier eller metallorganiska 
föreningar eller fabriker som tillverkar enzymer (45-78 dagsverk) 19 260 
- fabriker som tillverkar färgämnen eller pigment eller målarfärgs-,  
tryckfärgs- eller lackfabriker (25-43 dagsverk) 10 650 
- fabriker som tillverkar plastråvaror (40-70 dagsverk) 17 220 
- fabriker som tillverkar plastlaminat eller latexer, gummifabriker eller  
limfabriker (25-43 dagsverk) 10 650 
- fabriker som tillverkar konstfibrer (60-100 dagsverk) 25 050 
- fabriker som tillverkar sprängämnen, andra gödsemedel än 
sammansätta gödsemedel eller mellanprodukter för dem, 
bekämpningsmedel, skyddskemikalier eller biocidpreparat eller 
verksamma ämnen som ingår i dem (50-85 dagsverk) 21 140 
- läkemedelsfabriker eller fabriker som tillverkar råvaror för 
läkemedel (25-43 dagsverk) 10 650 
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Upplagring, användning eller hantering av kemikalier eller bränslen 
- upplag för flytande bränslen eller farliga kemikalier i flytande form 
 - isternernas volym är minst 10 000 m3 (25-43 dagsverk) 10 650 
 - isternernas volym är under 10 000 m3 (12-21 dagsverk) 5 170 
- förgasnings- eller kondensverk för trä, torv eller kol eller andra 
anläggningar för tillverkning av flytande eller gasformigt bränsle (50-85 dagsverk) 21 140 
- andra anläggningar för tillverkning av fast bränsle eller anläggningar 
för tillverkning av elektroniskt kol eller grafit (20-35 dagsverk) 8 610 
Verksamhet där flyktiga organiska föreningar används (20-35 dagsverk) 8 610 
Tillverkning av mineralprodukter 
- cementfabriker (30-50 dagsverk) 12 530 
- kalkverk (25-43 dagsverk) 10 650 
- mineralullsfabriker (30-50 dagsverk) 12 530 
- fabriker som tillverkar glas eller glasfiber (25-43 dagsverk) 10 650 
- tegelbruk (15-25 dagsverk) 6 260 
- gipsskivefabriker (25-43 dagsverk) 10 650 
Produktion eller behandling av läder eller textilier i en anläggning 
- läderfabriker (20-35 dagsverk) 8 610 
- anläggningar för pälsberedning (15-25 dagsverk) 6 260 
- fiberduksfabriker, anläggningar fär fibrer eller textilier förbehandlas 
eller färgas (12-21 dagsverk) 5 170 
Tillverkning av livsmedel eller foder 
- mejerier eller andra anläggningar för uppsamling, behandling eller 
förädling av mjölk (15-25 dagsverk) 6 260 
- sockerbruk eller sötningsmedelsfabriker (25-43 dagsverk) 10 650 
- stärkelsefabriker eller fabriker som tillverkar stärkelsederivat (25-43 dagsverk) 10 650 
- fabriker som tillverkar vegetabiliska eller animaliska fetter eller oljor 
eller margarinfabriker 825-43 dagsverk) 10 650 
- grönsaks-, rotfrukts-, frukt- eller bärproduktfabriker eller färdigmatsfabriker 
(15-25 dagsverk) 6 260 
- slakterier (15-25 dagsverk) 6 260 
- bryggerier, jästfabriker, alkoholfabriker eller alkoholdrycksfabriker (15-25 dagsverk) 6 260 
- benmjölsfabriker eller fabriker för tillverkning av foder eller foderprotein 
(15-25 dagsverk) 6 260 
- andra än ovan avsedda anläggningar för framställning av livsmedel genom  
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror 6 260 
Djurstallar och pälsdjursfarmer  
- djurstallar som är avsedda för minst 150 mjölkkor, 400 köttnöt, 500 fullvuxna 
suggor, 2 000 slaktsvin, 60 000 värphönor eller 100 000 broilrar eller andra 
djurstallar som med avseende på stallgödselproduktionen eller miljöverkningar 
motsvarar ett djurstall för 2 000 slaktsvin (7,5-12,5 dagsverk) 3 130 
- andra djurstallar (4-6 dagsverk) 1 570 
- pälsdjurfarmer för minst 4 000 avelshonor av mink eller iller eller för minst 1 200 
avelshonor av räv eller sjubb eller för minst 1 600 avelshonor av andra pälsdjur 
eller andra pälsdjurfarmer som med avseende på stallgödselproduktionen eller 
miljöverkiningar motsvarar en pälsdjurfarm för 4 000 avelshonor av mink  
(7,5-12,5 dagsverk)                  31 30 
- andra pälsdjurfarmer (4-6 dagsverk) 1 570  
Trafik 
- kemikaliebandgårdar och terminaler där hälso- eller miljöfarliga kemikalier 
förflyttas från ett transportmedel till ett annat eller från ett transportmedel till 
ett upplag eller från ett upplag till ett transportmedel (12-21 dagsverk) 5 170 
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Avfallshantering samt vatten och avlopp 
- avstjälpningsplatser 
 -avstjälpningsplatser för problemavfall (25-43 dagsverk) 10 650 
 - avstjälpningsplatser för vanligt avfall (20-35 dagsverk) 8 610 
 - avstjälpningsplatser för marksubstanser (7,5-12,5 dagsverk) 3 130 
- förbränningsanläggningar för problemavfall (80-140 dagsverk) 34 440 
- anläggningar på vilka statsrådets förordning om avfallsförbränning (362/2003) 
tillämpas (25-43 dagsverk) 10 650 
- anläggningar eller platser där sådant problemavfall som uppkommer  
annanstans återvinns eller behandlas (10-18 dagsverk) 4 380 
- komposteringsanläggningar eller andra anläggningar och platser för 
återvinning eller behandling av avfall än de som avses ovan där minst 
5 000 ton avfall återvinns eller behandlas årligen (10-18 dagsverk) 4 380 
- reningsverk som är avsedda för behandling av avloppsvatten där 
personekvivalenten är minst 100 personer, eller avledning av kommunalt 
avloppsvatten som omfattar minst 100 personer annanstans än till allmänt 
avlopp (8-12 dagsverk) 2 190 
- sådana reningsverk för råvatten som använder ytvatten (8-12 dagsverk) 2 190 
 
1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats 
som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent hög-
re belopp, om arbetsinsatsen är större. 
 
2. För behandling av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksam-
heten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i mil-
jöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars storlek är 50 
procent av avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av till-
ståndet (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften en-
ligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den 
för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det 
är fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 
procent av avgiften enligt tabellen. 
 
3 För behandling av ett ärende som en kommunal miljövårdsmyndighet överfört med stöd 
av 33 § miljöskyddslagen tas en avgift ut som motsvarar den som kommunen tar ut för be-
handlingen av tillståndansökan för verksamheten. 
 
4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som 
gäller flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att 
man till behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga 
verksamheternas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den 
kommunala miljövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, 
är avgiften 50 procent av avgiften enligt avgiftstaxan i ifrågavarande kommun. Om dock 
den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett 
tillstånd för ny verksamhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje 
verksamhet. 
 
5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift enligt tabellen skul-
le vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, 
tas för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 43 euro/h. 
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Andra beslut enligt miljöskyddslagen 
 
Behandling av en anmälan om verksamhet som orsakar  
tillfälligt buller eller vibrationer 440 
Behandling av en anmälan om verksamhet av försöksnatur 1 080 
Behandling av en anmälan om en exceptionell situation 440 
Behandling av en anmälan om sanering av förorenad mark 43 euro/h 
Beslut om godkännande av en övervakningsplan 440 
 
Beslut enligt naturvårdslagen (1096/1996) 
 
Undantag från åtgärdsbegränsning enligt ett naturskyddsprogram 220 
Undantag från förbudet att ändra en naturtyp 220 
Undantag från förbudet att förstöra eller försvaga förekomstplatsen 
för en särskilt skyddad art 220 
Undantag från förbudet mot utomhusreklam 320 
Undantag från bestämmelser om fridlysning av arter 90 
Tillstånd till import, export, försäljning, byte eller erbjudande till salu 
eller för byte av fridlysta arter 90 
Andra tillstånd enligt naturvårdslagen 90 
 
De undantag och tillstånd som beviljas för forskning som främjar naturvården är avgiftsfria. 
 
Andra beslut 
 
Behandling av en anmälan till avfallsregistret 130 
Behandling av anmälningar till producentregistret 
 - anteckning av producent i producentregistret                                            440 
 - beslut om godkännande av producentsammanslutning  
 i producentregistret                                                                                    5 400  
 - beslut om godkännande av retursystem för dryckesförpackningar  
 i producentregistret 
 - enskild producent                                                             540 
 - producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom. 
 i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera 
 producenter                                                                     5 400 
Beslut om godkännande av en övervakningsplan i anslutning till ett tillstånd enligt  
vattenlagen, där innehavaren av det vattenrättsliga tillståndet inte är staten 220 
Godkännande av ett säkerhetskontrollprogram för en damm, om dammens ägare är  
inte staten                                                                                                                         90       
Beslut om undantag enligt markanvändnings- och bygglagen (132/1999) 
- beviljande av undantag 390 
- avslag på ansökan 190 
Fortsättning av ett byggnads- eller åtgärdsförbud som bestäms för 
uppgörande eller ändring av en generalplan 120 
Undantagslov enligt 41 § 4 mom. lagen om allmänna vägar (243/1954) 120 
Förbud eller begränsning enligt 8 § terrängtrafiklagen (1710/1995) 
- positivt beslut  440 
- negativt beslut  220 
Förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § vattentrafiklagen (463/1996) 
- positivt beslut  440 
- negativt beslut  220 

RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:120
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II Intyg och utdrag  
 
Diarie- och registerintyg eller utdrag 22 
Lagakraftsintyg  45 
Expeditionsavgift 4,30 euro/försändelse 
Styrkning av en handling 4,30 euro/handling 
Utdrag ur producentregistret 50  
 
III Andra prestationer 
 
Utlåtande om bedömningsprogram enligt lagen om 
förfarandet vid miljökonsekvensbedömningar 
(468/1994; MKB-lagen) , om projektet eller dess 
verkningar sträcker sig till 
- en kommuns område 4 370 
- 2—5 kommuners områden, varvid utöver 
föregående uppbärs en tilläggsavgift för var 
kommun på  1 080 
- sex eller flera kommuners områden, varvid 
utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift 
för var kommun  440 
- avgiften kan dock högst uppgå till 17 330 
I MKB-lagen avsett utlåtande om bedömningsrapporten,  
om projektet eller dess verkningar sträcker sig till 
- en kommuns område 6 420 
- 2—5 kommuners områden, varvid utöver 
föregående uppbärs en tilläggsavgift för var 
kommun på  1 080 
- sex eller flera kommuners områden, varvid 
utöver föregående uppbärs en tilläggsavgift 
för var kommun på 440 
- avgiften kan dock högst uppgå till 19 390 
Behandling av uppföljningsuppgifter gällande avfallshantering som grundar sig 
på producentansvar (Birkalands miljöcentral) 
 - enskilda producenter 130 
 - producentsammanslutningar  1 080 
 - upprätthållare av retursystem för dryckesförpackningar 
 - enskild producent 220 
 - producentsammanslutning eller ett i 18 g § 5 mom.  
 i avfallslagen avsett samarbetsarrangemang för flera 
 producenter 1 080 
Behandling av i 16 § 2 mom. i statsrådets beslut om förpackningar och 
förpackningsavfall (962/1997) avsedda uppföljningsuppgifter 130 
Införande i datasystemet för miljövårdsinformation 120 
 
För behandling av uppföljningsavgifter gällande avfallshantering som grundar sig på produ-
centansvar och förpackningar tas ut till ett 50 procent lägre belopp än vad tabellen anger, 
om den arbetsinsats som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och 
till ett 50 procent högre belopp, om arbetsinsatsen är större. 
 
 



Miljöministeriets förordning

Nr 1388

om miljötillståndsverkens avgiftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 27 december 2006

I enlighet med miljöministeriets 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, och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999), sådan denna paragraf lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

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

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer för vilka
fasta avgifter bärs upp är de prestationer som
räknas upp i bilagan till detta beslut.

3 §

Andra prestationer

Sådana avgiftsbelagda prestationer som
prissätts på affärsekonomiska grunder är
följande tjänster och andra prestationer som
utförs på beställning eller på basis av annan
uppdragsgivning:

1) utbildningstjänster;
2) överlåtelse av data, direktanvändning av

datasystem och informationssökning;

3) användning av lokaliteter som dispone-
ras av miljötillståndsverket;

4) andra än i 3 mom. avsedda kopior av
handlingar;

5) andra motsvarande prestationer.
För internationell överlåtelse av data och

publikationer samt för nationell överlåtelse av
data för undersökning och utbildning uppbärs
ingen avgift, om detta bygger på reciprocitet
eller allmän nationell eller internationell
praxis och om användningen följer de all-
männa villkor som miljötillståndsverket satt
upp.

Miljötillståndsverket beslutar om de avgif-
ter som tas ut för framtagande av uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet samt för utläm-
nande 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 §

Bestämmelser om uppbörd av avgifter för
offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan

4206



som inte har kompletterats uppbärs an den
sökande en sådan andel av avgiften enligt
tabellen i bilagan som motsvarar den arbets-
insats som gjorts.

För jakande och nekande beslut uppbärs en
lika stor avgift, om inte annat bestäms.

Från avgiften för behandling av ett ärende
som en domstol på grund av besvär återsänt
för behandling avdras det belopp som burits
upp för miljötillståndsverkets tidigare beslut
i ärendet.

5 §

Ikaftträdande

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

För beslut i ärenden som anhängiggjorts
före ikraftträdandet av denna förordning
uppbärs avgiften enligt de bestämmelser som
då var i kraft.

Helsingfors den 27 december 2006

Miljöminister Jan-Erik Enestam

Lagstiftningsrådet Jukka Nurmio
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Bilaga 

 
AVGIFTSTABELL 

 
Miljötillståndsverkens offentligrättsliga beslut, intyg och andra offentligrättsliga prestationer 
för vilka en fast avgift bärs upp 

 
 

I  Beslut  

Miljötillstånd enligt miljöskyddslagen (86/2000) 
(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen) 
           
                   euro 
Skogsindustri 
- massafabriker (80-140 dagsverk)               34 440 
- pappers- och kartongfabriker, fabriker som tillverkar träfiberskivor samt 
andra massafabriker än cellulosafabriker (40-70 dagsverk)                     17 220 
Metallindustri 
- rostverk, sintverk eller koksverk (70-120 dagsverk)             29 750 
- järn- eller stålverk eller fabriker som tillverkar 
järnlegeringar (60-100 dagsverk)                           25 050 
- fabriker som tillverkar andra metaller än järnmetaller (70-120 dagsverk)          29 750 
Energiproduktion 
- kraftverk, pannanläggningar eller andra anläggningar, vars största 
bränsleeffekt överstiger 300 megawatt (30-50 dagsverk)                         12 530   
- kärnkraftverk (30-50 dagsverk)               12 530 
Kemisk industri 
- olje- eller gasraffinaderier (70-120 dagsverk)              29 750 
- tillverkning av titandioxid (60-100 dagsverk)              25 050 
- fabriker som tillverkar sammansätta gödselmedel eller mellanprodukter 
för dem (70-120 dagsverk)                29 750 
Malm- eller mineralbrytning, tagande av marksubstanser och torv eller 
tillverkning av mineralprodukter 
- gruvdrift  

- täktvolym över 500 000 ton per år (75-125 dagsverk)            31 310
 - täktvolym 100 000 - 500 000 ton per år (40-70 dagsverk)           17 220
 - täktvolym under 100 000 ton per år (20-34 dagsverk)              8 460 
- maskinell guldgrävning                               
 - årlig täktvolym över 1 000 m3 (5-9 dagsverk)                2 190  
 - årlig täktvolym högst 1 000 m3 (2,5-4,5 dagsverk)              1 100    
- anläggningar för anrikning av malmer eller mineraler (40-70 dagsverk)           17 220 
- torvutvinning 
 - produktionsområdet överstiger 300 hektar (31-52 dagsverk)             9 100 
 - produktionsområdet 30-300 hektar (16-26 dagsverk)              4 600 
 - produktionsområdet under 30 hektar (8-13 dagsverk)              2 300   
- anläggningar som behandlar asbest eller asbestbaserade produkter 
(40-70 dagsverk)                 17 220 
Fiskodling 
- fiskodlingar där 
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 - fiskbeståndet ökar med över 100 000 kilogram per år (23-37 dagsverk)            6 580 
 - fiskbeståndet ökar med 20 000 - 100 000 kilogram per år (11-19 dagsverk)       3 290   
 - fiskbeståndet ökar med under 20 000 kilogram per år (5,5-9,5 dagsverk)            1 640 
- fiskodling som omfattar en damm eller grupp av dammar med naturligt 
foder (5-9 dagsverk)                               1 530   
Trafik 
- hamnar eller lastnings- eller lossningskajer (20-34 dagsverk)              8 460 
- flygplatser (50-85 dagsverk)                21 140 
Avfallshantering samt vatten och avlopp 
- reningsverk för avloppsvatten  
 - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds 
 in i reningsverket överstiger 50 000 (15-25 dagsverk)              4 380 
 - personekvivalenten för mängden avloppsvatten som leds 
 in i reningsverket är 4 000-50 000 (10-18 dagsverk)              3 070 
 
1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats 
som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre 
belopp, om arbetsinsatsen är större. 
 
2. För behandlingen av en tillståndsansökan som gäller en väsentlig omställning av verksam-
heten (28 § 3 mom. i miljöskyddslagen) ), justering av tillståndsvillkoren (55 § 2 mom. i mil-
jöskyddslagen) eller fortsatt tillståndsenlig verksamhet tas en avgift ut vars vars storlek är 50 
procent av avgiften enligt tabellen. För behandling av en ansökan som gäller ändring av till-
ståndsvillkoren (58 § i miljöskyddslagen) tas en avgift ut vars storlek är 30 procent av avgiften 
enligt tabellen. Om dock den arbetsinsats som behandlingen av ärendet kräver motsvarar den 
för handläggning av ett tillstånd för ny verksamhet, tas en avgift ut enligt tabellen. Om det är 
fråga om en ändring av teknisk natur i ett enskilt tillståndsvillkor, är avgiftens storlek 10 pro-
cent av avgiften enligt tabellen. 
 
3. För behandling av ett ärende som en regional miljöcentral överfört med stöd av 31 § 1 
mom. 3 punkten eller 33 § i miljöskyddslagen tas en avgift ut enligt miljöministeriets förord-
ning (1387/2006) om de regionala miljöcentralernas avgiftsbelagda prestationer. 
 
4. För behandlingen av i 35 § 4 mom. i miljöskyddslagen avsedda tillståndsärenden som gäller 
flera verksamheter och som skall avgöras samtidigt tas en kombinerad avgift ut så att man till 
behandlingsavgiften för en verksamhet i högsta avgiftsklassen såsom de övriga verksamheter-
nas andel adderar 50 procent av avgifterna för dessa verksamheter. Om den kommunala mil-
jövårdsmyndigheten är behörig tillståndsmyndighet för någon verksamhet, är avgiften 50 pro-
cent av avgiften enligt avgiftstaxan i ifrågavarande kommun. Om dock den arbetsinsats som 
behandlingen av ärendet kräver motsvarar den för handläggning av ett tillstånd för ny verk-
samhet, tas full avgift ut för behandlingen av tillståndsärendet för varje verksamhet. 
 
5. Om det är fråga om ett annat miljötillståndsärende eller om en avgift enligt tabellen skulle 
vara oskäligt hög i relation till den arbetsinsats som handläggningen av tillståndet kräver, tas 
för handläggningen av ärendet ut en avgift vars storlek är 43 euro/h. 
 
Andra beslut enligt miljöskyddslagen 
 
Behandling av en ansökan som gäller verksamhet av försöksnatur             1 080 
 
Vattenhushållsärenden enligt vattenlagen (264/1961) 
(den genomsnittliga arbetsinsatsen anges i dagsverken efter prestationstypen) 



 Nr 1388 
  
   

 

4210

 
Ärenden enligt 2 kap. vattenlagen 
- bro eller transportanordning (3,5-6,5 dagsverk)                            1 100 
- ledning (1,5-2,5 dagsverk)                     440 
- artificiell bassäng jämte reglering 
 - över 50 km2 (100-130 dagsverk)              29 020 
 - 10-50 km2 (40-70 dagsverk)               20 820 
 - 1- 10 km2 (20-35 dagsverk)               10 410 
 - mindre än 1 km2 (10-18 dagsverk)                4 930 
- muddring eller utflytning av vattenområden 

- över 200 000 m3 ftr* (20-35 dagsverk)                6 030     
fotnot* fast teoretisk kubikmeter 
 - över 20 000-200 000 m3 ftr (10-18 dagsverken)               3 070 
 - 4 000-20 000 m3 ftr (6-10 dagsverken)                1 750 
 - mindre än 4 000 m3  ftr (2,5-4,5 dagsverk)         770 
- bottendamm eller annan fast damm för uppdämning 
 - över 4 km2 (15-25 dagsverken)                 4 380 
 - över 0,1 km2- 4 km2 (8-13 dagsverk)                2 300    
 - högst 0,1 km2 (4-7 dagsverken)                     1 210 
- båtbrygga med fler än 50 båtplatser (6-10 dagsverken)                          1 750 
- inrättande av fiskväg (8-13 dagsverken)                2 300   
- annat projekt enligt 2 kap. vattenlagen (2,5-4,5 dagsverken)                 770 
 
Kraftverksärenden 
- kraftverkstillstånd utan reglering av ovanför liggande 
sjöbassäng (40-70 dagsverken)                12 060 
- kraftverk och reglering av ett vattenområde 
större än 50 km2 (100-170 dagsverken)               29 590 
- kraftverk och reglering av ett vattenområde 
på 10-50 km2 (70-120 dagsverken)               20 820 
- kraftverk och reglering av ett vattenområde 
mindre än 10 km2 (50-85 dagsverken)                    14 800  
- kvarn eller mindre än en megawatts småkraftverk 
eller annat ärende i samband med vattenkraft 
eller kraftverk (10-18 dagsverken)                 3 070 
 
Farleder och andra sjötrafikärenden 
- bestämmande av allmän farled (15-25 dagsverken)               4 380 
- bestämmande av allmän lokal farled (7-13 dagsverken)               2 190 
- ändring eller indragning av farled, installering av 
säkerhetsanordningar deponering av muddermassa (3,5-6,5 dagsverken)             1 100 
     
Flottningsärenden 
- fastställande av flottningsreglemente, ett 
verksamhetsställe (15-25 dagsverken)                 3 070 
- tilläggsavgift för andra verksamhetsställen, 970 euro/verksamhetsställe              
- upphävande av flottningsreglemente och 
åtgärdsförpliktelse (10-18 dagsverken)                 3 070 
- upphävande av flottningsreglemente 
utan åtgärder (5-9 dagsverken)                  1 530 
- indragning av flottningsförening, försäljning av 
egendom, val av syssloman eller annat ärende 
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som gäller en flottningsförening (1,5-2,5 dagsverken)      440 
- andra ärenden som gäller flottning (2,5-4,5 dagsverken)     770 
 
Diktningsärenden (2,5-4,5 dagsverken)        770 
 
Ärenden som gäller vattenståndsreglering 
- arrangemang som nyttar mer än 1 000 hektar (40-70 dagsverken)           12 060 
- arrangemang som nyttar 400- 1 000 hektar (20-35 dagsverken)              6 040 
- arrangemang som nyttar mindre än 400 hektar (10-18 dagsverken)             3 070 
- ärenden som gäller bolaget (1,5-2,5 dagsverken)      440 
 
Ärenden som gäller reglering av vattendrag 
- reglering av vattenområden över 50 km2 (75-130 dagsverken)            22 470 
- reglering av vattenområden på 10-50 km2 (40-70 dagsverken)            12 060 
- reglering av vattenområden mindre än 10 km2 (15-25 dagsverken)             3 070 
- regleringsbolagsärenden (2,5-4,5 dagsverken)                   770 
 
Vattenlednings- och grundvattensärenden 
- täkt av ytvatten eller grundvatten till hushållsvatten  
som överstiger 500 m3/d (8-13 dagsverken)                2 300 
- annan vattentäkt (3,5-6,5 dagsverken)                 1 100 
- tillstånd till vattentäkt och bestämning 
av skyddsområdet (10-18 dagsverken)                 3 070 
- bestämning av skyddsområde (8-13 dagsverken)               2 300 
- täkt av marksubstanser         

- täktvolym över 50 000 m3 (8-13 dagsverk)               2 300 
 - täktvolym högst 50 000 m3 (4-7 dagsverk)               1 210 
- byggande av tunnel på grundvattenområde (10-18 htp)                3 070  
- andra grundvattensärenden (2,5-4,5 dagsverken)      770 
 
Andra beslut enligt vattenlagen (2,5-4,5 dagsverken)                  770
   
Slutsyn enligt 18 kap. vattenlagen      50 % av avgiften för behandling av  
                       tillståndsärenden 
 
1. Avgiften tas ut till ett 35 procent lägre belopp än vad tabellen anger, om den arbetsinsats 
som behandlingen kräver är mindre än den som nämns i tabellen, och till ett 35 procent högre 
belopp, om arbetsinsatsen är större. 
 
2. För behandling av en ansökan som gäller ändring eller justering av ett tillstånd tas en avgift 
ut vars storlek är 50 procent av avgiften enligt tabellen. Om det är fråga om en ändring av tek-
nisk art i en enskild bestämmelse, är avgiften 10 procent av avgiften enligt tabellen. 
 
3. Om beslutshandlingen omfattar flera sådana beslut som är avgiftsbelagda enligt tabellen, 
och om de hänför sig till en helhet som tjänar samma ändamål eller om det är fråga om en så-
dan sak som avses i 39 § i miljöskyddslagen, tas för behandlingen av ärendet ut en avgift som 
motsvarar avgiften för behandling av ett ärende i den högsta avgiftsklassen. 
 
4. För behandling av ett smärre ärende som anhängiggjorts enbart för privata behov uttas  
220 euro. 
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5. Ingen avgift tas ut av statliga och kommunala myndigheter då de bevakar laglighet eller 
allmänt intresse så som vattenlagen föreskriver (2 kap. 14 § 3 mom., 22 § 4 mom. och 
27-30 §, 4 kap. 3a §, 5 kap. 30 § 3 mom., 7 kap. 6 a §, 8 kap. 10 a § 3 mom. och 10 b §, 12 
kap. 19 § och 21 kap. 1 - 4 §.) 
 
II  Intyg och utdrag  

Diarie- och registerintyg eller utdrag          22 
Lagakraftsintyg                                     45 
Expeditionsavgift         4,30 
Styrkning av en handling        4,30 
 
III  Andra prestat ioner 

Ersättningsärenden 
- ersättningsärenden som omfattar syneförrättning           5 390 
- ett annat ersättningsärende   30 euro/h, 
dock högst 5 390 euro 
 
För behandlingen av ett ersättningsärende som en skadelidande part anhängiggjorts uppbärs 
ingen avgift. 
 
Förvaltningstvångsärenden som anhängiggjorts av någon annan än en 
myndighet eller en skadelidande, om anhängiggörandet måste anses 
uppenbart onödigt (105 § i miljöskyddslagen och 21 kap. 9 § vattenlagen)              440 
 
Beslut med anledning av rättelseyrkande                 90 
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