ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2001

Nr 70

Nr 70
ÅLANDSLANDSKAPSSTYRELSES BESLUT
om avgifter för prestationer vid landskapsstyrelsens allmänna avdelning
Utfärdat i Mariehamn den 12 december 2001
Utfärdad i Mariehamn den

Landskapsstyrelsen har med stöd av 6 § landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet (27/1993) beslutat:
1§
Tillämpningsområde samt avgifter för offentligrättsliga prestationer och övriga prestationer
För offentligrättsliga prestationer som utförs
vid landskapsstyrelsens allmänna förvaltning
uppbärs avgifter i enlighet med 4 § landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet
(27/1993) enligt bilaga 1.
Om avgifter för offentligrättsliga prestationer som tillhandahålls av Ålands högskola,
Ålands yrkeshögskola, Ålands sjösäkerhetscentrum och Ålands läromedelscentral stadgas
separat. Även i fråga om prestationer som skall
avgiftsbeläggas enligt speciallagstiftning och
prestationer som avses i 5 § landskapslagen om
grunderna för avgifter till landskapet uppbärs
avgifter enligt vad som stadgas separat.

2§
Ikraftträdande
Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2002.
Om begäran av en prestation inkommit innan
den 1 januari 2002 tillämpas tidigare gällande
bestämmelser.
Genom beslutet upphävs landskapsstyrelsens
beslut om avgifter i enlighet med protokoll nr 47
ärende nr 143K10/27.11.2001, protokoll nr 14
ärende nr 36 K10/16.3.1999, protokoll nr 15
ärende nr 61 Kb1/18.6.1991, protokoll nr 4 ärende nr 19 Kp1/23.2.1995, protokoll nr 24 ärende
nr 102 F10/28.12.1999, protokoll nr 26 ärende nr
161 Nm1/3.11.1997, protokoll nr 18 ärende nr 81
Nm1/19.12.1995, protokoll nr 3 ärende nr 5
LagI/21.3.2001 och protokoll 39 ärende nr 97
S13/11.10.2000.
_______________

Mariehamn den 12 december 2001

ROGER NORDLUND
Lantråd

Olof Erland
Vicelantråd
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Bilaga 1
Avgifter för offentligrättsliga prestationer
I. ALLMÄNNA AVGIFTER
Prestation

Avgift

Officiellt bestyrkt kopia*
Obestyrkt kopia*

80 cent /sida
15 cent /sida

(*Gäller offentlig handling som inkommit
till eller upprättats hos landskapsstyrelsen.)

Ansökan om dispens från
kompetenskrav för innehav
av tjänst inom
landskapsförvaltningen

60 euro

Omprövning av avgiftsbelagt
ärende föranleder ingen ny avgift.
II. AVDELNINGSSPECIFIKA PRESTATIONER
Avd./byrå/enhet

Prestation

Avgift

KANSLIAVDELNINGEN
Allmänna byrån,
administrativa enheten
K12 och K14
Ansökan om jordförvärvsdispens
- näringsutövares förvärv
- bröstarvinges eller makes förvärv
- övriga förvärv
Ansökan om permanent
näringsrätt
- juridiska personer
- fysiska personer
Ansökan om tillfällig näringsrätt
- tillstånd att för viss tid till
sin omfattning bestämd uppgift
idka näring

165 euro
50 euro
100 euro

165 euro
80 euro

30 euro

Ansökan om tillstånd att bedriva
resebyrårörelse
- personer med hembygdsrätt
- personer utan hembygdsrätt

165 euro
230 euro

Fastighetsmäklarexamen

500 euro

Ansökan om hembygdsrätt
- beviljande
- beslut om att återfå
- hembygdsrättsintyg

80 euro
30 euro
5 euro

Ansökan om tillstånd enligt
landskapapslagen om offentliga
nöjestillställningar
16 euro
Ansökan om tillstånd att
föranstalta penninginsamling
16 euro
Ansökan om att föranstalta lotteri
16 euro
Beviljande av trafiktillstånd
165 euro
Ansökan om tillstånd att hålla
bilskola
500 euro
Ansökan om motorfordonsoch körkortsdispens
165 euro
Ansökan om gravationsbevis för
inteckning i bil
20 euro
Fastställande av fordonsinteckning 25 euro
Anteckning i skuldebrev avseende
fordonsinteckning
1 euro 60 cent
Tillstånd för rundradioverksamhet 165 euro
Ansökan om tillstånd för Ålands
penningautomatförening
enligt 3 § landskapslagen om
lotterier
25 euro
Förnyande av inteckning i fordon
25 euro
Utdrag ur diariet
1 euro 60 cent/sida
Byggnadsbyrån
El-och energienheten K26
El-och hissentreprenörstillstånd
Ändring av tidigare utfärdat eloch hissentreprenörstillstånd
Anmälan om elarbete av
engångskaraktär
Behörighetsintyg
Auktoriserat organ, besiktningsorgan: utnämning
Auktoriserad besiktningsman:
utnämning
Certifieringsbehörighet för
elentreprenör: beviljande
Elanläggning: första registrering,
byte av driftsledare
Hiss och därmed jämförbar lyftoch transportanordning: anmälan
Undantagslov, annat tillstånd
eller godkännande
Elnätstillstånd

65 euro
40 euro
65 euro
65 euro
130 euro
230 euro
150 euro
45 euro
45 euro
65 euro
790 euro
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Byggnadstillstånd för kraftverk
under 10 MW
Byggnadstillstånd för kraftverk
10-65 MW
Byggnadstillstånd för kraftverk
över 65 MW
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400 euro
620 euro
975 euro

Byggnadstillstånd för elöverföringsoch distributionsanläggningar
högst 10 kV, flera projekt kan
samlas i en ansökan
För ett projekt
80 euro
För flera projekt i samma ansökan 165 euro
Byggnadstillstånd för elöverföringsoch distributionsanläggningar
11-45 kV ett projekt per ansökan
335 euro
Byggnadstillstånd för elöverföringsoch distributionsanläggningar
över 45 kV ett projekt per ansökan 585 euro
Årsavgift för övervakning av
stamnätsinnehavare
2000 euro
(samt 1 euro 30 cent/km
stamledning och år
(debiteras i efterskott))
Årsavgift för övervakning av
distributionsnätsinnehavare
840 euro
(samt årligen 8 cent för
varje elanvändare
ansluten till distributions
nätet)
Årsavgifter: el-och hissentreprenörsverksamhet:
S1,S2,HI
Årsavgifter: elentreprenörsverksamhet: S3
Årlig övervakningsavgift för
hissar och därmed jämförbar lyftoch transportanordning uppbärs ej
då registreringsavgift uppbärs
Byggnadsbyrån
Brand- och räddningsenheten
1. Administrativ behandling av
ärenden gällande
1.1 Farliga kemikalier och
oljeeldningsaggregat
Tillstånd för produktionsanläggning
Tillstånd för produktionsanläggning, ändring
1.2 Flytgas
Tillstånd för flytgasanläggning
Tillstånd för flytgasanläggning,
ändring

65 euro
40 euro

16 euro
Avgift

Behandling av anmälan gällande
flytgas
165 euro
Anmälan gällande driftsövervakare
55 euro
1.3 Explosiva varor
Tillstånd för fabrik
585 euro
Tillstånd för fabrik, ändring
250 euro
Driftstillstånd för fabrik
165 euro
Tillstånd för permanent upplag 250 euro
Tillstånd för upplag, tillfälligt
115 euro
Upplag för handel
115 euro
Tillstånd för upplag, ändring
115 euro
Tillverkning av AN-olja på
arbetsplats
250 euro
Tillstånd för speciell fyrverkeriuppvisning
250 euro
Överföringsintyg
55 euro
1.4 Godkännande av företag som
tillhandahåller tekniska tjänster
Installation av flytgas- och
oljeeldningsaggregat
150 euro
Installation av flytgas- och oljeeldningsaggregat, ändring
45 euro
Brandalarmanläggningsaffär
150 euro
Brandalarmanläggningsaffär,
ändringsanmälan
45 euro
Examen för brandalarmanläggningar
130 euro
Kompetensintyg och förnyande
av sådant
45 euro
Serviceaffär för handbrandsläckare
150 euro
Serviceaffär för handbrandsläckare, ändring
45 euro
Besiktningsorgan
250 euro
Besiktningsorgan, ändring
115 euro
1.5 Inkvarterings- och trakteringsverksamhet
Behandling av anmälan
16 euro
1.6 Övrigt
Behandling av säkerhetsrapport 585 euro
Behandling av ändrad säkerhetsrapport
250 euro
Behandling av räddningsplan
250 euro
Behandling av ändrad räddningsplan
115 euro
Kompetensprov för säkerhetsövervakare och säkerhetsrådgivare
125 euro
Behandling av anmälan om
säkerhetsövervakare
55 euro
Förnyande av kompetensintyg
55 euro

585 euro
250 euro
250 euro
115 euro

2. Inspektioner
2.1 Farliga kemikalier
Ibruktagningsinspektion,
produktionsanläggning
585 euro
Annan ibruktagningsinspektion 250 euro
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Periodisk inspektion, produktionsanläggning
585 euro
2.2 Oljeeldningsaggregat
Ibruktagningsinspektion
250 euro
2.3 Flytgas
Ibruktagningsinspektion
(stort upplag dvs. överstiger 50 ton) 585 euro
Ibruktagningsinspektion
(medelstort upplag dvs. sådant som
överstiger 5 ton men inte 50 ton)
250 euro

Periodisk inspektion
585 euro
2.4 Explosiva varor
Ibruktagningsinspektion, fabrik 585 euro
Ibruktagningsinspektion,
permanent upplag
250 euro
Ibruktagningsinspektion,
tillfälligt upplag
115 euro
Ibruktagningsinspektion,
upplag för handel
115 euro
Beredningsplats för AN-olja
250 euro
Periodisk inspektion, fabrik
1090 euro
Periodisk inspektion, upplag
115 euro
Observera att även följande gäller brand- och
räddningsenhetens avgifter:
- Vid beräkning av avgift gällande upplag för
ammoniumnitrat utgör avgiften 60% av motsvarande avgift för upplag för explosiva varor
- Utöver de avgifter som ovan anges kan också
övriga omkostnader debiteras för vilken prestationen utförs om dessa omkostnader är betydande och helt hänför sig till ifrågavarande
ärendes behandling.
FINANSAVDELNINGEN
Allmänna byrån
Avgiftsbefriad enligt 4 § 2 mom. landskapslagen om grunderna för avgifter till landskapet
(27/1993) är beslut enligt landskapslagen om
skattelättnader vid kommunalbeskattningen
för allmännyttiga samfund som bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet (19/1977)
Avtals- och pensionsbyrån
Avgift uppbärs för följande prestationer:
- På begäran utförda förhandsberäkningar av pensionsförmåner för
personer som omfattas av landskapets
pensionsskydd om det återstår mer än
ett år till det sannolika pensionsfallet
eller om beräkningen inte är nödvändig
för att man skall kunna veta vilka
förutsättningar den sökande har att gå
i pension.
50 euro

NÄRINGSAVDELNINGEN
Fiskeribyrån
Anhållan om tillstånd enligt
landskapslagen om fiske i
landskapet Åland (39/1956) att
använda eljest förbjudet fångstredskap eller fångstsätt om
synnerliga skäl föreligger

100 euro

Skogsbruksbyrån, N40
Avgift uppbärs för följande
prestationer:
Vid prövning av ansökan om
- ändring av skuldebrev enligt 19 §
landskapslagen om stöd för skogsbruksåtgärder (84/1998)

40 euro

Enheten för jakt- och
viltvård, N42
1) Avgift uppbärs för följande
offentligrättsliga prestationer
utförda enligt jaktlagen för
landskapet Åland (31/1985)
Anhållan om:
- Ny utskrift av redan giltigt jaktkort

5 euro

Vid prövning av ansökan om
- tillstånd enligt 52 § att inneha
vilt eller färsk del därav under den
tid då ifrågavarande vilt är fridlyst 25 euro
- tillstånd enligt 26 § 2 mom.
att vistas inom sälskyddsområde
som inte ingår i Natura 2000
programmet (se vidare miljöbyråns
avgifter)
30 euro
- tillstånd enligt 30 § 2 mom. att avliva fridlyst vilt som orsakat skada
på odling, i trädgård eller park
30 euro
- tillstånd enligt 48 § 5 mom. att
använda ljuddämpare vid jakt
30 euro
- tillstånd enligt 51a § att använda
förbjudet fångstredskap eller
fångstsätt vid jakt
30 euro
- tillstånd enligt 5 § Jaktförordningen
(69/1995)
att anordna jakthundstävling
30 euro
- tillstånd enligt 28 och 29 §§ att döda
eller fånga fridlyst vilt (under
fredningstid) i vetenskapligt eller
annat godtagbart syfte
80 euro
- tillstånd enligt 39 § att fälla rådjur
eller älg då synnerligen vägande
skäl föreligger
80 euro
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- tillstånd enligt 18 § att anlägga
vilthägn
500 euro
- tillstånd enligt 17 § att inplantera
vilt som inte är fridlyst under någon
tid av året eller vilt av vilket bestående stam inte finns i landskapet i
det fall det primära syftet på kort
sikt är att införa jakttid på arten
(se vidare miljöbyråns avgifter)
1000 euro

2) Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga
prestationer utförda enligt jaktlagen
för landskapet Åland (31/1985)
- tillstånd enligt 26 § 2 mom. att vistas
inom sälskyddsområde i det fall
området ingår i Natura 2000
programmet
30 euro
Socialvårdsbyrån

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN
Miljöbyrån
1) Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga
prestationer utförda enligt landskapslagen om
naturvård (82/1998) till nedanstående belopp
Vid prövning av ansökan om
- tillstånd enligt: 20 § att överlåta,
ta emot, anskaffa, saluföra eller
hålla i ägo exemplar av ständigt
fridlysta arter (växter och djur)
25 euro
- tillstånd enligt 9 § om enskilda
undantag från åtgärdsbegränsning
inom ett fredat område
(naturreservat, naturminne)
30 euro
- tillstånd enligt 17 § att insamla
exemplar av fridlysta arter av växter
och djur
30 euro
- tillstånd enligt 18 § att fånga
ryggradslösa djur med förbjudna
fångstanordningar
30 euro
- undantag enligt 32 § 2 mom.
från krav på täkttillstånd
30 euro
- förlängning av täkttillstånd eller
anstånd med slutsyn av täktplan
beviljade och fastställda efter
den 1.7.1988 för varje påbörjat år
som förlängningen avser
100 euro
- tillstånd enligt 31 § och 32 §
2 mom. om tillstånd till täkt samt
fastställelse av täktplan
840 euro
- tillstånd enligt 19 § att sprida främmande arter av växter och djur i
landskapets flora och fauna i de fall
tillstånd icke har beviljats enligt
jaktlagen (31/1985)
1000 euro
Avgift för beslut berörande slutsyn
av täkt för vilken tillstånd meddelats efter den 1.7.1988, i det fall
slutsynen inte föranleder återbesök

30 euro

Avgift för varje återbesök vid täkten
ovan angiven slutsyn föranleder
för att återställningsarbetena skall
kunna godkännas
65 euro

I alkohollagstiftningen angivna tillstånd till
och tillsyn över servering av alkoholdrycker samt
avgift för tentamen i alkohollagstiftning uppbärs avgifter enligt följande:
1) Avgifter för ansökan om serveringstillstånd
för alkoholdrycker, tillsyn av tillfälligt serveringstillstånd samt tentamen för ansvariga och
ställföreträdande föreståndare på serveringsställen med A- eller B- rättigheter
- tentamen i alkohollagstiftning
- omtentamen i alkohollagstiftning
(skriftlig eller muntlig)

30 euro
16 euro

Permanenta och tidsbundna serveringstillstånd
(över en månad dock högst 1 år)
Förhandsbesked*, gällande nytt
serveringsställe

100 euro

Ändring av serveringstillståndets
omfattning
(från C till B-rättigheter eller B
till A- rättigheter)

100 euro

Ändring av verksamhetsställets
kategorisering
(t.ex. från matservering till pub)

100 euro

- Serveringstillstånd för
A-rättigheter
- Serveringstillstånd för
B- och C-rättigheter

215 euro
130 euro

Innehavarbyte
Innehavarbyte i fråga om befintligt
serveringsställe
100 euro
Tillfälliga serveringstillstånd
(högst en månad gäller A-, B- och
C-rättigheter)
- Högst en dag, slutna sällskap för
etablerade krögare
- Högst två dagar, servering till
allmänheten

50 euro
100 euro
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- Mer än två dagar
(dock högst en månad)
Förlängning av serveringstid
Förlängd serveringstid till 01.30
Tillfälligt förlängd serveringstid
efter kl. 01.30 (högst två dagar)
Förlängd serveringstid efter
kl. 01.30 (högst ett år)
Förlängd serveringstid efter
kl. 02.30 (högst ett år)
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200 euro
40 euro

- Prövning av ansökan om undantag
från i 9 § landskapsförordning om
barnomsorg angivna krav
100 euro

80 euro
165 euro
250 euro

Övrigt
- Annat beslut som gäller servering
(t.ex. mindre ändringar i serveringsområdet, omvandling av tidsbundet
serveringstillstånd till permanent
serveringstillstånd, m.m.)
40 euro
- Förutsätter beslut inspektion
debiteras förutom tillståndsavgiften
en inspektionsavgift
30 euro
- Om ansökan rör flera ärenden
uppbärs en avgift om högst 250 euro
per serveringsställe
- Vid avslag i fråga om ansökan om
alkoholtillstånd debiteras den halva
avgiften för den aktuella prestationen ifråga
dock högst 50 euro.
*) Föregås ett beslut gällande nytt serveringstillstånd av ett förhandsbesked
räknas en summa om 65 euro sökanden tillgodo.
2) Tillsynsavgifter
Tillsynsavgiften för tillfälliga serveringstillstånd
ingår i tillståndsavgiften (gäller A-, B- och Crättigheter)
Av innehavare av permanenta och tidsbundna
serveringstillstånd uppbärs per verksamhetsställe en årlig tillsynsavgift, vars storlek bestäms utgående från föregående kalenderårs
beräknade, eller från uppskattade inköp under
en ett års beräkningsperiod, omräknade i 100
procentig alkohol, på det sätt som framgår ur
nedanstående tabell.
0-100 liter
101-2.000 liter
2.001-10.000 liter
10.000 liter

3) Prövning av ansökningar om undantag från
vissa krav som ställs i lagstiftningen:

40 euro
80 euro
165 euro
335 euro

Tillsynsavgifterna uppbärs för varje kalenderår i efterskott året efter kalenderåret utgående
från såld mängd 100 procentig alkohol. Avgiften
uppbärs första gången under år 2003 för perioden 1.1-31.12.2002.

- Prövning av ansökan om undantag
från behörighetskraven för innehav
av tjänst inom socialvården inbegripet barnomsorgen

60 euro

TRAFIKAVDELNINGEN
Allmänna byrån
Avgift uppbärs för nedanstående
prestationer enligt följande:
Tillstånd att på ett vägområde
utföra arbeten som avses i
53 § landskapslagen om allmänna
vägar i landskapet Åland (23/1957) 110 euro
Beslut om anslutningstillstånd
enligt 52 § landskapslagen om
allmänna vägar (23/1957)

110 euro

Beslut om undantag från förbudet
i 41 § 3 mom. landskapslagen om
allmänna vägar (23/1957)

110 euro

Beslut om tillstånd för specialtransport enligt 9a § landskapsförordningen om fordons skick,
användning och belastning (104/1993) 160 euro
UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN
Allmänna byrån
Avgifter uppbärs för nedanstående
prestationer enligt följande:
- Beslut om tillstånd för huvudmannen för en skola som ersätter
grundskolan att utarbeta en läroplan
som avviker från grundskolans
läroplan i enlighet med grundskolelagen för landskapet Åland
(18/1995).
840 euro
- Beslut om utfärdande av dispens
från behörighetskrav för lärar- och
rektorstjänster
60 euro
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Museibyrån
Ansökan om dyktillstånd enligt
landskapslagen om fredning av
skeppsvrak (65/1974)
- Enskilt tillstånd
- Tillstånd för grupper och för
kommersiella dykbolag
- Ansökan om tillstånd att använda
särskild utrustning vid dykning

30 euro
40 euro
30 euro
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