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Statsrådets förordning

Nr 423

om ändring av statsrådets förordning om användningen av radiofrekvenser och om en
frekvensplan

Given i Helsingfors den 12 maj 2010

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från kommunikationsministeriet,
ändras i statsrådets förordning av den 22 december 2009 om användningen av radiofrekven-
ser och om en frekvensplan (1169/2009) 1 § 1 mom., 2 § 2 mom. och bilagans rubrik samt
fogas till bilagan en ny 6 punkt som följer:

1 §

Tillämpningsområde

I denna förordning bestäms om använd-
ningen av de radiofrekvenser (frekvensplan)
som används för sådan koncessionsberoende
televerksamhet som avses i 4 § i kommunika-
tionsmarknadslagen (393/2003), för utövande
av sådan koncessionsberoende televisions-
och radioverksamhet som avses i 7 § i lagen
om televisions- och radioverksamhet
(744/1998) och för produktutveckling, test-
ning och undervisning på dessa frekvensom-
råden.
— — — — — — — — — — — — —

2 §

Televisionsnät

— — — — — — — — — — — — —
På frekvensområdet 470 – 790 MHz an-

vänds sex kanalknippen gemensamt i den
riksomfattande och regionala televisionsverk-
samheten. Av kanalknippena är ett ka-
nalknippe i första hand reserverat för skötseln
av Rundradion Ab:s allmännyttiga verksam-
het och för förmedling av programutbudet
enligt den koncession som beviljats Rundra-
dion Ab. För regional televisionsverksamhet i
regionerna Vasa och Seinäjoki finns ett ka-
nalknippe tillgängligt i vardera regionen.
— — — — — — — — — — — — —

65—2010



Denna förordning träder i kraft den 1 juni
2010.

Åtgärder som verkställigheten av förord-
ningen förutsätter får vidtas innan förord-
ningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 maj 2010

Kommunikationsminister Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman Maaret Suomi
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Bilaga

Begränsningar i användningen av de frekvensområden som fastställts för koncessionsbe-
roende televerksamhet och koncessionsberoende radio- och televisionsverksamhet

— — — — — — — — — — — — —

6 Produktutveckling, testning och undervisning på frekvenser för koncessionsberoende
televisionsverksamhet

På följande geografiska områden H och I finns det begränsningar för koncessionsberoende
televisionsverksamhet:

Område H: Den cirkel vars mittpunkt är 24E5522/60N0950 (KKJ) och radie 10 km.
Begränsningarna gäller följande kommundelar: Esbo och Helsingfors

Område I: Den cirkel vars mittpunkt är 22E2010/602650 (KKJ) och radie 9 km. Begränsning-
arna gäller följande kommundelar: S:t Karins, Lundo, Väståboland, Reso, Rusko och Åbo.

Inom område H får inte den koncessionsbundna televisionsverksamheten på kanalerna 22, 23
och 41 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10
meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televi-
sionskanalerna 22, 23 och 41 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan
för någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på
områdets yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.

Inom område I får inte den koncessionsbundna televisionsverksamheten på kanalerna 38 och
48 föranleda större fältstyrka än 56 dBµV/m (1 % av tiden, 50 % av platserna) mätt på 10
meters höjd från markytan. Produktutveckling, testning och undervisning är tillåten på televi-
sionskanalerna 38 och 48 på sändare placerade på område H på det sättet att inte fältstyrkan för
någon kanal överskrider värdet 78 dBµV/m (50 % av tiden, 50 % av platser) mätt på områdets
yttre gräns på 10 meters höjd från markytan.
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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 424

om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Trafiksäkerhetsverkets av-
giftsbelagda prestationer

Given i Helsingfors den 20 maj 2010

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
ändras bilagan till kommunikationsministeriets förordning av den 22 december 2009 om
Trafiksäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1696/2009) som följer:

Denna förordning träder i kraft den 26 maj 2010.

Helsingfors den 20 maj 2010

Trafikminister Anu Vehviläinen

Konsultativ tjänsteman Sabina Lindström

1580



 Nr 424  
  

 

1581

 
A V G I F T S T A B E L L 

 
2 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN 

 
Luftfartssektorn avgift årsavgift 
 
1.  Tillstånd och godkännanden i samband med flygverksamhet 
 
1.1  Operativ licens (OL) 
 
Flygplan med MTOM högst 5 700 kg/ helikoptrar högst  
3 175 kg ............................................................................................... 1 500 1 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 25 000 kg/  
helikoptrar över 3 175 kg .................................................................... 3 000 2 000 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg................................................. 6 000 4 000 euro 
 
1.2 Drifttillstånd (AOC enligt JAR-/EU-OPS) inkl. godkännande av företagets OM- och 

QM-handböcker (t.ex. minimiutrustningslista) och godkännanden av OM/ 
 QM-förändringar 
 
1-10 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg ................................................. 3 000 2 000 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ................................................................... 7 500 5 000 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................15 000 10 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg......................................................................22 500 15 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg .............30 000 20 000 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............37 500 25 000 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................42 000 28 000 euro 
 
11-25 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg ................................................. 4 500 3 000 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ...................................................................12 500 7 500 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................22 500 15 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg......................................................................33 750 22 500 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg .............45 000 30 000 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............56 250 37 500 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................63 000 42 000 euro 
 
26-50 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg ...................................................6 000 4 000 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ...................................................................15 000 10 000 euro 
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Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................  30 000 20 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg......................................................................  45 000 30 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg .............  60 000 40 000 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............  75 000 50 000 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................  84 000 56 000 euro 
 
Mer än 50 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg .................................................  12 000 8 000 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ...................................................................  30 000 20 000 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................  60 000 40 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg......................................................................  90 000 60 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg .............120 000 80 000 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............150 000 100 000 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................168 000 112 000 euro 
 
Obs 1: Om drifttillståndet berättigar till att utöva flygverksamhet enbart med flygplan i enlig-
het med visuellflygreglerna (VFR), sänks avgifterna i punkt 1.2 med 50 %.  
 
1.3 Nationellt drifttillstånd för varmluftsballonger samt bruksflygtillstånd inkl. godkän-

nande av anvisningar som krävs av företaget (t.ex. minimiutrustningslista) samt för-
ändringar i dem  

 
1-10 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg; också alla luftskepp och  
varmluftsballonger ...............................................................................     750 500 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ..................................................................  1 500 1 000 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................  2 500 1 500 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg......................................................................  5 000 3 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg ...............7 500 4 500 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............10 000 6 500 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................12 500 8 500 euro 
 
Mer än 10 luftfartyg i tillståndet 
 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg; också alla luftskepp och  
varmluftsballonger ...............................................................................  1 500 1 000 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg ...................................................................  3 000 2 000 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ....................................  5 000 3 000 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175 kg.....................................................................10 000 6 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg .............15 000 9 000 euro 
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Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..............20 000 13 000 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.................................................25 000 17 000 euro 
 
1.4 Ändring av drifttillstånd eller bruksflygtillstånd  
 (avlägsnande av uppgifter om luftfartyg, person eller  
 verksamhetsform är avgiftsfritt) 

 avgift 
 
Drifttillstånd: 
Flygplan med MTOM högst 1 000 kg; också alla luftskepp och  
varmluftsballonger ...................................................................................................  250 euro 
Flygplan med MTOM över 1 000 kg men högst 2 700 kg/  
helikoptrar högst 1 000 kg .......................................................................................  300 euro 
Flygplan med MTOM över 2 700 kg men högst 5 700 kg/  
helikoptrar över 1 000 kg men högst 3 175 kg ........................................................  500 euro 
Flygplan med MTOM över 5 700 kg men högst 12 000 kg/  
helikoptrar över 3 175kg..........................................................................................  1 000 euro 
Flygplan med MTOM över 12 000 kg men högst 25 000 kg ..................................  1 500 euro 
Flygplan med MTOM över 25 000 kg men högst 50 000 kg ..................................  2 000 euro 
Flygplan med MTOM över 50 000 kg.....................................................................  2 500 euro 
Ändring av ansvarig person .....................................................................................  100 euro 
 
Bruksflygtillstånd (alla): ..........................................................................................  250 euro 
Ändring av ansvarig person .....................................................................................  100 euro 
 
1.5 Separata godkännanden enligt JAR-/EU-OPS (då AOC-innehavaren  
 för första gången beviljas godkännandet, separat för varje luftfartygstyp) 
 
LVTO (RVR/Vis<150 m), CAT II, IIIA, IIIB, IIIC [1] ..........................................  2 600 euro 
RVSM [1] ...............................................................................................................  2 600 euro 
MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP [1] ........................................................  2 600 euro 
Brant inflygning ......................................................................................................  2 600 euro 
ETOPS [1] ...............................................................................................................  2 600 euro 
HEMS [1].................................................................................................................  5 200 euro 
Tillstånd att transportera farligt gods [1] ................................................................  2 600 euro 
Godkännande av ny flermotorig luftfartygstyp med turbinmotorer [1][2] ..............  5 200 euro 
Tillstånd till företaget att ge grundutbildning för kabinbesättningen samt  
rätt att utfärda kompetensbevis ................................................................................  5 200 euro 
Leasing-godkännande (hyrning av luftfartyg mellan AOC-innehavare) [3] 
a) in- och uthyrning med besättning (wet lease) ......................................................  400 euro 
b) in- och uthyrning utan besättning (dry lease) ......................................................  800 euro 
Övriga tillstånd och godkännanden enligt JAR-/EU-OPS ......................................  800 euro 
 
[1] Antecknas i drifttillståndet 
[2] Då det första luftfartyget av den typ som avses i denna punkt antecknas i tillståndet, tas 
förutom avgiften för den nya luftfartygstypen ut även avgifterna för samtliga nya specialgod-
kännanden som beviljas i detta sammanhang. Avgifterna för specialgodkännanden tas dock 
inte ut när nästa luftfartyg av samma typ antecknas i drifttillståndet. Om ett luftfartyg som ti-
digare antecknats i drifttillståndet beviljas ett specialgodkännande för första gången, tas avgif-
ten ut för specialgodkännandet. 
[3] Ifall både inhyraren och uthyraren har ett drifttillstånd beviljat av Trafiksäkerhetsverket, 
tas avgiften ut endast av inhyraren. 
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1.6  Godkännanden enligt nationella OPS-bestämmelser  
 
Tillstånd att använda enmotoriga turbopropellerflygplan om natten/ i IMC annat  
än enligt speciell VFR..............................................................................................  5 200 euro 
Tillstånd att transportera farligt gods.......................................................................  1 300 euro 
Godkännande att använda utrustning för områdesnavigering..................................  1 300 euro 
RVSM -godkännande .............................................................................................  1 300 euro 
Godkännande av minimiutrustningslista för andra än innehavare av drift- eller  
bruksflygtillstånd (luftfartyg endast i privat bruk) 
MTOM högst 5700 kg .............................................................................................  1 000 euro 
MTOM över 5700 kg...............................................................................................  1 500 euro 
Flyguppvisnings- eller flygtävlingstillstånd ............................................................  300 euro 
Flyguppvisningstillstånd för en enskild flyguppvisning med ett enskilt luftfartyg .  100 euro 
Godkännande av pilot för flyguppvisning ...............................................................  100 euro 
Övriga tillstånd och godkännanden enligt OPS-bestämmelser ...............................  500 euro 
 
1.7 Godkännanden av flygsimulatorer och  
 flygutbildningshjälpmedel avgift årsavgift 
 
Godkännande av en FFS med en variant av luftfartyg och en typ  
av motor ...............................................................................................  23 000 14 000 euro 
Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver  
egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en FFS.........    7 000 4 200 euro 
Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen  
QTG-testning) som läggs till en variant av luftfartyg i en FFS ...........    3 500 2 000 euro 
Godkännande av en FTD 2 eller FTD 3 med en variant av luftfartyg  
och en typ av motor .............................................................................    7 000 4 000 euro 
Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver  
egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en  
FTD 2 eller FTD 3 ...............................................................................    1 700 1 000 euro 
Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning)  
som läggs till en luftfartygsvariant i en FTD 2 eller FTD 3 ................    1 000 600 euro 
Godkännande av en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD med en variant  
av luftfartyg och en typ av motor.........................................................    4 500 2 000 euro 
Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver  
egen QTG-testning) med en typ av motor som läggs till en FTD 1,  
FNPT, BITD eller OTD .......................................................................    1 200 500 euro 
Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen  
QTG-testning) som läggs till en luftfartygsvariant i en FTD 1,  
FNPT, BITD eller OTD .......................................................................       650 300 euro 
 
Godkännande av FSTD-användare ......................................................       100 euro 
 
Obs 2: Avgiften för förstagångsgodkännande omfattar godkännande och myndighetstjänster 
för simulatorn eller flygutbildningshjälpmedlet det första året.  
 
Årsavgiften omfattar förnyande av godkännandet och myndighetstjänsterna för utbildningsh-
jälmedlet under ett år. Årsavgiften omfattar dock inte godkännandeprocesser som föranleds av 
nivåändringar (t.ex. godkännande av en FNPT som FTD 2), utan avgiften tas i sådana fall ut 
till samma belopp som avgiften för förstagångsgodkännande av ett utbildningshjälpmedel på 
högre nivå. 
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Med förstagångsgodkännande avses det första godkännande som görs i enlighet med JAR-
bestämmelserna. Om en FSS redan har beviljats ett bilateralt godkännande i enlighet med 
JAR-bestämmelserna i en stat som är medlem i JAA/EASA (enligt anvisningarna i JAA Ad-
ministrative & Guidance Material, Section Six: Syntetic Training Devices, Part Two: Procedu-
res), så är godkännandet inte ett förstagångsgodkännande (även om det skulle vara första 
gången luftfartsmyndigheten i Finland beviljar godkännande av ett sådant utbildningshjälp-
medel), utan den avgift som då tas ut är densamma som årsavgiften för ett motsvarande ut-
bildningshjälpmedel. 
 
Om ansökan om godkännande görs för två olika nivåer för samma utbildningshjälpmedel 
(t.ex. FNPT och FTD), så är den avgift som tas ut densamma som för ett godkännande för en-
bart den högre nivån. 
 
1.8  Övriga godkännanden och prestationer  avgift 
 
Dispens från flygoperativa bestämmelser, avgift/ansökan .................500 euro 
Ändring av beviljad dispens från flygoperativa bestämmelser ...........  50 euro 
Tilläggsavgift (utöver tabellpriset) för omedelbar behandling av  
ansökan om tillstånd, godkännande eller dispens utanför normal  
tjänstetid på sökandens begäran, avgift/ansökan .................................600 euro 
Godkännande av handboksändringar som inte anknyter till de  
godkännanden som nämns ovan (t.ex. minimiutrustningslista för  
luftfartyg i privat bruk) ........................................................................500 euro 
Prov för flygverksamhetsorganisationens ansvariga person................  30 euro 
 
Obs. 2: De ovan nämnda avgifterna för drifttillstånd och bruksflygtillstånd tas ut enligt den 
tyngsta luftfartygskategorin i tillståndet. Avgiften för ändring av tillståndet bestäms dock på 
basis av det tyngsta luftfartyget som ändringen gäller. 
 
Obs. 3: Årsavgiften omfattar förnyande av tillståndet eller godkännandet samt årliga inspek-
tioner. 
 
Obs. 4: Årsavgifterna tas ut årligen i en rat. Årsavgiften stiger till en högre klass och ska beta-
las genast när antalet luftfartyg eller den största tillåtna startmassan överskrider gränsvärdet. 
Om antalet luftfartyg eller den största tillåtna startmassan minskar under året och underskrider 
gränsvärdet, krediteras detta inte. 
 
 
2.  Tillstånd och godkännanden för utbildningsorganisationer   avgift Årsavgift 
 
2.1  FTO-godkännande (JAR-FCL FTO Approval) 
 
Godkännandet omfattar godkännanden för OM, TM och QM samt  
för en kurs och ett verksamhetsställe ..................................................  4 500 1 000 euro  
- bifogade tilläggskurser (modulkurser), avgift/kurs ...........................     450 100 euro 
- bifogade tilläggskurser (integrerade kurser), avgift/kurs...................     900 100 euro 
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOM över 5 700 kg/ 
flermotoriga helikoptrar, avgift/typ .....................................................  1 000 1 000 euro 
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/  
extra verksamhetsställe ........................................................................  1 500 500 euro 
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2.2  TRTO-godkännande (JAR-FCL TRTO Approval) 
 
Godkännandet omfattar godkännanden för OM, TM och QM samt  
för en kurs och ett verksamhetsställe ..................................................  3 000 1 000 euro 
- avgift för bifogade tilläggskurser, avgift/kurs ...................................     450 100 euro 
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOM över 5 700 kg/  
flermotoriga helikoptrar, avgift/typ .....................................................  1 000 1 000 euro 
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra  
verksamhetsställe .................................................................................  1 500 500 euro 
 
2.3  Godkännanden för typ- och klassbehörighetskurser  avgift 
 
Godkännandet omfattar godkännanden av utbildningsanvisningar  
och utbildningsprogram för en kurs och ett verksamhetsställe ..................................  1500 euro 
- tilläggsavgift för typkurs, flygplan med MTOM över 5 700 kg/  
flermotoriga helikoptrar, avgift/typ ............................................................................  1 500 euro 
- tilläggsavgift enligt antalet elever, avgift/elev..........................................................  50 euro 
- extra elev till godkänd kurs, avgift/elev ...................................................................  50 euro 
- extra luftfartyg till godkänd kurs, avgift/luftfartyg...................................................  50 euro 
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra  
verksamhetsställe ........................................................................................................  500 euro 
 - flygplan eller helikoptrar, enbart övningsflygningar efter typkurs  
i simulator och flygprov..............................................................................................  250 euro  
 
2.4  Nationellt utbildningstillstånd  avgift  årsavgift 
 
Endast teori- eller endast flygutbildning, omfattar en kurs och ett  
verksamhetsställe ................................................................................. 100 100 euro 
Teori- och flygutbildning, omfattar en kurs och ett verksamhetsställe . 200 150 euro 
- tilläggsavgift/kurs som bifogas till certifikatet eller syftar till  
behörighet som antecknas i certifikatet................................................ 50 50 euro 
- tilläggsavgift enligt antalet verksamhetsställen, avgift/extra  
verksamhetsställe ................................................................................. 100 100 euro 
 
2.5  Ändringar i tillstånd och handböcker (OM, TM och QM)  avgift 
 
Handboksändring, avgift/ändringsblankett  500 euro 
Ändring till anvisningar eller utbildningsprogram i anslutning till ett  
nationellt utbildningstillstånd, avgift/ansökan 50 euro 
 
2.6  Ändringar i godkännandecertifikatet eller utbildningstillståndet  avgift 
 
Bifogande av modulkurs till JAR-FCL-godkännandecertifikatet  .............................  450 euro 
Bifogande av integrerad kurs till JAR-FCL-godkännandecertifikatet ........................  900 euro 
Tillägg av verksamhetsställe till JAR-FCL-godkännandecertifikatet.........................  1 500 euro 
Tillägg av flygplan med MTOM högst 5 700 kg eller enmotorig helikopter till  
JAR-FCL-godkännandecertifikatet, avgift/luftfartyg som tilläggs .............................  500 euro 
Tillägg av flygplan med MTOM över 5 700 kg eller flermotorig helikopter  
till JAR-FCL-godkännandecertifikatet, avgift/luftfartyg som tilläggs........................  1 000 euro  
Tillägg av kurs till nationellt utbildningstillstånd ......................................................  50 euro 
Tillägg av verksamhetsställe till nationellt utbildningstillstånd ................................  100 euro  
Ändring eller tillägg av ansvarig person (FCL eller TRG-tillstånd)...........................  100 euro  
Tillägg av markträningsanordning (FCL eller TRG-tillstånd)....................................  100 euro 
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2.7 Godkännande för utbildning för flygtrafikledningstjänst  
 (ATS) avgift  årsavgift 
 
Godkännande för behörighetsutbildningsorganisation, omfattar  
godkännande av ett utbildningsprogram eller en kurs  
verksamhetsställe .................................................................................  4 000 2 500 euro 
 
Kurs som kräver godkännande, avgift/kurs .........................................  1 500 euro 
 
2.8  Ändringar i godkännandet för ATS-utbildning 
 
Ändring som kräver godkännande .......................................................    500/kpl 
 
2.9  Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation  avgift  årsavgift 
 
Godkännande för grundutbildning, omfattar godkännanden av  
MTOE, en certifikatkategori och ett verksamhetsställe.......................  3 500 1 500 euro 
Godkännande för typutbildning, omfattar godkännanden av  
MTOE, en typkurs och ett verksamhetsställe ......................................  2 500 1 500 euro 
 
2.10  Ändringar till godkännandet för Del 147/66-utbildning 
 
- tillägg av utbildningskategori till grundutbildningsgodkännandet ...  2 500 euro 
- tillägg av kurs till typutbildningsgodkännandet ...............................  2 500 euro 
 
2.11  Del 66/typkurs-/CR-godkännande 
 
- flygplan med MTOM högst 5 700 kg eller enmotoriga helikoptrar . .   600 euro 
- flygplan med MTOM över 5 700 kg eller flermotoriga helikoptrar .. .1 000 euro  
 
2.12  Nationellt utbildningstillstånd för taxningsbehörighet ......... .   400 200 euro 
 
2.13  Konvertering av nationella behörigheter till Del 66-certifikat 
 
Godkännande av konverteringsrapport ...............................................     500 euro 
Utarbetande av rapport om tillgodoräknande av prov .........................     700 euro 
 
2.14  Behandling av dispensansökningar 
 
Behandling av dispensansökan, JAR-FCL-krav, avgift/ansökan ........ .   500 euro 
Behandling av dispensansökan, nationella bestämmelser, avgift/  
ansökan ................................................................................................     100 euro 
 
Obs. 5: Årsavgiften omfattar förlängning av tillståndet eller godkännandet samt årliga inspek-
tioner. När det gäller utbildningsorganisationer för Del 147/66-utbildning innehåller årsavgif-
ten godkänd handbok/ ändringar i godkännandet av en kurs 
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3.  Teori- och flygprov 
 
3.1  Avgifter för teoriprov 
 
Andra än PPL, avgift/delprov ..............................................................   26 euro  
PPL, avgift/delprov .............................................................................   10 euro  
Ansvarig person för en organisation ...................................................   30 euro  
Behandling av anvisning om rättelseyrkande som fogas till  
teoriprov...............................................................................................   42 euro  
 
3.2  Avgifter för flygprov och kompetenskontroller 
 
Flygprov eller kompetenskontroll........................................................ 300 euro 
Tilläggsavgift för genomförande av fler än ett flygprov/ 
en kompetenskontroll på samma gång................................................. 150 euro 
Omtagning av underkänt flygprov eller kompetenskontroll ............... 150 euro 
Auktorisation för kompetenskontroll genom undantagsförfarande ..... 100 euro 
 
Obs. 6: Övervakade lärdomsprov och kunskapsbedömningar som anknyter till lärarbefogenhe-
ter och lärarbehörigheter likställs med flygprov och kompetenskontroller. 
 
 
4.  Certifikat och behörigheter 
 
4.1  Professionella certifikat 
  
Trafikflygarcertifikat (ATPL).............................................................. 250 euro 
Förvärvsflygarcertifikat (CPL) med eventuella enmotor-, flermotor-  
eller instrumentbehörigheter ................................................................ 250 euro 
Tillägg av typbehörighet, typinstruktörsbehörighet eller behörighet  
för flerpilotsbesättning ........................................................................ 250 euro 
Tillägg av andra behörigheter ............................................................. 100 euro  
Flygledarcertifikat/ kompetensbevis för flyginformatör...................... 250 euro 
Kompetensbevis för flygledarelev ....................................................... 100 euro 
Tillägg av behörighet eller anteckning till flygledarcertifikat/  
kompetensbevis för flyginformatör...................................................... 200 euro 
Nationellt certifikat för flygteknisk underhållspersonal ...................... 150 euro 
Del 66-certifikat för luftfartygsunderhåll............................................. 150 euro 
Ny behörighet eller klass till Del 66-underhållscertifikat .................... 100 euro 
Ny behörighet eller klass till Del 66-underhållscertifikat .................... 100 euro 
Validering av certifikat (validation of license) .................................... 250 euro 
Instruktörsbefogenhet eller instruktörsauktorisation  
(MCCI, SFI, STI)................................................................................. 250 euro 
Utvidgande av instruktörsbefogenhet eller instruktörsauktorisation  
(MCCI, SFI, STI)................................................................................. 250 euro 
Avlägsnande av begränsning från behörighet...................................... 100 euro 
 
4.2  Övriga certifikat 
 
PPL, GPL, MGPL, UPL, AGL, BPL .................................................. 100 euro 
Flygelevcertifikat ................................................................................   30 euro 
Beviljande av radiotelefonistbehörighet utan giltigt certifikat.............   50 euro 
Tillägg av behörighet ..........................................................................   50 euro 
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Avlägsnande av begränsning från behörighet......................................   50 euro 
Validering av certifikat (validation of license) .................................... 100 euro 
 
4.3  Medicinskt intyg..........................................................................   50 euro 
 
4.4 Förnyande av utgången behörighet/anteckning eller  
 förlängning av giltighet ...............................................................    50 euro 
 
4.5  Övriga avgifter 
 
Tilläggsavgift (utöver tabellpriset) för påskyndad behandling av  
ansökan om certifikat eller medicinskt intyg på sökandens begäran,  
om ansökan prövas senast följande arbetsdag efter att den har  
inlämnats. Tilläggsavgiften tas ut även om certifikatet eller det  
medicinska intyget inte kan beviljas. ................................................... 500 euro 
 
Befogenhet eller auktorisation att fungera som utbildare för  
flyginstruktörer (FIFI) inom verksamhet som uppfyller  
JAR-FCL-kraven ................................................................................. 100 euro  
Behörighet för bogserings- eller skogsbrandsflyginstruktör................   50 euro  
Tillägg av anteckning om språkkunskaper ..........................................   50 euro  
Behandling av dispensansökan som gäller Del 66-certifikatet så  
att det i samband med behandlingen görs en ny framställning  
om AMC .............................................................................................. 500 euro 
Beslut om dispens/ tillgodoräknande som gäller professionellt  
certifikat, behörighetsbevis, befogenhet eller auktorisation ................ 200 euro 
Dispensbeslut som gäller annat certifikat, befogenhet eller  
auktorisation......................................................................................... 100 euro 
Nytt certifikat i stället för försvunnet original .....................................   50 euro  
Nytt flygelev- eller flygledarelevcertifikat i stället för försvunnet  
original .................................................................................................   25 euro  
Nytt medicinskt intyg i stället för försvunnet original .........................   25 euro  
Besättningskort (Crew Member Certificate) ....................................... 100 euro 
Bevis till certifikatinnehavaren om giltiga certifikat, behörigheter  
och medicinska intyg ...........................................................................   50 euro 
 
Obs. 7: För återutfärdande av certifikatet utan att dess befogenheter förändras tas det ut sam-
ma avgift som enligt punkt 4.1 eller 4.2 tas ut för behandling av ny ansökan/utfärdande av cer-
tifikat. I fråga om förnyande av certifikaten GPL, MGPL, UPL, AGL och BPL tillämpas av-
giften enligt punkt 4.4. 
 
För särskilt förnyande av certifikat (utan att dess befogenheter förändras) tas en avgift ut enligt 
punkt 4.1, 4.2, 4.4 eller 4.6 för behandling av ny ansökan/ beviljande av certifikat. I fråga om 
förnyande av certifikaten GPL, MGPL, UPL, AGL och BPL tillämpas avgiften enligt punkt 
4.4. 
 
I fall certifikatsinnehavaren har flera certifikat, tas en avgift ut enligt punkterna 4.1, 4.2 eller 
4.4 för varje separat utskrivet certifikat. 
 
För förlängning eller förnyande av instruktörsbefogenhet eller instruktörsauktorisation eller 
anteckning tas det ut avgift enligt punkt 4.4. 
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Påskyndad behandling av certifikatet/det medicinska intyget är en tilläggstjänst, och tillhanda-
hållandet av denna tjänst är beroende av tillgängliga resurser. På grund av detta kan bara ett 
sådant begränsat antal ansökningar som inte äventyrar den normala behandlingsprocessen tas 
till påskyndad behandling. 
 
4.6  Certifikat och behörighetsbevis för flygtrafiktjänstpersonal 
 
Behörighetsbevis för AFIS-personal.................................................... 250 euro 
Flygledarelevcertifikat ......................................................................... 100 euro 
Tillägg av behörighet eller anteckning till flygledarelevcertifikat....... 100 euro 
Tillägg av behörighet eller anteckning till flygledarcertifikat eller  
behörighetsbevis för AFIS-personal samt förnyande av behörighet/ 
anteckning eller förlängning av giltighet ............................................. 250 euro 
 
Obs. 8: I fråga om de avgifter som inte nämns särskilt i denna punkt iakttas avgifterna enligt 
punkt 4.3 och 4.5. 
 
I avgiften för tillägg av ny behörighet eller anteckning samt av förnyande av utgången behö-
righet eller anteckning ingår avgiften för utskrift av nytt certifikat eller kompetensintyg.  
 
För särskild utskrift av certifikat eller behörighetsbevis (utan att dess befogenheter förändras) 
tas det ut avgift för behandling av ny ansökan/ beviljande av nytt certifikat eller nytt kompe-
tensintyg. 
 
 
 
5.  Flygtrafiktjänst, flygplatser och flyghinder  avgift  årsavgift 
 
Grundavgift för organisation för flygtrafikledningstjänst enligt antalet anställda i  
ATS-personalen  
Kategori I - 1-10 ..................................................................................................  10 000 euro 
Kategori II - 11-20 ...............................................................................................  40 000 euro  
Kategori III - 26-50 ..............................................................................................  80 000 euro  
Kategori IV - 51-75 ..............................................................................................  130 000 euro  
Kategori V - 76-100 .............................................................................................  200 000 euro  
Kategori VI - 101-150 ..........................................................................................  350 000 euro 
Kategori VII – 151-200 ........................................................................................  500 000 euro  
Kategori VIII över 200 ........................................................................................  700 000 euro 
 
Övervakningsavgift enligt ATS-enhetens storlek  
Avgift/10 årsanställda ...........................................................................................  2 200 euro 
 
Dispens från luftfartsbestämmelse för ATS-organisation, avgift/ansökan   300 euro 
 
Övervakningsavgift för flygmätningsorganisationer..........................................    6 000 euro 
 
Övervakningsavgift för andra organisationer för flygtrafiktjänst....................    6 000 euro 
 
Övervakningsavgift för trafikflygplatser 
Trafikflygplats, 2xCAT II........................................................................................  60 000 euro 
Trafikflygplats, CAT II............................................................................................  30 000 euro 
Trafikflygplats CAT I ..............................................................................................  12 000 euro 
Trafikflygplats, icke-precision.................................................................................  6 000 euro 



 Nr 424  
  

 

1591

 
Tillstånd och godkännanden för Trafikflygplatser  
Första godkännande .............................................................................3 500 euro 
Byggnadstillstånd för startbana eller förlängning................................2 500 euro 
Dispens ................................................................................................1 500 euro 
Annat tillstånd......................................................................................1 500 euro 
 
Övervakningsavgift för övriga flygplatser.......................................   100 euro 
 
Tillstånd och godkännanden för andra flygplatser 
Byggnadstillstånd.................................................................................   600 euro  
Tillstånd till drift av flygplats ..............................................................   600 euro  
Dispens ................................................................................................   400 euro  
Annat tillstånd......................................................................................   400 euro  
 
Flyghindertillstånd.............................................................................   150 euro  
 
Förbjudande eller begränsning på ansökan av luftfart eller  
verksamhet som äventyrar flygsäkerheten, avgift/ansökan...........   250 euro 
 
Tillstånd att flyga inom ett förbjudet eller farligt område  
eller ett restriktionsområde, avgift/ansökan....................................   150 euro 
 
 
6.  Luftfartyg och flygmateriel 
 
6.1.  Luftfartygsunderhåll  Första avgift Årsavgift 
 
I) Godkännande enligt Del M kapitel G 
1. För varje godkännande tas det ut en första avgift och en årlig avgift enligt luftfartygets 
största tillåtna startvikt eller antalet motorer enligt följande: 
 
Kategori av luftfartyg  
Flygplan, MTOM högst 1 000 kg ........................................................     200 200 euro  
Flygplan, MTOM 1 001-2 730 kg........................................................     800 800 euro  
Flygplan, MTOM 2 731-5 700 kg........................................................  2 000 2 000 euro  
Flygplan, MTOM 5 701-20 000 kg......................................................  4 400 4 400 euro  
Flygplan, MTOM 20 001-35 000 kg....................................................  6 200 6 200 euro  
Flygplan, MTOM 35 001-55 000 kg....................................................  8 000 8 000 euro  
Flygplan, MTOM 55 001-100 000 kg..................................................  9 800 9 800 euro  
Flygplan, MTOM 100 001-200 000 kg................................................13 300 13 300 euro  
Flygplan, MTOM 200 001-300 000 kg................................................15 100 15 100 euro  
Flygplan, MTOM 300 001-400 000 kg................................................16 900 16 900 euro  
Flygplan, MTOM 400 001-500 000 kg................................................18 700 18 700 euro  
Flygplan, MTOM 500 001-600 000 kg................................................20 500 20 500 euro  
Helikoptrar, MTOM över 3 175 kg eller flermotoriga.........................  4 400 4 400 euro  
Helikoptrar, MTOM högst 3 175 kg  ..................................................  2 000 2 000 euro  
Andra luftfartyg ...................................................................................     200 200 euro 
 
2. För varje tillstånd för granskning av luftvärdighet som antecknats i godkännandecertifikatet 
tas det ut en avgift för det första godkännandet och därefter en årlig övervakningsavgift enligt 
luftfartygets största tillåtna startvikt eller antalet motorer enligt följande: 
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Kategori av luftfartyg 
Flygplan, MTOM högst 1 000 kg ........................................................    100 100 euro 
Flygplan, MTOM 1 001-2 730 kg........................................................    400 400 euro  
Flygplan, MTOM 2 731-5 700 kg........................................................    900 900 euro 
Flygplan, MTOM 5 701-20 000 kg...................................................... 1 300 1 300 euro  
Flygplan, MTOM 20 001-35 000 kg.................................................... 1 700 1 700 euro 
Flygplan, MTOM 35 001-55 000 kg.................................................... 2 200 2 200 euro 
Flygplan, MTOM 55 001-100 000 kg.................................................. 2 700 2 700 euro 
Flygplan, MTOM 100 001-200 000 kg................................................ 3 200 3 200 euro  
Flygplan, MTOM 200 001-300 000 kg................................................ 3 600 3 600 euro 
Flygplan, MTOM 300 001-400 000 kg................................................ 4 000 4 000 euro 
Flygplan, MTOM 400 001-500 000 kg................................................ 4 400 4 400 euro 
Flygplan, MTOM 500 001-600 000 kg................................................ 4 900 4 900 euro 
Helikoptrar, MTOM över 3 175 kg eller flermotoriga......................... 1 300 1 300 euro 
Helikoptrar, MTOM högst 3 175 kg ...................................................    900 900 euro 
Andra luftfartyg ...................................................................................    100 100 euro 
 
3. För godkännande av varje underhållsprogram tas det ut en första avgift och en årlig avgift 
enligt luftfartygets största tillåtna startvikt eller antalet motorer enligt följande: 
 
Kategori av luftfartyg  
Flygplan, MTOM högst 1 000 kg ........................................................     200 0 euro  
Flygplan, MTOM 1 001-2 730 kg........................................................     800 0 euro  
Flygplan, MTOM 2 731-5 700 kg........................................................  2 000 2 000 euro  
Flygplan, MTOM 5 701-20 000 kg......................................................  4 400 4 400 euro  
Flygplan, MTOM 20 001-35 000 kg....................................................  6 200 6 200 euro  
Flygplan, MTOM 35 001-55 000 kg....................................................  8 000 8 000 euro  
Flygplan, MTOM 55 001-100 000 kg..................................................  9 800 9 800 euro  
Flygplan, MTOM 100 001-200 000 kg................................................13 300 13 300 euro  
Flygplan, MTOM 200 001-300 000 kg................................................15 100 15 100 euro  
Flygplan, MTOM 300 001-400 000 kg................................................16 900 16 900 euro  
Flygplan, MTOM 400 001-500 000 kg................................................18 700 18 700 euro  
Flygplan, MTOM 500 001-600 000 kg................................................20 500 20 500 euro  
Helikoptrar, MTOM över 3 175 kg eller flermotoriga.........................  4 400 4 400 euro  
Helikoptrar, MTOM högst 3 175 kg ...................................................  2 000 2 000 euro  
Andra luftfartyg ...................................................................................     200 0 euro 
 
I de kategorier där det inte tas ut någon årsavgift tas det ut en behandlingsavgift på 100 euro 
för godkännande av ändringar i underhållsprogrammet. 
 
 
Obs. 9: Avgiften tas ut av den som ansöker om godkännande av underhållsprogrammet eller 
ändringen. Om en organisation som svarar för fortsatt luftvärdighet ansöker om godkännande i 
stället för den som äger luftfartyget, tas någon avgift inte ut av ägaren. För indirekt godkän-
nande av ett underhållsprogram tas det inte ut någon avgift. 
 
 
 
 
4. Godkännande för organisation som arbetar under kvalitetssystemet  
och har antecknats i godkännandecertifikatet, avgift/varje första  
godkännande och årlig granskningsavgift/anteckning.............................................  1 300 euro 
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II) Godkännande enligt Del 145 ....................................................... .Första avgift/årsavgift 
a) underhåll av luftfartyg (A-rättigheter) kategori 
A2-flygplan, MTOM högst 5 700 kg................................................................1 000 euro  
A1-flygplan, MTOM 5 701-20 000 kg .............................................................2 300 euro  
A1-flygplan, MTOM 20 001-35 000 kg ...........................................................3 200 euro 
A1-flygplan, MTOM 35 001-55 000 kg ...........................................................4 100 euro 
A1-flygplan, MTOM 55 001-100 000 kg .........................................................5 000 euro 
A1-flygplan, MTOM 100 001-200 000 kg .......................................................5 900 euro  
A1-flygplan, MTOM 200 001-300 000 kg .......................................................6 800 euro  
A1-flygplan, MTOM 300 001-400 000 kg .......................................................7 700 euro  
A1-flygplan, MTOM 400 001-500 000 kg .......................................................8 600 euro 
A1-flygplan, MTOM 500 001-600 000 kg .......................................................9 500 euro 
A3-helikoptrar, MTOM över 3 175 kg eller flermotoriga ................................2 300 euro 
A3-helikoptrar, MTOM högst 3 175 kg............................................................1 000 euro 
A4-luftfartyg, övriga luftfartyg ........................................................................  600 euro 
 
Obs. 10: Avgiften tas ut för varje viktgrupp, om luftfartyg av denna kategori har antecknats i 
godkännandecertifikatet. 
 
b) underhåll av motorer (B-rättigheter)  
kategori B1, turbinmotorer................................................................................3 500 euro  
kategori B2, kolvmotorer ..................................................................................  800 euro  
kategori B3-APU, hjälpkraftaggregat ...............................................................3 500 euro  
 
Obs. 11: Avgiften tas ut för varje motorkategori, om motorer av denna kategori har antecknats 
i godkännandecertifikatet. 
 
c) underhåll av andra delar av utrustningar än hela motorer eller APU (C-rättigheter)  
kategori 
C1-C20 andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU, första  
avgift och årsavgift/st........................................................................................  300 euro  
 
Obs. 12: Avgiften tas ut för varje kategori av utrustning som antecknats i godkännandecertifi-
katet. 
 
d) särskilda arbeten (D-rättigheter) .............................................................1 300 euro 
 
III ) Godkännande enligt del M kapitel F 
a) underhåll av luftfartyg (A-rättigheter) 
 
kategori 
A2-flygplan, MTOM högst 5 700 kg ...............................................................1 000 euro  
A2-flygplan, MTOM högst 2 730 kg................................................................  800 euro 
A3-helikoptrar, enmotoriga, MTOM över 3 175 kg .........................................1 200 euro 
A3-helikoptrar, enmotoriga, MTOM högst 3 175 kg........................................1 000 euro 
A4-luftfartyg, övriga luftfartyg ........................................................................  600 euro 
 
 
Obs. 13: Avgiften tas ut för varje viktgrupp, om luftfartyg inom denna kategori har antecknats 
i godkännandecertifikatet. 
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b) underhåll av motorer (B-rättigheter)  
 
kategori 
kategori B1, turbinmotorer................................................................................3 500 euro 
kategori B2, kolvmotorer ..................................................................................  800 euro 
kategori B3-APU, hjälpkraftaggregat ...............................................................3 500 euro 
 
Obs. 14: Avgiften tas ut för varje kategori av motor, om motorer av denna kategori har an-
tecknats i godkännandecertifikatet. 
 
c) underhåll av andra delar av utrustningar än hela motorer eller APU (C-rättigheter)  
kategori 
C1-C20, andra delar och utrustningar än hela motorer eller APU,  
första avgift och årsavgift/st..............................................................................  300 euro 
 
Obs. 15: Avgiften tas ut för varje kategori av utrustning som antecknats i godkännandecertifi-
katet.  
 
särskilda arbeten (D-rättigheter) ..................................................................1 300 euro 
 
e) begränsade tillstånd 
Tillstånd för vägning av luftfartyg, MTOM högst 1000 kg..............................  200 euro 
Tillstånd för kontroll av räddningsfallskärm ....................................................  200 euro 
 
Obs. 16: För rättigheter som tilläggs till godkännande som avses i punkterna II och III (Del 
145-godkännande och Del M kapitel F-godkännande) tas samma avgift ut som för det första 
godkännandet.  
 
Obs. 17: För varje extra verksamhetsställe tas av innehavaren av godkännanden som avses i 
punkterna II och III ut en avgift på 25 procent av avgiften för rättigheterna för detta verksam-
hetsställe. Ifall verksamhetsstället endast har rättigheter till linjeunderhåll, är avgiftens storlek 
10 procent av avgiften för rättigheterna för detta verksamhetsställe. 
 
IV ) Nationella godkännanden  Avgift/prestation 
Godkännande för flygverkstad enligt AIR M13-1............................................5 000 euro 
Utvidgande av AIR M13-1-godkännandet........................................................  390 euro 
Godkännande för underhållsföretag enligt AIR M13-2....................................1 100 euro 
Utvidgande av AIR M13-2-godkännandet........................................................  150 euro 
 
V) Övriga avgifter i anslutning till Bilaga II om underhåll, modifiering och 
konstruktion av luftfartyg i EASA-förordningen 
Tillstånd till enskilt luftfartyg eller enskild utrustning .....................................  100 euroa 
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6.2  Luftvärdighetsövervakning 
 
a) luftfartyg i vilkas luftvärdighetsövervakning Trafiksäkerhetsverket assisteras av  
Suomen Ilmailuliitto - Finlands flygförbund ry  
 
 första lv-bevis/ första flygtillstånd årsavgift 
 
Grundavgift........................................................................................... 50   
 
b) luftfartyg, MTOM högst 2 730 kg  
Grundavgift........................................................................................... 50 25 euro 
Tilläggsavgift för varje hela 100 kg av MTOM.................................... 20 10 euro 
 
c) luftfartyg, MTOM högst 2 731-5 700 kg 
Grundavgift........................................................................................... 500 250 euro 
Tilläggsavgift för varje hela 100 kg av MTOM.................................... 20 10 euro 
 
d) luftfartyg, MTOM över 5 700 kg  
Grundavgift........................................................................................... 1 625 975 euro 
Tilläggsavgift för varje hela 1000 kg av MTOM.................................. 98 46 euro 
 
e) övriga luftvärdighetsavgifter 
Godkännande av modifieringsarbete  (pris/h).......................................  108 euro 
 
Övriga luftvärdighetsuppgifter  avgift 
a) Granskning eller besiktning av luftvärdighet enligt AIR M16-1 
Granskning eller besiktning av luftfartyg som avses i punkt a)........................  100 euro 
Granskning eller besiktning av luftfartyg som avses i punkt b) .......................  400 euro 
Granskning eller besiktning av luftfartyg som avses i punkt c)........................  600 euro 
Granskning eller besiktning av luftfartyg som avses i punkt d) .......................1 200 euro 
b) Granskning av luftvärdighet enligt Del M 
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt a)...........................  200 euro 
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt b)...........................  800 euro 
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt c)...........................1 200 euro 
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg som avses i punkt d)...........................2 400 euro 
 
Bevis om luftvärdighetsgranskning på basis av rekommendationsrapport  
för luftfartyg som avses i punkt a) ....................................................................  50 euro 
Bevis om luftvärdighetsgranskning på basis av rekommendationsrapport  
för luftfartyg som avses i punkt b), c) och d)....................................................  100 euro 
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt a)......  100 euro 
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt b)......  300 euro 
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt c)......  600 euro 
Granskning för exportluftvärdighetsbevis, luftfartyg som avses i punkt d)......1 200 euro 
Nytt luftvärdighetsbevis, bevis om luftvärdighetsgranskning (ARC) eller  
tillstånd i stället för försvunnet original............................................................  50 euro 
 
Obs. 18: För granskning av luftfartyg importerade från ett land utanför EU-området enligt 
EASA AMC M.A:904(a)2 tas det ut direkta arbets- och verktygskostnader, resekostnader, 
dagtraktaments- och logikostnader samt andra eventuella direkta kostnader. 
 
Obs. 19: Då luftfartyget i samband med omregistrering beviljas ett nytt luftvärdighetsbevis, tas 
det ut motsvarande avgift som för beviljande av nya luftvärdighetsbevis. 
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Obs. 20: Tillfälliga flygtillstånd är avgiftsfria. 
 
 Första inspektion/årsavgift 
6.3.  Godkännande för tillverkningsorganisation (POA) ............................16 500 euro 
 
7.  Luftfartygsregistret 
 
Registreringsbevis.............................................................................................     150 euro 
Registreringsbevis på grund av ägarens namnändring......................................       60 euro 
Interimistiskt registreringsbevis........................................................................       60 euro 
Nytt registreringsbevis i stället för försvunnet original ....................................       50 euro 
Fastställande av inteckning...............................................................................     100 euro 
Förnyande och dödande av inteckning .............................................................       60 euro 
Ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt................................................       60 euro 
Gravationsbevis eller annat bevis i anslutning till registrerade uppgifter eller  
registerutdrag ....................................................................................................       60 euro 
Årlig avgift för upprätthållande av luftfartygsregistret för luftfartyg som  
antecknats i registret .........................................................................................       60 euro 
 
Obs. 21: Den årliga avgiften för upprätthållande av luftfartygsregistret tas inte ut för det år då 
luftfartyget för första gången antecknas i registret. 
 
  avgift/år 
8. Luftfartsskydd 
Godkännande av känd avsändare......................................................................     100 euro 
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3 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN 
 
Sjöfartssektorn 
 
SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER 
 
1  Säkerhetscertifikat 
 
1.1 Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg................................................................  184 euro 
1.2 Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg.....................................................  184 euro 
1.3 Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg.........................................................  184 euro 
1.4 Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg..................................................................  184 euro 
1.5 Lastlinjecertifikat ..................................................................................................  184 euro 
1.6 Fartygsdispenser och dispenscertifikat .................................................................  277 euro 
1.7 Ändring av giltighetstiden för dispens ..................................................................  92 euro 
1.8 Överensstämmelseintyg (redare), utrikesfart ........................................................  184 euro 
1.9 Överensstämmelseintyg (redare), inrikesfart ........................................................  92 euro 
1.10 Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg), utrikesfart .....................  184 euro 
1.11 Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg), inrikesfart .....................  92 euro 
1.12 Passagerarfartyg i inrikesfart, säkerhetscertifikat ...............................................  92 euro 
1.13 Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och över.......................................  92 euro 
1.14 Övriga säkerhetscertifikat ...................................................................................  184 euro 
1.15 Lastsäkringsmanual, godkännande .....................................................................  461 euro 
1.16 Lastsäkringsmanual, förnyad bedömning ...........................................................  184 euro 
1.17 Nytt intyg eller ny handling på grund av att fartygets namn, hemort eller  
motsvarande uppgifter ändrats eller tillagts ................................................................  92 euro 
1.18 Övriga intyg och beslut.......................................................................................  92 euro 
 
Enskilda sidor i lastsäkringsmanualen rättas avgiftsfritt om det sker i syfte att uppdatera kon-
taktuppgifter eller av motsvarande orsaker. 
 
2  Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön 
 
2.1 IAPP-certifikat ......................................................................................................  184 euro 
2.2 IOPP-certifikat för tankfartyg ...............................................................................  184 euro 
2.3 IOPP-certifikat för annat fartyg ............................................................................  184 euro 
2.4 ISPP-certifikat.......................................................................................................  184 euro 
2.5 CLC-certifikat .......................................................................................................  184 euro 
2.6. CLB-certifikat ......................................................................................................  184 euro 
2.7 Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden........................................................  184 euro 
2.8 Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden................................................................  461 euro 
2.8 NLS-certifikat .......................................................................................................  92 euro 
2.9 Fartygsavfallsdispens............................................................................................  92 euro 
2.11 Inspektion av (fullständig) procedurmanual .......................................................  922 euro 
2.12 Inspektion av (förenklad) procedurmanual .........................................................  461 euro 
2.13 Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP) ......................................  461 euro 
2.14 Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP) ...................................  184 euro 
2.15 Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP), inspektion ...................  461 euro 
2.16 Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP), uppdatering.................  184 euro 
2.17 Certifikat för fartyg som transporterar INF-last..................................................  184 euro 
2.18 Beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last, inspektion .....................  461 euro 
2.19 Beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last, uppdatering...................  184 euro 
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2.20 Dispens för transport av farligt gods...................................................................  277 euro 
2.21 Certifikat för transport av farligt gods ................................................................   
2.21.1 Vid utfärdande av certifikat för första gången, grundavgift ............................  184 euro 
2.21.2 Vid utfärdande av certifikat för första gången, tilläggsavgift för varje  
enskilt lastutrymme ....................................................................................................  92 euro 
2.21.3 Ändring i lastutrymme .....................................................................................  92 euro 
2.21.4 Förnyande av certifikat ....................................................................................  92 euro 
2.21.5 Dispens för lastutrymme ..................................................................................  277 euro 
2.22 Nytt intyg eller ny handling på grund av att fartygets namn, hemort eller  
motsvarande uppgifter ändrats eller tillagts ...............................................................  92 euro 
2.23 Övriga intyg och beslut.......................................................................................  92 euro 
 
3  Mätbrev och dräktighetsbevis 
 
3.1 En avgift på 0,08 euro, multiplicerad med fartygets bruttodräktighet, tas ut för mätbrev 
samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land som inte har ingått 1969 års 
internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982). 
Avgiften är dock minst 190 euro. 
 
3.2 För mätbrev eller dräktighetsbevis som förnyas på grund av att fartygets namn, hemort el-
ler motsvarande uppgifter ändrats eller tillagts tas det ut 92 euro.  
 
4  Godkännande av stabilitetsuppgifter 
 
4.1 Passagerarfartyg, nybygge ....................................................................................  738 euro 
4.2 Lastfartyg, nybygge ..............................................................................................  738 euro 
4.3. Läckstabilitet och intyg enligt Stockholmsöverenskommelsen ...........................  738 euro 
4.4 Systerfartyg...........................................................................................................  247 euro 
4.5 Ombyggnad...........................................................................................................  461 euro 
4.6 Periodiskt krängningsprov ....................................................................................  247 euro 
4.7 Stabilitetskalkyler för litet lastfartyg (under 80 m)...............................................  461 euro 
4.8 Tillstånd för lastning av spannmål ........................................................................  461 euro 
4.9 Godkännande av enskilt lastfall ............................................................................  184 euro 
4.10 Övriga intyg och beslut.......................................................................................  92 euro 
 
5 Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar 

som hänför sig till bemanning och behörighet 
 
5.1 Förhandsutlåtande om bemanningen eller bemanningscertifikat 
5.1.1 Utrikesfart ..........................................................................................................  184 euro 
5.1.1 Utrikesfart, förnyande ........................................................................................  92 euro 
5.1.1 Inrikesfart...........................................................................................................  92 euro 
5.1.1 Inrikesfart, förnyande.........................................................................................  46 euro 
5.1.5 Om bemanningscertifikatet motsvarar förhandsutlåtandet tas hälften av den  
ovan nämnda avgiften ut för bemanningscertifikatet. 
5.2 Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev för vaktman, däcksman,  
fartygskock och fartygsservitör...................................................................................  92 euro 
5.3 Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev för vaktman, däcksman,  
fartygskock och fartygsservitör, förnyande ................................................................  46 euro 
5.4 Certifikat över specialbehörighet och förnyande av det .......................................  46 euro 
5.5 Dispens för högre befattning.................................................................................  277 euro 
5.6 Behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och fartygsservitör ..........  46 euro 
5.7 Intyg över skepparutbildning för inrikes tjänst och fyra månaders sjötjänst ........  92 euro 
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5.8 Internationellt förarbrev för fritidsbåt ...................................................................  92 euro 
5.9 Internationellt förarbrev för fritidsbåt, förnyande.................................................  46 euro 
5.10 Förabrev för hyresbåt..........................................................................................  92 euro 
5.11 Behörighetsintyg för VTS-operatör ....................................................................  92 euro 
5.12 Dispens av hälsoskäl, förnyande.........................................................................  46 euro 
5.13 Anteckning om godkänd grundutbildning för VTS-chefer.................................  46 euro 
5.14 Dispens av hälsoskäl ...........................................................................................  92 euro 
5.15 Dispens av hälsoskäl, förnyande.........................................................................  46 euro 
5.16 STCW-behörighetsintyg .....................................................................................  92 euro 
5.17 STCW-behörighetsintyg, förnyande ...................................................................  46 euro 
5.18 Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare ....................................................  46 euro 
5.19 Övriga intyg ........................................................................................................  62 euro 
 
Avgift tas inte ut för beslut om avslag på en ansökan om behörighetsbrev, certificat över spe-
cialbehörighet, intyg över skepparutbilnindning och fyra månader sjötjänst, behörighetsbrev 
för VTS-operatör, dispens av hälsoskäl eller STCW-behörighetsintyg.  
 
6  Övriga intyg och handlingar 
 
 
6.1 Intyg om förhör med förare av linstyrd färja ........................................................  92 euro 
6.2 Intyg om förhör med förare, fiskefartyg ...............................................................  92 euro 
6.3 Internationellt certifikat för fritidsbåt ...................................................................  92 euro 
6.4 Internationellt certifikat för fritidsbåt, förnyande .................................................  46 euro 
6.5 Utlåtande om dubbelbotten ...................................................................................  92 euro 
6.6 Registreringsbevis för tryckkärl i fartyg ...............................................................  92 euro 
6.7 Isklasser  
6.7.1 Fastställande av fartygs isklass ..........................................................................  529 euro 
6.7.2 Inspektion av modelltestrapporter avseende maskineffekt ................................  529 euro 
6.7.3 Inspektion av maskineffektkalkyler ...................................................................  227 euro 
6.8 System för personlistor, godkännande..................................................................  184 euro 
6.9 System för personlistor, godkännande av ändring ................................................  92 euro 
6.10 Beslut om båtföreningars flaggor........................................................................  92 euro 
6.11 Typgodkännande av yrkesbåt .............................................................................  92 euro 
6.12 Försegling av skepps- och maskindagbok, per sida............................................  0,20 euro 
6.13 Övriga intyg och beslut.......................................................................................  92 euro 
 
Avgift tas inte ut för ett beslut om avslag på en ansökan om intyg om förhör med förare av  
linstyrd färja eller intyg om förhör med förare av fiskefartyg.  
 
7 Skyddsdokument i anslutning till skyddsåtgärder avseende fartyget, hamnen och 

hamnanläggningen 
 
7.1 Fartygets skyddsplan, godkännande .....................................................................  461 euro 
7.2 Fartygets skyddsplan, förnyad bedömning ...........................................................  184 euro 
7.3 Internationellt sjöfartsskyddscertifikat..................................................................  184 euro 
7.4 Interimistiskt internationellt sjöfartsskyddscertifikat............................................  184 euro 
7.5 Deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning ......................................  184 euro 
7.6 Deklaration om överensstämmelse för hamnskyddschef och övrig  
skyddspersonal............................................................................................................  92 euro 
7.7 Befrielse från lämnande av uppgifter om skyddsåtgärder ....................................  277 euro 
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8 Handlingar som hänför sig till övervakning av säker lastning och lossning av vissa 
bulkfartyg 

 
8.1 Temporärt tillstånd som beviljats nyligen inrättade terminaler ............................  184 euro 
8.2 Beslut angående utnämning av bedömningsorgan................................................  461 euro 
 
9 Prestationer som hänför sig till transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på 

hamnområden 
 
9.1 Säkerhetsutredning för ett hamnområde 
9.1.1 Godkännande första gången...............................................................................  461 euro 
9.1.2 Godkännande av ändring ...................................................................................  184 euro 
9.1.3 Förnyat godkännande.........................................................................................  184 euro 
9.1.4 Undantag............................................................................................................  277 euro 
 
10  Registrering av fartygspersonal 
 
10.1 Utdrag ur sjömansregistret ..................................................................................  11 euro 
 
 
PRESTATIONER I SAMBAND MED LOTSNING 
 
1  Lotsexamen 
 
1.1 Skriftlig examen 
1.1.1 Skriftligt prov.....................................................................................................  518 euro 
1.1.2 Täckritningsprov, för varje karta .......................................................................  20 euro 
1,2 Provlotsning, för varje påbörjad timme ................................................................  207 euro 
1.3 Styrsedel för lots ..................................................................................................  174 euro 
 
2  Linjelotsexamen 
 
2.1 Skriftlig examen 
2.1.1 Skriftligt prov.....................................................................................................  518 euro 
2.1.2 Täckritningsprov, för varje karta .......................................................................  20 euro 
2.2 Provlotsning, för varje påbörjad timme ................................................................  207 euro 
2.3 Linjelotsbrev .........................................................................................................  174 euro 
 
Avgiften för provlotsning tas ut för minst två timmar. Dessutom tas det ut ersättningar enligt 
resereglementet för statstjänstemän på grund av förrättningen och eventuella kostnader som 
föranleds av användningen av fartyg. 
 
Om en provlotsning inhiberas mindre än ett dygn före den avtalade provlotsningen, tar Trafik-
säkerhetsverket ut en avgift för två timmar och övriga kostnader som inhiberingen föranleder 
till den del kostnaderna har uppkommit innan verket har fått information om inhiberingen. 
 
3  Östersjölotsexaman 
 
3.1 Östersjölotsexamen omfattar ett skriftligt prov och en styrsedel för östersjölots. Avgiften 
för examen är 174 euro. 
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4  Fartygsspecifik dispens från skyldigheten att anlita lots 
 
4.1 Fartyg kan befrias från skyldigheten att anlita lots enligt 16 § i lotsningslagen (940/2003). 
Avgiften för ett sådant beslut är 310 euro. 
 
5 Allmänna undantag från skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster och skyl-

digheten att anlita lots  
 
5.1 Lotsverket kan beviljas undantag från skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster på 
grund av särskilda väderleks- eller isförhållanden och fartyg kan beviljas undantag från skyl-
digheten att anlita lots genom beslut som avses i 21 § i lotsningslagen. Avgiften för ett sådant 
beslut är 145 euro. 
 
PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET 
 
1  Avgifter för åtgärder 
 
1.1 Registrering...........................................................................................................  216 euro 
1.2 Ändring av uppgifterna i fartygsregistret .............................................................  108 euro 
1.3 Fastställande av inteckning ..................................................................................  216 euro 
1.4 Förnyande av inteckning.......................................................................................  108 euro 
1.5 Dödande av inteckning ........................................................................................  108 euro 
1.6 Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt ........................................  108 euro 
1.7 Införande av uppgift om inteckning i skuldebrev ................................................  6,50 euro 
 
Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt. 
 
2  Handlingar 
 
2.1 Nationalitetscertifikat ...........................................................................................  216 euro 
2.2 Interimistiskt nationalitetsbevis ............................................................................  108 euro 
2.3 Registerutdrag ......................................................................................................  108 euro 
2.4 Gravationsbevis ...................................................................................................  108 euro 
2.5 Beslut om signalbokstäver ...................................................................................  90 euro 
2.6 Historikdokument .................................................................................................  90 euro 
2.7 Annat beslut eller intyg ........................................................................................  108 euro 
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4  § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN 
 
Järnvägssektorn 
 
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter 
 
1) Registreringsbeslut för rullande materiel ............................................................... 125 euro 
2) Registrering av materiel i datasystemet: ................................................................   
första 50 enheterna rullande materiel .........................................................................  50 euro/st 
Övriga/enhet rullande materiel ..................................................................................  5 euro/st 
3) Besiktning genom kontinuerligt underhåll av rullande materiel ...........................  20 euro 
4) Besiktningsbeslut för rullande materiel som beviljats på basis av en enskild  
besiktning ................................................................................................................... 125 euro 
5) Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens  ................................................... 125 euro 
6) Dispens i fråga om hälsotillståndskraven .............................................................. 205 euro 
7) Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården ........................ 205 euro 
8) Godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägssektorn ...................................... 205 euro 
9) Godkännande av repetitionsutbildare ..................................................................... 125 euro 
10) Förarbevis för förare av rullande materiel ............................................................ 150 euro 
11) Behörighetsbevis för personer med andra trafiksäkerhetsrelaterade  
arbetsuppgifter ............................................................................................................ 150 euro 
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5 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN 
 
Vägtrafiksektorn 
 
1  Typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter  
 
1.1 EG-typgodkännande, E-typgodkännande eller nationellt typgodkännan 
de av en komponent, ett system eller en separat teknisk enhet eller  
utvidgning av godkännande på grund av tekniska ändringar.........................  450 euro 
1.2 Utvidgning av typgodkännande av en komponent, ett system eller en  
separat teknisk enhet på grund av andra än tekniska ändringar .....................  200 euro 
1.3 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/typ) ...........................  500 euro 
1.4 Nationellt typgodkännande av hela fordonet (pris/version).....................  250 euro 
1.5 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/utvidgning) ............................................................................................  375 euro 
1.6 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/version)..................................................................................................  250 euro 
1.7 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet  
(pris/överförd version) ..................................................................................   15 euro 
1.8 Annat arbete som avser typgodkännande (pris/arbetsdag) ...................... 950 euro/arbetsdag 
eller ............................................................................................................... 130 euro/h 
- reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
1.9 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i  
ATJ-systemet (pris/ansökan, dvs. grundavgift) .............................................     5 euro 
1.10 Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i  
ATJ-systemet (pris/version)...........................................................................   40 euro 
1.11 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (grundavgift) ...................   40 euro 
1.12 Ändring eller korrigering av typuppgifterna (pris/version) ..................   10 euro 
1.13 Annat utredningsarbete och annan korrigering eller registrering av  
uppgifterna (pris/h) ........................................................................................ 130 euro 
1.14 Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt  
tillsyn över tekniska tjänster .......................................................................... 950 euro/arbetsdag 
eller ............................................................................................................... 130 euro/h 
1.15 Återkallande av godkännande................................................................   60 euro 
1.16 Nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier (pris/typ) .. 500 euro 
1.17 Nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier  
(pris/version).................................................................................................. 250 euro 
1.18 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för  
små serier (pris/utvidgning) ........................................................................... 375 euro 
1,19 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för små  
serier (pris/version) ........................................................................................ 250 euro 
1.20 Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för små  
serier (pris/överförd version) .........................................................................   15 euro 
1.21 Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små  
serier (pris/ansökan, dvs. grundavgift)...........................................................     5 euro 
1.22 Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små  
serier (pris/version) ........................................................................................   40 euro 
1.23 Godkännande av en teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig ............ 200 euro 
1.24 Beslut om ändring av godkännande av en teknisk tjänst eller en  
godkänd sakkunnig ........................................................................................ 100 euro 
1.25 Teknisk tjänsts eller godkänd sakkunnigs bedömningsarbete (pris/h)... 100 euro 
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2  Fordonstekniska utlåtanden och tillstånd  
 
2.1 Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion  
eller användning på väg ................................................................................. 380 euro 
2.2 Korrigering av tillståndsuppgifterna ........................................................   60 euro 
2.3 Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande.....   60 euro 
2.4 Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar .........................................   25 euro 
 
3 Prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafik-

förnödenheter 
 
3.1 Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter .. 125 euro 
3.2 Påminnelsebrev för återkallningskampanj/st. ..........................................     5 euro 
 
4  Bilinteckningsprestationer 
  
4.1 Fastställande av bilinteckning..................................................................   90 euro 
4.2 Andra beslut som gäller inteckningsärenden ...........................................   50 euro 
4.3 Gravationsbevis .......................................................................................   30 euro 
 
5  Fordonsregistreringsprestationer  
 
5.1 Registreringstjänster 
 
 a) Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga..................   12 euro 
 - Ny utskrift av registreringsintyg ...........................................................   12 euro 
 b) Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga..................   17 euro 
 c) Elektronisk registeranmälan  
 – Avställning av fordon ..........................................................................     6,50 euro 
 – Påställning av fordon ...........................................................................     6,50 euro 
 – Utskrift av intyg i stället för ett förkommer eller förstört intyg ...........     6,50 euro 
 d) Registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering  
 av de tekniska uppgifterna (pris/fordon) .................................................   12,00 euro 
 e) Registreringstjänst som utförs som timarbete .....................................   60,00 euro 
 
5.2 Specialregistreringstjänster 
 
 a) Förhandsanmälan ................................................................................   10 euro 
 b) Ny utskrift av förhandsanmälningsintyg.............................................   10 euro 
 c) Exportregistrering................................................................................   50 euro 
 d) Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter................   12 euro 
 e) Förflyttningstillstånd ...........................................................................   17 euro 
 f) Intyg som berättigar till användning av tullskyltar ..............................   30 euro 
 g) Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken .......................   23 euro 
 h) Registrering av diplomatbilar..............................................................   12 euro 
 
5.3 Registreringsskyltar 
 
 a) Registreringsskylt för fordon ..............................................................     7,50 euro 
 b) Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskyltar ...............   10 euro 
 c) Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd  
 skylt eller som av annat skäl tillverkats separat .....................................   10 euro 
 d) Undantag från antalet registreringsskyltar ..........................................   25 euro 
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 e) Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon................................     7,50 euro 
 
 
6)  körkortsprestationer 
 
6.1 Körkort.....................................................................................................   15 euro 
6.2 Kortvarigt körkort ....................................................................................   15 euro 
6.3 Tillfälligt körkort .....................................................................................     8 euro 
 
7  prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina 
 
7.1 Beslut som gäller godkännande av en övningsbana................................. 230 euro 
7.2 Bekräftande av en undervisningsplan som används i  
förarundervisningen .......................................................................................   80 euro 
7.3 Teoriprov .................................................................................................   19 euro 
7.4 Muntligt teoriprov....................................................................................   43 euro 
7.5 Körprov med fordon av klass A1, A, T, B, C eller C1 ............................   39 euro 
7.6 Körprov med fordon av klass BE, D1 eller D .........................................   58 euro 
7.7 Hanteringsprov gällande fordon av klass A1 eller A...............................   17 euro 
7.8 Hanteringsprov gällande fordon av klass E .............................................   30 euro 
7.9 Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen..................   36 euro 
7.10 Inspektion för godkännande av bilskola ................................................   70 euro 
       - kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän 
7.11 Körprov med en tung fordonskombination av klass E...........................   64 euro 
7.12 Tillstånd att hålla bilskola...................................................................... 290 euro 
 
8 Prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd 

för transport av farliga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säker-
hetsrådgivarexamen 

 
8.1 ADR-utbildningstillstånd.........................................................................   80 euro 
8.2 ADR-körtillståndsprov.............................................................................   32 euro 
8.3 Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av  
ADR-körtillstånd ...........................................................................................   40 euro 
8.4 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag........................ 220 euro 
8.5 Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag....................... 260 euro 
8.6 Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp ................... 42 euro/ämnesgrupp 
8.7 Dubblettexemplar av examensintyg.........................................................   25 euro 
8.8 ADR-körtillståndsprov, muntligt ............................................................. 110 euro 
8.9 ADR-körtillståndsprov som hålls på en söndag....................................... 240 euro 
 
9  Intyg 
 
9.1 Intyg över betald skatt..............................................................................     6 euro 
      - expeditionsavgift ...................................................................................     2,50 euro 
9.2 Andra intyg som inte prissatts separat .....................................................   12 euro 
9.3 Avgift för CEMT-intyg............................................................................   16,50 euro/intyg 
 
10  Prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet 
 
10.1 Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod......................................... 250 euro 
10.2 Examensavgift/elev................................................................................ 100 euro 
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11  Koncessioner för besiktning 
 
11.1 Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om  
bisysslotillstånd.............................................................................................. 900 euro 
11.2 Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd .................................... 200 euro 
 
12  Handlingar 
 
12.1 Utskrift ur fordonstrafikregistret ...........................................................     6,50 euro 
12.2 Kopia av arkivdokument........................................................................   13 euro 
12.3 Skriftlig utredning om fordonet ............................................................   28 euro 
 
13  Färdskrivarkort 
 
13.1 Förarkort ................................................................................................ 110 euro 
13.2 Företagskort ........................................................................................... 110 euro 
13.3 Verkstadskort ......................................................................................... 110 euro 
13.4 Kontrollkort ........................................................................................... 110 euro 
 
14  Internationella transporttillstånd 
 
14.1 Internationella transporttillstånd ............................................................   25 euro 
 
15  Trafikföretagarprestationer 
 
15.1 Trafikföretagarutbildning, utbildningstillstånd......................................   80 euro 
15.2 Trafikföretagarprov................................................................................ 170 euro 
15.3 Taxitrafikföretagarprov.......................................................................... 170 euro 
15.4 Trafiktraktorföretagarprov ..................................................................... 100 euro 
15.5 Trafikföretagarutbildning, intyg ............................................................   35 euro 
 
16  Prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens 
 
16.1 Godkännande av utbildningscentrum ....................................................   80 euro 
16.2 Godkännande av fortbildningsprogram .................................................   80 euro 
16.3 Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ................   50 euro 
16.4 Registrering av grundläggande yrkeskompetens ...................................   12,50 euro 
16.5 Registrering av fortbildning...................................................................   12,50 euro 
16.6 Yrkeskompetensbevis ............................................................................   50 euro 
16.7 Taxiförarprov .........................................................................................   70 euro 
16.8 Taxiförarutbildning, utbildningstillstånd ...............................................   80 euro 
16.9 Körtillstånd för taxiförare ......................................................................   40 euro 
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Förkortningar som används i avgiftstabellen 
 
AGL Autogiro Pilot Licence autogiroflygarcertifikat 

AOC Air Operator’s Certificate drifttillstånd 

APU Auxiliary Power Unit hjälpkraftaggregat 

ATPL Airline Transport Pilot Licence trafikflygarcertifikat 

ATS Air Traffic Services flygtrafikledningstjänst 

BITD Basic Instrument Training Device utbildningshjälpmedel för grundläggande  

instrumentutbildning 

BPL Balloon Pilot Licence ballongpilotcertifikat 

B-RNAV Basic Area Navigation grundläggande områdesnavigering 

CAT Category kategori 

CPL Commercial Pilot Licence förvärvsflygarcertifikat 

EASA European Aviation Safety Agency Europeiska byrån för luftfartssäkerhet 

ETOPS Extended Twin-engine Operations långdistansflygning med tvåmotoriga flygplan 

EU-OPS Annex III to Council Regulation (EEC)  

No 3922/91 as amended 

Europeiska unionens övernationella föreskrifter för 

kommersiella flygtransporter 

FFS Full Flight Simulator flygsimulator 

FI Flight Instructor flyginstruktör 

FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer utbildningshjälpmedel för flygträning och  

navigationsprocedurer 

FTO Flight Training Organisation flygutbildningsorganisation 

FSTD Flight Simulation Training Device utbildningshjälpmedel för flygsimulering 

FTD Flight Training Device Flygutbildningshjälpmedel 

GPL Glider Pilot Licence segelflygarcertifikat 

HEMS Helicopter Emergency Medical Service ambulanshelikopter 

IMC Instrument Meteorological  instrumentväderförhållanden 

 Conditions  

JAR Joint Aviation Requirements gemensamma luftfartsbestämmelser 

JAR-FCL Joint Aviation Requirements –  

Flight Crew Licensing 

gemensamma luftfartsbestämmelser  

- flygcertifikat 

JAR-OPS Joint Aviation Requirements –  

Operations 

gemensamma luftfartsbestämmelser  

- flygverksamhet 

LVTO Low Visibility Take-Off start vid låga siktvärden 

MCCI Multi Crew Co-Operation Instructor instruktör för samarbete i flerpilotsbesättningar 

MGPL Motor Glider Pilot Licence motorsegelflygarcertifikat 

MNPS Minimum Navigation Performance  

Specifications 

minimikrav för navigeringsnoggrannhet 

MP Multi-Pilot flerpilots(besättning) 

MTOE Maintenance Training Organisation Exposition handbok för en organisation för underhållsutbildning 

MTOM Maximum Take-Off Mass största tillåtna startmassa 

OL Operating Licence operativ licens 

OM Operations Manual drifthandbok 

OTD Other Training Device andra utbildningshjälpmedel 

POA Production Organisation Approval tillverkningstillstånd 

PPL Private Pilot Licence privatflygarcertifikat 

P-RNAV Precision Area Navigation områdesnavigering med hög precision 

QM Quality Manual kvalitetshandbok 

QTG Qualification Test Guide anvisningar för kvalificeringstest 

RNAV Area Navigation områdesnavigering 

RNAV-APP RNAV Approach RNAV-inflygning 

RT-utbildning Radio Telephone Training radiotelefoniutbildning 

RVSM Reduced Vertical Separation  reducerat vertikalt separationsminimum 

 Minimum  

SFI Simulator Flight Instructor instruktör för syntetisk flygträning 

STI  Synthetic Training Instructor instruktör för syntetisk flygträning för  

enpilotsflygplan 

TM Training Manual utbildningshandbok 

TRI Type Rating Instructor typinstruktör 

TRTO Type Rating Training Organisation typutbildningsorganisation 

UPL Ultralight Pilot Licence ultralättflygarcertifikat 

VFR Visual Flight Rules visuellflygreglerna 
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