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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT
om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Utfärdat i Mariehamn den 27 mars 2014
Landskapsregeringen har med stöd av 6 §
landskapslagen (1993:27) om grunderna för
avgifter till landskapet beslutat:
1§
Tillämpningsområde samt avgifter för offentligrättsliga prestationer och övriga prestationer
För offentligrättsliga prestationer som utförs
vid landskapsregeringens allmänna förvaltning uppbärs avgifter i enlighet med 4 § landskapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter
till landskapet enligt bilaga 1.
I fråga om prestationer som ska 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 maj 2014. Genom beslutet upphävs landskapsregeringens
beslut (2010:20) om avgifter för prestationer vid
landskapsregeringens allmänna förvaltning.
Om begäran av en prestation inkommit innan
den 1 maj 2014 tillämpas tidigare gällande bestämmelser. I fråga om avgifter som fastställs
årsvis tillämpas de bestämmelser som gällde
vid det avgiftsgrundande årets första dag.
_________

Mariehamn den 27 mars 2014
CAMILLA GUNELL
lantråd
Roger Nordlund
föredragande minister
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Bilaga 1
Avgifter för offentligrättsliga prestationer
I. ALLMÄNNA AVGIFTER
Prestation
Officiellt bestyrkt kopia*

Avgift
1 euro 20 cent/sida

Obestyrkt kopia A 4*

15 cent/sida

Obestyrkt kopia A 3*

30 cent/sida

Färgkopia*

1 euro/sida

Inscanning av A 4*

1 euro/sida

(*Gäller handling som inkommit till, upprättats eller förvaras hos landskapsregeringen.)
Ansökan om dispens från kompetenskrav för innehav av tjänst inom landskapsförvaltningen

60 euro

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

Avgift

Prestation
KANSLIAVDELNINGEN
Allmänna byrån och rättsserviceenheten
Ansökan om jordförvärvsdispens
-

näringsutövares förvärv

-

bröstarvinges eller makes förvärv

-

övriga förvärv

165 euro
50 euro
100 euro

Ansökan om permanent näringsrätt
-

juridiska personer

-

fysiska personer

165 euro
80 euro

Ansökan om tillfällig näringsrätt
-

tillstånd att för viss tid till sin omfattning bestämd uppgift idka näring

30 euro

Ansökan om tillstånd att bedriva resebyrårörelse
-

personer med hembygdsrätt

165 euro

-

personer utan hembygdsrätt

230 euro

Fastighetsmäklarexamen

500 euro

Ansökan om hembygdsrätt
-

beviljande

80 euro

-

beslut om att återfå

30 euro

-

hembygdsrättsintyg

Ansökan om tillstånd att föranstalta penninginsamling

5 euro
16 euro

Ansökan om att föranstalta lotteri

16 euro

Tillstånd för rundradioverksamhet

165 euro

Ansökan om tillstånd för Ålands penningautomatförening enligt 3 § landskapslagen (1966:10) om lotterier

25 euro
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1 euro 60 cent/sida

Bevakningsföretag
-

auktorisation av bevakningsföretag

350 euro

-

ändring av auktorisation av bevakningsföretag

175 euro

-

handläggningsavgift för ändringsanmälan

-

beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsanmälan

65 euro
100 euro

Tillsynsavgift per verksamhetsställe som tas ut hos innehavaren av auktorisation av bevakningsföretag
-

-

-

-

-

antalet väktare högst 5
-

det huvudsakliga verksamhetsstället

180 euro

-

övrigt verksamhetsställe

155 euro

antalet väktare 6 – 10
-

det huvudsakliga verksamhetsstället

230 euro

-

övrigt verksamhetsställe

210 euro

antalet väktare 11 – 50
-

det huvudsakliga verksamhetsstället

300 euro

-

övrigt verksamhetsställe

250 euro

antalet väktare 51 – 200
-

det huvudsakliga verksamhetsstället

400 euro

-

övrigt verksamhetsställe

300 euro

antalet väktare 201 eller fler
-

det huvudsakliga verksamhetsstället

600 euro

-

övrigt verksamhetsställe

450 euro

Tillsynsavgiften debiteras årligen efter den 1 april.
Tillsynsavgift tas inte ut om innehavaren av auktorisationen senast den 31
mars har meddelat att han eller hon har upphört att bedriva näringsverksamhet. Avgift tas inte ut för det kalenderår då verksamheten i fråga har
meddelats auktorisation av bevakningsföretaget.
Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag
-

godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansvarig
föreståndare eller tillfällig ansvarig föreståndare

150 euro

-

ändring av godkännande

150 euro

Utbildare av ordningsvakter
-

godkännande som utbildare av ordningsvakter

150 euro

-

ändring av godkännande

120 euro

Utbildare av väktare i användningen av maktmedel:
-

godkännande som utbildare i användningen av maktmedel eller skytteinstruktör

150 euro

-

ändring av godkännande

120 euro

Brand- och räddningsväsendet
Hantering av farliga kemikalier
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

produktionsanläggning, tillstånd

1 100 euro
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-

-

produktionsanläggning, ändringsanmälan
-

-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme

säkerhetsrapport
-

tilläggsavgift, euro/timme

-

säkerhetsrapport, ändring, euro/timme

-

räddningsplan
-

95 euro
370 euro
95 euro
960 euro
95 euro
95 euro
333 euro

tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

-

räddningsplan, ändring, euro/timme

95 euro

-

annat tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

95 euro

-

kompetensprov för driftsövervakare

167 euro

-

godkänd rörelse

201 euro

-

godkänd rörelse, ändring

-

kompetensprov, gasinstallationer

-

produktionsanläggning, ibruktagningsbesiktning
tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

-

annan ibruktagningsbesiktning

358 euro

-

produktionsanläggning, periodisk besiktning

62 euro
167 euro

Inspektioner
-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme

1 542 euro

95 euro
1 542 euro
95 euro

Flytgas
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

flytgasanläggning
-

-

flytgasanläggning, ändring
-

-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme

säkerhetsrapport
-

tilläggsavgift, euro/timme

1 100 euro
95 euro
370 euro
95 euro
960 euro
95 euro

-

säkerhetsrapport, ändring, euro/timme

-

räddningsplan
tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

-

räddningsplan, ändring, euro/timme

95 euro

-

annat tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

-

kompetensprov för driftsövervakare

-

flytgasanläggning, ibruktagningsbesiktning

-

95 euro
333 euro

95 euro
167 euro

Inspektioner
-

tilläggsavgift, euro/timme

flytgasanläggning, periodisk besiktning
-

tilläggsavgift, euro/timme

1 542 euro
95 euro
1 542 euro
95 euro

Naturgas
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

transport- eller distributionsrörsystem för naturgas

778 euro
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-

driftrörsystem för naturgas
-

-

tilläggsavgift, euro/timme

rörsystem för naturgas, ändring
-

-

tilläggsavgift, euro/timme

tilläggsavgift, euro/timme

kompressorstation
-

tilläggsavgift, euro/timme

-

tryckreduceringsstation

-

säkerhetsrapport

-

säkerhetsrapport, ändring, euro/timme

-

räddningsplan

-

-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme

95
95 euro
333 euro
95 euro
157 euro
95 euro
333 euro
95 euro
333 euro
95 euro
778 euro
95 euro
95 euro
333 euro

tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

-

räddningsplan, ändring, euro/timme

95 euro

-

annat tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

95 euro

-

kompetensprov för driftsövervakare

-

anmälan om driftsövervakare

-

installationsföretag för plaströrsystem för naturgas

-

installationsföretag för plaströrsystem för naturgas, ändring

167 euro
77 euro
201 euro
62 euro

Kemikaliecisterner
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

godkännande av lagercisterner för farliga kemikalier
-

tilläggsavgift, euro/timme

157 euro
95 euro

Tillverkning och hantering av explosiva varor
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

fabrik för explosiva varor

-

fabrik för explosiva varor, ändring

-

fabrik för explosiva varor, driftstillstånd, euro/timme

-

upplag för explosiva varor, permanent

-

-

tilläggsavgift, euro/timme

95 euro
370 euro
95 euro
95 euro
333 euro

tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

upplag för explosiva varor, tillfälligt

157 euro

-

tilläggsavgift, euro/timme

1 100 euro

tilläggsavgift, euro/timme

upplag för explosiva varor i butikslokal
-

tilläggsavgift, euro/timme

-

upplag för explosiva varor, ändring

-

tillverkning av explosiv vara på arbetsplatsen och matrisfordon

-

arrangerande av fyrverkerier, tidsbundet

-

överföringsintyg för explosiva varor

-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme
tillstånd för speciell fyrverkeriuppvisning, enstaka tillfälle

95 euro
157 euro
95 euro
157 euro
95 euro
358 euro
95 euro
333 euro
100 euro
77 euro
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-

säkerhetsrapport

-

säkerhetsrapport, ändring, euro/timme

-

räddningsplan

-

-

tilläggsavgift, euro/timme

960 euro
95 euro
95 euro
333 euro

tilläggsavgift, euro/timme

95 euro

-

räddningsplan, ändring, euro/timme

95 euro

-

annat tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

95 euro

-

kompetensprov, sektorn för explosiva varor

90 euro

-

förnyande av behörighetsintyg i sektorn för explosiva varor

50 euro

Inspektioner
-

ibruktagningsbesiktning, fabrik för explosiva varor
-

-

ibruktagningsbesiktning, upplag för explosiva varor
-

-

tilläggsavgift, euro/timme

ibruktagningsbesiktning, upplag i butikslokal
-

-

tilläggsavgift, euro/timme

tilläggsavgift, euro/timme

1 542 euro
95 euro
358 euro
95 euro
167 euro
95 euro

besiktning av tillverkning av explosiv vara på arbetsplatsen och

besiktning av matrisfordon
-

tilläggsavgift, euro/timme

-

periodisk besiktning, fabrik för explosiva varor

-

periodisk besiktning, upplag för explosiva varor

-

tilläggsavgift, euro/timme
tilläggsavgift, euro/timme

358 euro
95 euro
1 542 euro
95 euro
167 euro
95 euro

Explosiva varor, produkter
Tillstånd, godkännanden och registreringar
-

importlicens
-

-

tilläggsavgift, euro/timme

godkännande av explosiv vara
-

tilläggsavgift, euro/timme

-

unik identifiering av explosiv vara

-

tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

157 euro
95 euro
157 euro
95 euro
380 euro
95 euro

Godkännande av fyrverkeripjäser för allmän handel
-

grundavgift

50 euro

-

tilläggsavgift för varje särskild typ av fyrverkeripjäs

10 euro

Tryckbärande anordningar
-

tillstånd, utlåtande eller liknande, euro/timme

95 euro

Anordningar inom räddningsväsendet
Brandlarmanläggningar
-

installations- och servicerörelse, anmälan

-

installations- och servicerörelse, ändringsanmälan

62 euro

-

behörighetsintyg och dess förnyande

62 euro

201 euro

Släckningsanordningar
-

installations- och servicerörelse, anmälan

201 euro
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-

installations- och servicerörelse, ändringsanmälan

62 euro

-

behörighetsintyg och dess förnyande

62 euro

Handbrandsläckare
-

service- och besiktningsrörelse, anmälan

-

service- och besiktningsrörelse, ändringsanmälan

62 euro

-

behörighetsintyg och dess förnyande

62 euro

201 euro

Besiktningsverksamhet
-

besiktningsorgan, godkännande

-

besiktningsorgan, ändring, euro/timme

-

auktoriserad besiktningsman, godkännande

-

-

tilläggsavgift, euro/timme

tilläggsavgift, euro/timme

-

auktoriserad besiktningsman, ändring, euro/timme

-

besiktningsrörelse
-

tilläggsavgift, euro/timme

333 euro
95 euro
95 euro
333 euro
95 euro
95 euro
201 euro
95 euro

Byggnadsbyrån, El- och energienheten
El- och hissentreprenörstillstånd
Ändring av tidigare utfärdat el- och hissentreprenörstillstånd

100 euro
60 euro

Anmälan om elarbete av engångskaraktär

100 euro

Behörighetsintyg/elsäkerhetsexamen

100 euro

Auktoriserat organ, besiktningsorgan: utnämning

150 euro

Auktoriserad besiktningsman: utnämning

250 euro

Certifieringsbehörighet för elentreprenör: beviljande

200 euro

Elanläggning: första registrering, byte av driftsledare

65 euro

Hiss och därmed jämförbar lyft- och transportanordning: anmälan

65 euro

Undantagslov, annat tillstånd eller godkännande

100 euro

Elnätstillstånd

890 euro

Byggnadstillstånd för kraftverk under 10 MW

600 euro

Byggnadstillstånd för kraftverk 10-65 MW

820 euro

Byggnadstillstånd för kraftverk över 65 MW

1 200 euro

Byggnadstillstånd för elöverförings- och distributionsanläggningar högst 10
kV, flera projekt kan samlas i en ansökan
-

för ett projekt

115 euro

-

för flera projekt i samma ansökan

195 euro

Byggnadstillstånd för elöverförings- och distributionsanläggningar 11-45 kV,
ett projekt per ansökan
Byggnadstillstånd för elöverförings- och distributionsanläggningar över 45
kV, ett projekt per ansökan
Årsavgift för övervakning av stamnätsinnehavare

535 euro
785 euro
2 500 euro
(samt 1 euro 30
cent/km stamledning och
år (debiteras i
efterskott))
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Årsavgift för övervakning av distributionsnätsinnehavare

840 euro
(samt årligen
8 cent för varje
elanvändare
ansluten till
distributionsnätet)

Årsavgifter: el och hissentreprenörsverksamhet: S1, S2, HI

65 euro

Årsavgifter: elentreprenörsverksamhet: S3

40 euro

Årlig övervakningsavgift för hissar och därmed jämförbar lyft- och transportanordning uppbärs ej då registreringsavgift uppbärs

16 euro

Beslut om utsläppstillstånd för växthusgaser som avses i landskapslagen
(2005:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om utsläppshandel

250 euro

Beslut om ändring av utsläppstillstånd för växthusgaser som avses i landskapslagen (2005:60) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar
om utsläppshandel

100 euro

FINANSAVDELNINGEN
Allmänna byrån
Avgiftsbefriad enligt 4 § 2 mom. landskapslagen (1993:27) om grunderna för
avgifter till landskapet är beslut enligt landskapslagen (1977:19) om skattelättnader vid kommunalbeskattningen för allmännyttiga samfund som
bedriver samhälleligt betydelsefull verksamhet
Avgift uppbärs för följande prestationer gällande toppdomänen .ax
-

-

-

registreringsavgift
-

1 år

20 euro

-

3 år

55 euro

-

5 år

85 euro

förnyelse av domännamn
-

1 år

20 euro

-

3 år

55 euro

-

5 år

85 euro

överföring av domännamn till annan innehavare
-

1 år

20 euro

-

3 år

55 euro

-

5 år

85 euro

-

ändring av namnservrar

20 euro

-

intyg ur domännamnsregistret

10 euro

Avtals- och pensionsbyrån
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 ska kunna veta vilka förutsättningar den sökande har att gå i pension
SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN
Miljöbyrån
Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt landskapslagen (1998:82) om naturvård till nedanstående belopp

50 euro
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-

ansökan om tillstånd enligt 20 § att överlåta, ta emot, anskaffa, saluföra
eller hålla i ägo exemplar av ständigt fridlysta arter (växter och djur)

100 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 9 § om enskilda undantag från åtgärdsbegränsning inom ett fredat område (naturreservat, naturminne)

100 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 17 § att insamla exemplar av fridlysta arter
av växter och djur

100 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 18 § att fånga ryggradslösa djur med förbjudna fångstanordningar

100 euro

-

ansökan om 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 (1985:31) för landskapet Åland

1 000 euro

-

tillstånd enligt 15 § att skada eller påverka en särskilt skyddsvärd art
eller dess biotop på ett sådant sätt att artens fortplantning eller fortsatta
existens på förekomstplatsen äventyras

100 euro

tillstånd enligt 16 § att ändra en särskilt skyddsvärd biotop så att den
förlorar sin betydelse för bevarandet av den biologiska mångfalden

100 euro

-

Avgift enligt landskapslagen (1998:82) om naturvård tas inte ut för prestationer kopplat till ansökan eller tillstånd som lämnats in för att kunna genomföra
en utredning beställd av landskapsregeringen
Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland
-

tillstånd enligt 26 § 2 mom. att vistas inom sälskyddsområde i det fall
området ingår i Natura 2000 programmet

60 euro

-

tillstånd enligt 28 § att fånga djur för vetenskapliga ändamål enligt
naturvårdslagen, utom fåglar för ringmärkning

60 euro

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt landskapslagen (1981:3) om renhållning
-

anmälan till producentregistret, producent

100 euro

-

anmälan till producentregistret, producentsammanslutning

350 euro

-

årlig rapportering, producent

-

årlig rapportering, producentsammanslutning

28 euro
100 euro

Avgift uppbärs för bevattningsförrättning enligt 14 kap. 3 § vattenlagen
(1996:61) för landskapet Åland
-

förrättningssammanträde

65 euro/timme

-

beredning av förrättning

52 euro/timme

-

terrängsyn

45 euro/timme

-

biträdande förrättningsman

77 euro/timme

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 det aktuella ärendets behandling.
Tillstånd att odla och rensa vattenbruksdjur enligt 55 § lagen om djursjukdomar (FFS 441/2013)
-

den första anläggningen som hör till företaget

-

följande anläggning

Hälso- och sjukvårdsbyrån
Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda med stöd av
30 § 8 p. självstyrelselagen, Republikens presidents förordning (2005:64) om
vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i landskapet Åland,
lagen om privat hälso- och sjukvård (FFS 152/1990) samt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 559/1994)

153 euro
38 euro
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-

godkännande som beviljats mikrobiologiskt laboratorium enligt lagen om
smittsamma sjukdomar

320 euro

-

tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster, gäller
även sjuktransport

2 000 euro

-

beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster

1 000 euro

-

registrering av anmälan i registret över producenter av privata hälso- och
sjukvårdstjänster (fysiska personer)

120 euro

-

årsavgift för producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster (juridiska personer)

300 euro

-

godkännande av föreståndare som ansvarar för privat hälso- och sjukvårdsservice

500 euro

-

tillstånd som gäller tillhandahållande av privat socialservice dygnet runt

540 euro

-

beslut om ändring av tillstånd som gäller tillhandahållande av privat
socialservice dygnet runt

200 euro

Hos en ny serviceproducent som beviljats tillstånd tas inte ut någon årsavgift
under det första kalenderåret. Årsavgift tas inte ut hos en serviceproducent
som beviljats tillstånd för ett kalenderår då verksamheten upphört senast
den 31 mars. 50 % av intäkterna från ovan nämnda tillstånd, anmälningar
och årsavgifter intäktsförs till tillstånds- och tillsynsverket inom social- och
hälsovården.
-

i lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) avsett godkännande av
mikrobiologiskt institut
annan handräckning

300 euro
200 euro

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN
Allmänna byrån
Beslut om slutligt erkännande av yrkeskvalifikationer

100 euro

Beslut om utfärdande av övriga behörighetsbevis

100 euro

Beslut om utfärdande av dispens från behörighetskrav för lärare och övrig
personal

60 euro

Utbildningsbyrån
Beslut om tillstånd att inrätta skolor som ersätter grundskolan, ersättande
skolor, och godkännande av läroplan för avsedda skolor

1 000 euro

Kulturbyrån
Utredningar vid Ålands landskapsarkiv

80 euro

Museibyrån
Beslut om dyktillstånd
-

enskilt tillstånd, per år

40 euro

-

tillstånd för ideella grupper, per år

60 euro

-

tillstånd för kommersiella grupper, per år

-

tillägg i redan beviljat tillstånd (gäller såväl enskild som grupp)

20 euro

-

specialtillstånd (t.ex. vid dykning i vrak), gäller 1 år

50 euro

Beslut om tillstånd för utförsel av kulturhistoriskt värdefulla föremål

200 euro

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

100 euro

Skogsbruksbyrån
Ändring av skuldebrev enligt 19 § landskapslagen (1998:84) om stöd för
skogsbruksåtgärder

40 euro

Enheten för jakt- och viltvård
Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland
-

anhållan om ny utskrift av redan giltigt jaktkort

-

ansökan om tillstånd enligt 52 § att inneha vilt eller färsk del därav under
den tid då ifrågavarande vilt är fridlyst

25 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 26 § 2 mom. att vistas inom sälskyddsområde
som inte ingår i Natura 2000 programmet (Se vidare miljöbyråns avgifter)

30 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 30 § 2 mom. att avliva fridlyst vilt som orsakat
skada på odling, i trädgård eller park

30 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 51a § att använda förbjudet fångstredskap
eller fångstsätt vid jakt

30 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 4 § jaktförordningen (2006:70) i landskapet
Åland att anordna jakthundstävling

30 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 28 och 29 §§ att döda eller fånga fridlyst vilt
(under fredningstid) i vetenskapligt eller annat godtagbart syfte, dock ej
tillstånd för skyddsjakt på gråsäl och storskarv

80 euro

-

ansökan om tillstånd enligt 39 § att fälla rådjur eller älg då synnerligen
vägande skäl föreligger

-

ansökan om tillstånd enligt 18 § att anlägga vilthägn

-

ansökan om tillstånd enligt 32 § för jakt på rådjur

5 euro

80 euro
500 euro
50 euro

TRAFIKAVDELNINGEN
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 53 § landskapslagen
(1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland

110 euro

Beslut om anslutningstillstånd enligt 52 § landskapslagen (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland

110 euro

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

160 euro

Beslut om tillstånd för specialtransport enligt 9a §
landskapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning,
skick, användning och belastning

160 euro

Beslut om utfärdande av behörighetsbrev för linstyrda färjor som avses i
landskapsförordningen (1979:6) om färjor

150 euro

Tillstånd om förtur samt bokningsrätter på färjor

65 euro

Tillstånd för tillfällig skyltning inom vägområde

40 euro

Utlåtande till annan part än landskapsregeringen eller underlydande myndighet

110 euro

Beviljande av trafiktillstånd

165 euro

Ansökan om tillstånd att hålla bilskola

500 euro

Ansökan om motorfordons- och körkortsdispens

165 euro

Ansökan om gravationsbevis för inteckning i bil

20 euro

År 2014. Nr 18

102
Fastställande av fordonsinteckning

Anteckning i skuldebrev avseende fordonsinteckning

30 euro
2 euro

Förnyande av inteckning i fordon

30 euro

Dödande av inteckning i fordon

10 euro

Avläggande av examensprov i enlighet med artikel 8 förordning (EG) nr
1071/2009 och 6b § landskapslag (1976:33) om yrkesmässig trafik
Alkohol- och trafikkursen
Skolskjuts, grundutbildning

80 euro
64 euro 50 cent
130 euro

Skolskjuts, fortbildning

50 euro

Skolskjuts, tillfällig

50 euro

Skolskjuts, grundutbildning med tillfälligt tillstånd

90 euro

Avgift uppbärs för dikesförrättning enligt 14 kap. 3 § vattenlagen (1996:61)
för landskapet Åland
-

förrättningssammanträde

65 euro/timme

-

beredning av förrättning

52 euro/timme

-

terrängsyn

45 euro/timme

-

biträdande förrättningsman

77 euro/timme

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 det aktuella ärendets behandling.
Avgiften för gode män som utsetts enligt 14 kap. 5 § vattenlagen (1996:61) för
landskapet Åland är den som lantmäteriverket har fastställt
-

uppgifter åt utomstående part
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50 euro/timme

