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Nr 1056

Lag
om ändring av 5 § i lagen om främjande av användningen av biodrivmedel för transport
Given i Helsingfors den 11 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 13 april 2007 om främjande av användningen av biodrivmedel för
transport (446/2007) 5 § 3 mom. och
ändras 5 § 2 mom. som följer:
5§

medel som levereras till konsumtion varje år
vara minst fyra procent.

Leverans av biodrivmedel till konsumtion
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
— — — — — — — — — — — — —
År 2009 och därefter ska andelen biodrivHelsingfors den 11 december 2009
Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister Anni Sinnemäki

RP 213/2009
EkUB 20/2009
RSv 199/2009
150—2009
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Jord- och skogsbruksministeriets förordning
om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets utvecklingscentral
Tapio
Given i Helsingfors den 9 december 2009

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 12 § 3 mom. i
lagen av den 18 december 1995 om skogscentraler och skogsbrukets utvecklingscentral
(1474/1995) och 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten
(150/1992), sådana de lyder, det förstnämnda i lag 1177/2005 och den sistnämnda i lag
348/1994:
1§

giftsfria offentligrättsliga prestationer framgår av bilaga 1 till denna förordning.

Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om avgifterna för skogscentralernas och Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapios (utvecklingscentralen) prestationer inom statsbidragsverksamheten och om grunderna för avgifterna. Förordningen gäller inte prestationer inom
skogscentralernas eller utvecklingscentralens
näringsverksamhet.
Prestationerna indelas i skogscentralernas
offentligrättsliga prestationer och skogscentralernas och utvecklingscentralens övriga
prestationer. Med offentligrättsliga prestationer avses prestationer enligt 3 § 2 punkten i
lagen om grunderna för avgifter till staten
(150/1992). Med övriga prestationer avses
övriga prestationer enligt 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten.
2§
Skogscentralernas avgiftsfria
offentligrättsliga prestationer
Skogscentralernas i 6 § 3 mom. i lagen om
grunderna för avgifter till staten avsedda av-

3§
Skogscentralernas offentligrättsliga
prestationer med fast pris
Skogscentralernas i 6 § 2 mom. i lagen om
grunderna för avgifter till staten avsedda offentligrättsliga prestationer och de fasta avgifter som tas ut för dem framgår av bilaga 2
till denna förordning.
Den avgift som avses i punkt 7 i bilaga 2
bestäms enligt arealen på den mark i skogsägarens ägo som kan användas till skogsbruk
och för vilken skogsägaren ansöker om befrielse från skogsvårdsavgifter. Avgiften bör
vid behov nedsättas så att den är skälig särskilt i förhållande till de skogsvårdsavgifter
som enligt uppskattning skulle tas ut för området. Den avgift som avses i punkt 11 i
nämnda bilaga bestäms enligt arealen på det
skadedrabbade område som ska värderas.
Avgiften tas ut även om beslutet innebär
avslag på ansökan. När det gäller den prestation som avses i punkt 7 i bilaga 2 är avgiften
för ett beslutet om avslag dock 100 euro om
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beslutet inte förutsätter besiktning i terrängen, och 100 euro samt en avgift per
hektar granskad areal om beslutet förutsätter
en sådan besiktning.
De avgifter som nämns i avgiftstabellen i
bilaga 2 inkluderar inte fakturerings- och
postningskostnader, vilka tas ut separat.
4§
Skogscentralernas offentligrättsliga
prestationer till självkostnadsvärde
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 1 mom. i lagen om grunderna
för avgifter till staten, för vilka skogscentralen tar ut en avgift enligt självkostnadsvärde,
är
1) sådana kostnader för tvångsutförande
som avses i 15 § 3 mom. och 20 § 2 och
3 mom. i skogslagen (1093/1996),
2) utlåtande till kyrkorådet med stöd av
15 kap. 8 a § 2 mom. i kyrkoordningen
(1055/1993) om en skogsplan som har gjorts
upp av någon annan än skogscentralen,
3) anvisning av träd för utmätning och
försäljning ur en samfälld skog för ett delägarlags skulder enligt 50 § i lagen om samfällda skogar (109/2003),
4) handräckning till en myndighet när det
särskilt har föreskrivits att handräckningen är
avgiftsbelagd,
5) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket
vid tillsynen över efterlevnaden av lagen om
handel med skogsodlingsmaterial (241/2002)
och vid kontroll som hänför sig till produktion och marknadsföring av frön från skogsträd,
6) utdrag och kopior av dokument som
förvaras vid skogscentralen, om kopiorna eller utdragen ersätter separata beslut, intyg
eller motsvarande dokument i original.
Avgiften för de prestationer som avses i
1 mom. bestäms utifrån timavgiften enligt
följande tabell:
-experter
-fältpersonal
-biträdande personal

70 euro/timme
50 euro/timme
40 euro/timme

Utöver den timavgift som avses i 2 mom.
tas det ut särkostnader för utförande av prestationen.
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5§

Skogscentralernas och utvecklingscentralens
övriga prestationer
Skogscentralernas och utvecklingscentralens i 7 § i lagen om grunderna för avgifter
till staten avsedda övriga prestationer är
1) rådgivning, utbildning och information,
experthjälp samt publikationer och utredningar som ingår i den främjande verksamheten, om prestationerna grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag,
2) framtagande och vidarebefordring av
information, om de datasystem och datatjänster som används ingår i den främjande verksamheten,
3) ordnande av kurser och utbildning som
förutsätter anmälan om deltagande,
4) i 10 § 1 mom. 4 punkten i lagen om
skogsvårdsföreningar (534/1998) avsedda
examina och fristående prov som skogscentralerna ordnar inom sin främjande verksamhet samt naturvårdsexamina som visar kännedom om naturvård och som ordnas av skogscentralerna inom deras främjande verksamhet.
Storleken på avgiften för de prestationer
som avses i 1 mom. bestäms utifrån prestationens självkostnadsvärde enligt 7 § 2 mom. i
lagen om grunderna för avgifter till staten.
Fakturerings- och postningskostnader tas ut
separat.
Sådan främjande verksamhet vid skogscentralerna och utvecklingscentralen som inte
grundar sig på en beställning eller något annat uppdrag är avgiftsfri.
6§
Särskilda bestämmelser
Om behandlingen av ett ärende upphör på
grund av att ansökan återtas eller av någon
annan orsak som beror på sökanden, tas det
för behandlingen av ärendet ut en sådan del
av avgiften som motsvarar kostnader för utförande.
Från avgiften för beslut i ett ärende som på
grund av ändringssökande återförvisats för
ny behandling avdras det belopp som har
tagits ut för tidigare beslut i ärendet.
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7§
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och den gäller till och med den
31 december 2011.
Genom denna förordning upphävs jord-

och skogsbruksministeriets förordning av den
24 oktober 2001 om avgiftsbelagda prestationer vid skogscentralerna och Skogsbrukets
utvecklingscentral Tapio (874/2001).
Avgifterna för prestationer i ärenden som
inletts före ikraftträdandet av denna förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser
som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 9 december 2009
Jord- och skogsbruksminister Sirkka-Liisa Anttila

Konsultativ tjänsteman Leena Arpiainen
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Bilaga 1

Skogscentralernas avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

1) Undantagslov enligt 11 § i skogslagen
2) avverknings- och förnyelseplan enligt 12 § 2 mom. i skogslagen
3) beslut om ersättning för inskränkningar i tagande av virke till husbehov enligt 12 § 3 mom.
i skogslagen
4) undantagslov enligt 14 § 1 mom. i skogslagen i fråga om avverkningstidpunkten vid en
plötslig, avsevärd skogsskada
5) förhandlingsplikt enligt 15 § 1 mom. och beslut om ställande av säkerhet enligt 15 §
2 mom. i skogslagen
6) utfärdande av tillfälligt behandlingsförbud och upphävande av beslutet om detta enligt
16 a § i skogslagen
7) andra beslut om finansiering enligt lagen om finansiering av hållbart skogsbruk
(1094/1996), nedan finansieringslagen, än beslut enligt punkt 3 och 4 i bilaga 2 i denna förordning
8) beslut som avses i lagen om finansiering av ett hållbart skogsbruk (544/2007)
9) förvaltning i enlighet med 12 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar av de medel som
avses i 11 § 2 mom. i nämnda lag och anmälan till föreningsregistret enligt 19 § i den lagen
10) skriftlig anmärkning enligt 22 § 2 mom. och förpliktande beslut enligt 22 § 3 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar
11) anmälningar till Skattestyrelsen och skatteverket enligt 10 § i förordningen om skogsvårdsföreningar (1227/1998)
12) val av revisor för delägarlaget för en samfälld skog enligt 30 § i lagen om samfällda skogar
13) intyg enligt 13 § 1 punkten i lagen om överlåtelseskatt (931/1996)
14) beslut enligt 9 § 1 mom. i lagen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog
(263/1991)
15) underrättelse till markägarna enligt 2 § 1 mom., delgivning enligt 3 § 2 mom., behandling
av ansökan om ersättning och utlåtande om ansökan enligt 4 § samt återkrav av kostnader för
tvångsutförande enligt 5 § 1 mom. i förordningen om bekämpning av insekt- och svampskador i skog (1046/1991)
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16) bistående av Skogsforskningsinstitutet enligt 1 § 2 mom. i förordningen om övervakning
i fråga om växtsjukdomar och skadedjur som orsakar skogsskador (1045/1991)
17) beslut om ersättning för skogsskador enligt 5 § i statsrådets förordning om ersättning för
skador som orsakats av hjortdjur (1162/2000)
18) information till pantborgenären enligt 16 a § 2 mom. i lagen om införande av jordabalken
(541/1995) om en anmälan om avverkning eller användning av skogen
19)framställning om spridning av växtskyddsmedel från luften enligt 20 § 2 mom. 2 punkten
i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006)
20) bistående av Livsmedelssäkerhetsverket enligt 14 a § i lagen om skydd för växters sundhet (702/2003)
21) utlåtande enligt 10 a § 2 mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(734/1992)
22) utlåtande enligt 6 kap. 28 a § 2 mom. i förordningen om klientavgifter inom social- och
hälsovården (912/1992)
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Bilaga 2

Skogscentralernas offentligrättsliga prestationer med fast avgift och de avgifter som tas
ut för dem
AVGIFTSTABELL

Prestation
1) beviljande av undantag enligt 14 § 1 mom. i skogslagen från tidsfristen
för anmälan om användning av skog

Avgift
50,00 euro

2) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt
21 § 2 mom. i skogslagen, avgift per ansökan

100,00 euro

3) samtycke till att en inskrivning av panträtt ändras eller avförs enligt
14 § 1 mom. i finansieringslagen, avgift per ansökan

100,00 euro

4) finansieringsbeslut som avser låneansökan i enlighet med finansieringslagen, avgift per delägarfastighet eller per sådan helhet av fastigheter
som avses i 12 § 3 mom. i finansieringlagen

50,00 euro

5) meddelande enligt 1 § 1 mom. i statsrådets förordning om samfällda
skogar (163/2003) till delägarna i samfälld skog om delägarlagets första
stämma när den samfällda skogen har införts i fastighetsregistret, avgift
per delägare

10,00 euro

6) fastställande av gränserna för en skogsvårdsförenings verksamhetsområde enligt 5 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar

130,00 euro

7) beslut om befrielse från skogsvårdsavgift enligt 10 § 2 mom. i lagen
om skogsvårdsföreningar
I zonen*
II zonen
III zonen
IV zonen
* med zoner avses de zoner som nämns i 8 § i lagen om skogsvårdsföreningar

5,00 euro/ha
3,00 euro/ha
1,00 euro/ha
0,50 euro/ha
den lägsta avgift
som tas ut är 100,00
euro; avgiften kan
uppgå till högst
15 000 euro per
skogscentral

8) tillståndsbeslut som avses i 14 § 1 mom. i lagen om skogsvårdsföreningar och gäller användningen av medel ur en skogsvårdsförenings reservfond

50,00 euro

9) intyg enligt 24 § i virkesmätningslagen (364/1991) över muntlig begäran om verkställande av officiell virkesmätning

10,00 euro

10) intyg enligt 32 § 1 mom. i virkesmätningslagen över muntlig begäran
om att ett ärende som gäller virkesmätning ska avgöras av mätningsnämnden

10,00 euro
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11) värdering av skogsskada enligt 17 § 1 och 2 mom. i statsrådets förordning om ersättning för skador som orsakats av hjortdjur på det sätt som
anges i 17-19 § i den förordningen
- högst upp till 1 hektar en grundavgift på
- och ytterligare för den del som överstiger 1 hektar ända upp till 5
hektar per varje påbörjad hektar
- samt utöver dessa för den del som överstiger 5 hektar per varje påbörjad hektar
12) förhandsbesked enligt i 14 c § i skogslagen om sådan särskilt viktig
livsmiljö som avses i 10 § 2 och 3 mom. i den lagen
13) utlåtande till Vägförvaltningen enligt 93 § 3 mom. i lagen om enskilda vägar (358/1962) om att villkoret i fråga om virkestransporternas betydelse uppfylls
14) fastställande av reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i lagen om
samfällda skogar

100,00 euro
50,00 euro/ha
30,00 euro/ha
200,00 euro
50,00 euro

200,00 euro

15) fastställande av ändringar i reglementet för ett delägarlag enligt 19 § i
lagen om samfällda skogar

75,00 euro

16) utdrag ur det register som avses i 48 § i lagen om samfällda skogar

10,00 euro

17) fastställande av beslut om ändring av en samfällighet enligt
15 § 2 mom. 2 punkten i lagen om samfälligheter (758/1989) till samfälld
skog som avses i lagen om samfällda skogar

75,00 euro
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Kommunikationsministeriets förordning
om vissa av Kommunikationsverkets avgifter
Given i Helsingfors den 10 december 2009

Kommunikationsministeriet har 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, samt
15 b och 15 c § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003), sådana de lyder i lag 628/2003,
föreskrivit:
1§

avgift som bestäms enligt prestationens självkostnadsvärde.

Tillämpningsområde
I denna förordning bestäms om vissa av
Kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer och om grunderna för avgifterna
samt om de fasta avgifter som tas ut för
offentligrättsliga prestationer.
2§
Offentligrättsliga prestationer med fasta
priser
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § 2 mom. i lagen om grunderna
för avgifter till staten, för vilka Kommunikationsverket tar ut de fasta avgifter som bestäms i 7, 8 och 9 § i denna förordning är
1) rätt att använda ett kommunikationsnäts
nummerkod eller abonnentnummer,
2) beviljande, förnyande eller överföring
av ett domännamn eller en annan beteckning
för ett informationsnät,
3) upprätthållande av nyttjanderätten för
ett domännamn eller en annan beteckning för
ett informationsnät.
3§
Offentligrättsliga prestationer som prissätts
enligt självkostnadsvärdet
Kommunikationsverket tar för ackreditering av informationssäkerheten i datasystem
som behandlar klassificerad information ut en
2 /150

4§
Andra avgiftsbelagda prestationer
Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Kommunikationsverket prissätter på företagsekonomiska grunder, är
1) behörighetsexamen inom amatörradiokommunikation,
2) självvald radioamatöridentifiering,
3) trycksaker som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs till låga
kostnader,
4) utbildning som inte hör till sådan informationsverksamhet som bedrivs till låga
kostnader,
5) sändande av sådant dokument för vilket
kostnaderna inte ingår i avgifterna för någon
annan avgiftsbelagd prestation som nämns i
detta beslut, samt
6) andra prestationer av Kommunikationsverket vilka grundar sig på uppdrag.
Kommunikationsverket beslutar om de avgifter som tas ut för sådant framtagande av
uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i lagen om
offentlighet i myndigheternas verksamhet
(621/1999) och för utlämnande av sådana
kopior och utskrifter som avses i 34 § 3
mom. i nämnda lag, dock med beaktande av
vad som bestäms i 34 § 4—6 mom. i lagen
om offentlighet i myndigheternas verksamhet.
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Kommunikationsverket kan ta ut en avgift
som motsvarar självkostnadsvärdet för en
prestation vid tillhandahållande av sådana
tjänster som avses i 1 § 3 mom. (761/2006) i
statsrådets förordning om kommunikationsförvaltningen (60/2004), om Kommunikationsverket har sådan faktisk ensamrätt att
producera dessa tjänster som avses i 7 § 2
mom. i lagen om grunderna för avgifter till
staten (150/1992). Övriga tjänster som avses
i 1 § 3 mom. i statsrådets förordning om
kommunikationsförvaltningen prissätts på företagsekonomiska grunder.
5§
Kommunikationsmarknadsavgift
I enlighet med 15 a—15 d § i kommunikationsmarknadslagen (393/2003) tas det varje
år ut en årlig kommunikationsmarknadsavgift
i en post. För fastställande av avgiften har
Kommunikationsverket rätt att av teleföretagen få behövliga uppgifter om företagets omsättning under den period som föregår bestämmandet av avgiften. Företag som ingår i
en koncern ska dessutom lämna in en utredning över vilka poster som uppkommit till
följd av koncernbolagens inbördes televerksamhet och i enlighet med 15 b § 1 mom. i
kommunikationsmarknadslagen dragits av
från omsättningen av televerksamheten. Tele-

företagen ska lämna uppgifterna till Kommunikationsverket inom en månad efter det att
bokslutet fastställts. Till utredningen ska fogas en kopia av det fastställda bokslutet och
koncernbokslutet.
6§
Ackreditering av informationssäkerheten i
datasystem
Av ett samfund som av Kommunikationsverket har beställt en ackreditering av informationssäkerheten i ett datasystem som behandlar klassificerad information tas det ut en
avgift som baserar sig på den tid som har
använts på åtgärden. I avgift tas för varje
arbetstimme ut 103 euro. Samfundet har rätt
att av Kommunikationsverket få en uppskattning av antalet arbetstimmar innan beställningen görs.
7§
Avgifter för numrering av kommunikationsnäten
Enligt 49 § i kommunikationsmarknadslagen är teleföretag och andra företag eller
personer som får ett nummer eller prefix
skyldiga att till Kommunikationsverket betala
följande fasta årliga avgifter:

1) avgift för abonnentnummer:
nummer i ett allmänt fast telefonnät
nummer i ett allmänt mobilnät

0,18 euro/anslutning
0,18 euro/anslutning

2) avgift för operatörsprefix:
tresiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik
fyrsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik
femsiffrigt operatörsprefix i fjärrtrafik
tresiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik
fyrsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik
femsiffrigt operatörsprefix i internationell teletrafik
femsiffrigt allmänt operatörsprefix

15 000
3 000
600
35 000
7 000
1 400
2 000

3) avgift för riktnummer i mobilnät
tresiffrigt riktnummer

10 000 euro

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro
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fyrsiffrigt riktnummer
femsiffrigt riktnummer

2 000 euro
400 euro

4) avgift för servicenummerserie och avgift för en nationell abonnentnummerserie i ett fast telefonnät:
nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde
nummerserie med ett minst femsiffrigt prefix i ett enskilt teleområde
nationell nummerserie med ett tresiffrigt prefix
nationell nummerserie med ett fyrsiffrigt prefix
nationell nummerserie med ett femsiffrigt prefix
nationell nummerserie med ett minst sexsiffrigt prefix

600
120
25 000
5 000
1 000
200

euro
euro
euro
euro
euro
euro

5) avgift för datanätskod (DNIC):

8 000 euro

6) avgift för teknisk kod:
internationell signaleringspunktkod
nationell signaleringspunktkod
kod för sluten användargrupp (CUG)
centrex-teleföretagskod
mobil nätkod (MNC)
teleföretagskod
identifieringskod för SIM-kort för mobiltelefon (IIN)

1 600
0,8
0,8
35
340
170
170

7) avgift för sådant kortmeddelandeservicenummer och sådant nationellt
servicenummer i telefonnätet som beviljats tjänsteproducenten direkt:
femsiffrigt nummer
sexsiffrigt nummer
8) avgift för abonnentnummerserie i telexnät
Den avgift för abonnentnummer som avses
i 1 mom. 1 punkten tas ut på basis av antalet
anslutningar till teleföretagets nät på uttagsårets första dag. I anslutningsantalet inkluderas
även de abonnentnummer som används enbart i inkommande eller utgående samtalsriktning.
Avgift för servicenummer tas inte ut för
allmänt nödnummer eller motsvarande allmännyttiga servicenummer som är gemensamma för teleföretagen.
Numreringsavgifterna faktureras årligen i
fyra poster 1.1—31.3, 1.4—30.6, 1.7—30.9
och 1.10—31.12. Avgifterna för kortmeddelandeservicenummer faktureras årligen i två
poster 1.1—30.6 och 1.7—31.12.

euro
euro
euro
euro
euro
euro
euro

120 euro
80 euro
40 euro

8§
Domännamnsavgifter och intygsavgifter för
domännamnsregistret
För beviljande, överföring och förnyande
av domännamn enligt lagen om domännamn
(228/2003) tas det för ett år ut 13 euro som
domännamnsavgift, för tre år 36 euro som
domännamnsavgift och för fem år 55 euro
som domännamnsavgift.
För ett elektroniskt intyg enligt 17 § 1
mom. 7 punkten i lagen om domännamn tas
det ut en intygsavgift på 5 euro, och för andra
än elektroniska intyg tas det ut en intygsavgift på 10 euro.
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9§

Med ENUM-domännamn avses ett domännamn som bildats av ett telefonnäts nummer
eller nummerområde.
För registrering av ENUM-domännamn
och ändring av registreringsuppgifter tas det
enligt tabellen i 3 mom. ut en registreringsav-

gift enligt det totala antalet ENUM-domännamn som Kommunikationsverket har beviljat och som är i kraft och som Kommunikationsverket beviljar vid registreringstidpunkten.
För de ENUM-domännamn som är i kraft
på kalenderårets första dag tas det ut en årsavgift enligt det totala antalet ENUM-domännamn som beviljats av Kommunikationsverket och som är i kraft vid ingången av kalenderåret.

Totalt antal ENUM-domännamn, st

Registreringsavgift/Årsavgift

Registreringsavgift och årsavgift för ENUMdomännamn

(st)
1—999
1 000—9 999
10 000—99 999
100 000 eller flera

(euro/st)
0,50
0,40
0,30
0,10
10 §

Avgifter för beslut om avslag
De avgifter som avses i 8 § 1 mom. i
denna förordning tas även ut om beslutet
innebär avslag på ansökan.
11 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2012.

Förordningens 8 § 1 mom. tillämpas dock
först från och med den 4 januari 2010.
Genom denna förordning upphävs kommunikationsministeriets förordning av den 21
december 2005 om vissa av Kommunikationsverkets avgifter (1175/2005) jämte ändringar.
Avgifterna för prestationer i ärenden som
blivit anhängiga före ikraftträdandet av denna
förordning tas ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.
Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009
Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Rainer Salonen
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Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för
Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen
Given i Helsingfors den 10 december 2009

———
I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
upphävs i kommunikationsministeriets förordning av den 12 december 2008 om avgifter
som tas ut för Kommunikationsverkets prestationer gällande radioförvaltningen (950/2008) 2
kap. 6 § 6 mom. samt
ändras i 2 kap. 3 § 1 mom. 7, 8, 13, 16 och 17 punkten samt 4 § 1 och 3 mom. som följer:
2 kap.
——————————————
3§
Koefficienter och kalkylmässiga storheter
En enskild frekvensavgift uträknas med
hjälp av följande koefficienter, kalkylmässiga storheter och begrepp:
——————————————

7) Frekvensbandskoefficientens (K1) storlek bestäms utifrån det frekvensområde som
anvisats för tillståndshavarens radiosändare
eller de tillståndspliktiga radiosändarna i ett
radionät, radiosystem eller en radiostation.
Om det har anvisats frekvensområden vars
frekvensbandskoefficient är av olika storlek
tillämpas den största av koefficienterna för
dessa områden. Frekvensbandskoefficienterna är följande:

Radiosändare på vilka koefficienten tillämpas
mobilnät, radiosystem i ett fast trådlöst accessnät,
myndighetsnät (VIRVE), GSM-R-radiosystemet för
järnvägarna, radiosändare i masskommunikationsnät,
privata radionät (PMR), personsökningsnät, sändare
för radiostyrning, radiomikrofonsändare, system för
fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring, jordstationer för fast radio via satellit, radiolänksändare under 960 MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram, radiolänksändare över 960 MHz, andra
maritima radiosystem än fartygs radiostation, luftfartsradioanläggningar som används på markytan, fasta
HF-sändare, andra radarstationer än fartygs eller luftfarkosts radarstation, radiosondsystem, radiosystem
för spårning med en strålningseffekt på högst 1 mW
avsett för forskning, radiosändare i föremål som
skickats ut i rymden, ett satellitsystems marknät i 2
GHz-bandet och radiosändare som avses i 10 § 3
mom.

Frekvensområde
0 – 28 MHz
28,001 – 87,5 MHz
87,501 – 108 MHz
108,001 – 146 MHz
146,001 – 174 MHz
174,001 – 380 MHz
380,001 – 470 MHz
470,001 – 862 MHz
862,001 – 960 MHz
960,001 – 3100 MHz
3100,001 – 10700 MHz
10700,001 – 19700 MHz
19700,001 – 39500 MHz
39500,001 - 55000 MHz
Över 55000 MHz

K1
0,2
0,58
0,9
1,0
1,0
1,0
1,0
0,8
0,8
0,6
0,45
0,4
0,35
0,2
0,05
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8) Täckningsområdeskoefficienten (K2) bestäms enligt det område med användningsrätt
som anvisats en tillståndshavares radiosystem. Dess storlek är 1 om användningsrätten
täcker hela Finland. Täckningsområdeskoefficienten för ett regionalt begränsat område
med användningsrätt utgörs av summan av
arealerna för området med användningsrätt
och radiosystemets skyddsområde dividerat
med Finlands areal.
——————————————
13) Systemkoefficienten A (K6) bestäms utifrån den radioanläggningsgrupp som används enligt följande tabell:
Radioanläggningsgrupp

K6

1) mobilnät
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät
3) myndighetsnät (VIRVE)
4) GSM-R-radiosystem för järnvägarna
5) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring
6) okoordinerade jordstationer för
fast radio via satellit
7) koordinerade jordstationer för
fast radio via satellit
8) radiolänksändare under 960
MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram
9) ett satellitsystems marknät i 2
GHz-bandet

1,0
1,0
1,0
1,0
0,4
1,0
3,0
1,3
1,0

——————————————
16) Grundavgiftskoefficienten (S) är en koefficient relaterad till radiosystemet eller radioanläggningsgruppen, med vilken effekten
av den grundavgift som avses i 4 punkten
ställs i relation till frekvensavgiftens storlek.
Grundavgifternas koefficienter är följande:
Radioanläggningsgrupp
1) mobilnät
2) radiosystem i fast trådlöst accessnät

S
0,40
0,40

3) myndighetsnät (VIRVE)
0,40
4) GSM-R-radiosystem för järn0,40
vägarna
5) radiosändare i masskommuni0,36
kationsnät
6) privata radionät (PMR)
0,043
7) personsökningsnät

0,046

8) sändare för radiostyrning

0,043

9) radiomikrofonsändare
10) system för fjärrkontroll, fjärrmätning och dataöverföring
11) jordstationer för fast radio via
satellit
12) radiolänksändare under 960
MHz och länksändare för överföring av ljudradioprogram
13) radiolänksändare över 960
MHz
14) amatörradiosändare
15) amatörradiostationer med ökad
sändningseffekt
16) andra amatörradiostationer
som kräver specialtillstånd
17) fartygs och luftfarkosters radiostationer
18) bärbar radiosändare för luftfart
19) andra maritima radiosystem än
fartygs radiostationer
20) luftfartsradioanläggningar som
används på markytan
21) fasta HF-sändare
22) andra radarstationer än fartygs
eller luftfarkosts radarstation
23) radiosondsystem
24) radiosystem för spårning med
en strålningseffekt på högst 1 mW
avsett för forskning
25) radiosändare i föremål som
skickats ut i rymden
26) ett satellitsystems marknät i 2
GHz-bandet
27) nödsändare för personligt bruk
(PLB)

0,035
0,045
0,15
0,046
0,156
0,014
0,004
0,015
0,001
0,001
0,046
0,062
0,037
0,31
0,1
0,01
0,3
0,40
0,001

17) Startkoefficienten (K3) bestäms för tillståndshavarens GSM-mobilnät, UMTSmobilnät, det digitala bredbandiga 450–

Nr 1059
mobilnätet,
mobilnätet,
mobilnätet,
mobilnätet,

det digitala bredbandiga 800–
det digitala bredbandiga 2000det digitala bredbandiga 2500myndighetsnät (VIRVE) och
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GSM-R-radiosystem för järnvägarna enligt
den tidpunkt då frekvensernas användningsrätt börjar. Startkoefficienterna är följande:

Faktureringsår

K3

Det första

0,1 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 övriga

Det andra

0,1 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 övriga

Det tredje

0,2 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,4 övriga

Det fjärde

0,2 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,2 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,6 övriga

Det femte
0,4 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,4 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
0,8 övriga
Det sjätte

0,6 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,6 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
1 övriga

Det sjunde

0,8 det digitala bredbandiga 450-mobilnätet
0,8 GSM-R-radiosystem för järnvägarna
1 övriga

Det åttonde eller senare

1

På ändringar i frekvensmängd och områden
med användningsrätt som anvisats en tillståndshavare tillämpas samma startkoefficient som på den frekvensmängd och det område med användningsrätt som redan är i användning. Startkoefficienten är 1 för ett sådant nät eller system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet, om nätet
eller systemet beviljats ett radiotillstånd som
avses i 19 § 5 mom. i lagen om radiofrekvenser och teleutrustningar. Startkoefficienten är
dock 0,2 om det nät eller det system som används i forsknings- och utvecklingsverksamhet enbart används för utbildningsverksamhet
vid en läroanstalt.

En ändring i kommunindelningen som trätt
i kraft efter 2008 påverkar inte storleken på
täckningsområdeskoefficienten för basstationer för mobilnät eller radiosystem av fasta
trådlösta accessnät så att nätets eller systemets område med användningsrätt eller
skyddsområde blir större.
4§
Frekvensavgift för mobilnät och vissa andra
radionät
Kommunikationsverket tar årligen ut frekvensavgift för den av verket beviljade rätten
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till innehav och användning av tillståndspliktiga radiosändare i basstationer för mobilnät,
radiosystem i fasta trådlösa accessnät, myndighetsnät (VIRVE) eller GSM-R-radiosy-

stem för järnvägarna. Frekvensavgiften bestäms enligt följande formel:

1) GSM mobilnät och UMTS mobilnät samt det digita- K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25
la bredbandiga 450-, 800-, 2000- eller 2500-mobilnätet kHz)•S•1295,50 €
2) fartygs mobilnät och luftfarkosts mobilnät

K1•K2•K6•(frekvensmängd/25
kHz)•S•1295,50 €

3) det digitala bredbandiga 3500-mobilnätet

K1•K2•K6•(frekvensmängd/25
kHz)•S•1295,50 €

4) radiosystem i fast trådlöst accessnät

K1•K2•K6•(frekvensmängd/25
kHz)•S•1295,50 €

5) myndighetsnät (VIRVE)

K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25
kHz)•S•1295,50 €

6) GSM-R-radiosystem för järnvägarna

K1•K2•K3•K6•(frekvensmängd/25
kHz)•S•1295,50 €

——————————————
Om en innehavare av radiotillstånd har rätt
att använda basstationer för det digitala bredbandiga 3500 mobilnätet och radiosystem i
fasta trådlösta accessnät på samma frekvenser och delvis inom samma område, fastställs
frekvensavgiftens täckningsområdeskoefficient (K2) för det radiosystem i ett fast trådlöst
accessnät som avses i 1 mom. 4 punkten på
basis av den areal som fås då arealerna för
det digitala bredbandiga 3500-mobilnätets

område med användningsrätt och skyddsområde dras av från arealen för radiosystemets
område med användningsrätt.
——————————————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010 och gäller till utgången av 2012.
Förordningen tillämpas även på ärenden
som inletts innan förordningen trädde i kraft.

Helsingfors den 10 december 2009
Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Rainer Salonen
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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