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ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS BESLUT

om avgifter för prestationer vid landskapsregeringens allmänna förvaltning

Utfärdat i Mariehamn den 4 juni 2020

1 LF nr 7/2019-2020
 SMU bet. nr 4/2019-2020

 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 förvalt-
ning uppbärs avgifter i enlighet med 4 § land-
skapslagen (1993:27) om grunderna för avgifter 
till landskapet enligt avgiftstabellen i bilaga 1.
 I fråga om prestationer som ska avgiftsbeläg-
gas enligt speciallagstiftning och prestationer 
som avses i 5 § landskapslagen om grunderna 
för avgifter till landskapet uppbärs avgifter 
enligt vad som stadgas separat.

2 §
Avgiftsgrundande prestation

 För bifallsbeslut och avslagsbeslut tas en lika 
stor avgift ut, om inte något annat framgår av 
avgiftstabellen.

 För en annullerad ansökan eller ansökan som 
inte har kompletterats uttas ingen andel, halva 
eller hela andelen av avgiften i avgiftstabellen i 
bilagan beroende på den arbetsinsats som lagts 
ned i ärendet.
 Omprövning eller rättelse av avgiftsbelagt 
ärende leder inte till att en ny avgift tas ut.

3 §
Ikraftträdande

 Detta beslut träder i kraft den 1 juli 2020. Ge-
nom beslutet upphävs landskapsregeringens 
beslut (2018:25) om avgifter för prestationer vid 
landskapsregeringens allmänna förvaltning.
 Om begäran av en prestation inkommit innan 
den 1 juli 2020 tillämpas tidigare gällande be-
stämmelser. I fråga om avgifter som fastställs 
årsvis tillämpas de bestämmelser som gällde 
vid det avgiftsgrundande årets första dag.

_________

 Mariehamn den 4 juni 2020

VERONICA THÖRNROOS
lantråd

 T o r b j ö r n  E l i a s s o n 
  föredragande minister
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Bilaga 1
Avgifter för offentligrättsliga prestationer

I. ALLMÄNNA AVGIFTER

Prestation Avgift

Officiellt bestyrkt kopia* 1 euro 50 cent/sida

Obestyrkt kopia A 4* 50 cent/sida

Obestyrkt kopia A 3* 1 euro/sida

Färgkopia* 1 euro 50 cent/sida

Inskanning av A 4* 50 cent /sida

(*Gäller handling som inkommit till, upprättats eller förvaras hos 
landskapsregeringen.)

Begäran om handlingar, timkostnad om arbetsinsatsen överstiger 2 
timmar 30 euro/timme

Utdrag ur diariet 1 euro 60 cent/sida

Ansökan om dispens från behörighetskrav för innehav av tjänst inom 
landskapsförvaltningen 75 euro

II. AVDELNINGSSPECIFIKA PRESTATIONER

Avd./byrå/enhet Avgift

Prestation

REGERINGSKANSLIET

Allmänna byrån och rättsserviceenheten

Ansökan om jordförvärvstillstånd

- juridiska personer 150 euro

- fysiska personer 150 euro

Ansökan om permanent näringsrätt

- juridiska personer 100 euro

- fysiska personer 100 euro

Ansökan om tillfällig näringsrätt

- tillstånd att för viss tid till sin omfattning bestämd uppgift idka 
näring 80 euro

Ansökan om tillstånd att bedriva resebyrårörelse

- juridiska personer 230 euro

- fysiska personer 230 euro

Fastighetsmäklarexamen 200 euro

Ansökan om hembygdsrätt 100 euro

- begäran om individuell prövning enligt 18 § i landskapslagen 
(2015:100) om hembygdsrättsförfaranden 50 euro

- hembygdsrättsintyg 15 euro

Ansökan om tillstånd att föranstalta penninginsamling 40 euro

Ansökan om att föranstalta lotteri 40 euro

Ansökan om tillstånd för rundradioverksamhet 150 euro

Ansökan om tillstånd för Ålands penningautomatförening enligt 3 § 
landskapslagen (1966:10) om lotterier 250 euro
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Ansökan om tillstånd för postverksamhet 300 euro

Ansökan om tillstånd att bedriva arbetsförmedling 300 euro

Bevakningsföretag

- auktorisation av bevakningsföretag 350 euro

- ändring av auktorisation av bevakningsföretag 175 euro

- handläggningsavgift för ändringsanmälan 65 euro

- beslut som fattas på grund av ett bevakningsföretags ändringsan-
mälan 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 verksam-
heten i fråga har meddelats auktorisation av bevakningsföretaget.

Godkännande som ansvarig föreståndare för bevakningsföretag

- godkännande som ansvarig föreståndare, ställföreträdare för ansva-
rig 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
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Brand- och räddningsväsendet

Hantering av farliga kemikalier och flytgas

Tillstånd, godkännanden och registreringar

- produktionsanläggning, tillstånd 2 090 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- produktionsanläggning, ändringsanmälan 385 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- säkerhetsrapport 1 000 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- säkerhetsrapport, ändring 99 euro/timme

- räddningsplan 340 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- räddningsplan, ändring 99 euro/timme

- annat tillstånd, utlåtande eller liknande 99 euro/timme

- kompetensprov för driftsövervakare 165 euro

- godkänd rörelse 200 euro

- godkänd rörelse, ändring 60 euro

- kompetensprov, gasinstallationer 165 euro

Besiktningar

- produktionsanläggning, ibruktagningsbesiktning 1 610 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- annan besiktning 380 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- produktionsanläggning, periodisk besiktning 1 610 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

Kemikaliecisterner

Tillstånd, godkännanden och registreringar

- godkännande av lagercisterner för farliga kemikalier 160 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

Tillverkning och hantering av explosiva varor

Ansökan om tillstånd, godkännanden och registreringar

- tillverkning av explosiva varor i produktionsanläggning 1 150 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- tillverkning av explosiva varor i produktionsanläggning, ändring 390 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- fabrik för explosiva varor, driftstillstånd 99 euro/timme

- upplag för explosiva varor, permanent 350 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- upplag för explosiva varor, tillfälligt 160 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- upplag för explosiva varor i butikslokal 160 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme
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- upplag för explosiva varor, ändring 160 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- tillverkning av explosiv vara med mobilt aggregat 375 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

 - tillverkning av explosiv vara med mobilt aggregat, ändring 200 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- arrangerande av fyrverkerier 350 euro

- överföringsintyg för explosiva varor 80 euro

- säkerhetsrapport 1 000 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- säkerhetsrapport, ändring 99 euro/timme

- räddningsplan 350 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- räddningsplan, ändring 99 euro/timme

- annat tillstånd, utlåtande eller liknande 99 euro/timme

- kompetensprov, sektorn för explosiva varor 90 euro

Besiktningar

- ibruktagningsbesiktning, fabrik för explosiva varor 1 610 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- ibruktagningsbesiktning, upplag för explosiva varor 375 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- ibruktagningsbesiktning, upplag i butikslokal 170 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- besiktning av mobilt aggregat 375 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- periodisk besiktning, fabrik för explosiva varor 1 610 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- periodisk besiktning, upplag för explosiva varor 170 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

Tryckbärande anordningar

- tillstånd, utlåtande eller liknande 99 euro/timme

Anordningar inom räddningsväsendet

Brandlarmanläggningar

- installations- och servicerörelse, anmälan 200 euro

- installations- och servicerörelse, ändringsanmälan 60 euro

- behörighetsintyg och dess förnyande 60 euro

Släckningsanordningar

- installations- och servicerörelse, anmälan 200 euro

- installations- och servicerörelse, ändringsanmälan 60 euro

- behörighetsintyg och dess förnyande 60 euro

Handbrandsläckare

- service- och besiktningsrörelse, anmälan 200 euro



192 År 2020. Nr47

- service- och besiktningsrörelse, ändringsanmälan 60 euro

- behörighetsintyg och dess förnyande 60 euro

Besiktningsverksamhet

- besiktningsorgan, godkännande 350 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- besiktningsorgan, ändring 99 euro/timme

- auktoriserad besiktningsman, godkännande 350 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

- auktoriserad besiktningsman, ändring 99 euro/timme

- besiktningsrörelse 210 euro

 - tilläggsavgift 99 euro/timme

FINANSAVDELNINGEN

Allmänna byrån

Avgiftsbefriad enligt 4 § 2 mom. landskapslagen (1993:27) om grunder-
na 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

- intyg ur domännamnsregistret 10 euro

SOCIAL- OCH MILJÖAVDELNINGEN

Socialvårdsbyrån

Ansökan om dispens från behörighetskrav för personal inom barnom-
sorg 150 euro

Ansökan om undantag från behörighetskraven enligt förordningen 
om behörighetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården 150 euro

Hälso- och sjukvårdsbyrån

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda med 
stöd av 30 § 8 p. självstyrelselagen, Republikens presidents förordning 
(2010:2) om vissa förvaltningsuppgifter inom hälso- och sjukvården i 
landskapet Åland, lagen om privat hälso- och sjukvård (FFS 152/1990), 
lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (FFS 
559/1994) och lagen om smittosamma sjukdomar (FFS 583/1986):

Ansökan om tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårds-
tjänster, gäller även sjuktransport 1 000 euro
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Årsavgift för producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster
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 verksam-
heten upphört senast den 31 mars. 300 euro

Beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och 
sjukvårdstjänster:

- adressändring 200 euro

- godkännande av föreståndare som ansvarar för privat hälso- och 
sjukvårdsservice 200 euro

- ett nytt verksamhetsställe eller verksamhetsenhet 500 euro

- annan ändring av tillstånd 300 euro

Självständiga yrkesutövare

- registrering av anmälan i registret över producenter av privata hälso- 
och sjukvårdstjänster (fysiska personer) 120 euro

Godkännande som beviljats mikrobiologiskt laboratorium enligt lagen 
om smittsamma sjukdomar
Privat laboratorium måste även söka tillstånd att tillhandahålla pri-
vata hälso- och sjukvårdstjänster och tillstånd enligt smittskyddslagen. 
Offentligt laboratorium söker bara tillstånd enligt smittskyddslagen. 
Till avgiften (320 euro) kan tillkomma avgift som Institutet för hälsa 
och välfärd tar för sitt utlåtande enligt smittskyddslagens 10 §. 320 euro

Annan handräckning 200 euro

Miljöbyrån

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
landskapslagen (1998:82) om naturvård till nedanstående belopp

- ansökan om tillstånd enligt 20 § att överlåta, ta emot, anskaffa, sa-
luföra eller hålla i ägo exemplar av ständigt fridlysta arter (växter 
och djur) 100 euro

- ansökan om tillstånd enligt 9 § om enskilda undantag från åtgärds-
begränsning inom ett fredat område (naturreservat, naturminne) 100 euro

- ansökan om undantag enligt 17 § från fridlysningsbestämmelserna 
i 14-16 §§ 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 väx-
ter och djur i landskapets flora och fauna i de fall tillstånd icke har 
beviljats enligt jaktlagen (1985:31) för landskapet Åland 1 000 euro

- ansökan om tillstånd enligt 15 § att skada eller påverka en särskilt 
skyddsvärd art eller dess biotop på ett sådant sätt att artens fort-
plantning eller fortsatta existens på förekomstplatsen äventyras 100 euro

- ansökan om tillstånd enligt 16 § att ändra en särskilt skyddsvärd 
biotop så att den förlorar sin betydelse för bevarandet av den biolo-
giska 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
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- ansökan om tillstånd enligt 26 § 2 mom. att vistas inom sälskydds-
område i det fall området ingår i Natura 2000 programmet 60 euro

-  ansökan om tillstånd enligt 28 § att fånga djur för vetenskapliga  
    ändamål enligt naturvårdslagen, utom fåglar för ringmärkning 60 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.

Anläggningar som framställer organiska gödselfabrikat samt sådana 
biogas- och komposteringsanläggningar och tekniska anläggningar 
som avses i biproduktsförordningen (EG) 1069/2009:

- anläggning vars behandlingskapacitet är högst 2 000 m3 per år 500 euro

- anläggning vars behandlingskapacitet är 2 001- 8 000 m3 per år 1 200 euro

- anläggning vars behandlingskapacitet är över 8 000 m3 per år 3 000 euro

- förnyande eller återkallande av godkännande av anläggningen 100 euro/timme

- behandling av ansökan om ändring av godkännande av anläggningen 100 euro/timme

- vid avbrott av godkännandeförfarandet tas avgift ut för den tid som 
behandlingen pågått 100 euro/timme

Hälsogodkännande som gäller vattenbruksdjur enligt lagen om djur-
sjukdomar (FFS 441/2016) och JSM förordning om bekämpning av 
djursjukdomar hos fisk, kräftdjur och blötdjur (FFS 1009/2013). 100 euro

Anläggningar som dessutom behöver tillstånd för sin verksamhet (d.v.s. 
anläggningar som årligen använder minst 2 000 kg torrfoder eller den 
mängd annat foder som har motsvarande näringsvärde eller där fisk-
beståndet ökar med minst 2 000 kilogram per år, eller som omfattar en 
minst 20 hektar stor damm eller grupp av dammar med naturligt foder):

- den första anläggningen som hör till företaget 200 euro

- följande anläggningar 50 euro

Övriga anläggningar för vilka det krävs hälsogodkännande:

- den första anläggningen som hör till företaget 100 euro

UTBILDNINGS- OCH KULTURAVDELNINGEN

Allmänna byrån

Omfattande utredningar av forskningskaraktär vid Ålands landskaps-
arkiv, bl.a. släktutredningar 100 euro

Utbildningsbyrån

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
landskapslagen (2017:22) om erkännande av yrkeskvalifikationer

- ansökan om erkännande av yrkeskvalifikationer
 I avgiften ingår ett eventuellt tilläggsbeslut om jämställande av nivån
 på en högskoleexamen 240 euro

- ansökan om slutligt erkännande av yrkeskvalifikationer 40 euro
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- ansökan om europeiskt yrkeskort 160 euro

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
landskapslagen (2017:23) om jämställande av högskolestudier 

- ansökan om jämställande av nivån på högskoleexamina 210 euro

- ansökan om jämställande av nivån på högskolestudier med en viss 
examen eller vissa studier

 I avgiften ingår ett eventuellt tilläggsbeslut om jämställande av nivån 
på en högskoleexamen 340 euro

- ansökan om utfärdande av övriga behörighetsbevis 150 euro

- ansökan om dispens från föreskrivna behörighetskrav för lärare och 
övrig personal inom utbildnings- och kultursektorn 150 euro

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland

- ansökan om tillstånd att inrätta skolor som ersätter grundskolan 
(ersättande skolor), eller godkännande av läroplan för ersättande 
skolor 1 000 euro

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
landskapslag (2011:13) om gymnasieutbildning

- ansökan om utbildningstillstånd för fristående huvudmän att be-
driva gymnasieutbildning 1 000 euro

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda en-
ligt landskapslagen (2008:85) om yrkeskompetens för lastbils- och 
bussförare

- ansökan om godkännande av utbildningsarrangör för utbildning för 
grundläggande yrkeskompetens och fortbildning 200 euro

- ansökan om godkännande av fortbildningskurs 100 euro

Kulturbyrån

Ansökan om dyktillstånd

- enskilt tillstånd, per år 50 euro

- tillstånd för ideella grupper, per år 60 euro

- tillstånd för kommersiella grupper, per år 200 euro

- tillägg i redan beviljat tillstånd (gäller såväl enskild som grupp) 50 euro

- specialtillstånd (t.ex. vid dykning i vrak), gäller ett år 50 euro

Ansökan om tillstånd för utförsel av kulturhistoriskt värdefulla före-
mål 20 euro

NÄRINGSAVDELNINGEN

Intyg för rätt att utnyttja den landskapsgaranti Ålands landskapsre-
gering ställt för tillfällig införsel av levande hästar 10 euro

Skogsbruksbyrån

Ändring av skuldebrev enligt 19 § landskapslagen (1998:84) om stöd 
för skogsbruksåtgärder 50 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 10 euro

- ansökan om tillstånd enligt 52 § att inneha vilt eller färsk del därav 
under den tid då ifrågavarande vilt är fridlyst 50 euro
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- ansökan om tillstånd enligt 26 § 2 mom. att vistas inom sälskyddsom-
råde som inte ingår i Natura 2000 programmet (Se vidare miljöbyråns 
avgifter) 50 euro

- ansökan om tillstånd enligt 30 § 2 mom. att avliva fridlyst vilt som 
orsakat skada på odling, i trädgård eller park 50 euro

- ansökan om tillstånd enligt 51a § att använda förbjudet fångstred-
skap eller fångstsätt vid jakt 50 euro

- ansökan om tillstånd enligt 4 § jaktförordningen (2006:70) i landska-
pet Åland, dock ej tillstånd att använda hund vid jakt för särskilda 
viltvårdsändamål 50 euro

- ansökan om tillstånd enligt 28 och 29 §§ att döda eller fånga fridlyst 
vilt (under fredningstid), dock ej tillstånd för skyddsjakt på gråsäl 
och storskarv eller för tillstånd som utfärdas i vetenskapligt syfte 100 euro

- ansökan om tillstånd enligt 39 § att fälla rådjur eller älg då synner-
ligen vägande skäl föreligger 100 euro

- ansökan om tillstånd enligt 18 § att anlägga vilthägn 650 euro

- ansökan om tillstånd enligt 32 § för jakt på rådjur 50 euro

INFRASTRUKTURAVDELNINGEN

Avgift uppbärs för följande offentligrättsliga prestationer utförda enligt 
landskapslag (1957:23) om allmänna vägar i landskapet Åland:

- prövning av ansökan om att inom ett vägområde utföra arbeten som 
avses i 53 § vilka ej avser förläggande av ledningar eller kablar som 
löper i vägens längdriktning 135 euro

- prövning av ansökan om att inom ett vägområde utföra arbeten som 
avses i 53 § avseende ledningar eller kablar som löper i vägens längd-
riktning på en sträcka om högst 100 meter och/eller 3 undergångar/
övergångar.

 Två terrängsyner ingår. 135 euro

- prövning av ansökan om att inom ett vägområde utföra arbeten 
som avses i 53 § avseende ledningar eller kablar som löper i vägens 
längdriktning på en sträcka om högst 1 000 meter och/eller 10 un-
dergångar/övergångar.

 Tre terrängsyner ingår. 270 euro

- prövning av ansökan om att inom ett vägområde utföra arbeten 
som avses i 53 § avseende ledningar eller kablar som löper i vägens 
längdriktning på en sträcka om högst 10 000 meter och/eller 20 un-
dergångar/övergångar.

 Fyra terrängsyner ingår.

 När rutten som ansökan avser överskrider 10 000 meter och /eller 
omfattar över 20 undergångar/övergångar, delas sträckan in i flera 
ansökningar och för tillståndet faktureras på samma sätt som det 
skulle faktureras för flera olika tillstånd 540 euro

- separat terrängsyn på en arbetsplats 50 euro

- prövning av ansökan om anslutningstillstånd enligt 52 § 200 euro

- prövning av ansökan om undantagenligt 41 § 4 mom. 160 euro

Prövning av ansökan om tillstånd enligt 12 § vägtrafiklag (1983:27) 
för landskapet Åland:

- permanent skyltning 160 euro

- säsongsskyltning 160 euro
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- tillfällig skyltning 50 euro

Prövning av ansökan om tillstånd för avstängning av väg i samband 
med hastighetstävling med motorfordon enligt 67 § 3 mom. vägtrafiklag 
(1983:27) för landskapet Åland 135 euro

Prövning av ansökan om tillstånd för specialtransport enligt 9a § land-
skapsförordningen (1993:104) om fordons konstruktion, utrustning, 
skick, användning och belastning 160 euro

Prövning  av  ansökan om undantag enligt 52 § förordning om an-
vändning av fordon på väg (FFS 1257/1992) 160 euro

Prövning av ansökan om tillstånd om förtur samt bokningsrätter på 
färjor 110 euro

Prövning av ansökan om tillstånd att enligt 52 § landskapsförordning 
(2005:35) om vägmärken använda andra anvisningar än vad som fö-
reskrivs i förordningen i försökssyfte 50 euro

Prövning av ansökan om trafiktillstånd för godstrafik 200 euro

Prövning av ansökan om trafiktillstånd för buss 200 euro

Beviljande av trafiktillstånd för beställningstrafik med personbil, taxi 200 euro

Gravationsbevis för inteckning i bil 20 euro

Fastställande av fordonsinteckning 30 euro

Förnyande av inteckning i fordon 30 euro

Dödande av inteckning i fordon 10 euro

Avläggande av examensprov i yrkeskunnande för trafikansvarig i enlig-
het med artikel 8 förordning (EG) nr 1071/2009 och 6b § landskapslag 
(1976:33) om yrkesmässig trafik 80 euro

Kurs om alkohol och trafik 160 euro

Kurs om attityd och trafik 120 euro

Skolskjuts, tillfällig 50 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

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

Uppdrag åt utomstående part i frågor om enskilda vägar och vatten-
ärenden 70 euro/timme

Uppgörande av täckdikningsplaner 70 euro/timme

Anmälan om el- och/eller hissarbeten (ledare av el- och hissarbeten) 100 euro

Ändring av tidigare anmälan om el- och/eller hissarbeten 80 euro

Anmälan om elarbete av engångskaraktär 100 euro

Avläggande av elsäkerhetsexamen 120 euro

Intyg om elbehörighet 140 euro

Utnämning av auktoriserat besiktningsorgan 150 euro

Utnämning av auktoriserad besiktningsman 250 euro
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Prövning av ansökan om certifieringsbehörighet 200 euro

Anmälan om elanläggning 65 euro

Anmälan om byte av driftsledare för elanläggning 50 euro

Anmälan om ibruktagning av hiss och därmed jämförbar lyft- och 
transportanordning 65 euro

Anmälan om elnätsprojekt vad gäller elöverförings- och distributions-
anläggningar över 1 000 V

- för ett projekt 115 euro

- för flera projekt i samma ansökan 195 euro

Anmälan om elnätsprojekt, kraftverk över 500 kVA 820 euro

Årsavgift för el- och hissentreprenörsverksamhet (S1, S2, S3, HI) 65 euro

Tillsyns- och besiktningsverksamhet 95 euro/timme

Utlåtande till annan part än landskapsregeringen eller underlydande 
myndighet 110 euro

Utöver de avgifter som ovan anges kan också övriga omkostnader; för 
vilka prestation utförs, debiteras, om dessa omkostnader är betydande 
och helt hänför sig till det aktuella ärendets behandling.

Nr 47, utgiven från tryckeriet den 30 juni 2020. 
Mariehamns Tryckeri Ab 2020


