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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT 

om polisens avgiftsbelagda prestationer

Utfärdat i Mariehamn den 20 december 2022

 Landskapsregeringen har med stöd av 6 § 
landskapslagen (1993:27) om grunderna för 
avgifter till landskapet beslutat:

1 §
Tillämpningsområde

 Genom detta beslut stadgas om Ålands po
lismyndighets avgiftsbelagda prestationer.

2 §
Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer

 Avgiftsfria offentligrättsliga prestationer 
enligt 3 § landskapslagen (1993:27) om grun
derna för avgifter till landskapet är:
 1) prestationer som hänför sig till upprätt
hållande av allmän ordning och säkerhet,
 2) vägledning, handledning och rådgivning 
på polisens initiativ samt
 3) övervakningsuppgifter, om inte något an
nat särskilt bestäms nedan.
 Med stöd av 4 § 2 mom. landskapslagen om 
grunderna för avgifter till landskapet uppbärs 
inte avgift för följande prestationer:
 1) delgivning i brottmål,
 2) utlåtanden,
 3) behandling av berusade,
 4) återkallande av tillstånd, samtycke eller 
godkännande,
 5) tillstånd som beviljas en utlänning som är 
anställd hos en utländsk beskickning,
 6) förlängning av visering när det är fråga 
om en familjemedlem till en medborgare i ett 
medlemsland i Europeiska unionen,
 7) behandling av anmälan om allmän sam
mankomst,

 8) temporärt identitetskort som utfärdats 
för att en person ska kunna rösta i landskapliga, 
statliga eller kommunala val, i folkomröstning
ar eller i Europaparlamentsvalet om personen 
inte har någon annan identitetshandling,
 10) prestationer enligt förundersökningsla
gen (FFS 805/2011) och handlingar som i ett 
brottmål första gången ges till en part, åklaga
ren, domstolen, handlingar som första gången 
ges till medlingsförfarande samt handlingar 
som ges till riksdagens justitieombudsman, jus
titiekanslern i statsrådet, konsumentombuds
mannen, jämställdhetsombudsmannen, data
ombudsmannen och diskrimineringsombuds
mannen i brottmål som hör till deras uppgifter,
 11) polisundersökning enligt 6 kap. 1 § polis
lagen (FFS 872/2011) och handlingar som med 
anledning av undersökningen första gången ges 
till en part, med undantag av de prestationer 
som nämns nedan i 6 § 2 och 3 punkten, samt
 12) prestationer vilkas avgiftsfrihet baserar 
sig på internationella överenskommelser samt 
prestationer till samarbetsmyndigheterna för 
utförande eller utvecklande av polisens upp
gifter.
 Avgift tas inte ut för sådana i 3b § i passlagen 
(FFS 671/2006) avsedda nödpass som utfärdats 
i Finland.

3 §
Sänkt avgift för offentligrättsliga prestationer
 För pass som utfärdas för frontveteraner 
som deltagit i Finlands krig och personer som 
deltagit i minröjning åren 19451952 tas det ut 
en sänkt avgift. Sänkta avgifter gäller inte för 
snabb och expresspass eller tillfälliga pass.
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 Rätten till sänkt avgift för en prestation 
visas med frontmannatecken enligt förord
ningen om frontmannatecken (FFS 772/1969), 
fronttjänsttecken enligt förordningen om front
tjänsttecken (FFS 554/1978), fronttecken enligt 
förordningen om fronttecken (FFS 256/1988), 
frontmannatecken för utlänningar enligt för
ordningen om frontmannatecken för utlän
ningar (FFS 418/1992), eller med ett intyg en
ligt 2 § i lagen om rehabilitering för personer 
som tjänstgjort i vissa uppdrag under Finlands 
krig (FFS 1039/1997) över deltagande i min
röjningsuppdrag enligt 1 § 2 mom. 3 punkten i 
nämnda lag.

4 §
Delgivningsavgifter

 Den som är skyldig att betala avgifter enligt 
denna förordning ska också betala kostnaderna 
för kungörelse på myndighetens webbplats i det 
allmänna datanätet, den officiella tidningen el
ler i någon annan tidning, om kungörelse krävs 
för fullgörande av den delgivningsskyldighet 
som avses i 49 § förvaltningslagen (2008:9) för 
landskapet Åland.
 I fråga om avgifter för delgivning som verk
ställs av de tjänstemän som nämns i 6 § 1 mom. 
1 och 2 punkten lagen om stämningsmän (FFS 
505/1986) och som har rätt att verkställa del
givning föreskrivs särskilt.
 Utan hinder av 2 mom. tas hos tingsrätten 
ut en avgift om 85 euro för sådan delgivning 
av stämning i tviste eller ansökningsmål som 
verkställs på uppdrag av tingsrätten.

5 §
Offentligrättsliga prestationer med fast avgift
 Offentligrättsliga prestationer enligt 4 § 
3 mom. landskapslagen om grunderna för av
gifter till landskapet för vilka polisen tar ut en 
fast avgift är sådana prestationer som nämns i 
avgiftstabellen i bilagan.
 För avslagsbeslut tas det ut en lika stor 
avgift som för positiva beslut, om det inte i 
avgiftstabellen särskilt har fastställts en lägre 
avgift för avslagsbeslut.

6 §
Offentligrättsliga prestationer till självkost-
nadsvärde och handräckning av polisen till 

självkostnadsvärde
 Sådana avgiftsbelagda offentligrättsliga 
prestationer enligt 4 § 1 mom. landskapslagen 
om grunderna för avgifter till landskapet för 
vilka polisen uppbär en avgift som baserar sig 
på självkostnadsvärde är:
 1) åtgärder som vidtas med anledning av 
ett obefogat alarm, förmedlat av brottsindika

tor som är kopplad till polisens lokaler och ett 
obefogat alarm som registrerats av polisen och 
förmedlats av ett bevakningsbolag,
 2) undersökning av rovdjursskador och åt
gärder i anslutning till detta,
 3) undersökning enligt lagen om medicinsk 
behandling av djur (FFS 378/2014),
 4) granskning av skjutbana,
 5) övervakning av dragningen och blandan
det av lotterna vid varulotterier,
 6) tillsyn över konstaterandet av vinnaren i 
gissningstävlingar,
 7) särskilda säkerhetsåtgärder för att trygga 
flygtrafiken vilka vidtas på begäran och över
stiger den säkerhetsnivå som anges i luftfarts
lagen (FFS 864/2014) och som bestäms av den 
behöriga myndigheten på basis av varje enskild 
säkerhetssituation,
 8) åtgärder enligt jaktlagen för landskapet 
Åland (1985:31) vid omhändertagande av en 
okopplad hund,
 9) lagstadgade informationstjänster,
 10) tillstånd till avstängning av väg i enlighet 
med 67 § 2 mom. vägtrafiklagen (1983:27) för 
landskapet Åland,
 11) åtgärd som vidtas på en i artikel 12.5 i Eu
ropaparlamentets och rådets förordning (EU) 
2016/679 om skydd för fysiska personer med 
avseende på behandling av personuppgifter och 
om det fria flödet av sådana uppgifter och om 
upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän da
taskyddsförordning), avsedd begäran från en 
registrerad, om den registrerades begäran om 
åtgärd är uppenbart ogrundad eller oskälig,
 12) åtgärd som vidtas på begäran av en re
gistrerad enligt 30 § 2 mom. i lagen om be
handling av personuppgifter i brottmål och vid 
upprätthållandet av den nationella säkerheten 
(FFS 1054/2018), om den registrerades begäran 
om åtgärd på grund av att den upprepats eller 
av någon annan orsak är uppenbart oskälig eller 
ogrundad,
 13) andra härmed jämförbara prestationer.
 För det arbete som polisen utför för att pro
ducera en prestation samt för handräckning av 
polisen tas som självkostnadspris ut 76 euro 
per timme och för användning av motorfordon 
28 euro per timme. Avgiften tas ut för varje 
påbörjad halvtimme. Kostnaden för ett obefogat 
automatlarm är dock minst 150 euro.

7 §
Prestationer avgiftsbelagda  

på företagsekonomiska grunder
 Sådana prestationer enligt 5 § landskapsla
gen om grunderna för avgifter till landskapet 
Åland vilka polisen prissätter enligt företags
ekonomiska grunder är
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  C a m i l l a  H ä g g l u n d  P a l m q v i s t
  j u r i s t

 1) koppling av en automatisk brottsindikator 
till polisens lokaler samt upprätthållande av 
indikatorns funktionsduglighet,
 2) publikationer som ges på beställning,
 3) planerings, expert och konsulttjänster 
som utförs på beställning,
 4) statistik som görs upp och utredningar 
som utförs på beställning,
 5) användning av lokaler, inventarier och 
utrustning som polisen förfogar över,
 6) kopior som ges till personer utanför polis
förvaltningen med undantag av de som avses i 
8 §, postningstjänster samt till undervisningen 
anslutna tjänster,
 7) sådana utbildnings och materialtjänster 
för personer utanför polisförvaltningen och ut
bildningstjänster inom polisförvaltningen, som 
även kan erhållas av utomstående samt till 
undervisningen anslutna tjänster,
 8) andra informationstjänster som inte är 
lagstadgade,
 9) undersöknings och produktutvecklings
tjänster som utförs på beställning,
 10) bistående vid specialtransporter och vär
detransporter, säkrings och skyddsuppgifter 
samt förartjänster för personer utanför polis
förvaltningen,
 11) andra prestationer som är jämförbara 
med dem som nämns ovan.

8 §
Prestationsavgift som tas ut för kopior  

av handlingar
 För utlämnande av en handling enligt 9 och 
11 § i lagen om offentlighet i myndigheters verk
samhet (FFS 621/1999) uppbärs en prestations
avgift med beaktande av vad som föreskrivs i 
34 § i nämnda lag. För ett beslut genom vilket 
myndigheten har vägrat lämna ut uppgifter 
uppbärs ingen prestationsavgift.
 För svartvit kopia eller utskrift i A4format 
som framställs eller sänds per fax på basis av 
en begäran om handlingar uppbärs 0,70 euro 

per sida. För kopia eller utskrift i A3format 
samt för färgkopia eller färgutskrift uppbärs 
1,40 euro per sida.
 För en skannad handling som sänds per e
post tas avgift ut enligt 2 mom.
 Om kopior av en eller flera handlingar har 
lagrats på en cdskiva eller dvdskiva eller mot
svarande elektronisk extern databärare, tas för 
upptagningen ut en avgift på 23 euro per skiva 
eller extern databärare.
 För en begäran om handlingar som kräver 
särskilda åtgärder tas i avgift ut ett självkost
nadspris enligt 6 § 2 mom. för det arbete som 
utförs för att producera prestationen.

9 §
Uttag och återbäring av avgift

 Avgiften för behandling av ansökan tas ut 
i förskott i samband med inlämnandet av an
sökan. Avgiften kan av särskilda skäl tas ut 
senare.
 Avgiften tas ut även om sökanden återtar 
sin ansökan, om ansökan återtas efter det att 
åtgärder för meddelande av beslutet har vidta
gits.
 Avgiften återbetalas, om ansökan har läm
nats in utan grund av skäl som beror på polis
myndigheten.

10 §
Övergångsbestämmelse

 På ett ärende som inletts före detta beslut 
träder i kraft tillämpas de bestämmelser som 
gällde vid beslutets ikraftträdande.

11 §
Ikraftträdande

 Detta beslut träder i kraft den 1 januari 
2023. Genom detta beslut upphävs landskaps
regeringens beslut (2021:172) om polisens av
giftsbelagda prestationer.

___________
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BILAGA 1

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 EESkörkort 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 rörelsehindrad 26 €

Avstängning av väg
Tillstånd till avstängning av väg enl. 67 § 2 mom. vägtrafiklagen (1983:27) 
för landskapet Åland

66 €

2. SKJUTVAPEN
Tillstånd för skjutvapen och vapendelar samt skjutförnödenhets-
tillstånd
Vapentillstånd 105 €
Tilläggstillstånd av samma typ av tillstånd som söks samtidigt 48 €
Förvärvstillstånd för utomlands bosatt person 40 €
Parallelltillstånd, tillstånd för gassprayer, skjutförnödenhetstillstånd, va
pentillstånd för gasvapen

40 €

Vapenhanteringstillstånd 43 €
Anmälan om vapendelar eller effektiva luftvapen 32 €
Godkännande som skytteinstruktör 72 €
Utbildning för skytteinstruktörer 35 €
Dubblettexemplar, övrigt tilläggstillstånd eller kort till samma typ av till
stånd som söks samtidigt eller ändring av godkännande som skytteinstruktör

35 €
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Godkännande som vapenansvarig
Godkännande som vapenansvarig 72 €
Dubblettexemplar av godkännande som vapenansvarig 35 €

Deaktiverat vapen
Kontroll av deaktiverat vapen 50 €

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

105 €

Annan kontroll av förvaringslokaler 105 €

Privat överföring och införsel
Privat förhandssamtycke, överföringstillstånd, införseltillstånd eller sam
tycke 

35 €

Europeiskt skjutvapenpass 76 €
Ändring av europeiskt skjutvapenpass eller förlängning av giltighetstiden 
för europeiskt skjutvapenpass

35 €

Tilläggsblad till europeiskt skjutvapenpass 35 €

3. RESEDOKUMENT, IDENTITETSHANDLINGAR 
OCH IDENTIFIERING AV PERSONER
Identitetskort
Identitetskort (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digita
lisering och befolkningsdata)

60 €

Identitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

54 €

Identitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper de avgifter som tillfaller 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

52 €

Identitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbegriper 
de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

46 €

Snabbidentitetskort (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

78 €

Snabbidentitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som tillfaller 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

72 €

Snabbidentitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper de avgifter som 
tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 
13 mars 2023

70 €

Snabbidentitetskort gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (inbe
griper de avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolk
ningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

64 €

Expressidentitetskort (inbegriper de avgifter som tillfaller Myndigheten för 
digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

97 €

Expressidentitetskort, elektronisk ansökan (inbegriper de avgifter som 
tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 
13 mars 2023

91 €

Expressidentitetskort, gemensamt utfärdande (inbegriper de avgifter som 
tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 
mars 2023

89 €
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Expressidentitetskort, gemensamt utfärdande på elektronisk ansökan (in
begriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolk
ningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

83 €

Identitetskort för utlänningar (inbegriper en avgift som tillfaller Myndig
heten för digitalisering och befolkningsdata)

60 €

Identitetskort för utlänningar, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift 
som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

54 €

Snabbidentitetskort för utlänningar (inbegriper en avgift som tillfaller Myn
digheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

78 €

Snabbidentitetskort för utlänningar, elektronisk ansökan (inbegriper en 
avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 
fr.o.m. den 13 mars 2023

72 €

Expressidentitetskort för utlänningar (inbegriper en avgift som tillfaller 
Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) fr.o.m. den 13 mars 2023

97 €

Expressidentitetskort för utlänningar, elektronisk ansökan (inbegriper de 
avgifter som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata) 
fr.o.m. den 13 mars 2023

91 €

Identitetskort för minderårig 40 €
Identitetskort för minderårig, elektronisk ansökan 34 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande 32 €
Identitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk an
sökan

26 €

Snabbidentitetskort för minderårig fr.o.m. den 13 mars 2023 58 €
Snabbidentitetskort för minderårig, elektronisk ansökan fr.o.m. den 13 
mars 2023

52 €

Snabbidentitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande fr.o.m. den 13 
mars 2023

50 €

Snabbidentitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande på elektronisk 
ansökan fr.o.m. den 13 mars 2023

44 €

Expressidentitetskort för minderårig fr.o.m. den 13 mars 2023 77 €
Expressidentitetskort för minderårig, elektronisk ansökan fr.o.m. den 13 
mars 2023

71 €

Expressidentitetskort för minderårig, gemensamt utfärdande fr.o.m. den 
13 mars 2023

69 €

Expressidentitetskort för minderårig gemensamt utfärdande på elektronisk 
ansökan fr.o.m. den 13 mars 2023

63 €

Temporärt identitetskort 36 €
Begäran om upplåsning av kort (inbegriper en avgift som tillfaller Myn
digheten för digitalisering och befolkningsdata, om ett brev som innehåller 
aktiveringskoder har beställts)

23 €

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

47 €

Pass
Pass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och 
befolkningsdata)

50 €
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Pass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten 
för digitalisering och befolkningsdata)

44 €

Pass för personer som deltagit i Finlands krig (inbegriper en avgift som 
tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata)

25 €

Pass för personer som deltagit i Finlands krig, elektronisk ansökan (inbe
griper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering och befolk
ningsdata)

22 €

Snabbpass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalisering 
och befolkningsdata)

69 €

Snabbpass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myndig
heten för digitalisering och befolkningsdata)

63 €

Expresspass (inbegriper en avgift som tillfaller Myndigheten för digitalise
ring och befolkningsdata)

89 €

Expresspass, elektronisk ansökan (inbegriper en avgift som tillfaller Myn
digheten för digitalisering och befolkningsdata)

83 €

Tillfälligt pass 85 €
Sjömanspass 65 €
Sjömanspass, elektronisk ansökan 59 €

5. SÄKERHETSBRANSCHEN
Ordningsvakter
Ordningsvaktsprov 160 €
Godkännande som ordningsvakt 55 €
Ändring av godkännande som ordningsvakt 44 €
Dubblettexemplar av ordningsvaktskort 44 €
Godkännande som ordningsvakt till en enskild tillställning/person 20 €
Rätt att utse ordningsvakter som ska bistå polisen eller gränsbevaknings
väsendet

225 €

Ändring av rätten att utse ordningsvakter 175 €

Utförare av säkerhetsskyddsuppgifter
Godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 55 €
Ändring av godkännande av utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 44 €
Dubblettexemplar av kort för utförare av säkerhetsskyddsuppgifter 44 €

Säkerhetskontroll
Godkännande som säkerhetskontrollör 76 €
Ändring av godkännande som säkerhetskontrollör 61 €

Väktare
Godkännande som väktare 55 €
Ändring av godkännande som väktare 44 €
Dubblettexemplar av väktarkort 44 €
Godkännande som tillfällig väktare 52 €
Ändring av godkännande som tillfällig väktare 40 €
Dubblettexemplar av tillfälligt väktarkort 40 €
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6. OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR OCH ANMÄLNINGAR
Offentliga tillställningar
Behandling av anmälan om offentlig tillställning 35 €
Beslut om en offentlig tillställning, sedvanligt 76 €
Beslut om en offentlig tillställning, krävande 228 €
Behandling av anmälan om anordnandet av fyrverkeri 35 €

Anmälningar
Behandling av anmälan om utförande av sprängningsarbete 35 €

7. ANDRA PRESTATIONER
Andra beslut som meddelas på ansökan 38 €
Intyg som utfärdas på begäran 30 €
Annat beslut som fattas på grundval av anmälan 54 €
Förlängning av visum 30 €
Inkoppling av larmanläggning 50 €
Testning av larmanläggning/månad 15 €

8. AVGIFTER FÖR KOPIERING OCH INSKANNING
Officiellt bestyrkt kopia* 1,40 €/sida
Obestyrkt kopia A4* 0,70 €/sida
Obestyrkt kopia A3* 1,40 €/sida
Färgkopia* 1,40 €/sida
Kopia eller utskrift A4* som sänds per fax 0,70 €/sida
Lagring på cdskiva, dvdskiva eller extern databärare 23 €/skiva/enhet
Scannad handling som sänds per epost A4 0,70 €/sida
Scannad handling som sänds per epost A3 1,40 €/sida

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


