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Utgiven i Helsingfors den 5 december 2013

Kommunikationsministeriets förordning

849/2013

om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Helsingfors den 4 december 2013

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om
grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan den lyder i lag 348/1994, och med stöd av
34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), sådan den lyder i lag
495/2005:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Meteoro-
logiska institutets avgiftsbelagda prestationer
och grunderna för avgifterna, avgifter som
tas ut för offentligrättsliga prestationer, pre-
stationer som prissätts på företagsekono-
miska grunder samt de avgifter som tas ut för
Meteorologiska institutets andra avgiftsbe-
lagda prestationer.

På obligatoriska eller rekommenderade vä-
dertjänster för luftfart tillämpas kommissio-
nens förordning (EG) nr 1794/2006 om ett
gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjäns-
ter och kommissionens förordning (EU)
1191/2010 om ändring av den.

2 §

Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner enligt 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) och för vilka
Meteorologiska institutet tar ut en avgift som
det fastställer enligt prestationens självkost-
nadsvärde är

1) specialtjänster som ges för att upprätt-
hålla försvarsberedskapen,

2) obligatoriska eller rekommenderade vä-
dertjänster för luftfart som baserar sig på
konventionen angående internationell civil
luftfart (FördrS 11/1949), om det inte är fråga
om en tjänst som avses i 1 § 2 mom.,

3) specialtjänster som produceras åt myn-
digheter för att främja säkerheten i väg-, sjö-
och spårtrafiken, samt

4) utredningar och utlåtanden som ges för
räddningsverksamhet och luftvårdsmyndig-
heter och som medför mer än obetydliga
kostnader.

3 §

Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grun-
derna för avgifter till staten och som Meteo-
rologiska institutet prissätter på företagseko-
nomiska grunder är

1) väder-, klimat- och havstjänstprestatio-
ner som görs på beställning eller som står till
buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersök-
ningar som görs på beställning,



3) användning av lokaler som Meteorolo-
giska institutet besitter,

4) kopiering, annan avskrift och sändande
av handlingar, med undantag av de kopior
och utskrifter som avses i 2 mom. samt

5) andra specialtjänster och prestationer
som kunderna beställt eller som står till buds
för kunder.

Meteorologiska institutet beslutar om av-
gifter som tas ut för att ta fram uppgifter
enligt 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet samt för att
lämna ut kopior och utskrifter enligt 34 § 3
mom. i den lagen med beaktande av vad som

föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i
myndigheternas verksamhet.

4 §

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 ja-
nuari 2014 och gäller till utgången av 2015.

Om en prestation gäller ett ärende som
blivit anhängigt innan denna förordning trä-
der i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt
de bestämmelser som gällde vid ikraftträdan-
det.

Helsingfors den 4 december 2013

Trafikminister Merja Kyllönen

Regeringsråd Rita Linna
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