Arbets- och näringsministeriets förordning
om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer

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 348/1994:
1§
Tillämpningsområde
I denna förordning föreskrivs om Säkerhets- och kemikalieverkets avgiftsbelagda prestationer
och om avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, om inte något annat föreskrivs eller
bestäms om dem.
2§
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer
För avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som avses i 6 § i lagen om grunderna för
avgifter till staten (150/1992) tar Säkerhets- och kemikalieverket ut avgifter enligt avgiftstabellen i bilagan.
3§
Övriga avgiftsbelagda prestationer
I 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Säkerhets- och
kemikalieverket prissätter på företagsekonomiska grunder är följande tjänster och andra prestationer som utförs på beställning eller enligt annat uppdrag:
1) utredningar, undersökningar och utlåtanden,
2) utbildnings- och planeringstjänster och andra sakkunnigtjänster,
3) publikationer, tryckalster och digitala dataprodukter,
4) försäljning av annonsutrymme i ämbetsverkets publikationer,
5) användning av lokaler och utrustning som innehas av ämbetsverket samt kontorstjänster
för utomstående,
6) fotokopior, utskrifter och andra avskrifter med undantag av kopior och utskrifter som avses
i 3 mom.,
7) sändning och postning av handlingar och annat material, samt
8) andra motsvarande prestationer.
Avgiften för en prestation som avses i 1 mom. kan helt eller delvis efterskänkas, om utförandet
av tjänsten främjar målen för ämbetsverkets avgiftsfria verksamhet.
Säkerhets- och kemikalieverket beslutar om de avgifter som tas ut för framtagande av uppgifter som avses 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999)
samt för utlämnande av kopior eller utskrifter som avses 34 § 3 mom. i den lagen med iakttagande av vad som föreskrivs i 34 § i den lagen.

4§
Uttagande av offentligrättslig avgift i vissa situationer
För bifalls- och avslagsbeslut tas en lika stor avgift ut, om inte något annat föreskrivs i avgiftstabellen i bilagan.
För behandling av en ansökan eller anmälan som återtagits eller annars förfallit tas det ut en
sådan andel av avgiften enligt tabellen i bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts. För
besiktning som blivit annullerad på grund av bristfällig beredning tas det ut en sådan andel av
avgiften som motsvarar den arbetsinsats som gjorts enligt en timbaserad tilläggsavgift. För beredning och bedömning av ackreditering tas det då dessutom ut andra uppkomna kostnader.
Avgifter som Säkerhets- och kemikalieverket har betalat för varor och tjänster som ämbetsverket har köpt av andra för utförandet av en prestation tas ut separat till fullt belopp.
Från avgiften för behandling av ett ärende som en domstol till följd av överklagande har återsänt för ny behandling avdras det belopp som tidigare har tagits ut för ett beslut som Säkerhetsoch kemikalieverket fattat i samma ärende.
5§
Avgifter som tas ut i förskott eller enligt prestation
En avgift kan helt eller delvis tas ut i förskott, helt eller delvis efterskänkas eller nedsättas i
enlighet med den bifogade avgiftstabellen. För utvidgning av kompetensområdet för ackrediteringen, ändring eller förnyad ackreditering tas det inte ut någon ansökningsavgift.
Säkerhets- och kemikalieverket kan av särskilda skäl sänka grundavgiften för en prestation,
om den arbetsinsats som behövs för utförandet av prestationen på ett betydande sätt avviker från
den arbetstid som använts som grund för självkostnadspriset.
6§
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022 och gäller till och med den 31 december
2024.
Om en prestation gäller ett ärende som är anhängigt vid Säkerhets- och kemikalieverket när
denna förordning träder i kraft, tas avgift för prestationen ut enligt de avgifter som gällde då
ärendet anhängiggjordes.
Helsingfors den xx xxxxx 20xx
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