
ÅLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING
2017 Nr 75

Nr 75

ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om ändring av bilagan till Ålands landskapsregerings beslut 
om polisens avgiftsbelagda prestationer

Utfärdad i Mariehamn den 14 september 2017

 I enlighet med landskapsregeringens beslut 
ändras bilagan till Ålands landskapsregerings 
beslut (2016:94) om polisens avgiftsbelagda pre-

 Mariehamn den 14 september 2017

NINA FELLMAN
minister

 C a m i l l a   H ä g g l u n d
 jurist

stationer, sådan den lyder i Ålands landskaps-
regerings beslut 2017/63 som följer:

_________

 Detta beslut träder i kraft den 1 oktober 2017.
_________
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BILAGA

AVGIFTSTABELL

1. KÖRKORT OCH TRAFIK

Körkortsbeslut

Körkort (innefattar beslut om körkortstillstånd) 70 €

Dubblettexemplar av körkort 50 €

Förnyande av körkort 55 €

Införande av särskilt villkor som gäller yrkeskompetens 50 €

Avslagsbeslut 40 €

Ändring av specialvillkor eller ändring (sänkning) av fordonets klass 40 €

Internationellt körkort 14 €

Körkort villkorat för alkolås 60 €

Införande av utökad släpvagnsbehörighet (KKLÅ 6 §) 50 €

Utbyte av EES-körkort 55 €

Utbyte av körkort utfärdat av tredje land (innefattar beslut om körkorts-
tillstånd)

70 €

Handledare för privat övningskörning

Handledartillstånd 30 €

Yrkeskörtillstånd för personbil

Prov för yrkeskörtillstånd för personbil (inbegriper yrkeskörtillstånd) 62 €

Dubblettexemplar av yrkeskörtillstånd för personbil 20 €

Förnyande av yrkeskörtillstånd för personbil 20 €

Parkeringstillstånd för handikappad 26 €

2. SKJUTVAPEN

Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhets-
tillstånd

Förvärvs- och innehavstillstånd eller privat tillverkningstillstånd 86 €

Tilläggstillstånd av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 40 €

Innehavstillstånd som har beviljats med stöd av ett av Polisstyrelsen beviljat 
förvärvstillstånd eller privat tillverkningstillstånd

43 €

Tilläggstillstånd till samma typ av tillstånd som söks samtidigt 40 €

Förvärvstillstånd och privat tillverkningstillstånd för vapen, som antecknas 
i register

31 €

Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 35 €
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Parallelltillstånd, tillstånd för gasspray, skjutförnödenhetstillstånd, för-
värvs- och innehavstillstånd för gasvapen eller privat tillverkningstillstånd 
för gasvapen

33 €

Vapenhanteringstillstånd 35 €

Anmälan om vapendel eller effektiva luftvapen 27 €

Anmälan om införande av innehavstillståndet i registret, minst 1 €/vapen 11 €

Överföring av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 på sammanslut-
ningar och stiftelser

52 €/1-10 vapen

Införande av innehavstillstånd som beviljats före 1.3.2002 i en sammanslut-
nings eller stiftelses register

38 €/1-10 vapen

Godkännande som skytteinstruktör 60 €

Utbildning för skytteinstruktör 30 €

Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller –kort till samma typ av till-
stånd som söks samtidigt, förnyelse av innehavstillstånd eller ändring av 
godkännande som skytteinstruktör

29 €

Godkännande som vapenansvarig

Godkännande som vapenansvarig 60 €

Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 29 €

Deaktiverat vapen

Kontroll av deaktiverat vapen 26 €

Kontroll av förvaringslokaler

Kontroll av förvaringslokaler hos en ny idkare av näring i vapenbranschen 
(20 § 3 mom. skjutvapenlagen FFS: 1/1998)

88 €

Annan kontroll av förvaringslokaler 88 €

Privat överföring och införsel

Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller sam-
tycke 

30 €

Europeiskt skjutvapenpass 64 €

Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden 
för europeiskt skjutvapenpass

29 €

Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 29 €

3. RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR OCH IDENTIFIE-
RING AV PERSONER

Identitetskort

Identitetskort (inbegriper Befolkningsregistercentralens (BRC:s) avgift 
13,20 €)

58 €
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Identitetskort, elektronisk ansökan (Inbegriper BRC:s avgift 13,20 €) 54 €

Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper BRC:s avgift 13,20) 52 €

Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper 
BRC:s avgift 13,20) 48 €

Identitetskort för minderårig 40 €

Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 36 €

Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 34 €

Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk ansö-
kan 30 €

Temporärt identitetskort 36 €

Begäran om upplåsning av kort (dessutom uttas BRC:s avgift på 10 € om ett 
brev som innehåller PUK-koden har beställts) 21 €

Avslagsbeslut 33 €

Identifiering av person
(66 och 67 § lagen om befolkningsdatasystemet) och Befolkningsregistercen-
tralens certifikattjänster (FFS 661/2009), 17 § i lagen om stark autentisering 
och elektroniska signaturer (FFS 617/2009)

47 €

Pass

Pass (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 52 €

Pass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 48 €

Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper BRC:s avgift 2,50 €) 26 €

Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbegri-
per BRC:s avgift 2,50 €)

24 €

Provisoriskt pass (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 52 €

Snabbpass (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 71 €

Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 67 €

Expresspass (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 91 €

Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper BRC:s avgift 3 €) 87 €

Tillfälligt pass 88 €

Sjömanspass 68 €

Sjömanspass, elektronisk ansökan 64 €

Avslagsbeslut 48 €

4. SÄKERHETSBRANSCHEN

Ordningsvakter

Ordningsvaktsprov 134 €

Godkännande som ordningsvakt 46 €

Ändring av godkännande som ordningsvakt 36 €
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Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 36 €

Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 15 €

Rätt att utse ordningsvakter för affärscentra, trafikstationer eller kommu-
nikationsmedel enl. 21 § ordningslagen (2010:23) för Åland

186 €

Ändring av rätten att utse ordningsvakter enligt 21 § ordningslagen (2010:23) 
för Åland

148 €

Utlåtande om lämplighet enligt ordningsvaktslagen 25 €

Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter

Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 46 €

Ändring av godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 36 €

Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 36 €

Säkerhetskontroll

Godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder (domstol, flygtra-
fik, fartyg och hamnanläggning)

64 €

Ändring av godkännande som utförare av säkerhetskontrollåtgärder 52 €

Väktare

Godkännande som väktare 46 €

Ändring av godkännande som väktare 36 €

Dubblettexemplar av väktarkort 36 €

Godkännande som tillfällig väktare 43 €

Ändring av godkännande som tillfällig väktare 33 €

Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 33 €

Anteckning på ett tillfälligt väktarkort om uppgifter om fullgjord specialut-
bildning i att använda maktmedel 20 € 

5. OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR OCH ANMÄLNINGAR

Offentliga tillställningar

Behandling av anmälan om offentlig tillställning 30 €

Behandling av anmälan om anordnandet av fyrverkeri 30 €

Anmälningar

Behandling av en anmälan enligt LL (1995:92) om tillämpning i landskapet 
Åland av riksförfattningar om alkohol, 59 § alkohollagen (FFS 1994/1143)

19 €

Behandling av anmälan om utförande av sprängningsarbete 30 €
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6. ANDRA PRESTATIONER

Andra beslut som ges på ansökan 33 €

Intyg som utfärdas på begäran 26 €

Annat beslut som fattas på basis av anmälan 47 €

Levnadsintyg 10 €

Förlängning av visum 30 €

Inkoppling av larmanläggning 50 €

Testning av larmanläggning/månad 15 €

Tillstånd enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland

Tillståndsbeslut 20 €

Prov för jägarexamen 6 €

Rätt till insyn enligt 1 § 1 mom. 1 punkten landskapslagen (1999:50) 
om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om person-
uppgifter, 26 § personuppgiftslagen (FFS 523/1999)

Utövande av rätten till insyn fler än en gång om året 68 €

7. AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH INSCANNING

Officiellt bestyrkt kopia* 1,20 €/sida

Obestyrkt kopia A4* 50 cent/sida

Obestyrkt kopia A3* 1 €/sida

Färgkopia* 1 €/sida

Inscanning A4* 1 €/sida

Kopia eller utskrift A4* som sänds per fax 50 cent/sida

Kopia eller utskrift A3* som sänds per fax 1 €/sida

Kopia av cd-skiva eller dvd-skiva 15 €/skiva

(* Gäller offentlig handling som inkommit eller upprättats hos Ålands po-
lismyndighet.)

Nr 75, utgiven från tryckeriet den 29 september 2017. 
Mariehamns Tryckeri Ab 2017


