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Nr 12
ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om ändring av Ålands landskapsregerings beslut om polisens
avgiftsbelagda prestationer
Föredragen för Republikens President den
Utfärdad i Mariehamn den 7 februari 2007
Utfärdad i Mariehamn den 21 september 2006
I enlighet med landskapsregeringens beslut
upphävs i landskapsregeringens beslut
(2005:24) om polisens avgiftsbelagda prestationer 2 § 2 mom. 8 punkten,
ändras 2 § 2 mom. 7 punkten samt bilagan,
av dem bilagan sådan den lyder i landskapsregeringens beslut 2006/79, som följer:
2§
Avgiftsbefriade prestationer
Med stöd av 4 § 2 mom. landskapslagen
(1993:27) om grunderna för avgifter till landskapet uppbärs inte avgift för följande prestationer:
--------------------------------------

7) beslut om tidsbegränsat uppehållstillstånd, eller beslut om överföring av uppehållstillstånd som gäller flyktingar, personer som
fått uppehållstillstånd på grund av att de är i
behov av skydd eller av individuella mänskliga
orsaker eller av personer som har tagits till
Finland på grund av tillfälligt behov av skydd,
-------------------------------------Detta beslut träder i kraft den 1 april 2007.

Mariehamn den 9 februari 2007
ROGER NORDLUND
lantråd
Susanne Björkholm
administrationschef
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AVGIFTSTABELL
1. BESLUT
Körkortsbeslut
internationellt körkort
ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass
körkort för prövotid
förnyande av körkort för prövotid
egentligt körkort
dubblettexemplar av körkort
avslagsbeslut
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar
förvärvs- och innehavstillstånd
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
innehavstillstånd som har meddelats med stöd av ett av inrikesministeriet
meddelat förvärvs-, parallell- eller tillverkningstillstånd
tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som sökes samtidigt
förvärvstillstånd för vapen, som antecknas i register
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
förvärvstillstånd för utomlands bosatt person
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
parallelltillstånd
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
förnyelse av innehavs- och parallelltillstånd
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
dubblettexemplar av innehavs- och parallelltillstånd
dubblettexemplar av samma typ som sökes samtidigt
privat tillverkningstillstånd
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
privat tillverkningstillstånd för vapen som antecknas i register
tilläggstillstånd av samma typ som sökes samtidigt
tillstånd för gasspray
dubblettexemplar av tillstånd för gasspray
vapenhanteringstillstånd
dubblettexemplar av vapenhanteringstillstånd
anmälan om vapendel
anmälan om införande av innehavstillståndet i register
överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på
sammanslutningar och stiftelser
införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en
sammanslutning eller stiftelses register

8€
13,50 €
60 €
70 €
40 €
40 €
30 €
32 €
24 €
24 €
20 €
20 €
10 €
24 €
18 €
24 €
20 €
24 €
20 €
24 €
20 €
27 €
22 €
16 €
12 €
24 €
19 €
36 €
36 €
18 €
1 €/vapen
47 €/1-10 vapen
24 €/1-10 vapen

Kontroll av förvaringslokaler
kontroll av förvaringslokaler hos en ny idkare av näring i
vapenbranschen (20 § 3 mom. skjutvapenlagen)
annan kontroll av förvaringslokaler

70 €
30 €

Godkännande av vapenansvarig
dubblettexemplar av godkännande av vapenansvarig

27 €
22 €

Skjutförnödenhetstillstånd
Skjutförnödenhetstillstånd
tilläggskort till skjutförnödenhetstillstånd som sökes samtidigt
tillstånd att samla patroner och särskilt farliga projektiler

28 €
13 €
38 €
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Privat överföring och införsel
privat förhandssamtycke
privat överföringstillstånd
europeiskt skjutvapenpass
ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden
för europeiskt skjutvapenpass
privat införseltillstånd
samtycke
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19 €
19 €
72 €
20 €
27 €
19 €

Bingo
tillståndsbeslut

44 €

Övnings- och undervisningstillstånd
övningstillstånd
privat undervisningstillstånd

20 €
20 €

Yrkeskörtillstånd för personbil
tillståndsbeslut
dubblettexemplar av yrkestillstånd för personbil
prov för yrkeskörtillstånd för personbil

20 €
18 €
67 €

Trafiklärartillstånd
tillståndsbeslut
dubblettexemplar

21 €
19 €

Identitetskort
identitetskort (inkluderar en avgift på 20 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen)
identitetskort för minderårig
temporärt identitetskort
upplåsning av kort (dessutom uppbärs en avgift på 18 € som tillfaller Befolkningsregistercentralen, om ett nytt brev innehållande en PUK-kod har beställts åt kunden)
avslagsbeslut

40 €
24 €
30 €
10 €
23 €

Identifiering av person (23 § befolkningsdatalagen)

13 €

Godkännande som ordningsvakt
ordningsvaktsprov
godkännande av ordningsvakt
dubblettexemplar av ordningsvaktskort

40 €
31 €
25 €

Ordningsmannakort

18 €

Tillstånd med stöd av ordningsstadgan för Mariehamns stad

16 €

Tillstånd enligt jaktlagen
tillståndsbeslut
prov för jägarexamen

19 €
6€

Främlingspass
förlängning av giltighetstiden

16 €

Uppehållstillstånd
beslut om uppehållstillstånd
120 €
studerande, minderårig
55 €
beslut om permanent uppehållstillstånd för unionsmedborgare och dennes
familjemedlem eller annan anhörig
40 €
uppehållstillståndshandling för unionsmedborgares familjemedlem eller annan anhörig
som inte är unionsmedborgare
40 €
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registrering av uppehållsrätt för unionsmedborgare och därmed jämförbara personer
överföring av uppehållstillstånd till ett annat resedokument
tillståndsbeslut (andra än de ovan nämnda)
Resedokument för flykting
beviljande av resedokument för flykting
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
avslagsbeslut
Visum
beviljande av visum
beviljande av visum nedsatt avgift
Pass
pass för högst ett år
pass med giltighetstid på över ett år
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
snabbpass
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
expresspass
(inbegriper Befolkningsregistercentralens avgift)
sjömanspass
avslagsbeslut

40 €
25 €
120 €
46 €
40 €
60 €
35 €
80 €
46 €
60 €
80 €
40 €
40 €

Tillstånd för vissa spelautomater eller spelanordningar
tillståndsbeslut

28 €

Parkeringstillstånd för handikappad

18 €

Godkännande som väktare
godkännande som väktare
ändring av godkännande som väktare
dubblettexemplar av väktarkort
godkännande som tillfällig väktare
ändring av godkännande som tillfällig väktare
dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort
uppgifter om fullgjord utbildning i att använda maktmedel antecknade
på tillfälligt väktarkort
utlåtande om lämplighet enligt lag om privata säkerhetstjänster 59 §

34 €
28 €
30 €
23 €
16 €
21 €
9€
15 €

Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
ändring av godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

33 €
28 €
31 €

Säkerhetskontroll
godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstol, flygtrafik,
fartyg och hamnanläggning)

19 €

Offentlig tillställning
nöjestillställning, tillståndsbeslut

31 €

Andra beslut som ges på ansökan

25 €

2. INTYG
intyg som utfärdas på begäran

14 €
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3. ANMÄLNINGAR
behandling av en anmälan som avses i 59 § alkohollagen

10 €

4. SÄKERHETSUTREDNING
begränsad säkerhetsutredning

41 €

5. UTNYTTJANDE AV RÄTT TILL INSYN ENLIGT 26 §
PERSONUPPGIFTSLAGEN

26 €

6. INSPEKTION AV SPELKASINO

236 €

7. OBEFOGAT AUTOMATLARM

100 €

8. AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH SCANNING
Officiellt bestyrkt kopia*
Obestyrkt kopia A4*
Obestyrkt kopia A3*
Färgkopia*
Inscanning A4*
(* Gäller offentlig handling som inkommit eller upprättats hos Ålands
polismyndighet.)

1,20 €/sida
15 cent/sida
30 cent/sida
1 €/sida
1 €/sida
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Nr 12, utgiven från tryckeriet den 14 mars 2007.
Mariehamn 2007 – Ålandstryckeriet

