Vidimering och legalisering av dokument
Vidimering
Kopia av dokument som utfärdats av myndighet
Kopior av dokument utfärdade av myndighet som bifogas till åtgärdsbegäran ska vara vidimerade. I Finland vidimerar (bestyrker) Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata dokument. Energimyndigheten godkänner i Finland endast sådana dokumentkopior som vidimerats
av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.
Originaldokument som utfärdats av finländsk myndighet
Dokument utfärdade av en finländsk myndighet som bifogas till åtgärdsbegäran i original behöver inte vidimeras.

Legalisering
Dokument utfärdade utanför nordiska länder som bifogas till åtgärdsbegäran i original ska vara
legaliserade. Endast dokument utfärdade av myndighet kan legaliseras.
Kopior av dokument utfärdade utanför nordiska länder som bifogas till åtgärdsbegäran ska
vara vidimerade och legaliserade. Energimyndigheten godkänner ändå officiella handlingar utfärdade av myndigheterna i en annan EU-medlemsstat utan Apostille-intyg. De officiella handlingar är sådana dokument vilkas syfte är att fastställa något av följande fakta: namn, hemvist
eller bostadsort, medborgarskap eller avsaknad av noteringar i kriminalregister.
Legalisering måste ändå göras om dokumentet gäller information om organisationen utanför
Nordiska länder.
Kutymerna för vidimering och legalisering varierar från land till land. Hör dig för hos myndigheten i det land där det ursprungliga dokumentet har utfärdats.
Det finns två olika förfarande för legalisering av dokument: Apostille och Grand Legalisation.
1) Apostille
En handling legaliseras genom Apostille-förfarande om den har utfärdats i ett land som
har anslutit sig till Haagkonventionen från den 5 oktober 1961. Mer information och en
förteckning över de länder som anslutit sig till konventionen finns på engelska på
https://www.hcch.net/en/instruments/specialised-sections/apostille
2) Grand Legalisation-förfarande
En handling legaliseras genom Grand Legalisation om den har utfärdats i ett land som
inte har anslutit sig till Haagkonventionen från den 5 oktober 1961. Det utfärdande landets utrikesministerium legaliserar först handlingen som utfärdad av rätt myndighet.
Därefter legaliserar den finländska beskickning som är behörig i ifrågavarande land
handlingen genom att till handlingen foga ett intyg över att tjänstemannen vid utrikesministeriet har rätt att utfärda sådana intyg.
Kontakta ditt lands utrikesministerium för att försäkra dig om hur du ska gå till väga för
att legalisera dokument i ditt land.
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****
Observera att de behöriga myndigheterna tar ut en avgift för vidimering och legalisering av
dokument.
Energimyndigheten påpekar att vidimeringen och legaliseringen av ett dokument inte får vara
äldre än tre (3) månader räknat från tidpunkten då åtgärdsbegäran lämnas in.
Ytterligare information:
Ditt lands utrikesministerium – Apostille och legalisering
Energimyndigheten – Anvisningar och blanketter
https://energiavirasto.fi/sv/utslappshandelsregistret eller rekisteri@energiavirasto.fi

