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974/2020

Kommunikationsministeriets förordning
om ändring av bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- 

och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras bilagan till kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommu-

nikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport (1452/2019), sådan bila-
gan lyder i förordning 472/2020, som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller till och med den 31 de-

cember 2021.
För prestationer som hänför sig till ärenden som anhängiggjorts före denna förordnings

ikraftträdande tas avgift ut i enlighet med de bestämmelser som gällde vid anhängiggöran-
det.

Helsingfors den 9 december 2020

Kommunikationsminister Timo Harakka

Överinspektör Pirjo Karttunen
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Bilaga 
 

 
Avgifterna i denna bilaga innefattar fasta avgifter, timdebitering och årsavgifter. Avgiften är 
fast, om inget annat nämnts i samband med prestationen. Avgiften bestäms på basis av den 
tid som använts för arbetet, om det meddelats att avgiften debiteras enligt arbetstimmar (av-
gift/arbetstimme). Timdebitering tas ut för varje påbörjad halv arbetstimme. Om avgiften tas 
ut årligen, meddelas detta i samband med prestationen (årsavgift). 
 
Om en åtgärd hänför sig till en prestation som utförs utomlands på begäran av sökanden eller 
beställaren eller om övervakningen i samband med prestationen kräver inspektions- eller 
övervakningsbesök utomlands, tas utöver avgiften enligt denna bilaga dessutom ut ersätt-
ningar enligt statens resereglemente. Utöver den avgift som avses i denna bilaga tas även re-
sekostnader som orsakas av en åtgärd som utförs i Finland ut, om detta nämns i samband med 
prestationen. Om sökanden eller den som beställt en åtgärd återkallar den, ska de kostnader 
som eventuellt uppkommit genom återkallande av resor som reserverats för åtgärden i fråga i 
alla fall tas ut oberoende av tidpunkten för återkallandet. 
 
I bilagan kan fastställandet och uttagandet av avgifterna preciseras genom anmärkningar och 
undantag i samband med en prestation eller en grupp av prestationer. 
 
 
OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM MOTSVARAR SJÄLVKOST-
NADSVÄRDET 
 
Luftfart 
   
1 Prestationer i anslutning till luftfartygsregistret  
   
1.1 Beslut om registrering  .....................................................................  150 euro 
 - första registrering eller ägarbyte  
1.2 Utskrift av registreringsbevis  ..........................................................  60 euro 
 - interimistiskt registreringsbevis  
 - bevis på grund av ägarens namn- eller adressbyte  
 - bevis i stället för förkommet eller förstört original  
1.3 Beslut om inteckning  ......................................................................  90 euro 
 - fastställande, förnyelse eller dödande av inteckning  
 - ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt  
1.4 Registrering av glidare  ....................................................................  20 euro 
1.5 Gravationsbevis eller utdrag ur luftfartygsregistret  ........................  60 euro 
1.6 Avgift för luftfartyg som antecknats i registret, årsavgift  ...............  60 euro 
   
 Undantag från prestationen i punkt 1.1: ingen avgift tas ut för av-

registrering av luftfartyg.  
   
 Årsavgift enligt punkt 1.6 tas inte ut för det år då luftfartyget regi-

streras. I övrigt tas årsavgift ut för de luftfartyg som finns i luftfar-
tygsregistret på faktureringsårets första dag hos den ägare eller 
operatör till luftfartyget som är antecknad i registret vid denna tid-
punkt.  
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2 Prestationer i anslutning till prov, certifikat och personbehörigheter 
   
2.1 Prestationer i anslutning till prov inom luftfarten  
   
2.1.1 Teoriprov, ATPL, CPL eller IR, delprov  ........................................  59 euro 
2.1.2 Teoriprov, andra än 2.1.1, delprov  ..................................................  33 euro 
   
2.2 Prestationer i anslutning till flygprov och kompetenskontroller 
   
2.2.1 Flygprov eller kompetenskontroll  
2.2.1.1 Flygprov, kompetenskontroll eller kompetensbedömning i enpi-

lots-verksamhet  ...............................................................................  420 euro 
2.2.1.2 Flygprov, kompetenskontroll eller kompetensbedömning i flerpi-

lots-verksamhet  ...............................................................................  840 euro 
2.2.1.3 Om flera kontroller, prov eller kompetensbedömningar utförs vid 

samma tillfälle enligt 2.2.1.1, debiteras en tilläggsavgift för var 
och en av dem. .................................................................................  220 euro 

2.2.1.4 Kompetenskontroll inom sportflyget  ..............................................  210 euro 
2.2.2 Utseende av flygkontrollant för kompetenskontroll  ........................  50 euro 
2.2.3 Flygkontrollantutbildning, utbildningsdag/elev  ..............................  150 euro 
   
 Utöver avgifterna i punkt 2.2 tas i samband med kontrollerna 

dessutom ut ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
2.3 Yrkescertifikat inom luftfarten  
   
2.3.1 Nytt ATPL-, CPL- eller MPL-certifikat, förlängning, förnyelse el-

ler överförande av certifikat till Finland eller ATCO- eller FISO-
certifikat eller certifikat för ATCO-elev samt ändringar och tillägg 
eller auktorisation för examina-
tor
 .......................................................................................................... 
 ..........................................................................................................  400 euro 

2.3.2 Ny SE-, ME-, IR- eller MP-behörighet eller instruktörsbehörighet 
eller övrig ändring av eller tillägg till ATPL-, CPL- eller MPL-
certifikat eller behörighet eller anteckning i anknytning till dessa ..  360 euro 

2.3.3 Nytt Del 66-certifikat eller nationellt certifikat för flygmekaniker  .  360 euro 
2.3.4 Förlängning, förnyelse eller ändring av Del 66-certifikat ................  210 euro 
2.3.5 Konvertering av befogenheter som underhållare till Del 66- eller 

L-certifikat på basis av konverteringsrapport...................................  60 euro 
2.3.6 Validering av certifikat som nämns i punkt 2.3.1 eller 2.3.4 (va-

lidation of licence)  ..........................................................................  600 euro 
   
2.4 Övriga certifikat inom luftfarten  
   
2.4.1 Nytt certifikat för sportflygmekaniker eller 66/L-certifikat .............  250 euro 
2.4.2 Nytt certifikat för allmänflyg, förlängning, behörighet, anteckning, 

ändring, befogenhet, avlägsnande av begränsning, förnyelse eller 
validering av certifikat (validation of licence)  ................................  180 euro 
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2.5 Övriga personbehörigheter och samhörande prestationer 

inom luftfarten  
   
2.5.1 Godkännande för säkerhetskontrollant  ........................................  130 euro 
2.5.2 Kabinbesättningsintyg ..................................................................  130 euro 
2.5.3 Besättningskort (Crew Member Certificate)  ................................  150 euro 
   
2.6 Allmänna prestationer gällande personbehörigheter inom 

luftfarten  
   
2.6.1 Förnyelse av utgången behörighet, befogenhet, auktorisation, 

anteckning 
eller godkännande eller förlängning av giltighet  .........................  130 euro 

2.6.2 Beslut om dispens eller tillgodoräknande eller indelning av ut-
bildningen  

2.6.2.1 Beslut om dispens eller tillgodoräknande eller indelning av ut-
bildningen som gäller de certifikat som nämns i punkt 2.3 och 
2.4 eller därtill hörande behörighet, befogenhet eller auktorisat-
ion  ................................................................................................  500 euro 

2.6.2.2 Undantagsförfarande, utöver engångsavgiften tas en avgift ut 
per timme, avgift/arbetstimme. Avgiften tas ut för den del som 
överstiger fyra arbetstimmar . .......................................................  150 euro 

2.6.3 Behörighet för flygkontrollant eller språkkontrollant, ny, förny-
else eller förlängning av giltighet  ................................................  200 euro 

2.6.4 Konvertering av nationellt certifikat till Del-FCL-certifikat  .......  110 euro 
2.6.5 Överförande av certifikat till annan stat  .......................................  150 euro 
2.6.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av 

de tillstånd som avses i punkterna 2.3–2.6. Påskyndad behand-
ling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfråg-
ningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas 
ut även om tillstånd inte kan beviljas.  ..........................................  800 euro 

2.6.7 Dubblett av certifikat, tillstånd eller handling som avses i punk-
terna 2.1–2.5 eller förnyelse med anledning av namnbyte ...........  60 euro 

2.6.8 Intyg till tillståndshavaren om giltiga tillstånd och behörigheter  .  80 euro 
   
3 Prestationer i anslutning till flygverksamhet och bedrivande av trafik 
   
 Om en innehavare av ett drifttillstånd (AOC), ett drifttillstånd för 

specialiserad verksamhet med hög risk (high risk-SPO) och ett 
ATO-utbildningstillstånd har ett gemensamt förvaltningssystem 
för dessa funktioner, tas av tillståndshavaren ut hälften av årsav-
gifterna för det billigare tillståndet och/eller de billigare tillstån-
den. I fråga om AOC avses den sammanräknade årsavgiften i 
punkt 3.2, i fråga om high risk-SPO punkterna 3.6.1.2–3.6.1.4 
(sammanräknade) och i fråga om ATO-utbildningstillståndet 
punkterna 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.4.2 och 4.2.4.3 (sammanräknade). 

 

   
3.1 Operativ licens (OL)  
   
 Årsavgifterna i punkt 3.1 tas ut årligen i en post. Den första års-

avgiften tas ut när tillstånd beviljas och den täcker det första 
året. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.  
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 Årsavgifterna omfattar förnyande av tillståndet samt årliga in-

spektioner. Årsavgiften stiger till en högre klass och ska betalas 
utan dröjsmål när största tillåtna startmassa överskrider gräns-
värdet. Om största tillåtna startmassa minskar under året och un-
derskrider gränsvärdet, krediteras detta inte.  

   
3.1.1 Luftfartyg med MTOM under 10 000 kg och/eller antalet säten 

under 20, årsavgift  .......................................................................  1 650 euro 
3.1.2 Luftfartyg med MTOM minst 10 000 kg och/eller antalet säten 

minst 20, årsavgift  ........................................................................  5 400 euro 
   
3.2 Drifttillstånd (AOC) för flygplan och/eller helikoptrar  
   
 Årsavgifterna i punkt 3.2 tas ut årligen i en post. Den första års-

avgiften tas ut när tillstånd beviljas och den täcker det första 
året. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.  

   
 Årsavgifterna omfattar förnyande av tillståndet samt årliga in-

spektioner.  
Årsavgiften stiger till en högre klass och ska betalas utan dröjs-
mål när förutsättningarna för den högre avgiften uppfylls. Om 
förutsättningarna för en lägre avgift uppfylls under året, kredite-
ras detta emellertid inte.  

   
 Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens resereglemente 

för kostnader för inspektioner av underleverantörer eller av 
verksamhetsställen utanför Finland som anknyter till tillståndet.  

   
3.2.1 Flygplan, komplexa  
3.2.1.1 Minst ett flygplan i drifttillståndet är ett komplext motordrivet 

flygplan (förutom turboprop med MTOM på högst 5 700 kg), 
årsavgift ........................................................................................  6 000 euro 

3.2.1.2 MTOM över 5 700 kg men antalet säten högst 19, årsavgift ........  15 000 euro 
3.2.1.3 Mer än 19 säten, årsavgift  ............................................................  20 000 euro 
3.2.1.4 MTOM över 140 000 kg, årsavgift  ..............................................  50 000 euro 
3.2.1.5 Tilläggsavgift för varje komplex motordriven luftfartygstyp 

(mer än två typer), årsavgift  .........................................................  7 500 euro 
3.2.1.6 Tilläggsavgift för varje komplex motordriven luftfartygstyp 

(mer än två typer) under 5 700 kg och/eller med mindre än 19 
säten, årsavgift  .............................................................................  1 500 euro 

3.2.1.7 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex, årsavgift  ....  2 000 euro 
3.2.1.8 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 

300 anställda, årsavgift  ................................................................  20 000 euro 
3.2.1.9 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 

1 000 anställda, årsavgift  .............................................................  70 000 euro 
3.2.1.10 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkän-

nande  ............................................................................................  1 000 euro 
3.2.2 Flygplan, icke-komplexa  
3.2.2.1 Inga komplexa motordrivna flygplan i operatörens drifttillstånd, 

årsavgift ........................................................................................  5 000 euro 
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3.2.2.2 Luftfartyg med MTOM under 2 000 kg som används i VFR-

verksamhet, årsavgift  ...................................................................  4 000 euro 
3.2.2.3 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och/eller fö-

retaget har två permanenta filialer, årsavgift ................................  2 000 euro 
3.2.2.4 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och/eller 

operatören har fler än två permanenta filialer ...............................  2 500 euro 
3.2.2.5 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och har över 

300 anställda, årsavgift  ................................................................  20 000 euro 
3.2.2.6 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden enligt Del-SPA 

(utom för 3.2.3.5 och 3.2.4.3), årsavgift/godkännande  ................  1 000 euro 
3.2.2.7 Tilläggsavgift för särskilt godkännande för att använda enmoto-

riga turbopropellerflygplan under mörker och/eller i instrument-
väderförhållanden annars än enligt speciell-VFR-reglerna (SET-
IMC), årsavgift  .............................................................................  2 000 euro 

3.2.3 Helikoptrar, komplexa  
3.2.3.1 Minst en helikopter i drifttillståndet är ett komplext motordrivet 

luftfartyg, årsavgift .......................................................................  6 000 euro 
3.2.3.2 Tilläggsavgift för varje komplex motordriven luftfartygstyp 

(mer än två typer), årsavgift  .........................................................  7 500 euro 
3.2.3.3 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex, årsavgift  ....  2 000 euro 
3.2.3.4 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkän-

nande  ............................................................................................  1 000 euro 
3.2.3.5 Tilläggsavgift för HEMS-godkännande enligt Del-SPA, årsav-

gift  ................................................................................................  3 000 euro 
3.2.4 Helikoptrar, icke-komplexa  
3.2.4.1 Inga komplexa motordrivna helikoptrar i operatörens drifttill-

stånd, årsavgift ..............................................................................  5 000 euro 
3.2.4.2 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och/eller 

operatören har två permanenta filialer  .........................................  2 000 euro 
3.2.4.3 Tilläggsavgift, operatören definierats som komplex och/eller 

operatören har fler än två permanenta filialer  ..............................  2 500 euro 
3.2.4.4 Tilläggsavgift för särskilda godkännanden, årsavgift/godkän-

nande  ............................................................................................  1 000 euro 
3.2.4.5 Tilläggsavgift för HEMS-godkännande enligt Del-SPA, årsav-

gift  ................................................................................................  3 000 euro 
   
 I fråga om filialer gäller tilläggsavgiften i punkterna 3.2.4.2 och 

3.2.4.3 inte HEMS-verksamhet.  
   
3.3 Anmälan om kommersiell verksamhet med luftballonger  
   
 Den första årsavgiften enligt punkt 3.3 tas ut genast efter det att 

anmälan gjorts och under de följande åren varje kalenderår i en 
post.  

   
 Årsavgiften innefattar tillsyn och inspektioner.  
   
3.3.1 Anmälan om kommersiell verksamhet med luftballonger, över-

vakningsavgift, årsavgift ...............................................................  2 000 euro 
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3.4 Ändring av drifttillstånd, deklarationer om flygverksamhet (del-NCC, del-

SPO eller luftballonger) eller bruksflygtillstånd 
   
3.4.1 Ändring av drifttillstånd  
3.4.1.1 Icke-komplext luftfartyg  ..............................................................  550 euro 
3.4.1.2 Komplext luftfartyg  .....................................................................  2 200 euro 
3.4.2 Deklarationer om ändringar i flygverksamhet (del-NCC, del-

SPO eller luftballonger) eller ändring av bruksflygtillstånd  ........  220 euro 
3.4.3 Ändring av ansvarig person (inga övriga ändringar)  ...................  220 euro 
   
 Undantag från de avgifter som avses i punkterna 3.4.1–3.4.2: 

om uppgifter om luftfartyg, person eller verksamhetsform stryks 
i drifttillståndet eller bruksflygtillståndet, är strykningen av upp-
gifterna avgiftsfri.  

   
 Undantag från de avgifter som avses i punkt 3.4.1: om en avgift 

enligt punkt 3.5 tas ut av innehavaren av ett drifttillstånd för att 
anteckna ett nytt flermotorigt luftfartyg med turbinmotorer i 
drifttillståndet, tas ändringsavgift enligt denna punkt inte ut.  

   
3.5 Flygoperativa tillstånd och godkännanden  
   
3.5.1 Antecknande av ny flermotorig luftfartygstyp med turbinmoto-

rer i 
drifttillståndet  ...............................................................................  2 000 euro 

3.5.2 Specialgodkännande enligt Del-SPA, utom för punkt 3.5.3 (se-
parat avgift för varje godkännande)  .............................................  2 000 euro 

3.5.3 HEMS-specialgodkännande enligt Del-SPA  ...............................  3 000 euro 
3.5.4 Tillstånd att transportera farliga ämnen  
3.5.4.1 För transportering av ämnen inom endast en klass  ......................  880 euro 
3.5.4.2 För transportering av ämnen i fler än en klass  .............................  2 750 euro 
3.5.5 Tillstånd till företaget att ge grundutbildning för kabinbesätt-

ningen samt rätt att utfärda kabinbesättningsintyg  ......................  4 000 euro 
3.5.6 Leasing-godkännande (hyrning av luftfartyg mellan innehavare 

av drifttillstånd)  
3.5.6.1 Inhyrning av luftfartyg med besättning (wet lease-in), avgift/an-

sökan/uthyrningsbolag; flyg och datum definierade  ....................  440 euro 
3.5.6.2 Uthyrning av luftfartyg utan besättning eller inhyrning utan be-

sättning (dry lease-out eller dry lease-in)  .....................................  880 euro 
3.5.7 SET-IMC-specialgodkännande (tillstånd att använda enmotoriga 

turbopropellerflygplan under mörker och/eller i instrumentvä-
derförhållanden (IMC) annat än enligt speciell VFR-reglerna)  ...  5 500 euro 

3.5.8 FSTD-användargodkännande (user approval) för innehavare av 
drifttillstånd  ..................................................................................  500 euro 

3.5.9 Flyguppvisnings- eller flygtävlingstillstånd .................................  275 euro 
3.5.10 Godkännande av pilot för flyguppvisning eller flyguppvisnings-

tillstånd för en enskild flyguppvisning med ett enskilt luftfartyg   110 euro 
3.5.11 Övriga tillstånd och godkännanden enligt bestämmelserna om 

flygverksamhet, avgift/arbetstimme .............................................  180 euro 
   
 Undantag från de avgifter som avses i punkterna 3.5.1–3.5.5: 

om avgiftsbelagda specialgodkännanden har beviljats ett sådant  
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luftfartyg av en viss typ som antecknats i drifttillståndet, tas 
dessa avgifter för specialgodkännande inte ut i samband med att 
följande luftfartyg av samma typ antecknas i drifttillståndet. 

   
 Undantag från de avgifter som avses i punkt 3.5.6: om både in-

hyraren och uthyraren har AOC, beviljat av Transport- och 
kommunikationsverket, tas avgiften ut endast av inhyraren.  

   
3.6 Övriga godkännanden och prestationer inom flygverksam-

heten   
   
3.6.1 Övervakningsavgifter för flygverksamhet  
3.6.1.1 Anmälan om icke-kommersiell flygverksamhet med komplext 

motordrivet luftfartyg (Del-NCC)/övervakningsavgift, årsavgift   
 

2 000 euro 
3.6.1.2 Anmälan om kommersiell specialiserad verksamhet (Del-SPO) / 

övervakningsavgift, årsavgift  .......................................................  
 

2 000 euro 
3.6.1.3 Tilläggsavgift till årsavgift för kommersiell specialiserad verk-

samhet med hög risk, om verksamhetsformerna är högst 4 ..........  1 000 euro 
3.6.1.4 Tilläggsavgift till årsavgift för kommersiell specialiserad verk-

samhet med hög risk, om verksamhetsformerna är fler än 4 ........  2 000 euro 
3.6.2 Validering av utländskt brukflygstillstånd eller utländsk dekla-

ration om kommersiell specialiserad verksamhet med hög risk, 
avgift/arbetstimme  .......................................................................  150 euro  

3.6.3 Dispens från flygoperativa föreskrifter  ........................................  660 euro 
3.6.4 Ändring av beviljad dispens från flygoperativa föreskrifter  ........  150 euro 
3.6.5 Beslut om dispens för obemannade luftfartyg enligt luftfartsfö-

reskriften OPS M1-32 ...................................................................  150 euro 
3.6.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för omedelbar behandling av 

ansökan om tillstånd, godkännande eller dispens utanför normal 
tjänstetid på sökandens begäran eller för påskyndad behandling 
under tjänstetid på sökandens begäran (högst 2 timmar innan 
planerad verksamhet), avgift/ansökan ..........................................  660 euro 

3.6.7 Prov för flygorganisationens ansvariga person  ............................  150 euro 
3.6.8 Styrkt kopia av drifttillståndet (AOC Certified True Copy)  ........  55 euro 
   
 För valideringsarbetet enligt punkt 3.6.2 tas det ut en avgift som 

motsvarar minst två arbetstimmar. 
 

   
 Undantag till punkt 3.6.5: ingen avgift tas ut för behandlingen 

av anmälan om användning av ett fjärrstyrt luftfartyg för bruks-
flyg. 

 

   
3.7 Handeln med utsläppsrätter för luftfart  
   
 Årsavgifterna i punkt 3.7 tas ut årligen i en post. Den första års-

avgiften tas ut när godkännandet beviljas och den täcker det 
första året. Därpå följande årsavgifter tas ut varje år. 
 

 

3.7.1 Granskning av utsläppsrapport  
3.7.1.1 Koldioxidutsläpp under 25 000 ton, årsavgift  ..............................  1 100 euro 
3.7.1.2 Koldioxidutsläpp 25 000 ton eller mera, årsavgift  .......................  5 500 euro 
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3.7.2 Godkännande av kontrollör för handeln med utsläppsrätter, luft-

fartygsoperatörer, utan begränsningar gällande koldioxidutsläpp, 
årsavgift  .......................................................................................  220 euro 

3.7.3 Godkännande för övervakningsplan  
3.7.3.1 Koldioxidutsläpp under 25 000 ton  ..............................................  550 euro 
3.7.3.2 Koldioxidutsläpp 25 000 ton eller mera  .......................................  1 100 euro 
3.7.4 Uppdatering av övervakningsplan, avgift/arbetstimme  ...............  180 euro 
   
3.8 Godkännanden av flygsimulatorer och flygträningsanordningar 
   
 Årsavgifterna i punkt 3.8 tas ut varje kalenderår i en post.  
   
3.8.1 Godkännande av en FFS, omfattar en variant av luftfartyg och 

en typ av motor, årsavgift  ............................................................  11 000 euro 
3.8.2 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som krä-

ver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en 
FFS, årsavgift  ...............................................................................  3 800 euro 

3.8.3 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-
testning) som läggs till en luftfartygsvariant i en FFS, årsavgift  .  1 700 euro 

3.8.4 Godkännande av en FTD 2 eller FTD 3 med en variant av luft-
fartyg och en typ av motor, årsavgift  ...........................................  3 750 euro 

3.8.5 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som krä-
ver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en 
FTD 2 eller FTD 3, årsavgift  .......................................................  1 100 euro 

3.8.6 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-
testning) som läggs till en luftfartygsvariant i en FTD 2 eller 
FTD 3, årsavgift  ...........................................................................  400 euro 

3.8.7 Godkännande av en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD med en va-
riant av luftfartyg och en typ av motor, årsavgift  ........................  1 900 euro 

3.8.8 Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som krä-
ver egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en 
FTD 1, FNPT, BITD eller OTD, årsavgift  ...................................  500 euro 

3.8.9 Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-
testning) som läggs till en luftfartygstyp eller variant i en FTD 
1, FNPT, BITD eller OTD, årsavgift  ...........................................  300 euro 

   
 För en höjning av nivån för godkännande av FSTD tas en avgift 

enligt den nya godkännandenivån ut. För beviljande av fler än 
en godkännandenivå för samma hjälpmedel tas en avgift enligt 
högsta godkännandenivå ut.  

   
 Undantag till punkt 3.8: om en organisation som använder en 

FSTDanordning beviljas en förlängning av FSTD:s godkännan-
detid för en period över 12 månader (ORA.FSTD.225 punkt b), 
tas det ut en årlig avgift för FSTD-anordningen som är 60 % av 
de avgifter som anges ovan.  

   
3.9 Registrering av operatörer av obemannade luftfartygssy-

stem (UAS)  
  
3.9.1 Registrering för ett år  ...................................................................  40 euro 
3.9.2 Registrering för tre år  ...................................................................  85 euro 
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3.9.3 Registrering för fem år  .................................................................  110 euro 
3.9.4 Registrering för ett år, elektronisk  ...............................................  30 euro 
3.9.5 Registrering för tre år, elektronisk  ...............................................  75 euro 
3.9.6 Registrering för fem år, elektronisk  .............................................  100 euro 
   
 I samband med registreringen av operatörer tas den avgift som 

avses i punkt 3.10.1 inte ut av piloter för fjärrstyrda luftfartyg 
som registrerat sig för teoriprov på internet.  

   
 Ingen avgift tas ut för uppdatering av de egna uppgifterna.  
   
3.10 Examina för piloter för fjärrstyrda luftfartyg   
   
3.10.1 Teoriprov på internet 
3.10.1.1 Registrering av piloter för fjärrstyrda luftfartyg för teoriprov på 

internet ..........................................................................................  40 euro 
3.10.1.2 Elektronisk registrering av piloter för fjärrstyrda luftfartyg för 

teoriprov på internet ......................................................................  30 euro 
3.10.2 Avgift för deltagande i övervakade tilläggsteoriprov för piloter 

för fjärrstyrda luftfartyg  ...............................................................  50 euro 
3.10.3 Godkännande av anordnaren av övervakade teoriprov  ................  1 000 euro 
   
 Ett godkänt prov ger behörighet för fem år.   
   
 En pilot för fjärrstyrda luftfartyg ska avlägga ett teoriprov på in-

ternet innan han eller hon deltar i ett tilläggsteoriprov.  
   
 Ingen avgift tas ut för uppdatering av de egna uppgifterna.  
   
3.11 Anmälan av UAS-operatörer samt drifttillstånd för katego-

rin ”särskild”  
   
 Den första avgiften i fråga om de årsavgifter som avses i punkt 3.11 tas ut när 

godkännandet beviljas och den täcker det första året. Efter detta tas årsavgiften 
ut årligen. Årsavgiften innefattar tillsyn. 

   
3.11.1 Anmälningspliktig aktör  
3.11.1.1 Anmälan om verksamhet enligt standardscenariot  ......................  150 euro 
3.11.2 Drifttillstånd  
3.11.2.1 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå I, årsavgift .............................................................................  100 euro 
3.11.2.2 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå II, årsavgift ............................................................................  200 euro 
3.11.2.3 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå III, årsavgift ...........................................................................   400 euro 
3.11.2.4 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå IV, årsavgift,  600 euro 
3.11.2.5 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå V, årsavgift ............................................................................  800 euro 
3.11.2.6 Drifttillstånd med riskminskningar för driftsäkerheten enligt 

nivå VI, årsavgift  .........................................................................  1 000 euro 
10



974/2020  
 
3.11.2.7 Tilläggsavgift för de riskminskningar som krävs för säkerstäl-

lande av hög driftsäkerhet  ............................................................  200 euro 
3.11.2.8 Tilläggsavgift för en ny typ av tillstånd som fastställs av den sö-

kande  ............................................................................................  200 euro 
3.11.9 Drifttillstånd för operatörer av lätta obemannade luftfartygssy-

stem (LUC)   
3.11.9.1 Begränsat LUC-drifttillstånd (rätt att utföra uppgifter som krä-

ver en driftsäkerhet på högst nivå IV), årsavgift  ..........................  
 

1 800 euro 
3.11.9.2 LUC-drifttillstånd, årsavgift  ........................................................  2 500 euro 
   
   
4 Prestationer i anslutning till flygoperativ utbildning  
   
 Om en innehavare av ett utbildningstillstånd (ATO) också har 

drifttillstånd (AOC) och/eller drifttillstånd för specialiserad 
verksamhet med hög risk (high risk-SPO) och ett gemensamt 
förvaltningssystem för dessa funktioner, tas av tillståndshavaren 
ut hälften av årsavgifterna för det billigare tillståndet och/eller 
de billigare tillstånden. I fråga om AOC avses den sammanräk-
nade årsavgiften i punkt 3.2, i fråga om high risk-SPO punk-
terna 3.6.1.2–3.6.1.4 (sammanräknade) och i fråga om ATO-ut-
bildningstillståndet punkterna 4.2.3.2, 4.2.3.3, 4.2.4.2 och 
4.2.4.3 (sammanräknade).  

   
4.1 Allmänna prestationer i anslutning till utbildningsverksam-

het  
   
4.1.1 Ändring eller tillägg av ansvarig person i tillstånd eller godkän-

nande  ............................................................................................  180 euro 
4.1.2 Behandling av dispensansökan, avgift/arbetstimme  ....................  180 euro 
4.1.3 Övriga tillstånd och godkännanden enligt bestämmelserna om 

utbildningsverksamhet, avgift/arbetstimme  .................................  180 euro 
 
4.2 Utbildningstillstånd för utbildningsorganisationer samt tillägg 
   
 För ett första godkännande av de prestationer som avses i 4.2.1 

och 4.2.3–4.2.4 tas det ut en fast avgift för första godkännande 
när godkännandet beviljas och under de följande åren efter bevil-
jandet av godkännandet tas det ut en årsavgift varje kalenderår. 
Årsavgiften innefattar tillsyn och årliga inspektioner (inbegripet 
handboksändringar). Avgiften enligt punkterna 4.2.4.4 och 
4.2.4.5 tas ut när ett nytt godkännande beviljas.  

   
4.2.1 Grundutbildningsorganisation för kabinpersonal  
4.2.1.1 Första godkännande  .....................................................................  1 500 euro 
4.2.1.2 Årsavgift  ......................................................................................  1 200 euro 
4.2.2 Inspektion av utbildning för teckengivare  ...................................  1 000 euro 
4.2.3 ATO-organisation (complex)  
4.2.3.1 Första godkännande  .....................................................................  3 000 euro 
4.2.3.2 Årsavgift  ......................................................................................  3 000 euro 
4.2.3.3 Årsavgift/utbildningsprogram/FSTD som antecknats i tillståndet  450 euro 
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4.2.4 ATO-organisation (non-complex)  
4.2.4.1 Första godkännande  .....................................................................  1 400 euro 
4.2.4.2 Årsavgift  ......................................................................................  1 400 euro 
4.2.4.3 Årsavgift/utbildningsprogram/FSTD som antecknats i tillståndet  200 euro 
4.2.4.4 Nytt godkännande ATPL(A/H), MPL(A), CPL(A/H), MP typbe-

hörighet (A/H), SP HPA complex, SFI, TRI utbildningspro-
gram, avgift/godkännande  ............................................................  1 000 euro 

4.2.4.5 Nytt godkännande, andra godkännanden än godkännanden en-
ligt punkt 4.2.4.4, avgift/godkännande  ........................................  500 euro 

   
   
4.3 Deklarerade utbildningsorganisationer, utbildningstillstånd för sport-

flygarcertifikat 
   
4.3.1 Utbildningsorganisationer som tillhandahåller teori- och/eller 

flygutbildning  
4.3.1.1 Utbildningstillstånd för sportflygarcertifikat (UPL, MGPL, 

GPL, BPL, APL), första godkännande av utbildningstillstånd  ....  800 euro 
4.3.1.2 Årsavgift för utbildningstillstånd (UPL, MGPL, GPL, BPL, 

APL, årsavgift för deklarerad organisation)  ................................  500 euro 
4.3.1.3 Årsavgift för deklarerad organisation (SPL, organisationer som 

tillhandahåller utbildning för BPL)  ..............................................  700 euro 
4.3.2 Årsavgift/utbildningsprogram, årsavgift för organisationer som 

avses i punkt 4.3.1  ........................................................................  100 euro 
   
5 Prestationer i anslutning till luftvärdighet  
   
5.1 Prestationer i anslutning till fortsatt luftvärdighet  
   
 De årsavgifter för organisationer som avses i punkt 5.1 innefat-

tar handboksändringar, godkännanden av ansvarig person, de 
underhållsprogram som förvaltas av organisationerna samt till-
syn. Vid prestationer som debiteras årligen tas det för det första 
godkännandet ut ett belopp som motsvarar årsavgiften och för 
följande kalenderår den första årsavgiften. Om organisationen 
ändrar sitt godkännande under kalenderåret till ett Del CAMO 
eller ett Del CAO-godkännande under övergångsperioden för 
förordning (EU) 2019/1384 tas för det första godkännandet av 
ett nytt tillstånd inte ut en lika stor avgift som årsavgiften. För 
utvidgande av godkännandet tas ut skillnaden mellan årsavgif-
terna. Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens reseregle-
mente för kostnader för inspektioner av underleverantörer eller 
av verksamhetsställen utanför Finland som anknyter till tillstån-
det.  

   
5.1.1 Godkännande enligt Del M kapitel G eller Del CAMO, årsavgift 

enligt den största kategori av luftfartyg som antecknas i godkän-
nandet. Avgiften innefattar Del M kapitel I-rättigheten.  

5.1.1.1 Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift för godkän-
nande  ............................................................................................  12 000 euro 

5.1.1.2 Övriga kategorier, årsavgift för godkännande  .............................  3 500 euro 
5.1.1.3 Del M eller Del CAMO Permit to fly-rättighet, årsavgift  ............  3 000 euro 
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5.1.2 Godkännande enligt Del 145, Del M kapitel F, eller Del CAO, 

årsavgift enligt den största kategori som antecknats i godkän-
nandet  

5.1.2.1 Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift för godkän-
nande  ............................................................................................  12 000 euro 

5.1.2.2 Övriga kategorier (också tillstånd för enbart specialarbeten på 
komponenter, motorer eller enligt Del 145), årsavgift för god-
kännande  ......................................................................................  3 500 euro 

5.1.2.3 Komponentkategori C1-C20 i godkännande, årsavgift/kategori  .  450 euro 
5.1.2.4 Motorkategori B1, B2 eller B3 eller särskild D-rättighet i god-

kännande, årsavgift/kategori  ........................................................  1 100 euro 
5.1.2.5 Tillsyn i samband med ett tillstånd för Del 145-underhållsorga-

nisation som beviljats av myndighet i tredjeland, årsavgift  .........  3 000 euro 
5.1.2.6 Del M kapitel F-rättighet i Del 145-godkännande, årsavgift  .......  1 000 euro 
5.1.3 Extra verksamhetsställe eller linjeunderhållsstation i samband 

med godkännande enligt Del 145, Del M kapitel F, eller Del 
CAO, årsavgift enligt den största kategori av luftfartyg som an-
tecknats i godkännandet  

5.1.3.1      Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, årsavgift  ..................  2 000 euro 
5.1.3.2 Övriga kategorier och 145-godkännande i anslutning till POA- 

godkännandet, årsavgift  ...............................................................  1 000 euro 
5.1.4 Nationellt AIR M13-2-godkännande för underhållsföretag inom 

luftfarten, årsavgift för godkännande  ...........................................  400 euro 
5.1.5 Godkännande för tillverkningsorganisation (POA)  
5.1.5.1 Värdet av produkter som tillverkats med POA-godkännande 

minst 200 000 euro, årsavgift för godkännande  ...........................  9 000 euro 
5.1.5.2 Värdet av produkter som tillverkats med POA-godkännande un-

der 200 000 euro, årsavgift för godkännande  ..............................  3 500 euro 
5.1.6 Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation  
5.1.6.1 Årsavgift för godkännande  ..........................................................  3 500 euro 
5.1.6.2 Tillägg av utbildningskategori enligt Del 147 till godkännandet, 

tillägg av kurs till typutbildningsgodkännandet eller ordnande av 
typkurs med särskilt godkännande  ...............................................  1 000 euro 

5.1.7 Godkännande av enskilt underhållsprogram Del M  
5.1.7.1 Första godkännandet, luftfartyg ....................................................  2 000 euro 
5.1.7.2 Godkännande av ändring, luftfartyg .............................................   300 euro 
5.1.8 Godkännande av minimiutrustningslista (MEL)  
5.1.8.1 Godkännande för andra luftfartyg än de som används kommersi-

ellt  ................................................................................................  400 euro 
5.1.8.2 Godkännande av ändring gällande andra luftfartyg än de som 

används kommersiellt ...................................................................  50 euro 
5.1.9 Auktorisation för granskning av luftvärdighet  
5.1.9.1 Bedömning av yrkesprov (assessment)  ........................................  200 euro 
5.1.9.2 Förnyelse av auktorisation (nationell)...........................................  50 euro 
5.1.9.3 Mottagning av typbehörighetsprov ...............................................  600 euro 
5.1.10 Luftvärdighetsgranskning enligt Del M, del ML eller AIR M16-

1  
5.1.10.1 Nationella (Bilaga I) luftfartyg enligt AIR M16-1  .......................  400 euro 
5.1.10.2 Luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg  .......................................  800 euro 
5.1.10.3 Luftfartyg med MTOM över 2 000 kg  .........................................  2 000 euro 
5.1.11 Granskningsbevis avseende luftvärdighet på basis av rekom-

mendationsrapport  
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5.1.11.1 Luftfartyg med MTOM högst 2 000 kg  .......................................  50 euro 
5.1.11.2 Luftfartyg med MTOM över 2 000 kg  .........................................  250 euro 
   
5.2 Tillsyn över luftvärdighet  
   
5.2.1 Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg, årsavgift  .......................  100 euro 
5.2.2 Luftfartyg med MTOM över 5 700 kg, årsavgift  .........................  4 000 euro 
   
 Årsavgiften enligt punkterna 5.2.1–5.2.2 tas ut för de luftfartyg 

som finns i luftfartygsregistret på faktureringsårets första dag. 
Avgiften tas ut av den ägare eller operatör till luftfartyget som är 
antecknad i registret vid denna tidpunkt.  

   
5.2.3 Granskning för exportluftvärdighetsbevis (Export Certificate of 

Airworthiness) för luftfartyg 
 ...................................................................................................... 
 ......................................................................................................  

enligt punkt 
5.1.10 

    
 Utöver avgifterna i punkt 5.2.3 tas för kontrollerna dessutom ut 

ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
6 Allmänna prestationer i anslutning till tillstånd för organisationer  
   
6.1 Behandling av dispensansökan, avgift/arbetstimme  ....................  180 euro 
   
 För behandlingen enligt punkt 6.1, inklusive även överföring av 

övervakningsansvar för luftfartyget, avgift/arbetstimme, tas det 
ut en avgift som motsvarar minst tre arbetstimmar. 
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7 Prestationer i anslutning till flygtrafiktjänst och luftrumsplanering 
   
7.1 Allmänna prestationer i anslutning till flygtrafiktjänst  
   
 När en verksamhetsutövare ansöker om intyg över godkännande 

för flera funktioner med samma ansökan tas avgift ut för endast 
ett intyg över godkännande. Avgiften tas ut enligt den högsta 
avgiften  

   
7.1.1 Intyg över godkännande av leverantör av flygtrafiklednings-

tjänst (ATS)  ..................................................................................  30 000 euro 
7.1.2. Intyg över godkännande av leverantör av flygtrafiklednings-

tjänst (ATS), begränsat tillstånd  ..................................................  10 000 euro 
7.1.3 Intyg över godkännande av andra (än ATS) leverantörer av flyg-

ledningstjänster och flygtrafiktjänster (ATM/ANS): flödesplane-
ring (ATFM), luftrumsplanering (ASM), kommunikations-, na-
vigations- och övervakningstjänster (CNS), flygbriefingtjänster 
(AIS), datatjänster (DAT), flygvädertjänster (MET) eller plane-
ring av flygförfaranden (FPD) ......................................................  10 000 euro 

7.1.4 Behandling av dispensansökan som hänför sig till flygtrafik-

tjänst eller återkallande av tillstånd, certifikat eller godkännande 

på tillståndshavarens begäran  ......................................................  600 euro 
   
7.2 Prestationer i anslutning till utbildningsorganisationer för 

flygtrafikledningstjänst   
   
7.2.1 Behandling av intyg över godkännande av utbildningsorganisa-

tion för flygtrafikledningstjänst, inbegripet behandling av ett ut-
bildningsprogram eller en plan .....................................................  5 000 euro 

7.2.2 Ändring av intyg över godkännande av utbildningsorganisation 
för flygtrafikledningstjänst, godkännande eller ändring av plan 
eller utbildningsprogram ...............................................................  600 euro 

   
7.3 Prestationer i anslutning till luftrumsplanering  
   
7.3.1 Inrättande av tillfälligt förbjudet område, restriktionsområde el-

ler farligt område eller fastställande av annan tillfällig begräns-
ning för luftrumsanvändning  ........................................................  320 euro 

7.3.2 Fastställande av UAS-zon som förbjuder, begränsar eller möj-
liggör obemannad luftfartsverksamhet..........................................  320 euro 

7.3.3 Tillstånd för luftfartsverksamhet inom ett område där luftfart är 
förbjuden eller begränsad ..............................................................  180 euro 

   
8 Prestationer i anslutning till flygplatser  
   
 Avgiften i punkt 8.1 bestäms enligt det sammanlagda antalet 

landningar året före faktureringsåret. Årsavgifterna i punkterna 
8.1.1.1– 8.1.1.2 tas ut varje kalenderår i en post, och avgiften i 
punkt 8.1.1.3 i två poster.  

   
8.1 Godkännande av trafikflygplats  
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8.1.1 Godkännande av trafikflygplats  
8.1.1.1 Landningar (samtliga) under 10 000 st./år, årsavgift  ...................  3 060 euro 
8.1.1.2 Landningar (samtliga) 10 000–30 000 st./år, årsavgift  ................  9 180 euro 
8.1.1.3 Landningar (samtliga) över 30 000 st./år, årsavgift  .....................  27 540 euro 
   
8.2 Tillstånd och godkännanden för övriga flygplatser  
   
8.2.1 Tillstånd eller godkännande  .........................................................  1 020 euro 
 - byggnadstillstånd  
 - tillstånd till drift av flygplats  
 - övrigt tillstånd eller dispens  
   
8.3 Flyghindertillstånd  
   
8.3.1 Flyghindertillstånd, hindrets höjd över markytan 150 m eller un-

der  ................................................................................................  265 euro 
8.3.2 Flyghindertillstånd, hindrets höjd över markytan över 150 m  .....  670 euro 
   
8.4 Övriga prestationer  
   
8.4.1 Behandling av driftsrestriktioner av bullerskäl på flygplats, av-

gift/arbetstimme  ...........................................................................  180 euro 
   
9 Prestationer i anslutning till luftfartsskydd och farliga ämnen  
   
9.1 Prestationer i anslutning till luftfartsskydd  
   
9.1.1 Godkännande eller omgodkännande av känd avsändare eller sä-

kerhetsgodkänd speditör  ..............................................................  205 euro 
9.1.2 Godkännande av säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter 

för användning ombord  ................................................................  305 euro 
9.1.3 Dispens från bestämmelser om medförande av förbjudna före-

mål  ...............................................................................................  105 euro 
9.1.4 Befrielse från säkerhetskontroll, dispens  .....................................  1 020 euro 
9.1.5 Godkännande av program för utbildning för luftfartsskydd  ........  510 euro 
9.1.6 Godkännande för säkerhetsutbildare  ............................................  305 euro 
9.1.7 Bemyndigande för validerare (ACC3) för luftfartsskydd i EU  ....  500 euro 
9.1.8 Utbildning för validerare (ACC3) för luftfartsskydd i EU, ut-

bildningsdag/elev  .........................................................................  150 euro 
   
9.2 Prestationer i anslutning till farliga ämnen  
   
9.2.1 DGR-utbildningstillstånd, första godkännande eller förnyelse  ....  400 euro 
   
10 Prestationer i anslutning till infrastrukturtillsyn  
   
 Årsavgifterna i punkterna 10.1 tas ut varje kalenderår i två poster. 

Avgiften bestäms enligt antalet rörelser eller passagerarantalet 
året före faktureringsåret.  
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 Årsavgifterna i punkterna 10.2–10.3 tas under tillståndets giltig-

hetstid ut varje kalenderår i en post. Den första årsavgiften tas ut 
det år då det beviljas, om tillståndet beviljats under den första 
hälften av året. I annat fall tas den ut det kalenderår som följer på 
det år tillståndet beviljats. 

 

   
10.1 Infrastrukturtillsynens övervakningsavgifter  
   
 En separat avgift tas ut för varje övervakningsuppgift under 

punkt 10.1. 
 

   
10.1.1 Övervakningsavgift för flygtrafikledningstjänst (ATS), årsavgift  enligt antal rö-

relser enligt 
instrument-
flygreglerna 

10.1.2 Övervakningsavgift för trafikflygplats, årsavgift ..........................  enligt passa-
gerarantal 

10.1.3 Övervakningsavgift för luftfartsskydd, årsavgift  .........................  enligt passa-
gerarantal 

   
 De årsavgifter som avses i punkt 10.1.1 bestäms enligt följande: 
 - fler än 20 000 rörelser  ................................................................  120 000 euro 
 - 5 001–20 000 rörelser .................................................................  25 000 euro 
 - 2 001–5 000 rörelser  ..................................................................  10 000 euro 
 - 0–2 000 rörelser ..........................................................................  4 000 euro 
   
 De avgifter som avses i punkterna 10.1.2–10.1.3 bestäms enligt 

följande: 
 

 - över 10 miljoner passagerare  .....................................................  239 000 euro 
 - 500 000–10 miljoner passagerare  ..............................................  40 000 euro 
 - 200 000–499 999 passagerare  ....................................................  20 000 euro 
 - 1 000–199 999 passagerare  ........................................................  6 700 euro 
 - under 1 000 passagerare  ............................................................  2 500 euro 
   
10.2 Avgifter för tillsyn över luftfartsskydd  
   
10.2.1 Tillsynsavgift för känd avsändare eller säkerhetsgodkänd spedi-

tör, årsavgift  .................................................................................  105 euro 
10.2.2 Tillsynsavgift för säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter 

för användning ombord, årsavgift  ................................................  125 euro 
10.2.3 Tillsynsavgift för innehavare av utbildningstillstånd angående 

luftfartsskydd, årsavgift/utbildare  ................................................  50 euro 
   
10.3 Övriga övervakningsavgifter  
   
10.3.1 Avgifter för tillsyn över utbildningsorganisation för flygtrafik-

ledningstjänst enligt utbildningstyp  
10.3.1.1 Grundutbildning, årsavgift  ...........................................................  3 000 euro 
10.3.1.2 Behörighetsutbildning, årsavgift/behörighet  ................................  1 000 euro 
10.3.1.3 Utbildning för operativ instruktör för utbildning på arbetsplat-

sen, årsavgift  ................................................................................  1500 euro 
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10.3.1.4 Utbildning för bedömare av kompetens, årsavgift ........................  1500 euro 

 
10.3.2 Övervakningsavgift för andra (än ATS) leverantörer av flygled-

ningstjänster och flygtrafiktjänster (ATM/ANS), årsavgift. Av-
giften tas ut separat för varje tjänst/funktion som anges i intyget 
över godkännande. ........................................................................  15 000 euro 

10.3.3 Övervakningsavgift för övriga flygplatser, årsavgift  ...................  155 euro 
10.3.4 Övervakningsavgift för marktjänster, årsavgift  ...........................  305 euro 
10.3.5 Övervakningsavgift för innehavare av tillstånd för utbildning för 

teckengivare, årsavgift  .................................................................  305 euro 
   
11 Övriga prestationer i anslutning till luftfart  
   
11.1 Behandling av AMC (förslag till godtagbara sätt at uppfylla kra-

ven i Europeiska unionens lagstiftning) och AltMoC (förslag till 
alternativa sätt att uppfylla kraven) som framlagts för luftfarts-
myndigheten. För behandling av förslaget tas det ut både en en-
gångsavgift och timdebitering enligt den tid som använts till ar-
betet.  

11.1.1 Engångsavgift för behandling av AMC- eller AltMoC-förslag  ...  500 euro 
11.1.2 Timdebitering för behandling av AMC- eller AltMoC-förslag, 

avgift/arbetstimme  .......................................................................  150 euro 
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Sjöfart 
 
1 Prestationer i anslutning till fartygsregistret  
   
1.1 Beslut om registrering  ..................................................................  210 euro 
 - registrering eller ändring av uppgifterna i registret  
1.2 Beslut om inteckning  ...................................................................  225 euro 
 - fastställande, förnyelse eller dödande av inteckning  
 - ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt 

- ändring av uppgifter om inteckningens innehavare  
1.3 Fartygsregisterhandling  ...............................................................  210 euro 
 - nationalitetscertifikat eller interimistiskt nationalitetsbevis  
 - registerutdrag  
 - inte i registret-intyg eller intyg över avregistrering  
1.4 Annan fartygshandling  .................................................................  120 euro 
 - gravationsbevis  
 - historikdokument  
 - beslut om signalbokstäver  
1.5 Elektroniskt fartygsregisterdokument eller annat fartygsdoku-

ment  .............................................................................................  20 euro 
 - registerutdrag  
 - gravationsbevis  
1.6 Beslut om ett fartygs nationalitet  .................................................  210 euro 
1.7 Tillstånd för införande av ett fartyg som är i finsk ägo i en annan 

stats fartygsregister  ......................................................................  210 euro 
1.8 Tillstånd för cabotagetrafik  ..........................................................  210 euro 
   
 Undantag från prestationen i punkt 1.1: fartyg och fartygsbyg-

gen avregistreras avgiftsfritt.  
   
2 Prestationer i anslutning till farkostregistret  
   
2.1 Beslut om första registrering  ........................................................  40 euro 
2.2 Första registrering i elektronisk form  ..........................................  30 euro 
2.3 Ändring av uppgifter om ägare eller innehavare  .........................  30 euro 
2.4 Överlåtelse till okänd  ...................................................................  30 euro 
2.5 Ändring av ägar- och innehavaruppgifter på elektronisk väg  ......  20 euro 
2.6 Omregistrering av farkost som är tagen ur sjötrafik  ....................  30 euro 
2.7 Provbeteckning  ............................................................................  30 euro 
2.8 Intyg  .............................................................................................  15 euro 
 - nytt registreringsbevis i stället för förkommet eller förstört bevis eller 

dubblett av bevis  
 - intyg över avregistrering  
 - annat intyg  
   
 Undantag från punkt 2: ingen avgift tas ut för slutlig avregistrering av 

farkost eller för beslut om ändring av registrering (tagande ur sjötrafik, 
ändring av tekniska uppgifter eller byte av motor) eller för anmälan om 
överlåtelse (med angivande av personbeteckning eller FO-nummer).  
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3 Prestationer i anslutning till behörigheter  
   
3.1 Behörighetsbrev, e-ansökan  .........................................................  110 euro 
3.2 Behörighetsbrev, ansökan på papper  ...........................................  150 euro 
3.3 Certifikat över specialbehörighet, e-ansökan  ..............................  110 euro 
3.4 Certifikat över specialbehörighet, ansökan på papper  .................  150 euro 
3.5 Intyg över utbildning för skeppare i inrikes fart och fyra måna-

ders sjötjänstgöring, e-ansökan  ....................................................  110 euro 
3.6 Intyg över utbildning för skeppare i inrikes fart och fyra måna-

ders sjötjänstgöring, ansökan på papper  ......................................  150 euro 
3.7 Behörighetsintyg för VTS-operatör eller anteckning om god-

känd grundutbildning för VTS-chefer  .........................................  150 euro 
3.8 Intyg över behörighet ...................................................................  150 euro 
3.9 Intyg över att ansökan mottagits (CRA)  ......................................  50 euro 
3.10 Erkännande av yrkeskompetens som erhållits i annat land  .........  150 euro 
3.11 Deklaration om överensstämmelse för hamnskyddschef och öv-

rig skyddspersonal  .......................................................................  190 euro 
3.12 Förnyelse av de handlingar som nämns i punkterna 3.1–3.6, e-

ansökan  ........................................................................................  110 euro 
3.13 Förnyelse av de handlingar som nämns i punkterna 3.1–3.8 och 

3.10–3.11, ansökan på papper  .....................................................  110 euro 
3.14 Internationellt förarbrev för fritidsbåt eller behörighetsbrev för 

förare av hyresbåt .........................................................................  100 euro 
3.15 Ordnande av skriftligt prov i anslutning till internationellt förar-

brev för fritidsbåt eller behörighetsbrev för förare av hyresbåt ....  50 euro 
3.16 Förnyelse eller komplettering av behörighetsbrevet som nämns i 

punkt 3.14  ....................................................................................  60 euro 
3.17 Intyg om förhör med förare av fiskefartyg  ..................................  150 euro 
3.18 Styrsedel för lots, linjelotsbrev eller styrsedel för östersjölots, 

förnyelse av eller ändring i styrsedel eller linjelotsbrev ...............  315 euro 
3.19 Dispens från skyldigheten att anlita lots  ......................................  630 euro 
3.20 Dispens i fråga om befattningsbaserad kompetens eller rätt att 

verka i mer kvalificerade uppgifter  .............................................  575 euro 
3.21 Dubblett av certifikat, tillstånd eller handling som avses i punkt 

3 eller förnyelse med anledning av namnbyte  .............................  60 euro 
3.22 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av 

de certifikat som avses i punkt 3. Påskyndad behandling förut-
sätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfrågningar tas emot 
beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas ut även om cer-
tifikat inte kan beviljas.  ...............................................................  

 
 
 

200 euro 
   
 Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 

3.16 ut ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
4 Prestationer i anslutning till bemanning   
   
4.1 Förhandsutlåtande om bemanning eller bemanningscertifikat  
4.1.1 Inrikes fart under 500 GT  ............................................................  150 euro 
4.1.2 Utrikes fart och inrikes fart 500 GT eller mer  .............................  515 euro 
4.2 Rätt att göra avvikelser från fastställd bemanning för viss tid el-

ler för viss resa  .............................................................................  630 euro 
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4.3 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av 

de certifikat som avses i punkterna 4.1–4.2 . Påskyndad behand-
ling förutsätter skriftlig förfrågan av sökanden, och förfråg-
ningar tas emot beroende på arbetssituationen. Tilläggsavgift tas 
ut även om certifikat inte kan beviljas.  ........................................  

 
 
 
 

200 euro  
   
5 Prestationer i anslutning till fartygsteknik, fartygscertifikat och hamnskyddsä-

renden 
   
5.1 Åtgärdsavgift, godkännande av ritningar och annat material som 

hör till besiktningen och inspektionen av fartyg, avgift/arbets-
timme  ...........................................................................................  350 euro 

5.2 Säkerhets- eller miljöcertifikat  ....................................................  360 euro 
 - registreringsbevis för tryckbärande anordningar i fartyg  
 - enskilt godkännande av yrkesbåt  
 - godkännande av säkerhetsutrustning och säkerhetsanordningar  
 - säkerhetscertifikat för fartyg  
 - radiosäkerhetscertifikat eller utrustningssäkerhetscertifikat 

för lastfartyg  
 - polarfartygscertifikat (Polar Ship Certificate)  
 - överensstämmelseintyg (redare)  
 - certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg)  
 - Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m eller mer  
 - trafiktillstånd för höghastighetsfartyg  
 - fastställande av fartygs isklass  
 - inspektion av modelltestrapporter avseende maskineffekt  
 - inspektion av maskineffektkalkyler  
 - fastställande av den maskineffekt som krävs för fartygets is-

klass  
 - miljöcertifikat (IAPP-, IOPP-, ISPP-, IEE-, CLC-, CLB-, 

NLS-, AFS-certifikat, certifikat för fartyg som transporterat 
INF-last eller certifikat för transport av farligt gods)  

 - godkännande av beräkning av måttlig hastighet för utsläpp av 
toalettavfall  

 - certifikat enligt IGC-, GC-, eGC-, IBC- eller BCH-koden  
 - certifikat enligt IMSBC-koden  
 - mätbrev  
 - lastlinjecertifikat  
 - kontroll av fribordsberäkning och fastställande av fribord  
 - ISSC-certifikat  
 - deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning  
 - befrielse från lämnande av uppgifter om skyddsåtgärder  
 - sjöarbetscertifikat (MLC)  
 - certifikat om ansvarsförsäkring (CLC-konventionen, BC- 

konventionen, Atenförordningen och Nairobikonventionen)  
 - utlåtande om dubbelbotten i tankfartyg  
 - inventeringsintyg (förteckning över farliga material som bi-

laga) för nytt fartyg  
 - återvinningsintyg (förteckning över farliga material och åter-

vinningsplan som bilaga)  
5.3 Tillstånd till undantag  ..................................................................  505 euro 
 - tryckbärande anordningar i fartyg  
21



974/2020  
 
 - tillstånd till undantag från tekniska bestämmelser (bestämmel-

ser som gäller konstruktion och utrustning, stabilitet, huvud- 
och hjälpmaskiner, apparater och system, navigationsutrust-
ning, navigationsljus samt kommunikations- och signalutrust-
ning, radioutrustning, brandsäkerhet, livräddningsanord-
ningar, och utrustning, elektriska installationer eller motsva-
rande tekniska detaljer)  

 - fartygsdispenser och dispenscertifikat  
 - beslut om beviljande av undantag  
 - ändring av giltighetstiden för undantag  
 - fartygsavfallsdispens  
 - dispens för transport av farligt gods  
 - dispens för lastutrymme 

  
5.4 Godkännande eller utredning  .......................................................  880 euro 
 - godkännande av fartygs stabilitetsuppgifter  
 - bemyndigande av besiktningsorgan för tryckbärande anord-

ningar i fartyg  
 - godkännande av lastsäkringsmanual  
 - godkännande av lasthanteringsmanual  
 - godkännande av fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförore-

ning (SOPEP)  
 - godkännande av fartygsplan för nödåtgärder vid marin för-

orening (SMPEP)  
 - godkännande av beredskapsplan för fartyg som transporterar 

INF-last  
 - godkännande av skyddsplan för fartyg eller hamn  
 - godkännande av fartygsspecifik plan för energieffektivitets-

hantering (SEEMP del 2) 
 

 - godkännande av fartygs barlastvattenhanteringsplan  
 - skyddsutredning för hamn  
 - godkännande av egenkontrollplan  
 - godkännande av programvara för elektroniska skeppsdag-

böcker  
5.5 Förnyelse av de certifikat eller handlingar som nämns i punkt 5 

på grund av att ett fartygs namn, hemort eller motsvarande upp-
gifter har ändrats  ..........................................................................  220 euro 

5.6 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av 
de certifikat, tillstånd och godkännanden som avses i punkterna 
5.1–5.4. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av 
sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituat-
ionen. Tilläggsavgift tas ut även om tillstånd inte kan beviljas.  ..  

dubbel prestati-
onsavgift 

   
 Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 

5.2– 5.4 ut ersättningar enligt statens resereglemente. 
 

   
6 Åtgärds- och årsavgifter gällande fartygsteknik, fartygscertifikat, fartygstillsyn, 

båtteknik och marknadstillsyn över fritidsbåtar 
   
6.1 Besiktning och inspektion av fartyg, skeppsmätning, verifiering 

av företag, säkerhetsbedömning av hamnområden, tillsyn över  
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produkter, beviljande av koder för identifiering av världens till-
verkare för vattenfarkoster och övriga åtgärder 

6.1.1 Åtgärd under tjänstetid, avgift/arbetstimme  ................................  350 euro 
6.1.2 Åtgärd under annan tid, avgift/arbetstimme  ................................  530 euro 
6.1.3 Tilläggsavgift för en åtgärd (utöver åtgärdsavgiften), påskyndad 

behandling (högst 7 dagar före planerad åtgärd) på begäran av 
sökanden, 
avgift/åtgärd  .................................................................................  1 100 euro 

   
 Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punkt 

6.1 ut ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
 Om den åtgärd som avses i punkt 6.1 av orsaker som inte beror 

på besiktningsmannen, inspektören, eller skeppsmätaren inte har 
kunnat utföras inom den överenskomna tiden, eller om besikt-
ningsmannen, inspektören, eller skeppsmätaren på beställarens 
begäran står till dennes förfogande under den arbetstid som till-
lämpas vid ämbetsverk för arbetet, tas 50 % av den nämnda tim-
debiteringen samt ersättningar enligt statens resereglemente ut 
för väntetiden.  

   
6.2 Godkänd redare i systemet för egenkontroll, årsavgift  ................  50 euro 
   
 Årsavgiften tas ut första gången under det år som följer efter 

året för godkännande och efter detta kalenderårsvis.  
   
   
7 Prestationer i anslutning till lotsning  
   
7.1 Provlotsning   
7.1.1 Provlotsning under tjänstetid, avgift/arbetstimme ........................  350 euro 
7.1.2 Provlotsning under annan tid, avgift/arbetstimme ........................  530 euro 
7.2 Undantag från skyldigheten att anlita lots  ...................................  460 euro 
   
7.3 Beslut om fartygets likvärdighet  ..................................................  500 euro 
7.4 Överföring eller stängning av lotsplats, bifallsbeslut  ..................  570 euro 
7.5 Överföring eller stängning av lotsplats, avslagsbeslut  ................  285 euro 
   
 Dessutom tas det i samband med provlotsning enligt punkt 7.1 

ut ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
8 Handlingar som hänför sig till hantering av last  
   
8.1 Övervakning av säker lastning och lossning av bulkfartyg i ham-

nar  
8.1.1 Temporärt tillstånd som beviljats nyligen inrättade terminaler  ...  360 euro 
8.1.2 Beslut angående utnämning av bedömningsorgan  ......................  880 euro 
8.2 Godkännande av säkerhetsutredning för hamnområde, som gäl-

ler transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen, avgift/ar-
betstimme  ....................................................................................  350 euro 

8.3 Säkerhetsutredning för hamnområde, som gäller transport och 
tillfällig förvaring av farliga ämnen, dispens ................................  505 euro 
23



974/2020  
 
   
9 Godkännande av sjöfartsutbildning och utbildningsanordnare 
   
9.1 Bedömning och godkännande under tjänstetid, avgift/arbets-

timme  ...........................................................................................  350 euro 
9.2 Bedömning och godkännande under annan tid, avgift/arbets-

timme  ...........................................................................................  530 euro 
9.3 Beslut om godkännande av utbildningsanordnare och utbildning 

inom sjöfarten   .............................................................................  630 euro 
   
 Dessutom tas det för åtgärden i punkt 9 ut ersättningar enligt 

statens resereglemente samt eventuella kostnader för sådana ut-
redningar gjorda av utomstående aktörer som behövs för att pro-
ducera prestationen.   

   
10 Övriga prestationer i anslutning till fartyg och deras drift   
   
 Årsavgiften för prestationen i punkt 10.2 innefattar handboks-

ändringar och tillsyn. Vid prestationer som debiteras årligen tas 
det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar års-
avgiften och för följande kalenderår den första årsavgiften.  

   
10.1 Auktorisering av serviceföretag för service av säkerhetsanord-

ningar, årsavgift  ...........................................................................  220 euro 
10.2 Beslut om båtföreningars flaggor .................................................  150 euro 
    
11 Prestationer i anslutning till stöd för handelssjöfart  
   
11.1 Inskrivning i handelsfartygsförteckningen.   ................................  170 euro 
11.2 Beslut med anledning av stödansökan, per fartyg  
11.2.1 För en stödperiod på sex kalendermånader  .................................  350 euro 
11.2.2 För en stödperiod på en kalendermånad  ......................................  350 euro 
11.3 Förhandsavgörande, per fartyg .....................................................  460 euro 
   
 Avförande ur handelsfartygsförteckningen är alltid en avgiftsfri 

åtgärd.  
   
12 Prestationer i anslutning till förbuds- och begränsningsområden inom sjötrafik 
   
12.1 Bifallsbeslut  .................................................................................  570 euro 
12.2 Avslagsbeslut  ...............................................................................  285 euro 
 
13 

 
Prestationer i anslutning till fartygstrafikservice (VTS)  

   
13.1 Ändrande eller återkallande av beslut om inrättande ...................  700 euro 
13.2 VTS-tjänsteleverantör, årsavgift  ..................................................  1 000 euro 
 
 Årsavgiften tas ut hos VTS-tjänsteleverantören årligen i en post. 

Den första årsavgiften tas ut 2020 och därefter tas avgiften ut 
kalenderårsvis. Årsavgiften innefattar godkännande och tillsyn 
(kontinuerlig process) av ändringar i VTS-tjänsteleverantörens  
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driftshandbok, kontroll av säkerhetsprocesser och analys av sä-
kerhetsavvikelser på årsnivå. 

  
 
Spårtrafik 
   
 Punkterna 4. 1 och 5.1 tillämpas dessutom på avgifter som tas ut 

av Europeiska järnvägsbyrån för motsvarande uppgifter som ut-
förs av Transport- och kommunikationsverket i enlighet med 
samarbetsavtalet mellan myndigheterna. 

 

   
1 Registreringsprestationer i anslutning till järnvägsmateriel   
 
1.1           Beslut om registreringshändelse ...................................................  140 euro 
1.2 Införande av rullande materiel i registret eller ändring av uppgif-

terna, avgift/fordon  ......................................................................  60 euro 
1.3 Avgift för rullande materiel som antecknats i registret, årsavgift   12 euro 
   
 När antalet ändringar i registeruppgifterna om järnvägsmateriel 

kräver masskörning av uppgifter i materielregistret, kan Trans-
port- och kommunikationsverket genom särskilt beslut jämka 
den avgift som tas ut för registreringshändelser. 
  

 Avgiften enligt punkt 1.2 kan tas ut även om myndigheten på 
sitt eget initiativ behöver göra ändringar i registeruppgifterna för 
rullande materiel av den orsaken att de lagstadgade förutsätt-
ningarna för att hålla materielen i registret inte uppfylls.  

   
 Årsavgiften enligt punkt 1.3 tas ut av fordonsinnehavaren på 

faktureringsårets sista dag för det materiel som antecknats i re-
gistret för rullande materiel och som är i användning.  

   
2 Prestationer i anslutning till intyg  
   
2.1 Intyg för förare av rullande materiel .............................................  190 euro 
2.2 Duplett eller förnyelse på grund av namnändring av intyg  .........  60 euro 
   
3 Prestationer som hänför sig till examinatorer  
   
3.1 Godkännande av examinator för prov, avgift/arbetstimme  .........  200 euro 
   
4 Prestationer i anslutning till tillstånd för järnvägsinfrastruktur och järnvägsma-

teriel 
   
4.1 Tillstånd för ibruktagande inom järnvägssystemet, avgift/ 

arbetstimme ..................................................................................  250 euro 
 - typgodkännande  
 - tillstånd för ibruktagande  
 - tillstånd för provkörning  
 - godkännande av fordonstyp för samtrafik  
 - användningstillstånd för byggtiden  
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 - behandling av projektplan och meddelande om behov av till-

stånd för ibruktagande  
 - fordonsgodkännande för utsläppande på marknaden  
4.2 Avgift för automatisk handläggning av uppgifter om ryskt for-

don, avgift/fordon  .......................................................................  
 

0,75 euro 
4.3 Avgift för manuell handläggning av uppgifter om ryskt fordon, 

avgift/fordon  ................................................................................  15 euro  
4.4 ERATV-registrering och typgodkännandebeslut  ........................  500 euro 
4.5  FI-kontrollintyg, avgift/arbetstimme  ...........................................  300 euro 
   
5 Säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg samt koncessioner  
   
5.1 Säkerhetstillstånd eller säkerhetsintyg (inbegripet en eventuell 

förhandshantering) eller ändring av dessa till 
andra operatörer än museitrafikoperatörer, avgift/arbetstimme  ..  200 euro 

5.2 Säkerhetsintyg för museitrafikoperatör  .......................................  1 000 euro 
5.3 Koncession för järnvägsföretag  ...................................................  1 000 euro 
   
5.4 Behandlingen av den första anmälan om banförvaltning av en ny 

förvaltare av en privat spåranläggning  ........................................  500 euro 
   
 Om säkerhetstillståndet ändras till en anmälan innan tillståndet 

upphör tas den avgift som avses i punkt 5.4 inte ut.  
   
6 Årsavgift för innehavare av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd eller för an-

mälda förvaltare av privata spåranläggningar 
   
 Årsavgifterna i punkten tas ut årligen i en post. Den första pos-

ten tas ut följande år efter det att tillståndet beviljats eller anmä-
lan gjorts. Därpå följande årsavgifter tas ut varje kalenderår.   

   
 Årsavgifterna innefattar godkännande av ändringar som ska gö-

ras i säkerhetsstyrningssystemen, kontroll av säkerhetsproces-
serna, kontroll av att säkerhetsdokumenten för banbyggnads- 
och grundförbättringsprojekt är korrekta och att projekten har 
genomförts korrekt, analys av säkerhetsavvikelser och utredning 
av farosituationer och incidenter. För enskilda inspektioner och 
kontroller (genomförande, rapportering och kontroll) tas avgift 
ut enligt punkt 6.6.  

   
6.1 Järnvägsföretag som bedriver persontrafik  
6.1.1 Under 200 miljoner passagerar-km per år, årsavgift  ...................  5 000 euro 
6.1.2 Minst 200 miljoner passagerar-km per år, årsavgift  ....................  25 000 euro 
6.2 Järnvägsföretag eller järnvägsoperatör som bedriver godstrafik 

och/eller banhållningsrelaterad trafik  
6.2.1 Under 500 miljoner ton-km per år, årsavgift  ...............................  5 000 euro 
6.2.2 Minst 500 miljoner ton-km per år, årsavgift  ................................  25 000 euro 
6.3 Järnvägsoperatörer som endast utför växlingsarbete inom gods-

trafik, årsavgift  ............................................................................  1 000 euro 
6.4 Museitrafikoperatör, årsavgift  .....................................................  500 euro 
6.5 Bannätsförvaltare  
6.5.1 Förvaltare av statens bannät, årsavgift .........................................  50 000 euro 
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6.5.2 Innehavare av säkerhetstillstånd för privat bannät eller bannäts-

förvaltare av en anmälningspliktig privat spåranläggning  
6.5.2.1 Avgift för första bannät, årsavgift  ...............................................  500 euro 
6.5.2.2 Avgift för andra och därpå följande bannät, årsavgift/bannät  .....  250 euro 
6.6 Tillsynsarbete som inte omfattas av årsavgifterna i punkt 6, av-

gift/arbetstimme  ...........................................................................  200 euro 
  

Avgiften enligt punkt 6.6 tas inte ut för museitrafikoperatörer 
och förvaltare av privata bannät.  

   
7 Prestationer i anslutning till bedömningsorgan  
   
7.1 Utnämning av bedömningsorgan, avgift/arbetstimme  .................  200 euro 
   
8 Prestationer i anslutning till läroanstalter   
   
 För ett första godkännande tas det ut en avgift enligt punkt 8.1 

och för följande kalenderår en årsavgift.   
   
8.1 Godkännande av läroanstalt, första godkännande  .......................  1 500 euro 
8.2 Godkännande av läroanstalt, årsavgift  .........................................  1 500 euro 
   
 Dessutom tas det för åtgärden i punkt 8.1 ut eventuella kostna-

der för sådana utredningar av utomstående aktörer som behövs 
för att producera prestationen.  

   
9 Prestationer som hänför sig till enheter som ansvarar för un-

derhåll (ECM)  
   
 En avgift tas ut enligt punkterna 9.1 och 9.3 för prestationer som 

hänför sig till det första godkännandet, förnyelse eller ändring 
av godkännandet av en enhet som ansvarar för underhåll eller av 
underhållsfunktioner. En årsavgift tas ut enligt punkterna 9.2 
och 9.4 för tillsyn över en enhet som ansvarar för underhåll eller 
över underhållsfunktioner. Om den enhet som ansvarar för un-
derhåll också själv ansvarar för underhållsfunktioner ingår dessa 
i den timbaserade avgift som avses i punkt 9.1 och i den årsav-
gift som avses i 9.2.  

   
9.1 Intyg över enhet som ansvarar för underhåll (ECM), avgift/ar-

betstimme  ....................................................................................  200 euro 
9.2 Tillsyn över enhet som ansvarar för underhåll (ECM), årsavgift .  3 000 euro 
9.3 Intyg över underhållsfunktioner, avgift/arbetstimme  ..................  200 euro 
9.4 Tillsyn över underhållsfunktioner, årsavgift  ................................  1 500 euro 
   
10 Prestationer i samband med transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen 
   
10.1 Godkännande av säkerhetsutredning i fråga om TFÄ-bangård, 

avgift/arbetstimme  .......................................................................  300 euro 
10.2 Godkännande av säkerhetsutredning i fråga om TFÄ-bangård, 

dispens  .........................................................................................    300 euro 
10.3 Tillstånd till undantag för TFA-transport på järnväg  ..................  350 euro 
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10.4 Ändring av tillstånd till undantag för TFÄ-transport på järnväg  .  150 euro 
   
11 Utredningsplaner och järnvägsplaner enligt banlagen  
   
11.1 Avgift som tas ut av den sökande för godkännande av utred-

nings- eller järnvägsplaner, avgift/arbetstimme  ..........................  250 euro 
   
12 Tillstånd till undantag inom järnvägssystemet   
   
12.1 Tillstånd till undantag, avgift/arbetstimme ...................................  250 euro 
12.2 Påskyndad behandling av tillstånd till undantag,  

avgift/arbetstimme  .......................................................................  450 euro 
 
13 Årsavgift för stadsbanetrafiken   
   
13.1 Årsavgift för stadsbanetrafiken  
13.1.1 Verksamhetsutövare inom stadsbanetrafik, årsavgift/metroban-

nät eller spårvägsnät på vilket trafik bedrivs ................................  10 000 euro 
13.2.2 Bannätsförvaltare inom stadsbanetrafik, årsavgift/metrobannät 

eller spårvägsnät ...........................................................................  10 000 euro 
   
 Den avgift som avses i punkt 13 tas ut separat för varje funkt-

ionellt åtskilt metrobannät eller spårvägsnät. 
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Vägtrafik  
   
1 Prestationer i anslutning till fordonsregistrering och bilinteckning 
   
1.1 Registrering, kundtjänst  
   
1.1.1        Registreringsanmälan utan bilagor ...............................................  7, 90 euro 

 
- ägarbyte, innehavarändring eller annan anmälan exkl. avställ-
ning och påställning  

 - registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrige-
ring av de tekniska uppgifterna  

1.1.2 Utskrift av registreringsintyg, del I och II  ...................................  7,90 euro 
1.1.3 Ändring eller utskrift av provnummerintyg .................................  7,90 euro 
1.1.4 Kopia av teknisk del  ....................................................................  7,90 euro 
1.1.5 Avställning  ..................................................................................  17 euro 
1.1.6 Registreringsanmälan med bilagor  ...............................................  17 euro 
1.1.7 Annat beslut om registrering  ........................................................  17 euro 
1.1.8 Registrering av mellanliggande ägare  .........................................  37 euro 
   
1.2 Registrering, självbetjäning i avtalspartners e-tjänst  
   
1.2.1 Registreringsanmälan utan bilagor  ...............................................  2,80 euro 
1.2.2 Avställning  ...................................................................................  5,40 euro 
   
1.3 Registrering, Transport- och kommunikationsverkets själv-

betjäning  
   
1.3.1 Registreringsanmälan utan bilagor  ...............................................  2,80 euro 
1.3.2 Utskrift av registreringsintyg, del I och II  ....................................  2,80 euro 
1.3.3 Avställning  ...................................................................................  5,40 euro 
   
1.4 Andra prestationer i anslutning till registreringstjänster  
   
1.4.1 Anmälan om ändrade försäkringsuppgifter förmedlade av trafik-

försäkringsbolaget  ........................................................................  1 euro 
1.4.2 Registreringstjänst som utförs som timarbete, avgift/arbetstimme 

 .......................................................................................................  150 euro 
   
 Undantag från punkt 1: avgift tas inte ut för påställning, utskrift 

av registreringsintyget del I, anmälan om överlåtelse, avställning 
på grund av skada, slutgiltig avregistrering eller registreringsan-
mälan i samband med att kommunen inlett ett förfarande för att 
ta ett fordon i besittning. Om det i samband med dessa prestat-
ioner vidtas någon annan avgiftsbelagd åtgärd, tas en avgift en-
ligt bilagan ut för den.  

   
1.5 Specialregistreringstjänster  
   
1.5.1 Exportregistrering  .........................................................................  47 euro 
1.5.2 Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter  .........  7,90 euro 
1.5.3 Förflyttningstillstånd .....................................................................  13,70 euro 
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1.5.4 Intyg som berättigar till användning av tullskyltar  .......................  28 euro 
1.5.5 Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken .................  22 euro 
1.5.6 Registrering av diplomatbil  .........................................................  7,90 euro 
1.5.7 Massregistrering, registrering utan utskrift av registreringsintyg   
1.5.7.1 Första 1 000 fordon, avgift/fordon  ..............................................  1,90 euro 
1.5.7.2 Följande fordon, avgift/fordon  .....................................................  1 euro 
1.5.8 Massregistrering, registrering och utskrift av registreringsintyg   
1.5.8.1 Första 1 000 fordon, avgift/fordon  ...............................................  2,80 euro 
1.5.8.2 Följande fordon, avgift/fordon  .....................................................  1,50 euro 
  

För massregistreringar enligt punkt 1.5.7 och 1.5.8 tas ut en av-
gift per arbetstimme så som avses i punkt 1.4.2 utöver de for-
donsspecifika avgifterna.  
  

1.6 Registreringsskyltar  
   
1.6.1 Registreringsskylt för fordon  ........................................................  4,90 euro 
 - serietillverkad skylt eller registreringsskylt för ett förhandsan-

mält fordon  
1.6.2 Annan registreringsskylt  ...............................................................  6,90 euro 
 - special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskylt eller 

registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller för-
störd skylt eller som av annat skäl måste tillverkas separat  

1.6.3 Undantag från antalet registreringsskyltar ....................................  24 euro 
   
1.7 Bilinteckningsprestationer  
   
1.7.1 Fastställande av bilinteckning  .....................................................  84 euro 
1.7.2 Övriga beslut som gäller inteckningsärenden  ...............................  47 euro 
1.7.3 Gravationsbevis  ............................................................................  28 euro 
   
2 Prestationer i anslutning till förare, förarutbildning och yrkestrafik  
   
2.1 Prestationer i anslutning till körkort och tillstånd för perso-

ner 
 

   
2.1.1 Ansökan om körkort  .....................................................................  26 euro 
2.1.2 Ansökan om körkort, e-ansökan ....................................................  17 euro 
2.1.3 Ansökan om körkortstillstånd ........................................................  37 euro 
2.1.4        Ansökan om körkortstillstånd, e-ansökan .....................................  22 euro 
2.1.5 Ansökan om övningstillstånd ........................................................  30 euro 
2.1.6        Ansökan om undervisningstillstånd...............................................  32 euro 
2.1.7 Ansökan om trafiklärartillstånd  ...................................................  30 euro 
2.1.8 Ansökan om körtillstånd för taxiförare eller ansökan om duplett 

av körtillstånd  ..............................................................................  47 euro 
2.1.9 Ansökan om parkeringstillstånd för rörelsehindrade  ...................  20 euro 
2.1.10 Ansökan om duplett av parkeringstillstånd för rörelsehindrade  ..  15 euro 
2.1.11 Fastställande av internationellt körkort  .......................................  3 euro 
   
 Handläggningsavgifterna enligt punkt 2.1.1–2.1.10 tas ut i sam-

band med att handläggningen av ansökan inleds.  
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2.2 Prestationer i anslutning till förarexamina   
   
2.2.1 Teoriprov  .....................................................................................  37 euro 
2.2.2 Muntligt teoriprov  .......................................................................  99 euro 
2.2.3 Körprov med fordon av kategori AM, A1, A2, A eller B/96  ......  68 euro 
2.2.4 Körprov med fordon av kategori B ..............................................  93 euro 
2.2.5 Körprov med fordon av kategori BE, C1, C, D1 eller D   104 euro 
2.2.6 Körprov med en tung fordonskombination av kategori E  ...........  115 euro 
2.2.7 Hanteringsprov för kategori AM eller omtagning av hanterings-

prov för kategori A1, A2 eller A  .................................................  30 euro 
2.2.8 Hanteringsprov för kategori T eller omtagning av hanterings-

prov för kategori E........................................................................  50 euro 
2.2.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen  .....  61 euro 
   
2.3 Prestationer i anslutning till förarutbildning   
   
 Årsavgift tas ut kalenderårsvis av alla innehavare av tillstånd att 

driva bilskola och av alla godkända utbildare. 
  

2.3.1 Årsavgift för innehavare av tillstånd att driva bilskola och för 
annan godkänd utbildare, årsavgift/aktör  ....................................  100 euro 

2.3.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarunder-
visningen  .....................................................................................  110 euro 

2.3.3 Erkännande av trafiklärares, examensmottagares eller utbild-
ningsansvarig föreståndares yrkeskompetens erhållen i annan 
EU- eller EES-stat  .......................................................................  120 euro 

   
2.4 Prestationer i anslutning till yrkeskompetensutbildning och yrkeskompetens 

för förare 
   
2.4.1 Godkännande av utbildningscentrum för yrkeskompetensutbild-

ning  ..............................................................................................  120 euro 
2.4.2 Godkännande av fortbildningsprogram  .......................................  130 euro 
2.4.3 Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens i 

elektronisk form ...........................................................................  50 euro 
2.4.4 Muntligt prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskom-

petens  ...........................................................................................  100 euro 
2.4.5 Registrering av yrkeskompetens    18,50 euro 
2.4.6 Registrering av yrkeskompetens, elektronisk  ..............................  11 euro 
2.4.7 Yrkeskompetensbevis  ..................................................................  50 euro 
2.4.8 Taxiförarprov ................................................................................  110 euro 
2.4.9 Muntligt taxiförarprov ..................................................................  150 euro 
   
2.4.10 Godkännande av anordnare av prov för yrkeskompetens ............  300 euro 
2.4.11 Godkännande eller ändring av en plan för anordnande av prov 

för yrkeskompetens ......................................................................  150 euro 
2.4.12 Utbildningstillstånd för taxiförarutbildning som är inriktad på 

grupper med särskilda behov  .......................................................  120 euro 
2.4.13 Godkännande av utbildningsprogram inom taxiförarutbildning 

som är inriktad på grupper med särskilda behov  .........................  130 euro 
2.4.14 Registrering av utbildning som är inriktad på grupper med sär-

skilda behov inom taxitrafik  ........................................................  18,50 euro 
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2.5 Prestationer gällande vägtransportledning för specialtransporter (EKL) 
   
2.5.1 Beslut om rätt att arbeta som vägtransportledare för special-

transporter (EKL)  ........................................................................  40 euro 
   
2.6 Färdskrivarkort  
   
2.6.1 Färdskrivarkort .............................................................................  104 euro 
 - förar-, företags-, verkstads- eller kontrollkort  
   
2.7 Prestationer i anslutning till trafikföretagarexamina  
   
2.7.1 Delprov i trafikföretagarexamen ..................................................  120 euro 
2.7.2 Intyg över trafikföretagarexamen .................................................  42 euro 
2.7.3 Tillstånd för företagarutbildning i taxitrafik  ................................  120 euro 
2.7.4 Registrering av godkänd prestation i företagarprov för taxitrafik   18,50 euro 
   
2.8 Prestationer i anslutning till utbildning för erhållande av ADR-körtillstånd, 

körtillstånd och säkerhetsrådgivarexamina 
   
2.8.1 ADR-utbildningstillstånd  ............................................................  120 euro 
2.8.2 Godkännande av ADR-utbildningsprogram  ................................  130 euro 
2.8.3 ADR-körtillståndsprov i elektronisk form  ...................................  50 euro 
2.8.4 Muntligt ADR-körtillståndsprov  .................................................  100 euro 
2.8.5 Säkerhetsrådgivarexamen .............................................................  310 euro 
2.8.6 ADR-körtillstånd eller duplett av intyg för säkerhetsrådgivare  ..  44 euro 
   
2.9 Övriga prestationer  
   
2.9.1 Avgift för ansökan om åldersdispens ...........................................  110 euro 
2.9.2 Införande i ATJ av prov som avlagts inom försvarsmakten  ........  10 euro 
   
   
3 Prestationer i anslutning till typgodkännande av fordon, system, komponenter, 

separata tekniska enheter, delar och utrustning samt enskilt EU-fordonsgod-
kännande och godkännande av modeller för alkolås 

   
3.1 Typgodkännande av system, komponenter, separata tekniska 

enheter, delar eller utrustning, godkännande av modeller för al-
kolås eller utvidgning av typgodkännande eller godkännande av 
modell på grund av tekniska ändringar  ......................................  630 euro 

3.2 Utvidgning av typgodkännande av system, komponenter, sepa-
rata tekniska enheter, delar eller utrustning på grund av andra 
än tekniska ändringar eller utvidgning av godkännande av mo-
dell för alkolås ............................................................................  250 euro 

3.3 Nationellt typgodkännande av hela fordonet eller nationellt 

typgodkännande av små serier, avgift/typ  ..................................  500 euro 
3.4 Nationellt typgodkännande av hela fordonet eller nationellt 

typgodkännande av små serier, avgift/version  ...........................  100 euro 
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3.5 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet eller 

av nationellt typgodkännande av små serier, avgift/utvidgning  .  375 euro 
3.6 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet eller 

av nationellt typgodkännande av små serier, avgift/version  ......  100 euro 
3.7 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet eller 

av nationellt typgodkännande av små serier, avgift/överförd 

version  ........................................................................................  15 euro 
3.8 Övrigt arbete som avser godkännande eller EU-fordonsgodkän-

nande, avgift/arbetstimme  ..........................................................  150 euro 
3.9 Återkallande av godkännande .....................................................  80 euro 
3.10 Registrering av uppgifterna om utländskt nationellt typgodkän-

nande av små serier, avgift/ansökan, dvs. grundavgift  ..............  5 euro 
3.11 Registrering av uppgifterna om utländskt nationellt typgodkän-

nande av små serier, avgift/version  ............................................  40 euro 
   
 För typgodkännande och utvidgning av typgodkännande enligt 

punkterna 3.3–3.6 tas utöver typ- och versionsspecifika avgif-
ter även ut timdebitering enligt punkt 3.8.  

   
 Dessutom tas det i samband med de åtgärder som avses i punk-

terna 3.3–3.8 ut ersättningar enligt statens resereglemente.  
   
   
4 Registrering av fordons typuppgifter  
   
4.1 Registrering av uppgifterna om en EG- eller EU-typgodkänd 

fordonsversion i ATJ-systemet, avgift/ansökan dvs. grundav-
gift  ..............................................................................................  5 euro 

4.2 Registrering av uppgifterna om en EG- eller EU-typgodkänd 
fordonsversion i ATJ-systemet, avgift/version  ..........................  40 euro 

4.3 Ändring eller korrigering av typuppgifterna, grundavgift  .........  40 euro 
4.4 Ändring eller korrigering av typuppgifterna, avgift/version  ......  10 euro 
4.5 Övrigt utredningsarbete och övrig korrigering eller registrering 

av uppgifterna, avgift/arbetstimme  ............................................  150 euro 
   
   
5 Prestationer i anslutning till förhandsanmälan  
   
5.1 Förhandsanmälan eller ny utskrift av förhandsanmälningsintyg   10,50 euro 
5.2 Förhandsanmälan eller ny utskrift av förhandsanmälningsintyg, 

elektroniskt intyg om överensstämmelse (eCoC)  ......................  20 euro 
 
6 Prestationer i anslutning till bedömning av produktionens överensstämmelse 

med kraven  
   
 Årsavgifterna innefattar ändringar av och tillsyn över tillstånd 

och godkännanden. Vid prestationer som debiteras årligen tas  
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det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar års-
avgiften och för följande kalenderår en årsavgift. 

   
6.1 Övervakning av att typgodkänd produktion överensstämmer 

med kraven  
6.1.1 Av Transport- och kommunikationsverket övervakad tillverkare 

av komponent, system eller separat teknisk enhet, årsavgift  .......  750 euro 
6.1.2 Fordonstillverkare, övervakad av Transport- och kommunikat-

ionsverket, årsavgift  ....................................................................  1 000 euro 
6.1.3 Av Transport- och kommunikationsverket övervakad, i Finland 

etablerad representant för tillverkaren vid nationellt typgodkän-
nande, årsavgift ............................................................................  250 euro  

6.1.4 Tillverkare, övervakad av en teknisk tjänst, årsavgift (omfattar 
inte kontrollbesök utförda av en teknisk tjänst)  ...........................  200 euro 

   
7 Prestationer i anslutning till utbildning för besiktningsverksamhet och till prov 

för fordonsbesiktningspersonal och utförare av enskilt godkännande 
   
7.1 Utbildningstillstånd för fordonsbesiktningsverksamhet, samt 

TFÄ-godkännanden och besiktningar, enligt utbildningsperiod  .  400 euro 
7.2 Teoriprov  .....................................................................................  120 euro 
7.3 Praktisk del av prov, lätta fordon  ................................................  180 euro 
7.4 Praktisk del av prov, tunga fordon ...............................................  360 euro 
   
8 Prestationer i anslutning till besiktningsverksamhet  
   
8.1 Koncession för fordonsbesiktning  ...............................................  700 euro 
   
8.2 Anmälan om inledande av fordonsbesiktningsverksamhet, av-

gift/anmäld lokal för besiktning ...................................................  300 euro 
8.3 Ändring av anmälan om inledande av fordonsbesiktningsverk-

samhet, avgift/anmäld lokal för besiktning  .................................  100 euro 
   
9 Prestationer i anslutning till enskilda godkännanden  
   
9.1 Enskilt godkännande av fordon i kategori M1, N1, O3 eller O4  .  250 euro 
9.2 Enskilt godkännande av fordon i kategori M2, M3, N2 eller N3   300 euro 
9.3 Enskilt godkännande av fordon i kategori O1  .............................  180 euro 
9.4 Enskilt godkännande av fordon i kategori O2  .............................  200 euro 
   
10 Prestationer i anslutning till verkstäder  
   
 Årsavgifterna innefattar ändringar av och tillsyn över tillstånd 

och godkännanden. Vid prestationer som debiteras årligen tas 
det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar års-
avgiften och för följande kalenderår en årsavgift.  

   
10.1 Koncessionsberoende fordonsverkstad, årsavgift  ........................  110 euro 
10.2 Anmälningspliktig verkstad, årsavgift  .........................................  55 euro 
   
11 Prestationer i anslutning till tekniska tjänster och godkända sakkunniga 
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 Årsavgifterna innefattar ändringar av och tillsyn över tillstånd 

och godkännanden. Vid prestationer som debiteras årligen tas 
det för det första godkännandet ut ett belopp som motsvarar års-
avgiften och för följande kalenderår den första årsavgiften.  

   
11.1 Godkännande av tekniska tjänster   
11.1.1 Kategori A, årsavgift  ...................................................................  1 000 euro 
11.1.2 Kategori B, årsavgift  ...................................................................  1 000 euro 
11.1.3 Kategori C, årsavgift  ...................................................................  1 000 euro 
11.1.4 Kategori D, årsavgift  ...................................................................  1 000 euro 
 För godkännande enligt punkt 11.1 tas årsavgift ut för varje en-

skild kategori.   
11.2 Godkännande av godkänd sakkunnig, årsavgift  ..........................  1 000 euro 
11.3 Annat godkännande av teknisk tjänst eller godkänd sakkunnig, 

avgift/arbetstimme  .......................................................................  150 euro 
11.4 Erkännande av besiktningsorgan som utför besiktningar av 

transporter 
av farliga ämnen, årsavgift för anmält organ  ...............................  1 000 euro 

   
12 Fordonstekniska utlåtanden och tillstånd samt övriga prestationer 
   
12.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstrukt-

ion eller användning på väg  .........................................................  380 euro 
12.2 Korrigering av tillståndsuppgifterna eller andra fordonstekniska 

utlåtanden  ....................................................................................  80 euro 
   
13 Internationella transporttillstånd  
   
13.1 Internationellt transporttillstånd, bilateralt tillstånd  ....................  3 euro 
13.2 Internationellt transporttillstånd, annat tillstånd  ..........................  10 euro 
13.3 Tillstånd för internationell persontrafik med buss  .......................  250 euro 
13.4 Ändring eller återkallande av tillstånd för internationell person-

trafik med buss  ............................................................................  100 euro 
   
14 Prestationer i anslutning till trafiktillstånd  
   
 Årsavgifterna i punkt 14 inbegriper ändringar som görs i trafik-

tillståndet och i anmälningarna under tillståndets giltighetstid 
och tillsynen i anslutning till tillstånden. Den första årsavgiften 
tas ut under det kalenderår som följer efter det år tillståndet be-
viljats eller tjänsteleverantören anmält sig. Årsavgifterna tas ut 
kalenderårsvis av den aktör som den 1 januari är införd i regist-
ret. Årsavgiften i punkt 14.6 tas inte ut av den som innehar tra-
fiktillstånd.  

   
14.1 Trafiktillstånd ...............................................................................  105 euro 
 - gods- eller persontrafiktillstånd inklusive en kopia eller taxitra-

fiktillstånd  
- tillstånd som ersätter förkommet tillstånd  

14.2 Kopia av trafiktillstånd .................................................................  105 euro 
 - kopia av gods- eller persontrafiktillstånd  
 - kopia av förkommet tillstånd  
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14.3 Innehavare av trafiktillstånd, årsavgift  ........................................  80 euro 
14.4 Förartillstånd  ...............................................................................  40 euro 
14.5 Tjänsteleverantörens anmälan  .....................................................  50 euro 
 - tjänsteleverantör som bedriver godstrafik med ett fordon eller 

en fordonskombination vars totalmassa överstiger 2 000 kg 
men inte överskrider 3 500 kg  

 - tjänsteleverantör inom taxitrafiken som har person- eller gods-
trafiktillstånd  

 - tillhandahållare av förmedlings- eller kombinationstjänster  
14.6 Tjänsteleverantör som anmält sig, årsavgift  .............................. 2 25 euro 
   
15 Prestationer i anslutning till transport av farliga ämnen  
   
15.1 Tillstånd till undantag för TFÄ-transport på väg  .........................  350 euro 
15.2 Ändring av tillstånd till undantag för TFÄ-transport på väg  .......  150 euro 
15.3 Beviljande av ruttbegränsningar för vägtransporter .....................  500 euro 
   
16 Prestationer i anslutning till utbildning för trafiksäkerhetsgranskare 
   
16.1 Grundkurs för trafiksäkerhetsgranskare  ......................................  2 040 euro 
16.2 Kompletteringskurs för trafiksäkerhetsgranskare  ........................  815 euro 
16.3 Prov för trafiksäkerhetsgranskare  ................................................  510 euro 
   
17 Prestationer i anslutning till säkerhetsövervakning av vägnätet  
   
 Den fasta årsavgiften i punkt 17.1 innefattar kontroll av säker-

hetsstyrningssystemen och säkerhetsprocesserna: kontroll av att 
säkerhetsdokumenten för vägbyggnads- och grundförbättrings-
projekt är korrekta och att projekten har genomförts korrekt, 
analys av säkerhetsavvikelser och utredning av farosituationer 
och incidenter. För enskilda inspektioner och kontroller (genom-
förande, rapportering och kontroll) tas avgift ut enligt punkt 
17.2.  

   
17.1 Säkerhetsövervakning av väghållningen, årsavgift  .....................  200 000 euro 
17.2 Säkerhetsövervakning av väghållningen, övervakningsarbete 

som inte omfattas av årsavgifterna, avgift/arbetstimme  ..............  250 euro 
   
17.3 Tillsyn över kraven på väginfrastrukturen och väghållningen, 

årsavgift  .......................................................................................  200 000 euro 
17.4 Tillsyn över kraven på väginfrastrukturen och väghållningen, 

tillsynsarbete som överskrider årsavgiften, avgift/arbetstimme  ..  250 euro 
 Utöver avgifterna i punkt 17 tas ersättningar ut enligt statens re-

sereglemente för de kostnader inspektionerna och kontrollerna 
orsakat.  

  
 

18 Prestationer i anslutning till godkännande av utredningsplaner och vägplaner 
   
18.1 Uppgifter i anslutning till godkännandet, stora projekt (>10 mil-

joners projekt)  ..............................................................................  10 000 euro 
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18.2 Uppgifter i anslutning till godkännandet, små och medelstora 

projekt (<10 miljoners projekt)  ...................................................  4 000 euro 
18.3 Ändrande av godkänt beslut  ........................................................  1 000 euro 
18.4 Beslut om förlängning av giltighetstiden för utredningsplan  ......  1 000 euro 
18.5      Beslut om förlängning av giltighetstiden för vägplan  ..................  500 euro 
   
19 Tillstånd som gäller vägtrafik och motordrivna fordon   
   
19.1 Fastställande av användning av trafikanordningar i försökssyfte   110 euro 
19.2 Dispens från de allmänna bestämmelserna om användning av 

trafikanordningar  .........................................................................  110 euro 
   
20 Prestationer i anslutning till ITS-direktivet  
   
20.1 Årsavgift för leverantör av ITS-tjänster  ......................................  1 500 euro 
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Trafikmedicin 
   
 Prestationsavgiften enligt punkt 1.4 tas ut första gången godkän-

nande söks och när godkännandet förnyas. Årsavgiften enligt 
punkt 2.1 tas ut när godkännande söks och därefter kalenderårs-
vis.  

 

   
1 Prestationer gällande personer  
   
1.1 Tillstånd eller intyg som hänför sig till en persons hälsotillstånd   
1.1.1 Tillstånd eller intyg som hänför sig till en persons hälsotillstånd, 

LAPL  ...........................................................................................  60 euro 
1.1.2 Tillstånd eller intyg som hänför sig till en persons hälsotillstånd   120 euro 
1.2 Kopia av tillstånd eller intyg  .......................................................  50 euro 
1.3 Tilläggsavgift utöver tabellpriset för påskyndad behandling av 

ansökan. Påskyndad behandling förutsätter skriftlig förfrågan av 
sökanden, och förfrågningar tas emot beroende på arbetssituat-
ionen. Tilläggsavgift tas ut även om tillstånd inte kan beviljas.  ..  600 euro 

   
1.4 Godkännande av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvår-

den  ...............................................................................................  100 euro 
1.5 Överförande av certifikat till annan stat  ......................................  100 euro 
   
2 Prestationer som hänför sig till organisationer  
   
2.1 Bemyndigande för trafikmedicinskt centrum, årsavgift  ..............  5 000 euro 
2.2 Beslut om dispens gällande fartygsapotek ...................................  500 euro 
   
Prestationer i anslutning till regleringsorganet för järnvägssektorn 
   
1 Bedömningar utförda av regleringsorganet för järnvägssektorn  
   
1.1 Bedömning av den ekonomiska jämvikten eller en omprövning 

av den i fråga om ny internationell persontrafiktjänst på järnväg, 
avgift/arbetstimme  .......................................................................  150 euro 

   
 Dessutom tas det för åtgärden i punkt 1.1 ut eventuella kostna-

der för utredningar som görs av utomstående aktörer och som 
behövs för att producera prestationen. 
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OFFENTLIGRÄTTSLIGA PRESTATIONER SOM AVVIKER FRÅN SJÄLVKOST-
NADSVÄRDET 
   
1 Prestationer för vilka avgift som är lägre än självkostnadsvärdet 

tas ut 
 

   
1.1 Muntligt teoriprov av hälsoskäl  ........................................................  35 euro 
1.2 Muntligt ADR-körtillståndsprov av hälsoskäl  ..................................  50 euro 
1.3 Muntligt prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompe-

tens av hälsoskäl  ...............................................................................  50 euro 
1.4 Behandling av begäran om omprövning som gäller beslut av en 

koncessionsinnehavare, en innehavare av koncession för utbild-
ningsrätt av 
besiktare, den som håller förarexamen, den som håller körtillstånds-
prov eller anordnare av prov för yrkeskompetens  .............................  50 euro 

1.5 Andra intyg som inte prissatts separat  ..............................................  7,50 euro 
1.6 Förhandsavgörande som gäller fordonsskatt, bilskatt eller bränsle-

avgift  .................................................................................................  250 euro 
   
   
   
2 Prestationer för vilka avgift som är högre än självkostnadsvärdet 

tas ut  
   
2.1 Beslut om beviljande av särskilt registreringstecken för fordon  .......  790 euro 
2.2 Provnummerintyg, årsavgift  ..............................................................  210 euro 
2.3 Beslut om beviljande av särskilt registreringstecken för vattenfar-

koster  .................................................................................................  200 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd till undantag från kraven på största tillåtna 

mått och massor för fordon registrerat/ibruktaget i en stat som inte 
hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet  ...........................    180 euro 

2.5 Faktureringstillägg för e-tjänster till organisationer  .........................  10 euro 
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Förkortningar som används i bilagan 

 

LUFTFART 

ACC3 Air Cargo or Mail Carrier operating 

into the Union from a Third Country 

Airport 

transportör av flygfrakt eller flygpost 

till unionen från ett tredjelands flyg-

plats 

AltMoC Alternative Means of Compliance alternativa sätt at uppfylla kraven i 

Europeiska unionens lagstiftning 

AMC Acceptable Means of Compliance allmänna råd för uppfyllande av krav 

enligt Europeiska unionens lagstiftning 

ANS Air Navigation Service flygtrafiktjänst 

AOC Air Operator’s Certificate drifttillstånd 

APL Autogyro Pilot Licence autogiroflygarcertifikat 

ATCO Air Traffic Controller Office flygledare 

ATPL Airline Transport Pilot Licence trafikflygarcertifikat 

ATO Approved Training Organisation godkänd utbildningsorganisation 

ATS Air Traffic Service flygtrafikledningstjänst 

BITD Basic Instrument Training Device utbildningshjälpmedel för grundläg-

gande instrumentflygning 

BPL Balloon Pilot Licence ballongpilotcertifikat 

CPL Commercial Pilot Licence förvärvsflygarcertifikat 

DGR Dangerous Goods Regulations transportbestämmelser för farliga 

ämnen 

FFS Full Flight Simulator flygsimulator 

FISO Flight Information Service Officer AFIS-personal 

FNPT Flight and Navigation Procedures 

Trainer 

utbildningshjälpmedel för flygträning 

och navigationsprocedurer 

FTD Flight Training Device flygutbildningshjälpmedel 

FSTD Flight Simulation Training Device utbildningshjälpmedel för flygsimule-

ring 

GPL Glider Pilot Licence segelflygarcertifikat 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service ambulanshelikopter 

IMC Instrument Meteorological Conditions instrumentväderförhållanden 

IR Instrument Rating instrumentbehörighet 
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JAR Joint Aviation Requirements allmäneuropeiska luftfartsbestämmelser 

LAPL(A/H) Light Aircraft Pilot Licence (aero-

plane/helicopter) 

flygcertificat för lätta luftfartyg (flyg-

plan/helikopter) 

LUC Light UAS operator certificate drifttillstånd för lätta obemannade luft-

fartygssystem 

ME Multi-engine flermotorig 

MEL Minimum Equipment List minimiutrustningslista 

MGPL Motor Glider Pilot Licence motorsegelflygarcertifikat 

MPL Multi-Crew Pilot Licence certifikat för flerpilotsbesättning 

MTOM Maximum Take-Off Mass största tillåtna startmassa 

OL Operating Licence operativ licens 

ORA Organisation Requirements for Aircrew organisationskrav för flygbesättningar 

del-NCC  Kommissionens förordning (EU) nr 

965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga 

VI, Icke-kommersiell flygdrift med 

komplexa motordrivna luftfartyg 

del-SPA  Kommissionens förordning (EU) nr 

965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga V, 

Särskilt godkännande 

del-SPO  Kommissionens förordning (EU) nr 

965/2012 om flygdrift (OPS), Bilaga 

VIII, Specialiserad flygverksamhet 

OTD Other Training Device övriga utbildningshjälpmedel 

POA Production Organisation Approval tillverkningstillstånd 

PPL Private Pilot Licence privatflygarcertifikat 

QTG Qualification Test Guide anvisningar för kvalificeringstest 

SE Single-engine enmotorig 

UAS Unmanned aircraft system obemannat luftfartygssystem 

UPL Ultralight Pilot Licence ultralättflygarcertifikat 

VFR Visual Flight Rules visuellflygreglerna 

SJÖFART 

AFS International Anti-Fouling System Cer-

tificate 

internationellt certifikat om påväxt-

hindrande system 
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Atenförordnin-

gen 

 Europaparlamentets och rådets förord-

ning om transportörens skadeståndsan-

svar i samband med olyckor vid pas-

sagerarbefordran 

BC International Convention on Civil Lia-

bility for Bunker Oil Pollution Damage 

internationella konventionen om ansva-

righet för skada orsakad av förorening 

genom bunkerolja 

BCH Code for the Construction and Equip-

ment of Ships Carrying Dangerous 

Chemicals in Bulk  

koden för konstruktion och utrustning 

av fartyg som transporterar farliga ke-

mikalier i bulk 

CLB Certificate of Insurance or other Finan-

cial Security in Respect of Civil Liabil-

ity for Bunker Oil Pollution Damage 

certifikat som rör försäkring eller annan 

ekonomisk säkerhet avseende civilrätts-

lig ansvarighet för skada orsakad av 

förorening genom olja 

CLC Certificate of Insurance or other Finan-

cial Security in Respect of Civil Liabil-

ity for Oil Pollution Damage 

certifikat som rör försäkring eller annan 

ekonomisk säkerhet avseende civilrätts-

lig ansvarighet för skada orsakad av 

förorening genom olja 

CRA Certificate of Received Application intyg över inlämnad ansökan 

GC Code for the Construction and Equip-

ment of Ships Carrying Liquefied 

Gases in Bulk  

koden för konstruktion och utrustning 

av fartyg som till sjöss transporterar 

kondenserade gaser i bulk 

eGC Code for Existing Ships Carrying Liq-

uefied Gases in Bulk 

koden för existerande fartyg som trans-

porterar kondenserade gaser i bulk 

IAPP International Air Pollution Prevention 

Certificate 

internationellt luftskyddscertifikat 

IBC International Code for the Construction 

and Equipment of Ships Carrying Dan-

gerous Chemicals in Bulk 

internationella koden för sjötransport 

av farliga flytande kemikalier 

IEE International Energy Efficiency Certifi-

cate 

internationellt energieffektivitetscertifi-

kat 

IGC International Code for the Construction 

and Equipment of Ships Carrying Liq-

uefied Gases in Bulk 

internationella koden för konstruktion 

och utrustning av fartyg som transpor-

terar kondenserade gaser i bulk 

IMSBC International Maritime Solid Bulk Car-

goes Code 

internationella koden för sjötransport 

av fasta ämnen i bulk 
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INF The International Code for the Safe 

Carriage of Packaged Irradiated Nu-

clear Fuel, Plutonium and High-Level 

Radioactive Wastes on Board Ships 

internationella koden för säker trans-

port ombord på fartyg av bestrålat kärn-

bränsle, plutonium och högaktivt avfall 

i behållare 

IOPP International Oil Pollution Prevention 

Certificate 

internationellt oljeskyddscertifikat 

ISPP International Sewage Pollution Preven-

tion Certificate 

internationellt föroreningsskyddscertifi-

kat för avloppsvatten 

ISSC International Ship Security Certificate internationellt skyddscertifikat för far-

tyg 

MLC Maritime Labour Convention internationella sjöarbetskonventionen 

Nairobikon-

ventionen 

 internationella konventionen om av-

lägsnande av vrak 

NLS International Pollution Prevention Cer-

tificate for the Carriage of Noxious 

Liquid Substances in Bulk 

internationellt föroreningsskyddscertifi-

kat för transport av skadliga, flytande 

ämnen i bulk 

SEEMP Ship Energy Efficiency Management 

Plan 

fartygsspecifik plan för energieffektivi-

tetshantering 

SMPEP Shipboard Marine Pollution Emergency 

Plan 

beredskapsplan för marina föroreningar 

SOPEP Shipboard Oil Pollution Emergency 

Plan 

beredskapsplan för 

oljeföroreningar 

 

JÄRNVÄGSTRAFIK 

ECM Entity in Charge of Maintenance underhållsansvarig enhet för godsvag-

nar som är införd i materielregistret 

   

ERATV European Register of Authorised Types 

of Vehicles 

Europeiska registret över godkända ty-

per av fordon 

TFÄ  transport av farliga ämnen 

VÄGTRAFIK 

ADR The European Agreement concerning 

the International Carriage of Dangerous 

Goods by Road 

europeiska överenskommelsen om in-

ternationell transport av farligt gods på 

väg 

ATJ  datasystem för fordonstrafiken 
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EKL  vägtransportledare för specialtranspor-

ter 

ITS Intelligent Transport Systems intelligenta transportsystem 

TEN Trans-European transport network Transeuropeiska transportnät 

TFÄ  transport av farliga ämnen 
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