FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2010

Nr 1300—1302

Utgiven i Helsingfors den 30 december 2010
INNEHÅLL

Nr
1300 Statsrådets förordning om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt . . .
1301 Statsrådets förordning om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln,
näringspolitiken och företags internationalisering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1302 Arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda
prestationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sidan
4365
4369
4372

Nr 1300

Statsrådets förordning
om internationaliseringsunderstöd för företags gemensamma projekt
Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§

3§

Tillämpningsområde

Definitioner

Genom denna förordning utfärdas bestämmelser om beviljande, utbetalning och användning av statsunderstöd som med stöd av
moment 32.20.43 i statsbudgeten beviljas för
företags gemensamma projekt.

I denna förordning avses med
1) gemensamma projekt projekt som genomförs av flera företag gemensamt och som
kan bestå av ett enskilt evenemang eller en
tidsmässigt mer omfattande helhet med flera
evenemang där minst fyra företag deltar, om
inte något annat följer av projektets natur,
2) exportnätverksprojekt, exportring och
partnerskapsprogram en företagsgrupps
långvariga gemensamma projekt vars huvudsakliga syfte är att främja internationalisering
och inleda export eller öka exporten till ett
visst marknadsområde,
3) informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt
strategiska spetsprojekt projekt som ökar
kännedomen om finska företags produkter
och tjänster i allmänhet och i vilka inga företag nödvändigtvis deltar,
4) deltagande i internationella världsutställningar Finlands deltagande i världsut-

2§
Statsbidragsmyndighet
Närings-, trafik- och miljöcentralen är
statsbidragsmyndighet när det gäller statsunderstöd som enligt denna förordning beviljas
för utställningsprojekt, exportnätverksprojekt
och partnerskapsprojekt. Arbets- och näringsministeriet är statsbidragsmyndighet när det
gäller statsunderstöd för andra projekt som
avses i denna förordning. Om det ansökta
statsunderstödets belopp överstiger 500 000
euro är arbets- och näringsministeriet statsbidragsmyndighet.
178—2010
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ställningar som erkänns eller registreras av
den internationella världsutställningsorganisationen BIE.
4§
Projekt som beviljas understöd
Statsunderstöd kan beviljas för gemensamma projekt som genomförs av finländska
industri- eller serviceföretag och som förbättrar förutsättningarna för internationalisering
hos små och medelstora företag som inleder
export, främjar inledandet av en ny exportverksamhet eller öppnandet av ett nytt marknadsområde, ökar exporten till existerande
marknadsområden, gör exportens struktur
mångsidigare, främjar företags och nya innovationers inträde på marknaden eller annars
främjar företags internationalisering och internationella konkurrenskraft.
En förutsättning för att statsunderstöd ska
beviljas är att graden av inhemskt ursprung
och förädlingsgraden är tillräckligt hög i
fråga om de produkter och tjänster som de
företag som deltar i ett gemensamt projekt
producerar eller att projektet annars har ett
tillräckligt finländskt intresse.
Statsunderstöd kan beviljas också för informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt för
strategiska spetsprojekt, omfattande projekt
för marknadsföring av Finland som turistdestination utomlands, omfattande företagsinitierade kulturexportprojekt och av särskilda skäl
för andra projekt som främjar finländska företags internationalisering och exportverksamhet.
Statsunderstöd kan i regel beviljas ett projekt för högst ett år i sänder.

ningar som är registrerade utomlands endast
om statsunderstödet kanaliseras till främjandet av finländska företags exportverksamhet
och internationalisering. Statsunderstöd kan
endast beviljas sammanslutningar som har
dokumenterad erfarenhet av genomförandet
av företags internationaliseringsprojekt.
6§
Användning av statsunderstödet
Statsunderstödet kan användas för
1) evenemang med anknytning till främjandet av export och internationalisering såsom internationella utställningar utomlands
samt företagsgruppers utlandsresor för genomförande av marknadsstudier och fact finding-resor,
2) utbildning och konsultering med anknytning till förbättrandet av företags förutsättningar för internationalisering,
3) företagens gemensamma informationsoch kommunikationskampanjer som riktas
till utlandet samt gemensamt ordnade besök i
Finland av journalister, köpare, sakkunniga
och grupper av inflytelserika personer,
4) exportnätverksprojekt, exportringar och
partnerskapsprogram,
5) marknadsundersökningar som görs av
utomstående parter som inte är beroende av
sökanden,
6) informationskampanjer och marknadsföringsprojekt inom handel och industri samt
strategiska spetsprojekt,
7) deltagande i internationella världsutställningar.
7§

5§

Godtagbara kostnader

Mottagare av statsunderstöd

Godtagbara kostnader kan vara sådana
kostnader som är nödvändiga för att projektet
ska kunna genomföras. Som nödvändiga
kostnader betraktas inte deltagande företags
kostnader för egen verksamhet, frivilliga lönebikostnader eller sådana obetydliga kostnader som inte har någon väsentlig betydelse
för genomförandet av projektet.

Statsunderstöd kan beviljas sammanslutningar som ansvarar för genomförandet av
projekt och som vid gemensamma projekt
kanaliserar understödet till de företag som
deltar i projektet. Statsunderstöd för gemensamma projekt kan beviljas sammanslut-

Nr 1300

4367

8§

10 §

Statsunderstödets belopp

Inkomster av gemensamma projekt

Statsunderstöd kan beviljas till högst
50 procent av de godtagbara kostnader, om
inte annat bestäms nedan. Vid gemensamma
projekt kan statsunderstöd beviljas för små
och medelstora företag till högst 50 procent
och för andra företag till högst 40 procent av
de godtagbara kostnaderna. I fråga om exportnätverksprojekt, exportringar och partnerskapsprogram kan statsunderstödet till
små och medelstora företag uppgå till högst
65 procent av de godtagbara kostnaderna.
Små och medelstora företag definieras i
enlighet med kommissionens rekommendation 2003/361/EG om definitionen av mikroföretag samt små och medelstora företag.
Statsunderstöd kan beviljas till högst
75 procent av de godtagbara kostnaderna för
besök av journalister och fact finding-resor
samt för sådana riksomfattande och regionalt
betydelsefulla projekt i vilka företag inte
medverkar eller beträffande vilka det är svårt
att fördela kostnaderna företagsvis eller där
nyttan av projektet kan uppskattas tillfalla ett
stort antal företag eller projektet till sin natur
är avvikande och riskfyllt. För täckande av
kostnader för representation, mottagningar
och servering kan statsunderstöd beviljas på
ansökan och endast av särskilda skäl och till
högst 25 procent.
Om inte något annat offentligt understöd
beviljas för täckande av kostnaderna för den
ansökande sammanslutningens verksamhet,
kan statsunderstöd dessutom beviljas till
högst 10 procent av det beviljade statsunderstödet för täckande av kostnader för den allmänna förvaltningen av projektet.

De inkomster som fås av gemensamma
projekt beaktas som avdrag innan det slutliga
beloppet av understöd fastställs. De skäliga
arvoden för projektarrangemang eller motsvarande arvoden som förvaltaren av ett gemensamt projekt tar ut av de deltagande företagen är inte sådana inkomster av gemensamma projekt som avses här.

9§
Vissa enskilda kostnadsposter
De gemensamma projekten kan innehålla
enskilda kostnadsposter för vilka understödet
kan överstiga de procentandelar som nämns i
7 §, om detta är nödvändigt och motiverat
med tanke på uppnåendet av målen för statsunderstödet.

11 §
Ansökan om statsunderstöd
Ansökan om statsunderstöd ska göras hos
statsbidragsmyndigheten i god tid innan projektet inleds eller sätts i gång. Ansökan ska
innehålla
1) uppgifter om sökanden,
2) utredningar över utvecklingsutsikterna
för exporten inom sektorn eller företagsgruppen i fråga eller, i fråga om omfattande projekt, den internationella affärsverksamheten,
3) målen för och beskrivning av det gemensamma projektet,
4) uppgifter om de företag som deltar i ett
gemensamt projekt om detta på grund av
projektets natur är möjligt i ansökningsskedet,
5) evenemangsbunden kostnadskalkyl över
varje enskilt projekt som omfattas av ansökan
och i fråga om långvariga projekt en verksamhetsplan,
6) utredningar över uppföljningen och utvärderingen av hur målen för projektet uppnåtts.
Till ansökan ska bifogas sökandens bokslut för den senast avslutade räkenskapsperioden, verksamhetsberättelse, handelsregisterutdrag samt på begäran en utredning om
att sökanden är antecknad i förskottsuppbördsregistret och intyg över sökandens skatteskuld.
Vid behov ska i ansökan dessutom finnas
en utredning om understödets effekter på
konkurrensen.
Ansökan om förlängning av användningstiden för statsunderstödet och om andra innehållsmässiga ändringar som gäller använd-
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ningen av understödet ska inlämnas inom den
tidsfrist som i understödsbeslutet bestämts
för lämnande av statsunderstödsutredning.

14 §
Redovisning för användningen av
understödet

12 §
Långvariga projekt
Vid långvariga gemensamma projekt som
består av flera enskilda evenemang ska en
kostnadskalkyl för varje evenemang och en
förteckning över de företag som deltar i evenemangen tillställas statsbidragsmyndigheten
innan respektive evenemang börjar.
13 §
Utbetalning av statsunderstöd
Det slutliga beloppet av statsunderstöd
fastställs och betalas till statsunderstödstagaren på grundval av de uppkomna betalda
godtagbara kostnaderna efter det att en godtagbar redovisning för understödets användning enligt 14 § har lagts fram för statsbidragsmyndigheten.
Vid långvariga eller omfattande projekt
kan av grundand anledning, eller om genomförandet av projektet annars skulle äventyras,
av det beviljade statsunderstödet på ansökan
betalas i förskott 50 procent när projektet
inleds och 30 procent när hälften av projektet
har genomförts. Om betalningen av förskott
grundar sig på förbindelse att betala betydande summor i förskott eller andra motsvarande poster kan det belopp som betalas i
förskott vid inledningen av projektet vara
högre, dock högst 80 procent av det beviljade
statsunderstödet.

Statsunderstödstagaren ska inom sex månader från det att den användningstid för
understödet som anges i beslutet har löpt ut
tillställa statsbidragsmyndigheten en redovisning för hur statsunderstödet har använts.
Redovisningen ska innehålla
1) en redogörelse för genomförandet av
projektet jämfört med det planerade projektet,
2) redovisningar för projektets faktiska utgifter och inkomster vid långvariga projekt
ska inkomsterna och utgifterna specificeras
för varje enskilt evenemang,
3) ett revisorsutlåtande, om inte annat bestäms i beslutet,
4) en bedömning av projektets resultat och
effekt.
Statsunderstödstagaren ska på begäran
lämna statsbidragsmyndigheten också andra
uppgifter med anknytning till genomförandet
och uppföljningen av projektet och till användningen av statsunderstödet.
15 §
Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och är i kraft till och med den 31
december 2015.
På understöd som beviljats före denna förordnings ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2010
Näringsminister Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman Raila Kehälinna
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Statsrådets förordning
om allmänt understöd till sammanslutningar som främjar utrikeshandeln,
näringspolitiken och företags internationalisering
Utfärdad i Helsingfors den 16 december 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från arbets- och näringsministeriet,
föreskrivs med stöd av 8 § i statsunderstödslagen (688/2001):
1§
Tillämpningsområde
Genom denna förordning föreskrivs om
beviljande, utbetalning och användning av
det allmänna understöd som med stöd av
moment 32.20.41 i statsbudgeten beviljas organisationer och sammanslutningar som
främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och
företags internationalisering.
2§
Definitioner
I denna förordning avses med
1) statsbidragsmyndighet arbets- och näringsministeriet, och
2) sammanslutningar organisationer och
andra sammanslutningar som arbets- och näringsministeriet stöder och för vilkas verksamhetskostnader allmänt understöd beviljas.

arbets- och näringsministeriets verksamhet.
Sammanslutningarnas verksamhet kan inrikta
sig på
1) produktion av utvecklingstjänster för
små och medelstora företag samt tillhandahållande av expert-, informations- och rådgivningstjänster för små och medelstora företag,
2) produktion av sakkunnig- och rådgivningstjänster för företag inom de kreativa
branscherna,
3) sakkunnig- och rådgivningstjänster som
Finpro rf tillhandahåller i såväl hemlandet
som utomlands,
4) verksamhet för främjande av utländska
investeringar.
Allmänt understöd kan av särskilda skäl
också beviljas sammanslutningar som verkar
utomlands.
4§
Godtagbara kostnader för allmänt understöd

3§
Sammanslutningar som understöds och
understödets användningsändamål
Allmänt understöd kan beviljas för verksamhetskostnaderna för sammanslutningar
som är registrerade i Finland och som stöder

Det allmänna understödet kan användas
för
1) löner som betalas till sammanslutningarnas personal inklusive lagstadgade och obligatoriska lönebikostnader,
2) kostnader för sammanslutningarnas
verksamhetslokaler samt andra kostnader
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som är nödvändiga med tanke på verksamheten,
3) kostnader för sammanslutningarnarnas
marknadsföring, reklam, rådgivning, forsknings-, informations- eller publikationsverksamhet,
4) andra med tanke på sammanslutningarnas verksamhet behövliga och nödvändiga
kostnader.
5§
Syftet med och beviljandet av allmänt
understöd
Sammanslutningar som främjar utrikeshandeln, näringspolitiken och företags internationalisering kan beviljas allmänt understöd för tillhandahållande av sådana rådgivnings-, informations-, forsknings- och sakkunnigtjänster samt andra tjänster som främjar särskilt små och medelstora företags förutsättningar för internationalisering eller
genom vilka små och medelstora företags
verksamhetsbetingelser förbättras både i Finland och utomlands. Allmänt understöd kan
också beviljas för produktion av sakkunnigoch rådgivningstjänster för företag inom de
kreativa branscherna.
Finpro rf kan beviljas allmänt understöd
för att upprätthålla nätverket av exportcentraler och för produktion av andra tjänster för
främjande av företags internationalisering
och export, om de villkor som närmare anges
i resultatavtalet, anvisningarna för det allmänna understödet och understödsbeslutet
uppfylls. Finpro rf:s ovan nämnda tjänster
betraktas som sådana tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som avses i artikel 106.2 i
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.
Allmänt understöd kan beviljas stiftelsen
Invest in Finland för dess verksamhet för
främjande av utländska investeringar och för
att uppnå stiftelsens stadgeenliga syfte.
6§
Beloppet av allmänt understöd
Det allmänna understödet kan i regel totalt
uppgå till högst 75 procent av de kostnader

som godkänns för understöd enligt vad som
bestäms i beslutet om beviljande av allmänt
understöd eller de särskilda anvisningarna
om användningen av det allmänna understödet.
Understödet kan också uppgå till 50 procent eller av särskilda skäl till 100 procent,
om annan finansiering inte finns att tillgå för
bedrivande av organisationens eller sammanslutningens verksamhet eller om den understödda verksamheten är mer riskfylld än vanligt.
7§
Ansökan om allmänt understöd
Ansökan om allmänt understöd ska göras
före ingången av det verksamhetsår som
täcks av understödet. Ansökan ska innehålla
1) sökandens kontaktuppgifter och FOnummer,
2) en verksamhetsplan och fastställd budget för det år för vilket allmänt understöd
söks,
3) en redogörelse för uppföljningen och
utvärderingen av uppnåendet av målen under
verksamhetsåret,
4) bokslut, revisionsberättelse och verksamhetsberättelse för den senaste räkenskapsperioden.
8§
Utbetalning av allmänt understöd
Det allmänna understödet kan betalas till
understödstagaren till fullt belopp i förskott
under verksamhetsåret enligt en särskild betalningstidtabell, om detta är nödvändigt för
att den understödda verksamheten ska kunna
bedrivas ändamålsenligt.
9§
Redovisning för användningen av
understödet
En redovisning för användningen av det
allmänna understödet ska lämnas till statsbidragsmyndigheten.
Om det allmänna understödet till en sammanslutning som främjar utrikeshandeln, nä-
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rings- och innovationspolitiken samt företags
internationalisering överstiger 30 procent av
stödtagarens totala verksamhetskostnader,
ställer statsbidragsmyndigheten årligen upp
specificerade resultatmål för den verksamhet
för vilken understöd beviljas och ingår vid
behov ett särskilt resultatavtal med organisationen eller sammanslutningen.

4371

garen av det överskott som uppstår vid verksamheten betala tillbaka till statsbidragsmyndigheten en andel som motsvarar det beviljade allmänna understödet. Av det belopp
som ska betalas tillbaka kan dock på ansökan
högst hälften ställas till stödtagarens disposition för att användas till utveckling av verksamheten eller något annat särskilt ändamål.
11 §

10 §
Ikraftträdande
Inkomster och överskott
Inkomsterna av den verksamhet som täcks
av det allmänna understödet beaktas vid beviljandet av allmänt understöd. Om det allmänna understödet täcker mer än hälften av
de totala verksamhetskostnaderna, ska stödta-

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31
december 2015.
På allmänt understöd som beviljats före
denna förordnings ikraftträdande tillämpas de
bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 16 december 2010
Näringsminister Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman Raila Kehälinna
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Arbets- och näringsministeriets förordning
om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
Utfärdad i Helsingfors den 21 december 2010

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994:
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning bestäms om Säkerhetsoch kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer, om grunderna för avgifterna och om
avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer.
2§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) är
1) tillstånd, anmälningar, besiktningar,
räddningsplaner, examina och kompetensprov, behörighetsintyg och andra intyg, överföringsintyg, säkerhetsrapporter, bekräftelser,
godkännanden och ändringar som nämns i
lagen om säkerhet vid hantering av farliga
kemikalier och explosiva varor (390/2005)
eller i bestämmelser som utfärdats med stöd
av den, när de gäller
a) hantering och upplagring av farliga kemikalier,
b) produkter som hänför sig till farliga
kemikalier,
c) installations-, service- och besiktningsrörelser för anläggningar som hänför sig till
farliga kemikalier,

d) tillverkning, upplagring, import och förflyttning av explosiva varor,
e) pyrotekniska artiklar,
f) tillverkning och import av fyrverkeripjäser och verksamhet som hänför sig till fyrverkeripjäser,
g) arrangerande av fyrverkeri,
h) besiktningsorgan,
2) behandling av ansökningar och anmälningar som nämns i kemikalielagen
(744/1989) och i bestämmelser som utfärdats
med stöd av den, när de gäller
a) utvärdering av ett verksamt biocidämne
för godkännande att bli upptaget i bilaga I,
I A eller I B till Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden enligt kommissionens förordning (EG) nr 1451/2007 om
andra fasen av det tioårsprogram som avses i
artikel 16.2 i Europarlamentets och rådets
direktiv 98/8/EG om utsläppande av biocidprodukter på marknaden,
b) godkännande och registrering av ett biocidpreparat,
c) godkännande av ett biocidpreparat som
avses i 30 h § i kemikalielagen,
d) godkännande av en skyddskemikalie
samt skyddskemikalieanmälningar,
e) godkännande av ett antifoulingpreparat,
f) tillstånd för exceptionell användning av
ett biocidpreparat, anmälan om försöksverksamhet eller tillstånd för försöksverksamhet,
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g) export av en skyddskemikalie,
h) examen gällande användningen av biocidpreparat,
i) uppgifter som har lämnats i enlighet med
48 a § i kemikalielagen,
3) behandling av ansökningar och anmälningar som nämns i lagen om växtskyddsmedel (1259/2006), när de gäller
a) utvärdering av ett verksamt ämne i ett
växtskyddsmedel för godkännande att bli
upptaget i bilaga I till rådets direktiv
91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden,
b) godkännande av ett växtskyddsmedel,
c) tillstånd för försöksverksamhet,
d) godkännade av en institution som testar
den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP-utvärdering),
e) examen gällande användningen av växtskyddsmedel,
4) behandling av ansökningar om undantag
som nämns i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och
rengöringsmedel,
5) behandling av ansökningar om undantag
som nämns i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska
föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa målarfärger
och lacker samt produkter för fordonsreparationslackering (837/2005),
6) behandling av en sådan registreringsanmälan inlämnad av en tillverkare, en näringsidkare för vilken en kosmetisk produkt tillverkas eller en importör som avses i 12 § 1
mom. i lagen om kosmetiska produkter
(22/2005),
7) godkännanden, tillstånd och inspektioner som nämns i gruvlagen (503/1965) och i
bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
till den del de gäller
a) gruvsäkerhet,
b) gruvkartor,
8) godkännanden som nämns i justeringslagen (219/1965) och i bestämmelser som
utfärdats med stöd av den, till den del de
gäller
a) besiktningsorgan,
b) avvikelse från justeringsskyldigheten,
c) flaskor som tjänar som mätbehållare,
9) godkännanden och anmälningar som
2 /178
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nämns i lagen om ädelmetallarbeten
(1029/2000) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den, till den del de gäller
a) stämplar som ska användas i ädelmetallarbeten,
b) kontrollorgan,
10) godkännanden, tillstånd, anmälningar
och ändringar som nämns i lagen om tryckbärande anordningar (869/1999) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
när de gäller
a) besiktningsorgan,
b) tryckbärande anordningar,
11) sådana utnämningar av ett bedömningsorgan, ett auktoriserat organ eller en
besiktningsman, visande av behörighet, anmälningar, beviljande av certifieringsrätt,
fastställande av krav samt ändringar och återkallelser av dessa som nämns i elsäkerhetslagen (410/1996) eller i bestämmelser som
utfärdats med stöd av den, när de gäller
a) arbeten inom elbranschen,
b) ibruktagande och användning av elanläggningar,
c) elmateriels och elanläggningars elektromagnetiska kompatibilitet,
d) hissar och med dem jämförbara lyftoch förflyttningsanordningar för personbefordran,
12) sådana godkännanden, tillstånd, ändringar, klassificeringar och godkännanden av
klassificeringar som nämns i lagen om transport av farliga ämnen (719/1994) och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,
när de gäller
a) besiktningsorgan,
b) andra förpackningar och tankar än sådana som är avsedda för transport av radioaktiva ämnen,
c) klassificering av farliga ämnen,
13) godkännanden, ändringar och återkallanden som nämns i containerlagen
(762/1998) och i förordningar som utfärdats
med stöd av den till den del de gäller besiktningsorgan,
14) verksamhetsutövarens anmälningar
och ändringar enligt statsrådets förordning
om underhåll av anläggningar som innehåller
ämnen som bryter ned ozonskiktet samt vissa
fluorkolväten samt om behörighetskrav för
personer som utför underhåll på och avfalls-
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hantering
för
sådana
anläggningar
(1187/2001), när de gäller
a) personer som utför underhåll på kylanläggningar,
b) personer som utför underhåll på släcknings- och brandbekämpningsanläggningar,
c) personer som sköter avfallshantering,
d) personer som utför underhåll på kylanläggningar i transportmedel och arbetsmaskiner,
15) godkännanden, anmälningar, examina
och prov, behörighetsintyg, förnyanden och
ändringar som nämns i lagen om anordningar
inom räddningsväsendet (10/2007), när de
gäller
a) fast installerbara branddetektorer och
motsvarande system, automatiska släckanläggningar samt rörelser som installerar och
underhåller sådana anläggningar och system,
b) rörelser som underhåller och besiktar
handbrandsläckare,
c) bedömningsorgan som bedömer överensstämmelsen med kraven i fråga om anordningarna inom räddningsväsendet,
d) besiktningsorgan som besiktar branddetektorer och automatiska släckanläggningar,
16) den kvalitetskontroll av tillsatsmaterial
i betong som nämns i miljöministeriets förordning om betongkonstruktioner (B4 Finlands byggbestämmelsesamling, betongkonstruktioner, anvisningar 2005).
3§
Bestämmelser om vissa avgifter som tas ut
för offentligrättsliga prestationer
För de prestationer som nämns i 2 § tar
Säkerhets- och kemikalieverket ut avgifter
enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning. Avgifterna baserar sig på självkostnadsvärdet. En tilläggsavgift enligt avgiftstabellen tas ut för varje påbörjad timme.
Avgiften är densamma för bifallsbeslut
och avslagsbeslut.
För en prestation kan det tas ut en förskottsavgift i enlighet med vad som föreskrivs i bifogade avgiftstabell.
För behandling av en anmälan eller ansökan som återtagits eller annars förfallit, tas
det ut en sådan andel av avgiften som motsvarar arbetsinsatsen, om inte något annat

föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan till
denna förordning. En förskottsavgift som har
betalats för en ansökan som har återtagits
eller på grund av bristfällig material har avslagits återbetalas inte.
Avgiften för en prestation som nämns i 2 §
2 punkten kan helt eller delvis efterskänkas,
om användningen av kemikalien är obetydlig
eller om avgiften av någon annan orsak kan
anses vara oskälig med stöd av 60 § 3 mom. i
kemikalielagen.
I avgiften för en prestation som nämns i
2 § 3 punkten underpunkt b beaktas dessutom
de rabatter som avses i 53 § 2 mom. i lagen
om växtskyddsmedel.
4§
Avgiftsbelagda prestationer som prissätts på
företagsekonomiska grunder
Prestationer som avses i 7 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten och som
Säkerhets- och kemikalieverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är
1) utredningar, undersökningar och utlåtanden som baserar sig på beställning eller
uppdrag,
2) användning av personalen för utbildnings- eller planeringsuppgifter eller andra
expertuppgifter utanför ämbetsverket, med
undantag av sådana fall där skötseln av uppgifterna direkt stöder ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet,
3) biblioteks- och informationstjänster,
4) publikationer,
5) försäljning av annonsutrymme i ämbetsverkets publikationer,
6) elektroniska dataprodukter,
7) användning av lokaler och utrustning
som innehas av ämbetsverket samt ämbetsverks- och kontorstjänster för utomstående,
8) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter
som avses i 2 mom.,
9) sändning och postning av dokument och
annat material som baserar sig på uppdrag,
om detta inte ingår i priset på dem, samt
10) övriga särskilt beställda eller överenskomna tjänster.
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5§
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011 och gäller till och med den 31
december 2013.
Genom denna förordning upphävs handelsoch industriministeriets beslut om säkerhetsteknikcentralens avgiftsbelagda prestationer
och grunderna för avgifterna (1032/1996).
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Om en prestation gäller ett ärende som är
anhängigt vid Säkerhetsteknikcentralen,
Livsmedelssäkerhetsverket, Tillstånds- och
tillsynsverket för social- och hälsovården eller Finlands miljöcentral när denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen
ut enligt de bestämmelser som gällde vid
ikraftträdandet.

Helsingfors den 21 december 2010
Näringsminister Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman Tapani Koivumäki
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Bilaga

AVGIFTSTABELL

Säkerhets- och kemikalieverkets avgifter
från och med 1.1.2011

Grundavgift,
€

Tilläggsavgift

1 Hantering av farliga kemikalier, oljeeldningsaggregat
1.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Produktionsanläggning, tillstånd
Produktionsanläggning, ändringsanmälan
Säkerhetsrapport
Säkerhetsrapport, ändring
Räddningsplan
Räddningsplan, ändring
Annat tillstånd, utlåtande eller liknande
Kompetensprov för driftsövervakare
Installationsföretag för gas- och oljeeldningsaggregat
Installationsföretag för gas- och oljeeldningsaggregat,
ändring
Kompetensprov, gasinstallationer
1.2 Besiktningar
Produktionsanläggning, ibruktagningsbesiktning
Annan ibruktagningsbesiktning
Produktionsanläggning, periodisk besiktning

908
315
908
315

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

167
190
59
167
1 363
315
1 363

90 €/h
90 €/h
90 €/h

315
148
735

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

2 Flytgas
2.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Flytgasanläggning
Flytgasanläggning, ändring
Säkerhetsrapport
Säkerhetsrapport, ändring
Räddningsplan
Räddningsplan, ändring
Annat tillstånd, utlåtande eller liknande
Kompetensprov för driftsövervakare
Anmälan om driftsövervakare
2.2 Besiktningar
Flytgas, ibruktagningsbesiktning
Flytgas, periodisk besiktning

315
167
73
735
1 363

90 €/h
90 €/h

Maximiavgift för
prestationen, €
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3 Naturgas
3.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Transport- eller distributionsrörsystem för naturgas
Driftsrörsystem för naturgas
Rörsystem för naturgas, ändring
Kompressorstation
Tryckreduceringsstation
Säkerhetsrapport
Säkerhetsrapport, ändring
Räddningsplan
Räddningsplan, ändring
Annat tillstånd, utlåtande eller liknande
Kompetensprov för driftsövervakare
Anmälan om driftsövervakare

735
315
148
315
315
735
315

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

167
73

4 Kemikaliecisterner
4.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Godkännande av lagercisterner för farliga kemikalier

148

90 €/h

735
315

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

5 Tillverkning och hantering av explosiva varor
5.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Fabrik för explosiva varor
Fabrik för explosiva varor, ändring
Fabrik för explosiva varor, driftstillstånd
Upplag för explosiva varor, permanent
Upplag för explosiva varor, tillfälligt
Upplag för explosiva varor i butikslokal
Upplag för explosiva varor, tillfälligt
Tillverkning av AN-olja på arbetsplats
Arrangerande av fyrverkerier
Överföringsintyg för explosiva varor
Säkerhetsrapport
Säkerhetsrapport, ändring
Räddningsplan
Räddningsplan, ändring
Annat tillstånd, utlåtande eller liknande
Kompetensprov, sektorn för explosiva varor
Förnyande av behörighetsintyg i sektorn för explosiva varor
5.2 Besiktningar
Ibruktagningsbesiktning, fabrik för explosiva varor
Ibruktagningsbesiktning, permanent upplag för explosiva varor
Ibruktagningsbesiktning, tillfälligt upplag
Ibruktagningsbesiktning, upplag i butikslokal
Tillverkning av AN-olja på arbetsplats
Periodisk besiktning, fabrik för explosiva varor
Periodisk besiktning, upplag för explosiva varor

315
148
148
148
315
315
73
735
315

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

90
48
735

90 €/h

315
148
148
315
1 363
148

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
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6 Explosiva varor, produkter
6.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Importlicens
Godkännande av explosiv vara
Tillstånd, utlåtande eller liknande

148
148

90 €/h
90 €/h
90 €/h

138 000

90 €/h

338 000

46 000

90 €/h

69 000

2 900

90 €/h

5 800

7.2 Initialt godkännande av preparat
Preparatet och de föreslagna användningarna har inte
utvärderats i samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet
Preparatet och de föreslagna användningsområdena
har utvärderats i samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet

57 500

90 €/h

72 000

11 500

90 €/h

14 400

7.3 Tillfälligt godkännande av preparat
Preparatet och de föreslagna användningarna har inte
utvärderats i samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet
Preparatet och de föreslagna användningarna har utvärderats i samband med utvärderingen av det verksamma ämnet

57 500

90 €/h

72 000

11 500

90 €/h

14 400

7.4 Ömsesidigt godkännande av preparat

9 200

90 €/h

11 500

7.5 Initialregistrering av lågriskpreparat

11 500

90 €/h

14 400

2 900

90 €/h

5 800

700

90 €/h

9 200

7.8 Godkännande av preparat i anslutning till bestämning
av rampreparat

2 900

90 €/h

5 800

7.9 Godkännande av preparat för andra preparatgrupper
eller utvidgning av användningsområdet inom preparatgruppen

2 900

90 €/h

23 000

7 Biocider
7.1 Ansökan om godkännande av verksamt ämne
Utvärdering av verksamt ämne och representativt
preparat i den första preparatgruppen
Utvärdering av verksamt ämne och representativt
preparat i de följande preparatgrupperna
Utvärdering av ett verksamt ämnes motsvarighet
(teknisk ekvivalens)

7.6 Ömsesidig registrering av lågriskpreparat
7.7 Bestämning av rampreparat på sökandens begäran
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7.10 Godkännande av identiskt preparat
Binamn
Parallellpreparat eller liknande

700
2 900

90 €/h

5 800

7.11 Tillstånd för exceptionell användning av preparat

2 900

90 €/h

5 800

7.12 Anmälan om försöksverksamhet

700

7.13 Tillstånd för försöksverksamhet

1 700

90 €/h

2 900

7.14 Förnyat godkännande eller förnyad registrering av
preparat eller verksamt ämne (gäller punkterna 7.1, 7.2,
7.4, 7.5 och 7.6 i avgiftstabellen)

50 %
av
grundavgiften

90 €/h

grundavgift

7.15 Väsentlig ändring av ett beslut (t.ex. utvidgning av
användningsområde, väsentlig ändring av sammansättning eller behandlingssätt) (gäller punkterna 7.1, 7.2, 7.4,
7.5 och 7.6 i avgiftstabellen)

50 %
av
grundavgiften

90 €/h

grundavgift

7.16 Mindre ändring av ett beslut (t.ex. ändringar i klassificeringarna och märkningarna) (gäller punkterna 7.1,
7.2, 7.4, 7.5 och 7.6 i avgiftstabellen)

10 %
av
grundavgiften

90 €/h

50 % av
grundavgiften

90 €/h

11 000

7.17 Ändring av ett beslut av teknisk eller motsvarande
orsak (t.ex. ändring av preparatets namn, ny sökande)

250

7.18 Examen gällande användningen av biocidpreparat
(förhör och intyg)

100

8 Skyddskemikalier, antifoulingpreparat och biocidpreparat som avses i 30 h § i kemikalielagen
8.1 Godkännande av preparat

5 700

8.2 Anmälan om träskyddskemikalier som används på
samma sätt som målarfärg

1 450

8.3 Skyddskemikalier som tillverkas endast för export

250

8.4 Bestämning av rampreparat på sökandens begäran
(biocidiska bekämpningsmedel och antifoulingpreparat)

250

90 €/h

2 200

8.5 Godkännande av preparat i anslutning till bestämning
av rampreparat

250

90 €/h

2 200
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8.6 Godkännande av identiskt preparat
Binamn
Parallellpreparat eller liknande

250
700

90 €/h

2 900

8.7 Prov med preparat

700

90 €/h

2 900

8.8 Förnyat godkännande av preparat

50 %
av
grundavgiften

90 €/h

grundavgift

8.9 Väsentlig ändring av ett beslut (t.ex. utvidgning av
användningsområdet, väsentlig ändring av sammansättning eller behandlingssätt)

50 %
av
grundavgiften

90 €/h

grundavgift

8.10 Mindre ändring av ett beslut (t.ex. ändringar i klassificeringen och märkningarna).

10 %
av
grundavgiften

90 €/h

50 % av
grundavgiften

105 000
210 000

90 €/h
90 €/h

150 000
300 000

2 800

90 €/h
90 €/h

5 600

20 000

90 €/h

30 000

60 000

90 €/h

85 000

15 000
8 000

90 €/h
90 €/h

20 000
12 000

4 000
1 100
1 100
1 100
1 100

90 €/h

6 000

8.11 Ändring av ett beslut av teknisk eller motsvarande
orsak (t.ex. ändring av preparatets namn, ny sökande)

250

9 Växtskyddsmedel
9.1 Ansökan om godkännande av verksamt ämne
Biologiska verksamma ämnen
Kemiska verksamma ämnen
Omprövning eller extra utvärdering av verksamt
ämne
Utvärdering av ett verksamt ämnes motsvarighet
9.2 Godkännande av preparat
Visstidsgodkännande
Preparatet och de föreslagna användningsområdena
har inte utvärderats i samband med utvärderingen av
det verksamma ämnet.
Preparatet och de föreslagna användningsområdena
har utvärderats i samband med utvärderingen av det
verksamma ämnet
Ömsesidigt godkännande
Preparat som huvudsakligen är avsett för användning
i annat syfte än som växtskyddsmedel eller lågriskpreparat
Tillfälligt godkännande
Preparat som är färdigt utspätt
Identiskt preparat
Godkännande av parallellimporterat preparat
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9.3 Zonutvärdering av preparat
9.4 Förnyat godkännande av preparat
Tillfälligt godkännande
Preparat som är färdigt utspätt
Identiskt preparat
Godkännande av parallellimporterat preparat
På basis av dokument
Vid utvärderingen utnyttjas en utvärderingsrapport
som har utarbetats i en annan medlemsstat
Utvärderingsrapporten utarbetas i Finland
Utvärderingen av preparatet grundar sig på t.ex. en
rapport som har utarbetats i Nordic Baltic-samarbetet
Utvärdering av tilläggsundersökningar
9.5 Utvidgning av användningsområde
Alla bruksmängder, växtgrupper
Mindre användningsområde, produkter med liten åtgång
Utvidgat användningsområde
9.6 Ändring av godkännande
Liten ändring, t.ex. ändring av tillståndshavare, ändring av tillverkningsort, om något annat medlemsland har gjort utvärderingen
Stor ändring, t.ex. utvärdering av ändring av sammansättningen eller av ny tillverkningsort
9.7 Tillstånd för försöksverksamhet
Försöksruta/preparat
Odlingsförsök/preparat
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60 000

90 €/h

85 000

90 €/h
90 €/h

15 000
68 000

1 100
1 100
1 100
1 100
2 300
10 000
45 000

90 €/h
90 €/h
1 100
1 100
1 100

250
2 300
300
700

9.8 Godkännade av en institution som testar den biologiska effektiviteten och användbarheten hos växtskyddsmedel (GEP-utvärdering),
Förnyat godkännande
Kontrollavgift/gång

3 500

9.9 Examen gällande användningen av växtskyddsmedel
(förhör och intyg)

25

1 300
600

10 Tvätt- och rengöringsmedel
Behandling av ansökan om undantag

7 250

11 Produkt-VOC
Behandling av ansökan om undantag

300

90 €/h

20 000
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12 Kemikalieproduktregistret; behandling av anmälningar
1—200 anmälningar av en verksamhetsutövare
den del av anmälningarna av en verksamhetsutövare
som överstiger 200

36/st./år
18/st./år

13 Kosmetikregistret
13.1 Beslut om registering av en tillverkare av kosmetiska produkter, näringsidkare för vilken en kosmetisk produkt tillverkas eller importör av en kosmetisk produkt

92

13.2 Beslut om ändring av registreringsanmälan

41

14 Gruvdrift
14.1 Tillstånd, godkännanden och registreringar
Gruvtillstånd

190

90 €/h

14.2 Besiktningar
Periodisk besiktning, dagbrott
Periodisk besiktning, underjordisk gruva
Periodisk besiktning, uppfordringsverk
Annan besiktning, gruvor

735
735
315
315

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

15 Mätinstrument
Tillstånd, utlåtande eller liknande
16 Ädelmetallarbeten
Registrering
Ändring i beslut om godkännande av namnstämpel
Bekräftelse av registrering av namnstämpel
Tillstånd, utlåtande eller liknande

90 €/h
159
104
104
90 €/h

17 Tryckbärande anordningar
Tillstånd, utlåtande eller liknande
18 Elanläggningar och hissar samt jämförbara lyftoch flyttningsanordningar
Anmälan om anläggning
Elanläggning, tillstånd, utlåtande eller liknande
Hiss, tillstånd, utlåtande eller liknande
Entreprenadsanmälan
Entreprenadsanmälan, ändring
Entreprenadsanmälan, objektbestämd
Certifieringsrätt för eget arbete
Anordnande av säkerhetsexamen, frågeserie
Hissäkerhetsexamen

90 €/h

59
148
148
97
59
59
190
844
167

90 €/h
90 €/h

90 €/h
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19 Transport av farliga ämnen
Godkännande av klass för explosiv vara
Godkännande av klass för fyrverkeripjäs
Tillstånd, utlåtande eller liknande
20 Miljöfarliga ämnen
Kylanläggningsrörelse, intyg
Servicerörelse för släckningsanordningar, anmälan
Avfallshanteringsrörelse, anmälan
Kylanläggningsrörelse, ändringsanmälan
Kylbranschen, behörighetsintyg och dess förnyande
Kylbranschen, godkännande av behörighetsprovanordnare
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387
148

90 €/h
90 €/h
90 €/h

140
140
190
70
70
400

21 Anordningar inom räddningsväsendet
21.1 Brandlarmanläggningar
Installations- och servicerörelse, anmälan
Ändringsanmälan
Behörighetsintyg och dess förnyande

190
59
59

21.2 Släckningsanordningar
Installations- och servicerörelse, anmälan
Ändringsanmälan
Behörighetsintyg och dess förnyande

190
59
59

21.3 Handbrandsläckare
Service- och besiktningsrörelse, anmälan
Ändringsanmälan
Behörighetsintyg och dess förnyande

190
59
59

22 Besiktningsverksamhet
Besiktningsorgan, godkännande
Besiktningsorgan, ändring
Auktoriserad besiktningsman, godkännande
Auktoriserad besiktningsman, ändring
Besiktningsrörelse
23 Tillsatsmaterial i betong (enligt avtal)
Kvalitetskontroll av tillsatsmaterial i betong

190

90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h
90 €/h

735

90 €/h

315
315

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN
1. RABATTER
1 – 1 Farliga kemikalier
För handläggning av verksamhetsanmälningar enligt 69 och 70 § i förordningen om industriell
hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) faktureras 50 procent av den grundoch timavgift för tillstånd som gäller motsvarande anläggning.

SDK/SÄHKÖINEN PAINOS

4384

Nr 1302
1 – 2 Explosiva varor
För prestationer som gäller upplagring av ammoniumnitrat tas det ut 60 procent av avgiften
för motsvarande prestationer som gäller explosiva varor.
1 – 3 Gruvor
För periodisk besiktning av en gruva kan 50 procent av avgiften för motsvarande prestation tas
ut, när besiktningsobjektets årsbrytning understiger 500 000 ton och den arbetstid som har använts för besiktningen är högst en halv dag.
2. FÖRSKOTTSAVGIFTER
2 – 1 Biocider och växtskyddsmedel
För alla prestationer som gäller biocider eller växtskyddsmedel och som är betydande med avseende på arbetsmängden faktureras en förskottsavgift när ansökan lämnas in.
3. ÖVRIGA FÖRESKRIFTER OM PRISSÄTTNINGEN
3–1

För besiktning som inhiberats på grund av bristfällig förberedelse tas det ut en
avgift enligt timtaxan.

3–2

För beslut och besiktningar som leder till avslagsbeslut tas avgiften ut till fullt
belopp.

3–3

Då arbetstiden utgör grund för avgiften, är minimidebiteringen en timme.

3–4

Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalat för de varor och tjänster som verket har köpt av andra för utförandet av en prestation tas ut separat
till fullt belopp Dessutom tas det för handläggningen ut en avgift som utgör
hälften av den gällande timavgiften.

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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