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Bilaga 
 
 

AVGIFTSTABELL 

Länsstyrelsens offentligrättsliga beslut och intyg med fasta avgifter samt andra offentlig-
rättsliga prestationer med fasta avgifter 
 

I BESLUT 
 
Näringstillstånd € 
Tillstånd att hålla bilskola 290 
Kollektivtrafiktillstånd 200 
Gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 200 
Kopia av gemenskapstillstånd för kollektivtrafik 45 
Linjetrafiktillstånd 290 
Ändring av linjetrafiktillstånd 210 
En annan liten ändring eller ändring som förbättrar 
sevicenivån i linjetrafiken 75/h 
Taxitillstånd 290 
Ändring av taxitillstånd 210 
Godstrafiktillstånd (inrikes) 165 
Gemenskapstillstånd för godstrafik 165 
Styrkt kopia av gemenskapstillstånd för godstrafik 165 
Registrering av fastighetsförmedlingsrörelser och rörelser 
för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 165 
Ändring av registeruppgifter för fastighetsförmedlingsrörelser  
och rörelser för förmedling av hyreslägenheter och hyreslokaler 85 
Godkännande av renslakteri 290 
Godkännande som beviljats mikrobiologisk inrättning  
enligt lagen om smittsamma sjukdomar (583/1986) 105 
Sjuktransporttillstånd 175 
Driftstillstånd för oljeeldningsanläggning 165 
Grundläggningstillstånd för oljeeldningsanläggning 250 
Annat näringstillstånd 90 
 

Avgiften för beslut om ändring av näringstillstånd är dock 75 €/h. Avgiften för ett ändrings-
beslut kan vara högst lika stor som avgiften för ett näringstillstånd enligt avgiftstabellen. 
 

Avgifter som tas ut med stöd av lagen om privat hälso- och sjukvård, lagen om yrkesutbilda-
de personer inom hälso- och sjukvården samt lagen om tillsyn över privat socialservice 

 
Tillstånd att tillhandahålla privat socialservice dygnet runt 230 
Beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privat 
socialservice dygnet runt 65 
Tillstånd att tillhandahålla privata hälso- och sjukvårdstjänster 230 
Beslut om ändring av tillstånd att tillhandahålla privata 
hälso- och sjukvårdstjänster 65 
Registrering av anmälan i registret över privata 
socialserviceproducenter 50 
Registrering av anmälan i registret över producenter av 
privata hälso- och sjukvårdstjänster 50 
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Årsavgift för privata socialserviceproducenter 50 
Årsavgift för producenter av privata hälso- och sjukvårdstjänster 50 

 
Av intäkterna av dessa tillstånd, anmälningar och årsavgifter redovisas 50 % till rättskydds-

centralen för hälsovården. 
 
Avgifter som uppbärs med stöd av alkohollagstiftningen 
 
        Normal  Nedsatt 
 handläggningsavgift handlägg-
  ningsavgift 
 
Serveringstillstånd för alkoholdrycker 500 340 
Tillfälligt serveringstillstånd för alkoholdrycker 340 170 
eller om antalet kundplatser på serveringsområdet överstiger 200 500 340 
Tillstånd till förlängd serveringstid 265 ingen ned-
  sättning 
Innehavaren av ett beslut som gäller förlängd serveringstid 
debiteras dessutom en separat årlig tillsynsavgift 
för varje serveringsställe 120 ingen ned-
  sättning 
 
Avgiften debiteras kalenderårsvis sådana tillståndinnehavare som den 1 mars har ett gällande 
tillstånd för förlängning av serveringstiden för alkoholdrycker 
 
Tillstånd till ändring av serveringsområde 170 ingen ned-
  sättning 
Avgift för anmälan om ändring av serveringsområde 70 ingen ned-
  sättning  
Annat tillstånd gällande servering 170 ingen ned-
  sättning 
Detaljhandelstillstånd för alkoholdrycker 200 ingen ned-
  sättning 
Godkännande av alkoholbolagets butik 340 ingen ned-
  sättning- 
Utlämningstillstånd 340 ingen ned-
  sättning 
Annat tillstånd gällande detaljhandel 170 ingen ned-
  sättning 
Beslut om annan ändring av serverings- eller 70 ingen ned-
detaljhandelstillsnd  sättning 
 
Årsavgift för tillsyn av detaljhandel för varje butik 100 
(42 och 55 § i alkohollagen)  
 
Årlig tillsynsavgift som tas ut av alkoholbolag för varje butik 340 
 
Årlig tillsynsavgift som tas ut för varje butik av detaljhandlare 
som avses i 14 § 2 mom. i alkohollagen 170 
 
Årliga tillsynsavgifter som tas ut med stöd av 55 § i alkohollagen 
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Innehavare av tills vidare gällande serveringstillstånd debiteras en årlig tillsynsavgift per verk-
samhetsställe på följande sätt: 
 
Verksamhetsställen som serverar genom jäsning tillverkade alkoholdrycker som innehåller 
högst 4,7 volymprocent etylalkohol: 
 

Avgiftens storlek bestäms på basis av serveringen föregående år eller de uppskattade inkö-
pen under en ettårig beräkningsperiod, på det sätt som framgår av tabellen. 
 
- mängden av serveringen 0-1999 liter per år 90 
- mängden av serveringen 2000-49 999 liter per år 180 
- mängden av serveringen 50 000-99 999 liter per år 270 
- mängden av serveringen 100 000 liter eller mer per år 360 
 

Verksamhetsställen som serverar alkoholdrycker som innehåller mer än 4,7 volymprocent 
etylalkohol: 

 
Avgiftens storlek bestäms på basis av 100-procentig alkohol utgående från de beräknade in-

köpen under föregående kalenderår eller uppskattade inköpen under en ettårig beräkningspe-
riod, på det sätt som framgår av tabellen. 
 
- mängden av serveringen 0-100 liter 90 
- mängden av serveringen 101-2000 liter 170 
- mängden av serveringen 2001-10 000 liter 340 
- mängden av serveringen över 10 000 liter 670 
 

En ny innehavare av serveringstillstånd eller detaljhandelstillstånd är befriad från tillsynsav-
giften under det första kalenderåret.  
 

Avgifter för tillsynen över detaljhandel och servering faktureras kalenderårsvis på förhand 
senast den 30 april. Tillsynsavgift tas inte ut för det kalenderår under vilket tillståndsinnehava-
rens verksamhet har upphört senast den 31 mars.  
 

Den nedsatta handläggningsavgift som nämns i tabellen tas ut när tillståndsinnehavaren har 
ett annat tillstånd som tidigare beviljats av produkttillsynscentralen eller länsstyrelsen. Ned-
sättningen kan dock vara högst lika stor som den största avgift som tagits ut tidigare. 
 

Om en ansökan enligt alkohollagstiftningen som har lämnats in till länsstyrelsen återtas in-
nan ärendet har slutbehandlats, tas i handläggningsavgift ut hälften av det belopp som annars 
skulle ha debiterats sökanden. 
 

Den nedsatta avgift som nämns i tabellen tillämpas också när den sökande samtidigt ansöker 
om två eller flera tillstånd. Hos den sökande tas då ut den största handläggningsavgiften utan 
nedsättning och handläggningsavgifterna för de övriga tillstånden nedsatta. 
 
Andra beslut 
Tillstånd att anlägga skjutbana 370 
Tillstånd för djurexperiment 140 
Tillstånd för transport av djur 
- första tillståndet 140 
-följande tillstånd 70 
Tillstånd att hålla djurutställning 140 
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Befrielse från kravet beträffande nötkreaturs möjlighet 
att gå ute 140 
 
Bestämmelser om undantag enligt lagen om minuthandelns och frisersalongers öppettider 
(1297/2000) 
- småbutikers undantag eller undantag som till sin betydelse är ringa 105 
- undantag för rörelse av grupp- eller varuhustyp 230 
Tillstånd till undersökning enligt 84 § inlösningslagen (603/1977) 600 
Tillstånd att stänga vägar 310 
Tillstånd att bedriva medling i familjefrågor 105 
Beslut enligt renskötsellagen (848/1990) 300 
Tillstånd till penninginsamling 110 
Varulotteritillstånd 110 
Inrättande av privat begravningsplats och enskilt gravställe 300 
Inrättande av krematorium 300 
Tillstånd för flyttning av gravsatt stoft eller aska 140 
Delgivning utomlands 125 
Befrielse från eller lättnader i skyldigheten att bygga skyddsrum 365 
Undantag för anläggning som levererar hushållsvatten 140 
Till samfundslagstiftningen hörande handräckningsärenden 
som gäller hållande av möten samt verkställande 
och förordnande av revision 150 €/h 
Annan handräckning 160 
Annat beslut som fattats på ansökan 75 €/h 
 
Besvär 
 
dock med beaktande av undantagen i 4 § 85 
 
Processuell klagan 85 
 

II INTYG 
 
Diarieintyg 30 
Lagakraftsbevis 30 
Utförselintyg utfärdat av länsveterinären 50 
Annat intyg som lämnats på begäran 20 
med undantag av löneintyg eller kopior av matrikeln som ges anställda vid ett räkenskapsverk 
och för vilka inte tas ut någon avgift. 
 

III ÖVRIGA PRESTATIONER 
 
Ingående av förbindelse om efterpantsättning 35 
Årsavgift för lån som är under indrivning 10 
Avgift per slaktkropp för besiktning av slaktat renkött 2 
- om besiktningen på näringsidkarens begäran utförs kl. 17.00–22.00 höjs avgiften med 20 
procent 
- om besiktningen på näringsidkarens begäran utförs kl. 22.00–8.00 eller på en söndag eller 
allmän helg- eller fridag höjs avgiften med 50 procent 
 


