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Arbets- och näringsministeriets förordning

779/2011

om ändring av förordningen om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda
prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 30 juni 2011

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut
ändras i arbets- och näringsministeriets förordning om Säkerhets- och kemikalieverkets

avgiftsbelagda prestationer (1302/2010) 2 § 7 punkten samt i bilagan till förordningen 14
punkten och föreskrifter för tillämpning av avgiftstabellen som följer:

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) är
— — — — — — — — — — — — —

7) godkännanden, tillstånd, anmälningar,
kompetensprov, intyg, beslut, fastställande
och justering av brytningsersättning, besikt-
ningar samt överföringar och ändringar som
nämns i gruvlagen (621/2011) och i bestäm-
melser som utfärdats med stöd av den, till
den del de gäller

a) förbehåll,
b) malmletning,
c) guldvaskning,
d) gruvdrift,
e) gruvsäkerhet,

— — — — — — — — — — — — —

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2011.

På de ärenden som handläggs och avgörs
med stöd av 178 § 1 och 2 mom. i gruvlagen
tillämpas avgifter enligt de bestämmelser
som gällde när ärendet anhängiggjordes.

Helsingfors den 30 juni 2011

Näringsminister Jyri Häkämies

Konsultativ tjänsteman Tapani Koivumäki



Bilaga

AVGIFTSTABELL

Säkerhets- och kemikalieverkets avgifter Grundavgift ≠ Tilläggsavgift

— — — — — — — — — — — — — —
14 Gruvor

14.1 Förbehållsbeslut
areal < 20 km2 700
areal 20 − 100 km2 1 200
areal > 100 km2 2 000

Förfall av ett förbehållsbeslut 500

14.2 Malmletning
Malmletningstillstånd

areal < 300 ha 2 000
areal 300 − 1000 ha 3 000
areal 1001 − 4000 ha 5 000
areal > 4000 ha 10 000

Förlängning av giltighetstiden för ett malmlet-
ningstillstånd

75 % av den
ursprungliga

avgiften
Förfall av ett malmletningstillstånd 1500
Ändring av ett malmletningstillstånd

Liten ändring 750
Väsentlig ändring 2 000

Beslut om verkställande av ett beslut trots änd-
ringssökande (separat beslut) 1 000 90 ≠/h

14.3 Guldvaskning
Guldvaskningstillstånd 500
Förlängning av giltighetstiden för ett guldvask-
ningstillstånd 375
Ändring av ett guldvaskningstillstånd 400
Förfall av ett guldvaskningstillstånd 400

14.4 Gruvdrift
Gruvtillstånd 5 000 90 ≠/h
Justering av bestämmelserna i ett gruvtillstånd 5 000 90 ≠/h
Förlängning av giltighetstiden för ett gruvtillstånd 2 500 90 ≠/h
Förfall av ett gruvtillstånd 1 500 90 ≠/h
Ändring av ett gruvtillstånd 1 500 90 ≠/h
Upphörande av gruvdrift 5 000 90 ≠/h
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Fastställande av brytningsersättning för metall-
malm 1 000 90 ≠/h
Fastställande eller justering av brytningsersättning
för någon annan gruvmineral än metallmalm 2 000 90 ≠/h
Beslut om verkställande av ett beslut trots änd-
ringssökande (separat beslut) 1 000 90 ≠/h

14.5 Överföring eller pantsättning av ett tillstånd, andra
beslut
Överföring av ett tillstånd (utom för guldvaskning) 1 500 90 ≠/h
Överföring av ett guldvaskningstillstånd 495 90 ≠/h
Pantsättning av tillstånd 500 90 ≠/h
Rättelse av en förseelse eller försummelse
(förvaltningstvång) 500 90 ≠/h
Annat beslut 495 90 ≠/h

14.6 Gruvsäkerhet
Intyg över godkänt prov avlagt av den ansvarige 167
Gruvsäkerhetstillstånd 1 900 90 ≠/h
Översyn av bestämmelserna i ett gruvsäkerhetstill-
stånd 454 90 ≠/h
Förlängning av giltighetstiden för ett gruvsäker-
hetstillstånd 272 90 ≠/h
Förfall av ett gruvsäkerhetstillstånd 454 90 ≠/h
Ändring av ett gruvsäkerhetstillstånd 454 90 ≠/h
Tillsynsbesiktning 1 363 90 ≠/h
Godkännande av ett besiktningsorgan 315 90 ≠/h
Beslut om verkställande av ett beslut trots
ändringssökande (separat beslut) 1 000 90 ≠/h

— — — — — — — — — — — — — —

FÖRESKRIFTER FÖR TILLÄMPNING AV AVGIFTSTABELLEN

1. RABATTER OCH FÖRHÖJNINGAR

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 grund-
och timavgift för tillstånd som gäller motsvarande anläggning.

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.
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1 − 3 Gruvor

a) Det är möjligt att ändra avgifterna för ett förbehållsbeslut i punkt 14.1, för malmletning i
punkt 14.2 och för guldvaskning i punkt 14.3 med +/− 35 % enligt använd arbetstid, med
undantag av beslut som gäller förfall av ett förbehållsbeslut och verkställande av ett beslut trots
ändringssökande.

b) Fastställande av brytningsersättning för metallmalm i punkt 14.4 – avgift för prestationen tas
ut per gruva. För de följande åren är avgiften 50 % av grundavgiften.

c) Fastställande eller justering av brytningsersättning för någon annan gruvmineral än metall-
malm i punkt 14.4 – avgift för prestationen tas ut per gruva. För de följande åren är avgiften
25 % av grundavgiften. Fastställande eller justering av brytningsersättning på ansökan av
markägaren är avgiftsfri.

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.

3 − 5 I avgifterna i punkt 14 ingår annonseringskostnader, utom för guldvaskning,
punkt 14.3.
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