
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
Utgiven i Helsingfors den 25 juni 2013

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

470/2013

om avgifter för en officiell mätning, inspektionsmätning och för handläggning i mätnings-
nämnden

Utfärdad i Helsingfors den 17 juni 2013

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut föreskrivs med stöd av 52 § 3 mom. i
lagen om mätning av virke (414/2013):

1 §

Avgift för en officiell mätning

Avgiften för förrättning av en officiell
mätning är 400 euro.

2 §

Avgift för en inspektionsmätning

Avgiften för förrättning av en inspektions-
mätning är 780 euro.

3 §

Avgift för handläggning i mätningsnämnden

Avgiften för handläggning i mätnings-
nämnden är 800 euro.

4 §

Betalning av avgifterna

Den avgift som det har bestämts att par-
terna ska betala för förrättning av officiella

mätningar, den avgift som det har bestämts
att fabriksmätaren ska betala för inspektions-
mätningar och den avgift som tas ut för hand-
läggningen i mätningsnämnden ska betalas
till regionförvaltningsverket i Södra Finland.

5 §

Förfarandet i samband med avgifterna

Den officiella mätaren och mätningsnämn-
den ska ge parterna de uppgifter som de
behöver för att betala avgiften.

När den avgift som det bestämts att par-
terna ska betala har vunnit laga kraft, ska den
myndighet som fattat det slutliga beslutet om
avgiften till regionförvaltningsverket i Södra
Finland lämna en kopia av beslutet som kan
användas som verkställighetshandling vid in-
kasseringen. Dessutom ska det meddelas när
avgiften har vunnit laga kraft.

När den avgift för en inspektionsmätning
som det bestämts att fabriksmätaren ska be-
tala har förfallit till betalning, ska myndighe-
ten för att inkassera avgiften, till regionför-



valtningsverket i Södra Finland lämna en ko-
pia av beslutet om avgiften som kan använ-
das som verkställighetshandling vid inkasse-
ringen.

6 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 juli
2013 och den gäller till och med den 31
december 2013.

Helsingfors den 17 juni 2013

Jord- och skogsbruksminister Jari Koskinen

Äldre regeringssekreterare Maija Kaukonen
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