
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 27 december 2011

Arbets- och näringsministeriets förordning

1400/2011

om Energimarknadsverkets avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 22 december 2011

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 384/1994, samt med
stöd av 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan paragra-
fen lyder i lag 495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Energi-
marknadsverkets avgiftsbelagda prestationer,
om grunderna för avgifterna för dem och om
avgifter som tas ut för offentligrättsliga pre-
stationer.

2 §

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

De offentligrättsliga prestationer som av-
ses i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för
avgifter till staten och för vilka Energimark-
nadsverket tar ut de avgifter som bestäms i
denna förordning, är

1) beslut i ett ärende som gäller el- eller
naturgasnätstillstånd,

2) beslut i ett ärende som gäller tillstånd att
bygga en elledning,

3) beslut i ett ärende som gäller överföring
av el- eller naturgasnätet,

4) beslut i ett ärende som gäller särredovis-
ning av el- eller naturgasaffärsverksamheter,

5) beslut om undantagslov som gäller till-
handahållande av naturgasöverföringstjäns-
ter,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk,

7) beslut i ett ärende som gäller undantag
enligt artikel 17 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 714/2009 om vill-
kor för tillträde till nät för gränsöverskri-
dande elhandel och om upphävande av för-
ordning (EG) nr 1228/2003,

8) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för sådan effektreserv
som avses i lagen om en effektreserv som
säkerställer balansen mellan elproduktion och
elförbrukning (117/2011),

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av grunderna för de avgifter som in-
samlas för att finansiera effektreserven,



10) beslut i ett ärende som gäller ett un-
dantag enligt 2 kap. 4 a § i naturgasmark-
nadslagen (508/2000),

11) beslut i ett ärende som gäller godkän-
nande av en kontrollör i enlighet med lagen
om utsläppshandel (683/2004), lagen om ut-
släppshandel (311/2011) och lagen om stöd
till produktion av el från förnybara energikäl-
lor (1398/2010),

12) beslut i ett ärende som gäller godkän-
nande av ett kraftverk för ett stödsystem en-
ligt lagen om stöd till produktion av el från
förnybara energikällor,

13) beslut om utbetalning av stöd till pro-
duktion av el som produceras från förnybara
energikällor,

14) beslut i ett ärende som gäller utsläpps-
tillstånd för växthusgaser,

15) övervakning av en elnätsinnehavare,
16) övervakning av en naturgasnätsinneha-

vare,
17) upprätthållande av utsläppshandelsre-

gistret,
18) behandling av utsläppsrapport.

3 §

Avgiftsbelagda företagsekonomiska
prestationer

Andra prestationer som avses i 7 § i lagen
om grunderna för avgifter till staten och vilka
Energimarknadsverket prissätter på företags-
ekonomiska grunder är följande tjänster och
andra prestationer som utförs på beställning
eller enligt annat uppdrag:

1) utredningar, undersökningar och publi-
kationer,

2) användning av Energimarknadsverkets
personal i externa utbildnings- och plane-
ringsuppgifter och andra sakkunniguppgifter,
med undantag av sådana uppgifter som direkt
stöder Energimarknadsverkets övervaknings-
uppgifter eller avgiftsfria verksamhet,

3) användning av lokaler och apparatur
samt ämbetsverks- och byråtjänster för utom-
stående,

4) överlåtelse av metoder, datasystem, pro-
gram och motsvarande prestationer samt av
bruksrättigheten till informationsmaterial i
datasystem och teknisk överlåtelse av infor-
mationsmaterial till utomstående på beställ-
ning,

5) fotokopior och andra kopior.
Om de avgifter som ska tas ut för framta-

gande av en uppgift som avses i 34 § 2 mom.
i lagen om offentlighet i myndigheternas
verksamhet (621/1999) samt för givande av
kopior och utskrifter som avses i 34 § 3
mom. i samma lag, beslutar Energimarknads-
verket med beaktande av vad som föreskrivs
i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheter-
nas verksamhet.

4 §

Ansökningsavgifter

För andra beslut än beslut om tillstånd till
utsläpp av växthusgaser som Energimark-
nadsverket har gett på ansökan tas av sökan-
dena ut avgifter enligt följande:

1) ärenden som gäller el- eller naturgas-
nätstillstånd:

a) beslut på ansökan om elnätstillstånd
2 800 euro,

b) beslut på ansökan om naturgasnätstill-
stånd 2 200 euro,

c) beslut på den systemansvariges ansökan
om elnätstillstånd 10 000 euro,

d) beslut på den systemansvariges ansökan
om naturgasnätstillstånd 7 000 euro,

e) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om elnätsverksam-
het 2 200 euro,

f) beslut i ett ärende som gäller befriande
från tillståndsplikt i fråga om naturgasnäts-
verksamhet 2 200 euro,

2) ärenden som gäller tillstånd att bygga
elledningar:

a) beslut på ansökan att bygga elledning
för nominell spänning om minst 110 och
under 400 kilovolt 4 000 euro,

b) beslut på ansökan att bygga elledning
för nominell spänning om minst 400 kilovolt
6 000 euro,

3) ärenden som gäller överföring av el-
eller naturgasnätet:

a) beslut på ansökan om överföring av
elnätet 2 500 euro,

b) beslut på ansökan om överföring av
naturgasnätet 2 500 euro,

4) beslut på ansökan om undantag från
sättet att särredovisa el- eller naturgasaffärs-
verksamheter 2 200 euro,
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5) beslut om undantagslov som gäller till-
handahållande av naturgasöverföringstjänster
2 200 euro,

6) godkännande av bedömningsorgan som
utför certifiering av kraftverk i enlighet med
lagen om certifiering och angivande av elens
ursprung (1129/2003) 1 200 euro,

7) beslut i ett ärende som gäller ett undan-
tag enligt artikel 17 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 714/2009:

a) beslut om ett undantag enligt artikel 17 i
Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 714/2009 10 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 8 000 euro,

8) beslut om ett undantag enligt 2 kap.
4 a § i naturgasmarknadslagen 10 000 euro,

9) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av driftsregler för effektreserven:

a) beslut om fastställande av de regler som
avses i 14 § 1 punkten i lagen om en effekt-
reserv som säkerställer balansen mellan el-
produktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 5 000 euro,

10) beslut i ett ärende som gäller faststäl-
lande av grunderna för de avgifter som in-
samlas för att finansiera effektreserven:

a) beslut om fastställande av grunderna för
avgifter enligt 14 § 2 punkten i lagen om en
effektreserv som säkerställer balansen mellan
elproduktion och elförbrukning 8 000 euro,

b) beslut om ändring av beslut som avses i
underpunkt a 5 000 euro,

11) beslut i ett ärende som gäller godkän-
nande av en kontrollör i enlighet med lagen
om utsläppshandel (683/2004), lagen om ut-
släppshandel (311/2011) och lagen om stöd
till produktion av el från förnybara energikäl-
lor:

a) beslut om godkännande av kontrollör
3 400 euro,

b) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av kontrollör 1 500 euro,

12) beslut i ärenden som gäller stöd till
produktion av el från förnybara energikällor:

a) beslut om förhandsbesked enligt lagen
om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor 1 400 euro,

b) beslut om godkännande av ett vindkraft-
verk för systemet med produktionsstöd 2 100
euro,

c) beslut om godkännande av ett biogas-
verk som använder ett bränsle för systemet
med produktionsstöd, om ingen värmepremie
söks för kraftverket 2 100 euro,

d) beslut om godkännande av ett biogas-
verk som använder flera bränslen för sy-
stemet med produktionsstöd, om ingen vär-
mepremie söks för kraftverket 3 500 euro,

e) beslut om godkännande av ett biogas-
verk för systemet med produktionsstöd, om
en värmepremie söks för kraftverket 4 200
euro,

f) beslut om godkännande av ett skogsflis-
kraftverk som avses i 5 § 7 punkten i lagen
om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor för systemet med produktions-
stöd 3 500 euro,

g) beslut om godkännande av ett trädbräns-
lekraftverk som avses i 5 § 9 punkten i lagen
om stöd till produktion av el från förnybara
energikällor för systemet med produktions-
stöd 4 200 euro,

h) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av ett vindkraftverk 1 050 euro,

i) beslut om ändring av ett beslut om god-
kännande av ett biogaskraftverk som avses i
underpunkt c 1 050 euro,

j) beslut om ändring av ett beslut om god-
kännande av ett biogaskraftverk som avses i
underpunkt d 1 750 euro,

k) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av ett biogaskraftverk som av-
ses i underpunkt e 2 100 euro,

l) beslut om ändring av ett beslut om god-
kännande av ett skogsfliskraftverk 1 750
euro,

m) beslut om ändring av ett beslut om
godkännande av ett trädbränslekraftverk
2 100 euro,

n) beslut om överföring av ett beslut om
godkännande för systemet med produktions-
stöd på annan verksamhetsutövare 750 euro,

o) beslut om utbetalning av produktions-
stöd 170 euro.

5 §

Avgifter för tillstånd till utsläpp av växthus-
gaser enligt lagen om utsläppshandel

(683/2004)

För de beslut om tillstånd till utsläpp av
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växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel
(683/2004) som Energimarknadsverket har
gett på ansökan tas av sökandena ut avgifter
enligt följande:

1) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 2 § 1 mom. 1 punkten underpunkten a
i lagen om utsläppshandel 1 500 euro,

2) beslut om utsläppstillstånd för en eller
flera förbränningsanläggningar som är be-
lägna på samma förläggningsplats och som
avses i 4 § i lagen om utsläppshandel 1 500
euro,

3) beslut om utsläppstillstånd för ett olje-
raffinaderi 4 700 euro,

4) beslut om utsläppstillstånd för ett koks-
verk 1 100 euro,

5) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 2 punkten i
lagen om utsläppshandel och som hör till
stålindustrin 4 700 euro,

6) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 3 punkten i
lagen om utsläppshandel och som hör till
mineralindustrin 1 800 euro,

7) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som avses i 2 § 1 mom. 4 punkten i
lagen om utsläppshandel och som hör till
skogsindustrin 2 200 euro,

8) beslut om utsläppstillstånd för en petro-
kemisk anläggning som avses i 2 § 1 mom. 5
punkten underpunkten a i lagen om utsläpps-
handel 4 700 euro,

9) beslut om utsläppstillstånd för en an-
läggning som tillverkar stenull eller kimrök
och som avses i 2 § 1 mom. 5 punkten
underpunkten b i lagen om utsläppshandel
1 800 euro,

10) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för förbränningsanläggning som avses i 1
punkten 1 050 euro,

11) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för förbränningsanläggning som avses i 2
punkten 1050 euro,

12) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för oljeraffinaderi 1 900 euro,

13) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för koksverk 600 euro,

14) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som hör till stålindustrin
1 900 euro,

15) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som hör till mineralindu-
strin 1 000 euro,

16) ändring av utsläppstillstånd för en an-
läggning som hör till skogsindustrin 1 500
euro,

17) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en petrokemisk anläggning 1 900 euro,

18) beslut om ändring av utsläppstillstånd
för en anläggning som tillverkar stenull eller
kimrök 1 000 euro,

19) beslut om överföring av utsläppstill-
stånd på annan verksamhetsutövare 750 euro.

Den tillståndsavgift som avses i 1 mom.
1—9 punkten tas ut också när ändringen av
de bestämmelser om kontroll av utsläppen i
gemenskapen som utfärdats med stöd av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter
att tillståndsvillkoren för anläggningen juste-
ras.

Den tillståndsavgift som avses i 1 mom. 1
punkten tas inte ut särskilt utöver tillstånds-
avgifterna enligt 3—9 punkten när förbrän-
ningsanläggningen utgör en fast del av en
anläggning enligt 3—9 punkten och verk-
samhetsutövaren ansöker om tillstånd för
hela anläggningen.

Den tillståndsavgift som avses i 1 mom. 4
punkten tas inte ut när ett koksverk utgör en
teknisk eller funktionell helhet med en järn-
eller stålfabrik som avses i 2 § 1 mom. 2
punkten underpunkten b i lagen om utsläpps-
handel och verksamhetsutövaren ansöker om
tillstånd för hela anläggningen.

6 §

Avgifter för tillstånd till utsläpp av
växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel

(311/2011)

För de beslut om tillstånd till utsläpp av
växthusgaser enligt lagen om utsläppshandel
(311/2011) som Energimarknadsverket har
gett på ansökan tas av sökandena ut avgifter
enligt följande:

1) beslut i ett ärende som gäller beviljande
av utsläppstillstånd 1 500 euro samt beslut i
ett ärende som gäller ändring av utsläppstill-
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stånd 1 050 euro, om anläggningens utsläpp
av koldioxid underskrider 50 000 ton per år,

2) beslut i ett ärende som gäller beviljande
av utsläppstillstånd 2 200 euro samt beslut i
ett ärende som gäller ändring av utsläppstill-
stånd 1 500 euro, om anläggningens utsläpp
av koldioxid är 50 000—500 000 ton per år,

3) beslut i ett ärende som gäller beviljande
av utsläppstillstånd 4 700 euro samt beslut i
ett ärende som gäller ändring av utsläppstill-
stånd 1 900 euro, om anläggningens utsläpp
av koldioxid överstiger 500 000 ton per år,

4) beslut om överföring av utsläppstill-
stånd på annan verksamhetsutövare 750 euro.

Den tillståndsavgift som avses i 1 mom.
1—3 punkten tas ut också när ändringen av
de bestämmelser om kontroll av utsläppen i
gemenskapen som utfärdats med stöd av Eu-
ropaparlamentets och rådets direktiv
2003/87/EG om ett system för handel med
utsläppsrätter för växthusgaser och om änd-
ring av rådets direktiv 96/61/EG förutsätter
att tillståndsvillkoren för anläggningen juste-
ras.

7 §

Avgifter för övervakning av elnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av elnätsinnehavare tas av nätinnehavarna ut
en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som ska tas ut av
distributions- och regionnätsinnehavarna ut-
gör 1,1 promille av försäljningsintäkterna av
nätverksamheten under den senast avslutade
redovisningsperioden, dock minst 6 000 euro.

Övervakningsavgiften för en stamnätsinne-
havare som har ålagts systemansvar är
400 000 euro.

8 §

Fastställande av avgifter för övervakning av
elnätsinnehavare

Med försäljningsintäkter av nätverksamhe-
ten avses summan av omsättningen av nät-
verksamheten minskad med försäljningens
korrektivposter, såsom mervärdesskatt och
kreditförluster, och övriga intäkter av nätaf-
färsverksamheten.

Om den redovisningsperiod som utgör
grund för fastställandet av övervakningsav-
giften avviker från kalenderåret, omvandlas
försäljningsintäkterna av nätaffärsverksamhe-
ten när övervakningsavgiften fastställs så att
de motsvarar ett år genom att de multipliceras
med talet 12 och divideras med redovisnings-
periodens längd i månader.

9 §

Avgifter för övervakning av
naturgasnätsinnehavare

För Energimarknadsverkets övervakning
av naturgasnätsinnehavare tas av nätinneha-
varna ut en årlig övervakningsavgift.

Den övervakningsavgift som ska tas ut av
naturgasnätsinnehavarna är 160 euro per mil-
jon naturgaskubikmeter som nätinnehavaren
överförde i sitt nät under föregående år, dock
minst 5 000 euro, om den mängd naturgas
som har överförts har varit högst 5 miljoner
kubikmeter, och minst 6 000 euro, om den
mängd naturgas som har överförts har varit
mer än 5 miljoner kubikmeter. Övervak-
ningsavgiften är dock högst 50 000 euro.

Övervakningsavgiften för en naturgasnäts-
innehavare som har ålagts systemansvar är
100 000 euro.

10 §

Registeravgifter som gäller
utsläppshandelregistret

För det register över utsläppsrätter för
växthusgaser och utsläppsrätter för luftfart
som upprätthålls av Energimarknadsverket
tas avgifter ut av dem som använder registret
enligt följande:

1) avgift för att öppna ett konto 75 euro,
2) bruksavgift för ett konto 0,014 euro för

varje utsläppsrätt under ett år, dock minst 100
euro och högst 5 200 euro per år.

När bruksavgiften för ett konto räknas ut
används det antal utsläppsrätter som i genom-
snitt finns på kontot under kalenderåret.

Om kontoinnehavaren byts under kalen-
deråret tas bruksavgiften ut av den nya kon-
toinnehavaren.
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11 §

Avgifter för behandling av utsläppsrapporter

För Energimarknadsverkets behandling av
utsläppsrapporter tas ut en årlig avgift av de
anläggningar som har fått utsläppstillstånd.

Avgiften för behandlingen av en utsläpps-
rapport är:

1) 55 euro om anläggningens koldioxidut-
släpp underskrider 25 000 ton per år,

2) 160 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp är 25 000—49 999 ton per år,

3) 1 150 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp är 50 000—500 000 ton per år,

4) 6 200 euro om anläggningens koldioxid-
utsläpp överstiger 500 000 ton per år.

12 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2012 och gäller till utgången av 2012.

Helsingfors den 22 december 2011

Näringsminister Jyri Häkämies

Regeringsråd Arto Rajala
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