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       Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

Länsstyrelsens offentligrättsliga beslut och intyg med fasta avgifter samt andra 
offentligsrättsliga prestationer med fasta avgifter 
 

I BESLUT 
 
Näringstillstånd         � 
 
Näringstillstånd i vapenbranchen      118 
Tillstånd att hålla bilskola       134 
Tillstånd för kollektivtrafik       134 
Tillstånd för linjetrafik        134 
Serveringstillstånd för alkoholdrycker      168 
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker (tillstånd avgift 
innehåller också årsavgift för övervakning av verksamhet)   168 
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker     134 
Godkännande av renslakteri       235 
Tillstånd för sjuktransport       134 
Taxitillstånd         134 
Godkännande som beviljats mikrobiologisk inrättning enligt lagen 
om smittsamma sjukdomar (583/1986)        84 
Tillstånd för godstrafik        134 
Gemenskapstillstånd för godstrafik        84 
Bestyrkt kopia av gemenskapstillståndet för godstrafik    134 
Tillstånd för bevkaningsföretag samt annat tillstånd eller godkännande 
i samband med bevakningsföretagens verksamhet      84 
Tillstånd för privat barnskyddsanstalt      118 
Tillstånd att ge privata socialtjänster      151 
Tillstånd att ge privata hälso- och sjukvårdtjänster    151 
Drifstillstånd för oljeeldningsläggning      134 
Grundläggningstillstånd för oljeeldningsläggning    202 
Annat näringstillstånd          67 
 

Beslut om ändring av näringstillstånd dock 49 �/h. Avgiften för ett ändringtsbeslut 
kan vara högst lika stor som avgift för ett näringstillstånd enligt avgiftstabellen. 
 
Andra beslut 
 
Tillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana    42 
Parallelltillstånd att förvärva särskilt farliga skjutvapen och delar till sådana   25 
Privat tillstånd att tillverka eller modifiera särskilt farliga skjutvapen och 
delar till sådana           50 
Godkännande som vapensamlare      118 
Tillstånd att anlägga skjuktbana       202 
Tillstånd för djurexperiment         50 
Tillstånd enligt affärstidslagen (446/1994) 
- småbutikers undantag eller undantag som till sin betydelse är ringa    50 
- undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp     168 



 Nr 1342 
  
   

 

3702

- riksomfattande undantag       336 
Tillstånd till undersökning enligt 84 § inlösningslagen (603/77)   151 
Tillstånd att stänga vägar       252 
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor       84 
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990)      252 
Tillstånd för penninginsamling         40 
Tillstånd för varvlotteri          40 
Inrättande av privat begravningsplats och enskilt gravställe   252 
Inrättande av krematorium       252 
Delgivning utomlands          50 
Befrielse från eller lättnader i skyldigheten att bygga skyddsrum   202 
Till samfundslagstiftningen hörande handräckningsärenden som gäller hållande 
av möten, verkställande av revision och förordnande av revisorer   101 
Annan handräckning        134 
Annat beslut som fattats på ansökan        49 �/h 
 
Besvär 
  dock med beaktande av undantagen i 4 §       67 
 
Processuell klagan          67 
 
 

II INTYG 
 
Diarieintyg           17 
Lagkraftsbevis           17 
Utförselintyg utfärdat av länsveterinären        34 
Annat intyg som lämnats på begäran          8 
med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid 
ett räkneskaps verk för vilka intyg och kopior inte uppbärs någon avgift. 
 
 

III ÖVRIGA PRESTATIONER 
 
Ingående av förbindelse om efterpantsättning       20 
Årsavgift för övervakning av detaljhande (42 och 55 § alkohollagen)    67 
 
Innehavare av tills vidare gällande serveringstillstånd debiteras en 
årsavgift per verksamhetsställe på följande sätt: 
- mängden av serveringen 0 � 49 999 liter i år     168 
- mängden av serveringen 50 000 � 99 999 liter i år    252 
- mängden av serveringe 100 000 liter eller mer i år    336 

Avgifter för övervakning av detaljhandel och servering faktureras kalenderårsvis på förhand 
senast den 31 mars varje år. Tillsynsavgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregå-
ende kalenderår enligt ovanstående tabell. Tillsynsavgift uppbärs inte för det år under vilket 
tillståndsinnehavarens verksamhet har upphört senast den 31 mars. Ingen avgift uppbärs av en 
ny tillståndsinnehavare under det första kalenderåret. 
 
Beslut om förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker (21 § alkohollagen) 134 
Tillstånd att ändra serveringsområdet (23 § alkohollagen)     84 
Årsavgift för lån som är under indrivning         5 
Avgift per slaktkropp för besiktning av slaktat renkött        2 
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- om besiktningen på näringsidkaren begäran utförs kl. 17.00�22.00, höjs 
avgiften med 20 procent 
- om besiktningen på näringsidkaren s begäran utförs kl. 22.00�8.00 eller 
på en söndag eller allmän helg- eller fridag höjs avgiften med 50 procent  




