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BILAGA 1

2 § I FÖRORDNINGEN

LUFTFART
Då en åtgärd som hänför sig till en prestation som avses nedan i denna bilaga utförs utom-
lands på begäran av sökanden, tas utöver den avgift som avses i denna bilaga dessutom ut er-
sättning för utgifter i form av resekostnader, dagtraktamenten och logiersättningar.

FLYGVERKSAMHET

1.   Tillstånd och godkännanden i samband med flygverksamhet

Avgifterna i punkt 1, som gäller flygverksamhet, har delats in i avgifter som tas ut för ett enskilt
godkännande och i årsavgifter. Årsavgifterna tas ut årligen i en post. Den första årsavgiften tas
ut när tillstånd beviljas och den täcker det första året. De följande årsavgifterna tas ut efter det
att 12 månader har förflutit sedan föregående årsavgift.

Årsavgiften omfattar förnyelse av tillståndet eller godkännandet samt årliga inspektioner. Års-
avgiften stiger till en högre klass och ska betalas genast när antalet luftfartyg eller största tillåt-
na startvikt överskrider gränsvärdet. Om antalet luftfartyg eller största tillåtna startvikt minskar
under året och underskrider gränsvärdet, krediteras detta inte.

1.1. Operativ licens (OL)
Årsavgift

1.1.1. Luftfartyg med MTOM under 10 000 kg……………………………………………... 1 500 euro
1.1.2. Luftfartyg med MTOM minst 10 000 kg .…………………………………….......... 4 500 euro

1.2. Drifttillstånd (AOC) för flygplan och/eller helikoptrar
Årsavgift

1.2.1. 1-10 luftfartyg i tillståndet
1.2.1.1. Det tyngsta flygplanets eller den tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg ............    4 000 euro
1.2.1.2. Det tyngsta flygplanets MTOM över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta he-

likopterns MTOM över 2 000 kg men högst 3 175 kg ……………………………….  8 000 euro
1.2.1.3. Det tyngsta flygplanets MTOM över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta

helikopterns MTOM över 3 175 kg ……………………………………………………..  12 000 euro
1.2.1.4. Det tyngsta flygplanets MTOM över 50 000 kg …………………………………….…..  25 000 euro

1.2.2. 11-50 luftfartyg i tillståndet
1.2.2.1. Det tyngsta flygplanets eller den tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg …….….   6 000 euro
1.2.2.2. Det tyngsta flygplanets MTOM över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta he-

likopterns MTOM över 2 000 kg men högst 3 175 kg ………………………………….  16 000 euro
1.2.2.3. Det tyngsta flygplanets MTOM över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta

helikopterns MTOM över 3 175 kg ……………………………………………………..  28 000 euro
1.2.2.4. Det tyngsta flygplanets MTOM över 50 000 kg …………………………………….…..  50 000 euro

1.2.3. Mer än 50 luftfartyg i tillståndet
1.2.3.1. Det tyngsta flygplanets eller den tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg …….….  15 000 euro
1.2.3.2. Det tyngsta flygplanets MTOM över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta he-

likopterns MTOM över 2 000 kg men högst 3 175 kg ………………………………….  40 000 euro
1.2.3.3. Det tyngsta flygplanets MTOM över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta
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helikopterns MTOM över 3 175 kg ……………………………………………………..   60 000 euro
1.2.3.4. Det tyngsta flygplanets MTOM över 50 000 kg …………………………………….…. 110 000 euro

De avgifter som avses i punkterna 1.2.1.–1.2.3. innefattar godkännanden av de hand-
böcker (OM, QM, MEL) som krävs av tillståndshavaren samt godkännanden av änd-
ringar i dessa handböcker.

1.2.4. Tilläggsavgift: Om antalet komplexa flermotoriga luftfartygstyper som antecknats i
drifttillståndet är fler än tre, höjs avgiften från den fjärde och för varje därpå följande
komplex flermotorig luftfartygstyp, pris/typ……………………..…………………….    2 000 euro

Undantag från de avgifter som avses i punkt 1.2.: Om drifttillståndet berättigar till att
utöva flygverksamhet enbart med flygplan i enlighet med visuellflygreglerna (VFR),
sänks avgiften med 50 %.

1.3.  Bruksflygtillstånd; drifttillstånd för luftskepp eller varmluftsballonger
Årsavgift

1.3.1. 1-10 luftfartyg i tillståndet
1.3.1.1. Det tyngsta flygplanets eller den tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg; också

alla luftskepp och varmluftsballonger ……………………………….………………….   800 euro
1.3.1.2. Det tyngsta flygplanets MTOM över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta he-

likopterns MTOM över 2 000 kg men högst 3 175 kg ……………………………….…   1 200 euro
1.3.1.3. Det tyngsta flygplanets MTOM över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta

helikopterns MTOM över 3 175 kg ……………………………………………………..   3 600 euro
1.3.1.4. Det tyngsta flygplanets MTOM över 50 000 kg ………………………………………...   7 200 euro

1.3.2. Mer än 10 luftfartyg i tillståndet

1.3.2.1.
Det tyngsta flygplanets eller den tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg; också
alla luftskepp och varmluftsballonger…………………………………………………..   1 600 euro

1.3.2.2. Det tyngsta flygplanets MTOM över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta he-
likopterns MTOM över 2 000 kg men högst 3 175 kg …………………………………   2 400 euro

1.3.2.3. Det tyngsta flygplanets MTOM över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta
helikopterns MTOM över 3 175 kg ……………………………………………………..   7 200 euro

1.3.2.4. Det tyngsta flygplanets MTOM över 50 000 kg …………………………………….. 14 400 euro

De avgifter som avses i punkterna 1.3.1.–1.3.2. innefattar godkännanden av de verk-
samhetsinstruktioner som krävs av tillståndshavaren samt godkännanden av ändringar i
dessa verksamhetsinstruktioner.

1.3.3. Tilläggsavgift. Om antalet komplexa flermotoriga luftfartygstyper som antecknats i
bruksflygtillståndet eller drifttillståndet är fler än tre, höjs avgiften från den fjärde och
för varje därpå följande komplex flermotorig luftfartygstyp, pris/typ….………………   1 000 euro

1.4. Ändring av drifttillstånd eller bruksflygtillstånd

Avgift
1.4.1. Drifttillstånd
1.4.1.1. Av de flygplan och helikoptrar som ändringen avser: det tyngsta flygplanets eller den

tyngsta helikopterns MTOM högst 2 000 kg; också alla luftskepp och varmluftsbal-
longer ……………………………………………………………………………………    250 euro

1.4.1.2. Av de flygplan och helikoptrar som ändringen avser: det tyngsta flygplanets MTOM
över 2 000 kg men högst 5 700 kg eller den tyngsta helikopterns MTOM över 2 000 kg
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men högst 3 175 kg ……………………………………………………………………..    500 euro
1.4.1.3. Av de flygplan och helikoptrar som ändringen avser: det tyngsta flygplanets MTOM

över 5 700 kg men högst 50 000 kg eller den tyngsta helikopterns MTOM över 3 175
kg…………………………………………………..…………………………………… 1 000 euro

1.4.1.4. Av de flygplan och helikoptrar som ändringen avser: det tyngsta flygplanets MTOM
över 50 000 kg ……………………………………………………….…………………. 2 500 euro

1.4.1.5. Ändring av ansvarig person (om inte andra ändringar görs)…….………………………    100 euro
1.4.2. Bruksflygtillstånd
1.4.2.1. Ändring av tillstånd……...………………………………………………………………    200 euro
1.4.2.2. Ändring av ansvarig person (om inte andra ändringar görs)…..……………….…….….    80 euro

Undantag från de avgifter som avses i punkterna 1.4.1. och 1.4.2.: Om uppgifter om
luftfartyg, person eller verksamhetsform stryks i drifttillståndet eller bruksflygtillstån-
det, är strykningen av uppgifterna avgiftsfri.

Undantag från de avgifter som avses i punkt 1.4.1.: Om en avgift enligt punkt 1.5. tas
ut av innehavaren av ett drifttillstånd för att anteckna ett nytt flermotorigt luftfartyg
med turbinmotorer i drifttillståndet, tas ändringsavgift enligt denna punkt inte ut.

1.5. Flygoperativa tillstånd och godkännanden

Avgift
1.5.1. Antecknande av ny flermotorig luftfartygstyp med turbinmotorer i drifttillståndet..….... 5 000 euro
1.5.2. LVTO (RVR/Vis<150 m), CAT II, IIIA, IIIB (var och en separat)……………….…..... 2 500 euro
1.5.3. RVSM…………………………………………………………………………………… 2 500 euro
1.5.4. MNPS, B-RNAV, P-RNAV, RNAV-APP eller motsvarande specialgodkännande som

hänför sig till navigering (var och en separat)…………………………………….... 2 500 euro
1.5.5. Brant inflygning ……………………………………………………………......... 2 500 euro
1.5.6. ETOPS………………………………………………………………………….. 2 500 euro
1.5.7. HEMS…………………………………………………………………………… 5 000 euro
1.5.8. Tillstånd att transportera farligt gods (när gods tillhörande fler än en klass transporte-

ras)……………………………………………………………………… 2 500 euro
1.5.9. Tillstånd att transportera farligt gods (när gods tillhörande endast en klass transporte-

ras)…………………………………………………………………………………….... 800 euro
1.5.10. Tillstånd till företaget att ge grundutbildning för kabinbesättningen samt rätt att utfärda

kompetensbevis ………………………………………………………………….. 5 000 euro

Undantag från de avgifter som avses i punkterna 1.5.1.-1.5.10.: Om avgiftsbelagda
specialgodkännanden har beviljats ett sådant luftfartyg av en viss typ som antecknats i
drifttillståndet, tas dessa avgifter för specialgodkännande inte ut i samband med att föl-
jande luftfartyg av samma typ antecknas i drifttillståndet.

1.5.11. Leasing-godkännande (hyrning av luftfartyg mellan innehavare av drifttillstånd)
1.5.11.1. Inhyrning med besättning (wet lease-in), avgift/ansökan/uthyrande bolag; bestämda

flygningar med datum……………………………………………………………………   400 euro
1.5.11.2. Uthyrning utan besättning eller inhyrning utan besättning (dry lease-out eller dry lease-

in)………………………………………………………………………………..            800 euro

Undantag från de avgifter som avses i punkt 1.5.11.: Om både inhyraren och uthyraren
har AOC, beviljat av Trafiksäkerhetsverket, tas avgiften ut endast av inhyraren.

1.5.12. Tillstånd att använda enmotoriga turbopropellerflygplan om natten/i IMC annat än en-
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ligt speciell VFR ……………………………………………………..................... 5  000 euro
1.5.13. Godkännande av minimiutrustningslista för andra än innehavare av drift- eller bruks-

flygtillstånd (luftfartyg endast i privat bruk)
1.5.13.1. MTOM högst 5 700 kg ………………………………………………………................. 800 euro
1.5.13.2. MTOM över 5 700 kg ……………………………………………………………........... 1 200 euro
1.5.14. Flyguppvisnings- eller flygtävlingstillstånd ………………………………………….…    250 euro
1.5.15. Flyguppvisningstillstånd för en enskild flyguppvisning med ett enskilt luftfartyg ……..    80 euro
1.5.16. Godkännande av pilot för flyguppvisning …………........................................................    80 euro
1.5.17. Övriga tillstånd och godkännanden enligt bestämmelserna om flygverksamhet …….....    250 euro

1.6.  Godkännanden av flygsimulatorer och flygutbildningshjälpmedel

Årsavgift
1.6.1. Godkännande av en FFS med en variant av luftfartyg och en typ av mo-

tor………………...........................................................................………………….… 10 000 euro
1.6.2. Tilläggsavgift för varje typ eller variant av luftfartyg (som kräver egen QTG-

testning) med en typ av motor som läggs till en FFS…………………………….........  3 500 euro
1.6.3. Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till

en variant av luftfartyg i en FFS ……………………………………............................  1 500 euro
1.6.4. Godkännande av en FTD 2 eller FTD 3 med en variant av luftfartyg och en typ av

motor ……….……………………………………………………….............................  3 500 euro
1.6.5. 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……..…................  1 000 euro
1.6.6. Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till

en luftfartygsvariant i en FTD 2 eller FTD 3……………………..................................     400 euro
1.6.7. Godkännande av en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD med en variant av luftfartyg och

en typ av motor …………………………………………………………………….…. 1 800 euro
1.6.8. 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 ……     500 euro
1.6.9. Tilläggsavgift för varje typ av motor (som kräver egen QTG-testning) som läggs till

en luftfartygsvariant i en FTD 1, FNPT, BITD eller OTD ………………………...….     300 euro

För en höjning av nivån för godkännande av FSTD tas en avgift enligt den nya god-
kännandenivån ut. För beviljande av fler än en godkännandenivå för samma hjälp-
medel tas en avgift enligt högsta godkännandenivå ut.

Avgift

1.6.10. FSTD-användargodkännande (user approval) för innehavare av drifttillstånd ……….     100 euro

1.7. Övriga godkännanden och prestationer

Avgift
1.7.1. Dispens från flygoperativa föreskrifter, avgift/ansökan …………………....................     600 euro
1.7.2. Ändring av beviljad dispens från flygoperativa föreskrifter ………………..................      60 euro
1.7.3. Tilläggsavgift (utöver tabellpriset) för omedelbar behandling av ansökan om till-

stånd, godkännande eller dispens utanför normal tjänstetid på sökandens begäran el-
ler under tjänstetid för påskyndad behandling av ansökan på sökandens begäran
(högst 2 timmar före den planerade verksamheten), avgift/ansökan ………………....     600 euro

1.7.4. Godkännande av handboksändringar som inte anknyter till de godkännanden som
nämns ovan (t.ex. ändring av minimiutrustningslista för luftfartyg i privat
bruk)…………………………………………………………………………………...     500 euro

1.7.5. Prov för flygverksamhetsorganisationens ansvariga person ……………………….....      35 euro
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1.7.6. Bestyrkt kopia av drifttillståndet (AOC Certified True Copy)………………………... 50 euro

2.  Flygutbildning och certifikat för yrkes- och privatflygare

De avgifter som avses i punkt 2 har delats in i avgifter som tas ut för ett enskilt god-
kännande och i årsavgifter. Den första avgiften tas ut när tillstånd beviljas och den
täcker det första året. Årsavgiften börjar tas ut först för det år som följer på det år då
godkännandet beviljades.

Tillstånd och godkännanden för flygutbildningsverksamhet

2.1. Allmänna prestationer

Avgift
2.1.1. Handboksändring, avgift/ändringsblankett ……………………………………………    500 euro
2.1.2. Ändring eller tillägg av ansvarig person i tillstånd eller godkännande …………….....    100 euro
2.1.3. Tillägg av markträningsanordning för tillstånd eller godkännande …………………...    120 euro
2.1.4. FSTD-användargodkännande (user approval) för innehavare av flygutbildningstill-

stånd ……………………………………………………………………………….......      60 euro
2.1.5. Behandling av dispensansökan, internationella bestämmelser, avgift/ansökan…….....    500 euro
2.1.6. Behandling av dispensansökan, nationella bestämmelser, avgift/ansökan ………........    100 euro
2.1.7. Godkännande av ny handbok och tillägg till tillstånd eller godkännande…………...... 1 000 euro

2.2. Utbildningstillstånd för flygutbildningsorganisation (FTO) och tillägg

Avgift Årsavgift
2.2.1. FTO-utbildningstillståndet, omfattar handböckerna och ett verksam-

hetsställe …………………………………………………………….. 4 500 1 000 euro
2.2.2. Modulkurser i FTO-tillståndet, avgift/kurs ……………………..........     450    100 euro
2.2.3. Integrerade kurser i FTO-tillståndet, avgift/kurs ………………….....     900    100 euro
2.2.4. Typkurser i FTO-tillståndet, avgift/typ ………………………............ 1 000 100 euro
2.2.5. Verksamhetsställe i FTO-tillståndet, avgift/extra verksamhetsställe .. 1 500     400 euro

2.3. Utbildningstillstånd för typutbildningsorganisation (TRTO) och tillägg
Avgift Årsavgift

2.3.1. TRTO-utbildningstillståndet, omfattar handböckerna och ett verk-
samhetsställe......................................................................................... 3 000 1 000 euro

2.3.2. Utbildningsprogram i ett TRTO-tillstånd (annan än typkurs), av-
gift/program …………………………………………………….........    450    100 euro

2.3.3. Typkurser i TRTO-tillståndet, avgift/typ ……………………............. 1 000 100 euro
2.3.4. Verksamhetsställe i TRTO-tillståndet, avgift/extra verksamhetsställe 1 500    400 euro

2.4. Godkännande för språkkunskapsorganisation och tillägg

Avgift Årsavgift
2.4.1. Godkännande som omfattar handböckerna........................................... 1 000    500 euro

Avgift
2.4.2. Utvidgande av godkännande, avgift ………………………….....................................  500 euro
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2.5. Godkännande för typ- eller klassbehörighetskurs och tillägg

Avgift
2.5.1. Behörighetskurs som omfattar en luftfartygstyp, MTOM under 5 700 kg eller enmo-

toriga helikoptrar ……………………………………………………………………... 1 700 euro
2.5.2. Behörighetskurs som omfattar en luftfartygstyp, MTOM över 5 700 kg eller flermo-

toriga helikoptrar …………………………..……......................................................... 3 200 euro
2.5.3. Typkurs (endast skolflyg som flygs med luftfartyg)…………......................................    300 euro
2.5.4. Kursdeltagare, avgift/elev …………….............……….............…...............................      60 euro
2.5.5. Kursens luftfartyg, avgift/luftfartyg….……………………….….................................      60 euro

2.6. Utbildningstillstånd för privatflygare och tillägg
Avgift Årsavgift

2.6.1. Nationellt utbildningstillstånd, endast teoriutbildning ……………....   100    80 euro
2.6.2. Nationellt utbildningstillstånd, teori- och flygutbildning ……………   150    120 euro
2.6.3. Utbildningsprogram som ingår i nationellt tillstånd, av-

gift/tilläggsprogram ………………………………………….………    50      50 euro
2.6.4. Verksamhetsställen som ingår i nationellt tillstånd, avgift/extra verk-

samhetsställe ……………………………………………….………..   50    50 euro

Avgift
2.6.5. Ändring av anvisningar eller utbildningsprogram som hänför sig till ett nationellt ut-

bildningstillstånd, avgift/ansökan …………………………………………………….  50 euro

Teori- och flygprov

2.7. Avgifter för teoriprov

Avgift
2.7.1. Andra än PPL, avgift/delprov ……………………………………………….................     30 euro
2.7.2. PPL, avgift/delprov …………………………………………………………….............     12 euro
2.7.3. Ansvarig person för en organisation …………………………………………...............      35 euro
2.7.4. Behandling av anvisning om rättelseyrkande som fogas till teoriprov ……………......     50 euro

2.8. Avgifter för flygprov och kompetenskontroller

Avgift
2.8.1. Flygprov eller kompetenskontroll ……………………………………………………..    340 euro
2.8.2. Tilläggsavgift för genomförande av fler än ett flygprov/en kompetenskontroll på

samma gång …………………………………………………………............................    160 euro
2.8.3. Omtagning av underkänt flygprov eller underkänd kompetenskontroll …………….....    160 euro
2.8.4. Auktorisation för flygprov eller kompetenskontroll genom undantagsförfarande ….....    120 euro
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Certifikat och behörigheter

2.9. Professionella certifikat

Avgift
2.9.1. ATPL, nytt eller särskilt återutfärdande ………………………………….....................    280 euro
2.9.2. CPL eller MPL, nytt (med enmotor-, flermotor- eller instrumentbehörigheter) eller

särskilt återutfärdande ……………………………………………………………........    280 euro
2.9.3. Ny typbehörighet för flerpilotsbesättning (omfattar återutfärdande)……………..........    280 euro
2.9.4. Annan ny behörighet eller anteckning (omfattar återutfärdande)………………...........    120 euro
2.9.5. Ny instruktör för flerpilotsluftfartyg (TRI, MCCI, SFI) (omfattar återutfärdande )…..    280 euro
2.9.6. Ny instruktör för enpilotsluftfartyg (FI, IRI, CRI, STI, FIFI, FF, TOWK, TRI, MI,

FTI) (omfattar återutfärdande)…………………………………………    120 euro
2.9.7. Avlägsnande av behörighetsbegränsning eller utvidgande av instruktörsbehörighet el-

ler instruktörsbefogenhet (omfattar återutfärdande)…………………………...............    100 euro
2.9.8.
2.9.9.

Validering av certifikat ……………………………………………………………….
JAR-FCL-konvertering av nationellt certifikat utan förlängning av giltighetsperioden

   280 euro
140 euro

2.10. Övriga certifikat
Avgift

2.10.1. PPL eller LAPL, nytt eller särskilt återutfärdande …………………………………….    100 euro
2.10.2. Flygelevcertifikat, nytt eller återutfärdande eller kopia ………………………..……..     30 euro
2.10.3. Ny behörighet eller anteckning eller befogenhet eller avlägsnande av behörighetsbe-

gränsning (omfattar återutfärdande)……………………………………………….…...     50 euro
2.10.4.
2.10.5.

Validering av certifikat ………………………………………………………………..
JAR-FCL-konvertering av nationellt certifikat utan förlängning av giltighetsperioden..

   100 euro
40 euro

2.11. Allmänt

Avgift
2.11.1. Förnyelse av utgången behörighet eller befogenhet eller auktorisation eller anteck-

ning eller förlängning av giltighet …………………………………………………......     50 euro
2.11.2. Beslut om dispens eller tillgodoräknande eller indelning av utbildningen som gäller

professionellt certifikat eller därtill hörande behörighet eller befogenhet eller auktori-
sation ………………………………………………………………………...................    250 euro

2.11.3. Beslut om dispens eller tillgodoräknande eller indelning av utbildningen som gäller
annat certifikat eller därtill hörande behörighet eller befogenhet eller auktorisation….    120 euro

2.11.4. Nytt certifikat i stället för försvunnet original eller med anledning av namnbyte ….....     50 euro
2.11.5. Besättningskort (Crew Member Certificate)……………………………………..........    120 euro
2.11.6. Bevis till certifikatinnehavaren om giltiga certifikat och behörigheter…………….…..     60 euro
2.11.7. Konverteringsrapport i de fall där konverteringskraven saknas …………………….…    500 euro
2.11.8. Auktorisation för flygkontrollant eller språkkontrollant, ny eller förnyelse eller för-

längning av giltighet …………………………………………………………………...     40 euro



91265/2011

3.  Medicinska avgifter

De medicinska avgifter som avses i punkt 3 har delats in i avgifter som tas ut för ett
enskilt godkännande och i årsavgifter. Den första avgiften tas ut när tillstånd beviljas
och den täcker det första året. De följande årsavgifterna tas ut efter det att 12 månader
har förflutit sedan föregående årsavgift.

Avgift
3.1. Medicinskt intyg………………………..…………………………………………........     60 euro
3.2. Medicinskt intyg i stället för försvunnet original eller med anledning av namnbyte......     30 euro

Årsavgift
3.3. AeMC-godkännande (flygmedicinskt centrum), ……………………………................ 1 500 euro

Avgift
3.4. AME-auktorisation (flygläkare)………………………………………………..............    150 euro

4.  Allmänna prestationer för flygverksamhet

4.1. AMC-behandling (förslag till förfaranden som ska godkännas, framlagda för luft-
fartsmyndigheten, i syfte att uppfylla kraven i Europeiska unionens lagstiftning) i
anslutning till de flygoperativa bestämmelserna, utbildnings- och certifikatbestäm-
melser samt de medicinska bestämmelserna. För behandling av framställningen om
AMC tas det ut både en engångsavgift och timdebitering.

4.1.1. Engångsavgift för behandling av framställning om AMC…………………………….. 500 euro
4.1.2. Timdebitering för behandling av framställning om AMC, pris/arbetstimme…………. 108 euro
4.2. Tilläggsavgift för påskyndad behandling av ansökan om certifikat/medicinskt intyg

(utöver tabellpriset). Ansökan prövas senast följande arbetsdag efter att den har tagits
emot. Tilläggsavgift tas ut även om certifikat/medicinskt intyg inte kan beviljas.
Blixtbehandling förutsätter skriftlig begäran av sökanden, och begäran tas emot bero-
ende på arbetssituationen……………………………………………………………… 600 euro

FLYGTRAFIKTJÄNST OCH FLYGPLATSER

5.  Flygtrafiktjänst och flygplatser

De avgifter som avses i punkt 5 och som gäller flygtrafiktjänst och flygplatser har de-
lats in i avgifter som tas ut för ett första eller ett enskilt godkännande och i årsavgif-
ter. Det år godkännandet beviljas tas det utöver avgiften för godkännande dessutom
ut årsavgift för de återstående månaderna.

5.1. Godkännande för utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst
Avgift

5.1.1.
5.1.2.

Godkännande, omfattar godkännande av ett utbildningsprogram eller en kurs ……..
Tillägg av utbildningsslag, kurs eller utbildningsprogram till godkännandet ..……...

4 000 euro
1 500 euro

5.2. Tillsyn över utbildningsorganisation för flygtrafikledningstjänst enligt utbildningsslag

Årsavgift
5.2.1.
5.2.2.

Grundutbildning…………………………………………………………………………
Lokal behörighetsutbildning och kompletterande utbildning, avgift sammanlagt/
ATS-enhet ……………………………………………………………….…………….

3 000 euro

   300 euro
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5.2.3. Utbildning för operativ instruktör för utbildning på arbetsplatsen och utbildning för
examinator ……………………………………………….………………………...…..    300 euro

5.3. Certifikat och behörighetsbevis för flygtrafiktjänstpersonal
Avgift

5.3.1.

5.3.2.

Flygledarcertifikat eller flygledarelevcertifikat och behörighetsbevis för AFIS-
personal eller AFIS-elev samt sådana ändringar av dessa eller tillägg till dessa som
görs på ansökan, validering av certifikat ……………………………………………...
Certifikat eller behörighetsbevis i stället för ett försvunnet original eller med anled-
ning av namnbyte, intyg för innehavaren av certifikat eller behörighetsbevis om gilti-
ga behörigheter …………..…………………………………………………………....

   250 euro

    50 euro

5.4. Allmänna avgifter som hänför sig till flygtrafikledningstjänsten
Avgift

5.4.1. Certifikat för leverantör av flygtrafiktjänst eller godkännande för flygmätningsorga-
nisation ……………………………………………………………………...................   7 000 euro

Årsavgift
5.4.2. Grundavgift för organisation för flygtrafikledningstjänst (ATS) enligt antalet anställ-

da i ATS-personalen
5.4.2.1.
5.4.2.2.
5.4.2.3.
5.4.2.4.
5.4.2.5.
5.4.2.6.
5.4.2.7.
5.4.2.8.

Kategori I 1-10 anställda……………………………………………………………….
Kategori II 11-25 anställda…………………………………………………….…….…
Kategori III 26-50 anställda…………………………………………………………….
Kategori IV 51-75 anställda…………………………………………………………….
Kategori V 76-100 anställda………………………………………………………..…..
Kategori VI 101-150 anställda……………………………………………………..…..
Kategori VII 151 – 200 anställda……………………………………………………….
Kategori VIII över 200 anställda…………………………………………………….…

  11 500 euro
  46 000 euro
  88 000 euro
143 000 euro
190 000 euro
332 000 euro
475 000 euro
665 000 euro

5.4.3 Övervakningsavgift enligt ATS-enhetens storlek, avgift/10 årsanställda …………..…    2 650 euro

5.4.4. Övervakningsavgift för flygmätningsorganisationer …………………………………..    7 000 euro

5.4.5. Övervakningsavgift för andra leverantörer av flygtrafiktjänst ………………………...    7 000 euro

Avgift
5.4.6. För leverantör av flygtrafiktjänst eller utbildning för flygtrafikledningstjänst dispens

från luftfartsföreskrift, avgift/ansökan …………………………………………………       400 euro
5.4.7. Stängning eller begränsning av luftrum på ansökan med anledning av verksamhet

som äventyrar flygsäkerheten, avgift/ansökan ……………….……..............................       280 euro
5.4.8. Tillstånd att flyga inom ett förbjudet eller farligt område eller ett restriktionsområde,

avgift/ansökan eller ansökt ändring ……………………………………………………       170 euro

5.5. Övervakningsavgift för trafikflygplatser
Årsavgift

5.5.1.
5.5.2.
5.5.3.
5.5.4.

Trafikflygplats, 2xCAT II ………………………………………………………............
Trafikflygplats, CAT II ……………………………………………………….….........
Trafikflygplats, CAT I ………………………………………………………….…......
Trafikflygplats, icke-precision ………………………………………………...………

 57 000 euro
 28 400 euro
 11 400 euro
   5 500 euro
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5.6. Tillstånd och godkännanden för trafikflygplatser
Avgift

5.6.1.
5.6.2.
5.6.3.
5.6.4.

Första godkännande ……………………………………………...................................
Byggnadstillstånd för startbana eller förlängning ………………………………….….
Dispens ………………………………………………………………...........................
Annat tillstånd ………………………………………………………………………..

   3 500 euro
   2 500 euro
   1 500 euro
   1 500 euro

5.7. Övervakningsavgift för övriga flygplatser
Årsavgift

5.7.1. Övervakningsavgift för övriga flygplatser ………………………………………….…       130 euro

5.8. Tillstånd och godkännanden för övriga flygplatser

Avgift
5.8.1.
5.8.2.
5.8.3.
5.8.4.

Byggnadstillstånd…………………………………………………………………..…..
Tillstånd till drift av flygplats……………………………………………………….....
Dispens………………………………………………………………………................
Övriga prestationer…………………………………………………………………….

   600 euro
   600 euro
   400 euro
   400 euro

5.9. Annat tillstånd
Avgift

5.9.1. Flyghindertillstånd ………………………………………………………………….....    180 euro

Årsavgift
5.9.2. Övervakningsavgift för marktjänster ……………………………………………….....    300 euro

Avgift
5.9.3. Tillstånd för utbildning för teckengivare …………………………………………........ 1 500 euro

Årsavgift
5.9.4. Tillsynsavgift för innehavaren av tillstånd för utbildning för teckengivare …………...    300 euro

LUFTVÄRDIGHET

6. Luftvärdighet

De avgifter som avses i punkt 6 och som hänför sig till luftvärdighet har delats in i
avgifter som tas ut för ett första godkännande eller ett enskilt godkännande och i års-
avgifter. Det år godkännandet beviljas tas det utöver avgiften för godkännande dess-
utom ut årsavgift för de återstående månaderna.

6.1. Fortsatt luftvärdighet
Avgift

6.1.1. Godkännande enligt Del M kapitel G, avgift för ett första utfärdande enligt den störs-
ta kategori av luftfartyg som antecknas i godkännandet

6.1.1.1.
6.1.1.2.
6.1.1.3.
6.1.1.4.
6.1.1.5.
6.1.1.6.

Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………………………………...........
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ………………………………………...........
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………………….........
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000………………………………………….......
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg ………………………………………….......
Kostnader för inspektioner av underleverantörer som anknyter till tillståndet tas ut

   1 000 euro
   2 000 euro
   4 000 euro
   8 000 euro
 15 000 euro
 30 000 euro
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enligt självkostnadsvärdet i lagen om grunderna för avgifter till staten.
Årsavgift

6.1.2. Godkännande enligt Del M kapitel G, avgift enligt den största kategori av luftfartyg
som antecknas i godkännandet

6.1.2.1.
6.1.2.2.
6.1.2.3.
6.1.2.4.
6.1.2.5.
6.1.2.6.

Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………………..…
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ……………………………….………….….
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ……………………………………………...
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………….……….…...
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg ……………………………………….…
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg ……………………………………………...
Kostnader för inspektioner av underleverantörer som anknyter till tillståndet tas ut
enligt självkostnadsvärdet i lagen om grunderna för avgifter till staten.

   1 000 euro
   2 000 euro
   4 000 euro
   8 000 euro
 15 000 euro
 30 000 euro

Avgift
6.1.3.
6.1.3.1.
6.1.3.2.
6.1.3.3.
6.1.3.4.
6.1.3.5

Godkännande enligt Del M kapitel G, utvidgande av tillstånd
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg, ny kategori ………………………..…..…...
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg, ny kategori …………………………….…..
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg, ny kategori ……………………….............
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg, ny kategori …………………………….
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg, ny kategori………………………………....

    500 euro
 1 000 euro
 2 000 euro
 5 000 euro
10 000 euro

Kostnader för inspektioner av underleverantörer som anknyter till tillståndet tas ut
enligt självkostnadsvärdet i lagen om grunderna för avgifter till staten.

Avgift
6.1.4. I-rättighet i godkännande enligt Del M kapitel G, ett första utfärdande enligt den

största kategori av luftfartyg som antecknas i godkännandet
6.1.4.1.
6.1.4.2.
6.1.4.3.
6.1.4.4.
6.1.4.5.

Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………………………………..........
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ………………………………………..........
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ………………………………………........
Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg ……………………………….…………........

   200 euro
   500 euro
1 000 euro
2 000 euro
4 000 euro

Årsavgift
6.1.5. I-rättighet i godkännande enligt Del M kapitel G, avgift enligt den största kategori av

luftfartyg som antecknas i godkännandet
6.1.5.1.
6.1.5.2.
6.1.5.3.
6.1.5.4.
6.1.5.5.

Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………………………….……..........
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ……………………………….………..........
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………………….........
Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg…………………………………………..........

  200 euro
  500 euro
1 000 euro
2 000 euro
4 000 euro

6.1.6. I-rättighet i godkännande enligt Del M kapitel G, utvidgande av tillstånd Avgift
6.1.6.1.
6.1.6.2.
6.1.6.3.
6.1.6.4.

Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg, ny kategori …………………………...........
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg, ny kategori …………………………...........
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg , ny kategori ………………………............
Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg, ny kategori…….…………………….............

   125 euro
   250 euro
   500 euro
1 000 euro

Årsavgift
6.1.7. I godkännande enligt Del M kapitel G, utfärdande av flygtillstånd (Permit to Fly)…...     2 000 euro

Avgift
6.1.8. Godkännande av enskilt underhållsprogram
6.1.8.1. Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ………………………………………..............     400 euro
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6.1.8.2.
6.1.8.3.
6.1.8.4.
6.1.8.5

Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………………………………...........
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ………………………………………...........
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………………….........
Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg ………………………………………….........

    800 euro
 2 000 euro
 4 000 euro
6 000 euro

Avgift
6.1.9. Godkännande av ändringar i enskilt underhållsprogram, gäller inte underhållspro-

gram i finska G-organisationer
6.1.9.1.
6.1.9.2.
6.1.9.3.
6.1.9.4.

Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ………………………………………………
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………….………………………….
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 30 000 kg ……………………………………………
Luftfartyg med MTOM över 30 000 kg ………………………………………………

      50 euro
    100 euro
    300 euro
    500 euro

6.2. Underhållsorganisationer

Avgift
6.2.1. Godkännande enligt Del 145, avgift för ett första utfärdande enligt den största kate-

gori av luftfartyg som antecknas i godkännandet
6.2.1.1.
6.2.1.2.
6.2.1.3.
6.2.1.4.

Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………….….…….......
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg ………………………………………....
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg ……………………………………………...

1 500 euro
3 000 euro
6 000 euro
9 000 euro

Årsavgift
6.2.2. Godkännande enligt Del 145, avgift enligt den största kategori av luftfartyg som an-

tecknas i godkännandet
6.2.2.1.
6.2.2.2.
6.2.2.3.
6.2.2.4

Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ………………………………………........
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg ……………………………………........
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg …………………………………………......

1 500 euro
3 000 euro
6 000 euro
9 000 euro

Årsavgift

6.2.3.

6.2.3.1.
6.2.3.2.
6.2.3.3.
6.2.3.4.

Godkännande enligt Del 145, extra verksamhetsställe, avgift enligt den största katego-
ri av luftfartyg som antecknas i godkännandet
Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ………………………………………..............
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg …………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg ………………………………………….
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg………………………………………………

   375 euro
   750 euro
1 500 euro
2 250 euro

Årsavgift
6.2.4. Godkännande enligt Del 145, linjeunderhållsstation, avgift enligt den största kategori

av luftfartyg som antecknas i godkännandet
6.2.4.1.
6.2.4.2.
6.2.4.3.
6.2.4.4.

Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………………….........
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg ……………………………………........
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg ………………………………………….......

   150 euro
   300 euro
   600 euro
   900 euro
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Avgift
6.2.5. Godkännande enligt Del 145, utvidgande av tillstånd
6.2.5.1.
6.2.5.2.
6.2.5.3.
6.2.5.4

Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg, ny typ eller kategori …………….…..………
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg, ny typ …………………………………….
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg, ny typ ……………………………….…
Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg, ny typ …………………………….……......

    375 euro
    750 euro
1 500 euro
2 250 euro

Årsavgift
6.2.6. Godkännande enligt Del 145, underhåll av motorer, avgift/kategori
6.2.6.1.
6.2.6.2.
6.2.6.3.

kategori B1, turbinmotorer ………………………………………………………….…
kategori B2, kolvmotorer ……………………………………………………………...
kategori B3, hjälpkraftaggregat (APU)…………………………………………….......

3 500 euro
   800 euro
3 500 euro

Avgift
6.2.7.

6.2.7.1.
6.2.7.2.
6.2.7.3.

Godkännande enligt Del 145, underhåll av motorer, utvidgande av tillstånd

kategori B1, turbinmotorer, ny typ ……………………………………………….........
kategori B2, kolvmotorer, ny typ ………………………………………………...........
kategori B3, hjälpkraftaggregat (APU), ny typ…………………………………...........

   875 euro
   200 euro
   875 euro

Årsavgift
6.2.8.

6.2.8.1.
6.2.8.2.

Godkännande enligt Del 145, underhåll av andra komponenter än hela motorer eller
APU (C-rättigheter), avgift/kategori
C1-C20 andra komponenter än hela motorer eller APU ……………...........................
Särskilda arbeten (D-rättigheter)………………………………………………………

   300 euro
1 300 euro

Avgift
6.2.9.

6.2.9.1.
6.2.9.2.

Godkännande enligt Del 145, underhåll av andra komponenter än hela motorer eller
APU (C-rättigheter), utvidgande av tillstånd
C1-C20 andra komponenter än hela motorer eller APU, ny kategori……………….…
Särskilda arbeten (D-rättigheter), ny kategori …………………………………….…..

    75 euro
  325 euro

Avgift
6.2.10.

6.2.10.1
6.2.10.2
6.2.10.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, avgift för ett första utfärdande enligt den största
kategori av luftfartyg som antecknas i godkännandet
Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM högst 2 730 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............

  600 euro
1 000 euro
1 200 euro

Årsavgift
6.2.11.

6.2.11.1.
6.2.11.2.
6.2.11.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, avgift enligt den största kategori av luftfartyg
som antecknas i godkännandet
Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ………………………………………..............
Luftfartyg med MTOM högst 2 730 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............

   600 euro
1 000 euro
1 200 euro

Årsavgift
6.2.12.

6.2.12.1.
6.2.12.2.
6.2.12.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, extra verksamhetsställe, avgift enligt den största
kategori av luftfartyg som antecknas i godkännandet
Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM högst 2 730 kg ……………………………………….............
Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg ……………………………………….............

   150 euro
   250 euro
   300 euro
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Avgift
6.2.13.
6.2.13.1.
6.2.13.2.
6.2.12.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, utvidgande av tillstånd
Luftfartyg med MTOM högst 1 200 kg, ny typ eller kategori ………………..............
Luftfartyg med MTOM högst 2 730 kg, ny typ eller kategori ………………..............
Luftfartyg med MTOM högst 5 700 kg, ny typ eller kategori ………………..............

  150 euro
  250 euro
  300 euro

Årsavgift
6.2.14.

6.2.14.1.
6.2.14.2.
6.2.14.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, underhåll av motorer (B-rättigheter), av-
gift/kategori
kategori B1, turbinmotorer ………………………………………………………….…
kategori B2, kolvmotorer ……………………………………………………………...
kategori B3, hjälpkraftaggregat (APU) ……………………………………………….

3 500 euro
   800 euro
3 500 euro

Avgift
6.2.15.

6.2.15.1.
6.2.15.2.
6.2.15.3.

Godkännande enligt Del M kapitel F, underhåll av motorer (B-rättigheter), utvidgande
av tillstånd
kategori B1, turbinmotorer, ny typ ……………………………………………….........
kategori B2, kolvmotorer, ny typ ………………………………………………...........
kategori B3, hjälpkraftaggregat (APU), ny typ ………………………………………

     875 euro
     200 euro
     875 euro

Årsavgift
6.2.16.

6.2.16.1.
6.2.16.2.

Godkännande enligt Del M kapitel F, underhåll av andra komponenter än hela moto-
rer eller APU (C-rättigheter), avgift/kategori
C1-C20 andra komponenter än hela motorer eller APU ……………............................
Särskilda arbeten (D-rättigheter)………………………………………………………

    300 euro
 1 300 euro

Avgift
6.2.17.

6.2.17.1.
6.2.17.2.

Godkännande enligt Del M kapitel F, underhåll av andra komponenter än hela moto-
rer eller APU (C-rättigheter), utvidgande av tillstånd
C1-C20 andra komponenter än hela motorer eller APU, ny kategori…………………..
Särskilda arbeten (D-rättigheter), ny kategori ………………………………………....

      75 euro
     325 euro

6.3 Övriga organisationer
Årsavgift

6.3.1. Godkännande för tillverkningsorganisation (POA)……………………………….….... 12 000 euro

Avgift
6.3.2. Nationellt godkännande för underhållsföretag, avgift för första utfärdande ………......      400 euro

Årsavgift
6.3.3 Nationellt godkännande för underhållsföretag ………………………………………..     400 euro

6.4. Övervakning och granskning av luftfartygs luftvärdighet
Årsavgift

6.4.1. Luftvärdighetsövervakning
6.4.1.1.
6.4.1.2.
6.4.1.3.
6.4.1.4.
6.4.1.5.
6.4.1.6.

Luftfartyg med MTOM högst 600 kg …………………………………………………..
Luftfartyg med MTOM 601 - 1 200 kg ………………………………………………...
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ………………………………………………
Luftfartyg med MTOM 2 731 - 5 700 kg ………………………………………………
Luftfartyg med MTOM 5 701 - 30 000 kg ……………………………………………..
Luftfartyg med MTOM 30 001 - 120 000 kg …………………………………………..

      60 euro
    120 euro
    400 euro
 1 000 euro
 2 000 euro
 4 000 euro
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6.4.1.7. Luftfartyg med MTOM över 120 000 kg …………………………………………...…  6 000 euro

Avgift
6.4.2.
6.4.2.1.
6.4.2.2.
6.4.2.3.
6.4.2.4.

6.4.2.5.

6.4.2.6.

6.4.2.7.

6.4.2.8.

Luftvärdighetsgranskning enligt Del M eller besiktning enligt AIR M16-1
Luftfartyg med MTOM högst 600 kg …………………………………………………..
Luftfartyg med MTOM 601 - 1 200 kg ……………………………………………..…
Luftfartyg med MTOM 1 201 - 2 730 kg ……………………………………………...
Bevis om luftvärdighetsgranskning på basis av rekommendationsrapport, MTOM
högst 1 200 kg …………...……………………………………………………………..
Bevis om luftvärdighetsgranskning på basis av rekommendationsrapport, MTOM över
1 200 kg ……………………………………………………………………………..…
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg med MTOM över 2 730 kg enligt självkost-
nadsvärde i lagen om grunderna för avgifter till staten
Luftvärdighetsgranskning av luftfartyg importerade från ett land utanför EU-området
enligt självkostnadsvärde i lagen om grunderna för avgifter till staten
Granskning för exportluftvärdighetsbevis (Export Certificate) för luftfartyg enligt
självkostnadsvärde i lagen om grunderna för avgifter till staten

    300 euro
    800 euro
 1 000 euro

      50 euro

    100 euro

6.5. Utbildningstillstånd
Avgift

6.5.1.
6.5.1.1.
6.5.1.2.

Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation, avgift för första utfärdande
Godkännande för grundutbildning ……………………………………………………..
Godkännande för typutbildning ……………………………………………….............

 2 500 euro
 2 000 euro

Årsavgift
6.5.2.
6.5.2.1.
6.5.2.2.

Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation
Godkännande för grundutbildning ………………………………………………….…
Godkännande för typutbildning ………………………………………………..............

 2 500 euro
 2 000 euro

Årsavgift
6.5.3.
6.5.3.1.
6.5.3.2.

Godkännande för Del 147-utbildningsorganisation, extra verksamhetsställe
Godkännande för grundutbildning ………………………………………………….....
Godkännande för typutbildning ………………………………………………..............

     625 euro
     500 euro

Avgift
6.5.4.
6.5.4.1.
6.5.4.2.

Ändringar till godkännandet för Del 147/66-utbildningsorganisation
Tillägg av utbildningskategori till grundutbildningsgodkännandet ……………………
Tillägg av kurs till typutbildningsgodkännandet ……………………………………....

 1 000 euro
    600 euro

Avgift
6.5.5.
6.5.5.1.
6.5.5.2.

Del 66-kursgodkännande
Flygplan med MTOM högst 5 700 kg eller enmotoriga helikoptrar …………….........
Flygplan med MTOM över 5 700 kg eller flermotoriga helikoptrar ……………….....

    600 euro
 1 000 euro

6.6. Mekanikercertifikat
Avgift

6.6.1.

6.6.2.
6.6.3.
6.6.4.

Nytt Del 66-certifikat för underhållspersonal eller validering av certifikat (validation
of license)……………………………………………………….....................................
Nytt Del 66L-certifikat för underhållspersonal eller nationellt certifkat........................
Förnyande av Del 66-certifikat, ändring, ny behörighet eller kategori i certifikat ….....
Förnyande av Del 66L-certifikat eller nationellt certifikat, ändring, ny behörighet eller

    250 euro
    130 euro
    100 euro
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6.6.5.

6.6.6.

kategori i certifikat ………………………………………………………………….….
Ändring av behörigheter till Del 66-certifikat på basis av konverteringsrapport eller
rapport om tillgodoräknande av prov, tilläggsavgift i certifikat …………………….…
Nytt certifikat i stället för försvunnet original, kopia eller med anledning av namnby-
te …………………………………………………………………………………...…..

      80 euro

      50 euro

      50 euro

6.7. Sportflygarcertifikat (nationella GPL, MGPL, UPL, APL, BPL)
Avgift

6.7.1.
6.7.2.

Nytt certifikat eller validering av certifikat ……………..
Återutfärdande eller förnyande av certifikat, beviljande av behörighet eller avlägsnan-
de av begränsning …………………………………………………………….…….….

    100 euro

      70 euro

FLYGTRAFIK

7. Luftfartygsregistret
Avgift

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.

Registreringsbevis …………………………………………………………..................
Registreringsbevis på grund av ägarens namnbyte eller adressändrning........................
Interimistiskt registreringsbevis …………………………………………….................
Nytt registreringsbevis i stället för försvunnet original ……………………………….
Fastställande av inteckning …………………………………………………................
Förnyande och dödande av inteckning ………………………………….......................
Ändring av inteckningars inbördes förmånsrätt …………………..……………….......
Gravationsbevis eller annat bevis i anslutning till registrerade uppgifter eller register-
utdrag …………….…………………………………………………………………….

    150 euro
      60 euro
      60 euro
      50 euro
    100 euro
      60 euro
      60 euro

      60 euro

Årsavgift
7.9. Årlig avgift för upprätthållande av luftfartygsregistret för luftfartyg som antecknats i

registret (tas inte ut för det år då luftfartyget första gången antecknas i re-
gistret)………………………………………………………………………………….       60 euro

8. Luftfartsskydd
För prestationer för luftfartsskydd enligt denna punkt tas årsavgiften för det första
året för prestationer enligt punkterna 8.1., 8.3., 8.4., 8.6., 8.7., 8.8. och 8.9. ut då god-
kännandet beviljas. Efter detta faktureras årsavgiften kalenderårsvis.

Dispenser enligt punkt 8.5. beviljas antingen i form av en engångsdispens eller en
årsdispens för ett kalenderår. Priset på en engångsdispens är detsamma som priset på
en årsdispens.

Årsavgift
8.1. Godkännande av känd avsändare ………………………………………………...........      100 euro

Avgift
8.2.

8.2.1.
8.2.2.

Inspektion av känd avsändares utrymmen. För inspektion av en känd avsändares ut-
rymmen tas det ut både en engångsavgift och timdebitering.
Inspektion av känd avsändares utrymmen, engångsavgift ……………………….……
Timdebitering för inspektion av känd avsändares utrymmen, pris/arbetstimme…..…..
Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens resereglemente.

   500 euro
   108 euro

Årsavgift
8.3.
8.4.

Godkännande för säkerhetsgodkända speditörer ………………………………….…..
Godkännande för säkerhetsgodkänd leverantör av förnödenheter för användning om-

    200 euro
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8.5.
8.6.

8.7.
8.8.
8.9.

bord ………………………………………………………………………….………….
Dispens från bestämmelser om medförande av förbjudna föremål …………………….
Godkännande av program för säkerhetsutbildning, pris/kursprogram innefattar de änd-
ringar som gjorts i programmet under året …………………………………………….
Godkännande för säkerhetsutbildare …………………………………………………..
Godkännande för säkerhetskontrollant ………………………………………………..
Auktorisation av oberoende validerare …………………………………………………

    200 euro
    100 euro

    100 euro
      50 euro
       30 euro
     100 euro

9.  Godkännande för övervakningsplaner för handeln med utsläppsrätter för luftfart och godkännande av kon-
trollörer för handeln med utsläppsrätter

För godkännanden enligt denna punkt tas årsavgiften för det första året ut då godkän-
nandet beviljas. Den därpå följande årsavgiften tas ut 12 månader efter den första.

Årsavgift
9.1.
9.1.1.
9.1.2.

9.2.
9.2.1.
9.2.2.

Godkännande av övervakningsplan.
Koldioxidutsläpp under 10 000 ton ……………………………………….…………..
Koldioxidutsläpp 10 000 ton eller mera ………………………………………………

Godkännande av kontrollör för handeln med utsläppsrätter
Luftfartygsoperatörer, koldioxidutsläpp utan begränsning…………………………….
Luftfartygsoperatörer, koldioxidutsläpp under 10 000 ton…………………………….

1 000 euro
5 000 euro

2 000 euro
200 euro
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Förkortningar inom luftfarten som används i avgiftstabellen

AMC Acceptable Means of Compliance allmänna råd för uppfyllande av krav enligt
Europeiska unionens lagstiftning

ANS Air Navigation Service flygtrafiktjänst
AOC Air Operator’s Certificate drifttillstånd
APL Autogiro Pilot Licence autogiroflygarcertifikat
APU Auxiliary Power Unit hjälpkraftaggregat
ATPL Airline Transport Pilot Licence trafikflygarcertifikat
ATS Air Traffic Service 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
CRI Class Rating Instructor Rating behörigheter för klassinstruktör
ETOPS Extended Twin-engine Operations långdistansflygning med tvåmotoriga flyg-

plan
FF skogsbrandsflyginstruktör
FFS Full Flight Simulator flygsimulator
FI Flight Instructor flyginstruktör
FIFI Flight Instructor for FI’s utbildare för flyginstruktör
FNPT Flight and Navigation Procedures Trainer utbildningshjälpmedel för flygträning och

navigationsprocedurer
FTI Flight Test Instructor Rating behörighetsbevis för flygtestinstruktör
FTO Flight Training Organisation flygutbildningsorganisation
FSTD Flight Simulation Training Device utbildningshjälpmedel för flygsimulering ite
FTD Flight Training Device flygutbildningshjälpmedel
GPL Glider Pilot Licence segelflygarcertifikat
HEMS Helicopter Emergency Medical Service ambulanshelikopter
IMC Instrument Meteorological

Conditions
instrumentväderförhållanden

IR Instrument Rating instrumentbehörighet
IRI Instrument Rating Instructor Rating IFR-instruktörsbehörighet
LAPL Light Aircraft Pilot Licence flygcertifikat för lätta luftfartyg
LVTO Low Visibility Take-Off start vid låga siktvärden
MCCI Multi Crew Co-Operation Instructor instruktör för samarbete i flerpilotsbesätt-

ningar
ME Multi-engine flermotorig
MEL Minimum Equipment List minimiutrustningslist
MGPL Motor Glider Pilot Licence motorsegelflygarcertifikat
MI Mountain Rating Instructor instruktör för bergsbehörighet
MNPS Minimum Navigation Performance Specifi-

cations
minimikrav för navigeringsnoggrannhet

MPL Multi-Crew Pilot Licence certifikat för flerpilotsbesättning
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
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QM Quality Manual kvalitetshandbok
QTG Qualification Test Guide anvisningar för kvalificeringstest
RNAV Area Navigation områdesnavigering
RNAV-APP RNAV Approach RNAV-inflygning
RVR Runway Visual Range bansynvidd
RVSM Reduced Vertical Separation

Minimum
reducerat vertikalt separationsminimum

SE Single-engine enmotorig
SFI Simulator Flight Instructor instruktör för syntetisk flygträning
STI Synthetic Training Instructor instruktör för syntetisk flygträning för enpi-

lotsflygplan
TOWK bogseringsflyginstruktör
TRI Type Rating Instructor typinstruktör
TRTO Type Rating Training Organisation typutbildningsorganisation
UPL Ultralight Pilot Licence ultralättflygarcertifikat
VFR Visual Flight Rules visuellflygreglerna
Vis Visibility sikt
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BILAGA 2

3 § I AVGIFTSFÖRORDNINGEN

SJÖFART

1.  PRESTATIONER SOM HÄNFÖR SIG TILL SJÖFARTSINSPEKTIONEN OCH TILLSYNEN ÖVER

SJÖFARTEN

1.1. Avgifter för åtgärder

1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.1.1.3.
1.1.1.4.
1.1.1.5.
1.1.1.6.
1.1.1.7.
1.1.2.

1.1.3.

1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

1.1.8.
1.1.9.

Besiktningar, inspektioner och skeppsmätningar om vilka det föreskrivs i
lagen om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009),
lagen om fartygspersonal och säkerhetsorganisation för fartyg (1687/2009),
miljöskyddslagen för fartyg (1672/2009),
lagen om tryckbärande anordningar (869/1999),
förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),
förordningen om marin utrustning (925/1998),
landsvägslagen (503/2005).
Inspektion för att konstatera att ett tankfartyg har sådan dubbelbotten som avses i 5 §
i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004).
Inspektion i de fall som avses i 21 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten
(370/1995).
Skyddsutredningar av hamnar och hamnanläggningar, godkännande av hamnarnas
och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som
föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som
betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) och kontroller i de fall som av-
ses i 21 § 2 mom. i den nämnda lagen.
Kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning
av vissa bulkfartyg (1206/2004).
Godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning och kontroll av hamnverksamhe-
ten samt beviljande av undantag enligt statsrådets förordning om transport och tillfäl-
lig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005).
Godkännande av systemet för personlistor enligt lagen om passagerarfartygs person-
listor (1038/2009).
Bedömning av kvalitetssystemet för läroanstalter för sjöfartsyrken.
Kontroller i de fall som avses i 32 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om
vissa fritidsbåtar (621/2005).

I fråga om fartyg i internationell fart debiteras följande avgifter för besiktningar, in-
spektioner och skeppsmätningar enligt 1.1.1.-1.1.3. och inspektioner och andra pre-
stationer enligt 1.1.4.-1.1.8.:
för den första påbörjade arbetstimmen under den arbetstid som tillämpas vid äm-
betsverk, pris/h ……………………………………………….…………………….…
för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid
ämbetsverk ………………………………………………………………….…….….
för den första påbörjade arbetstimmen under annan tid än den arbetstid som tilläm-
pas vid ämbetsverk, pris/h ……………………………………………………………
för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som
tillämpas vid ämbetsverk ……………………………………………….…………….

    322 euro

    161 euro

     484 euro

     242 euro
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I fråga om fartyg i inrikes fart och fiskefartyg debiteras följande avgifter för besikt-
ningar, inspektioner och skeppsmätningar enligt 1.1.1.-1.1.3. samt inspektioner en-
ligt 1.1.9.:
för den första påbörjade arbetstimmen under den arbetstid som tillämpas vid äm-
betsverk, pris/h ………………………………………………………………………..
för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid
ämbetsverk ………………………………………………………………………...….
för den första påbörjade arbetstimmen under annan tid än den arbetstid som tilläm-
pas vid ämbetsverk, pris/h ………………………………………………….…………
för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som
tillämpas vid ämbetsverk …………………………………………………………….

    234 euro

    117 euro

    354 euro

    177 euro

1.1.10. För godkännande av ritningar och annat material samt senare gjorda ändringar i dem
som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg i internationell och inrikes fart
samt fiskefartyg, för varje påbörjad arbetstimme…………………………………...    103 euro

1.1.11. Förfrågningar och uppgiftsförmedling i anslutning till systemet för långväga identi-
fiering och spårning av fartyg, för varje påbörjad halv arbetstimme…………………      56 euro
De avgifter som tas ut för de prestationer som avses i 1.1.1. – 1.1.11. bestäms på ba-
sis av den tid som använts för att producera prestationen och timdebitering. Kunden
faktureras för de egentliga arbetstimmar som utförts där prestationen producerats
samt för de ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till
dem.

Om det arbete som avses i 1.1.1. - 1.1.9. av orsaker som inte beror på besiktnings-
mannen inspektören, eller skeppsmätaren inte har kunnat utföras inom den överens-
komna tiden, eller om besiktningsmannen, inspektören, eller skeppsmätaren på be-
ställarens begäran står till dennes förfogande under den arbetstid som tillämpas vid
ämbetsverk för besiktningen, inspektionen, eller skeppsmätningen, tas 50 procent av
den nämnda timdebiteringen samt ersättningar enligt resereglementet för statstjäns-
temän ut för väntetiden.

Om den som beställt ett arbete som avses i 1.1.1. – 1.1.9. annullerar det, ska de kost-
nader som eventuellt uppkommit genom annullering av resor som reserverats för ar-
betet i fråga tas ut oberoende av tidpunkten för annulleringen. Om ett beställt arbete
annulleras senare än 24 timmar innan arbetsresan i fråga skulle ha börjat, tas det
dessutom ut en avgift som motsvarar två timmar enligt de ovan nämnda timdebite-
ringarna för den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk.

1.2.  Säkerhetscertifikat

1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.
1.2.10.
1.2.11.

Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg ……………………………………………....
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg ………………………….……………
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg …………………………………………..
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg ………………………………………………..
Lastlinjecertifikat ……………………………………………………………………..
Fartygsdispens och dispenscertifikat ……………………………………....................
Överensstämmelseintyg (redare), internationell fart……………………………….…
Överensstämmelseintyg (redare), inrikes fart…………………………………………
Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg), internationell fart…………….
Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation (fartyg), inrikes fart …………………..
Passagerarfartyg i inrikes fart, säkerhetscertifikat …………….………………….......

   208 euro
   208 euro
   208 euro
   208 euro
   208 euro
   313 euro
   208 euro
   104 euro
   208 euro
   104 euro
   104 euro
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1.2.12.
1.2.13.
1.2.14.
1.2.15.
1.2.16.
1.2.17.
1.2.18.
1.2.18.1.
1.2.18.2.
1.2.18.3.
1.2.18.4.
1.2.19.
1.2.20.
1.2.21.
1.2.22.

Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och över ……………………………....
Övriga säkerhetscertifikat …………………………………………………………….
Lastsäkringsmanual, godkännande ……………………………………………….......
Lastsäkringsmanual, förnyad bedömning ………………………………………….....
Trafiktillstånd för höghastighetsfartyg …………………………………………….....
Trafiktillstånd för höghastighetspassagerarfartyg ……………………….……….…..
Isklasser
Fastställande av fartygs isklass …………………………………………………..…...
Inspektion av modelltestrapporter avseende maskineffekt ………………………..….
Inspektion av maskineffektkalkyler ………………………………………………..…
Fastställande av den maskineffekt som krävs för fartygets isklass ………………..….
Registreringsbevis för tryckkärl i fartyg …………………………………………..….
Beslut om beviljande av undantag …………………………………………………....
Ändring av giltighetstiden för undantag ………………………………………...........
Nytt intyg eller ny handling på grund av att fartygets namn, hemort eller motsvarande
uppgifter har ändrats eller lagts till ……………………………………………………

   104 euro
   208 euro
   520 euro
   208 euro
   520 euro
   520 euro

   597 euro
    597 euro
    256 euro
    104 euro
    104 euro
    313 euro
    104 euro

    104 euro

1.3 Handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön

1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.
1.3.19.
1.3.20.
1.3.21.
1.3.22.
1.3.23.
1.3.23.1.
1.3.23.2.
1.3.23.3.
1.3.23.4.
1.3.23.5.
1.3.24.
1.3.25.

IAPP-certifikat ………………………………………………………………….……..
IOPP-certifikat för tankfartyg ………………………………………………….…...…
IOPP-certifikat för annat fartyg ……………………………………………….….…...
ISPP-certifikat …………………………………………………………………………
Godkännande av en beräkning av den måttliga utsläppshastigheten för toalettavfalls-
vatten ……………………………………………………………………..…….……..
CLC-certifikat ………………………………………………………………….….….
CLB-certifikat ………………………………………………………………….…..…
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden ………………………………….……..
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden …………………………………………..…..
NLS-certifikat …………………………………………………………………………
AFS-certifikat …………………………………………………………………………
Fartygsavfallsdispens ………………………………………………………………….
Inspektion av (fullständig) procedurmanual ……………………………………….….
Inspektion av (förenklad) procedurmanual …………………….……………………..
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka ………………….………………….…..
Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP)………………………….….
Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP), inspektion ……….…………
Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP), uppdatering ………….……..
Certifikat för fartyg som transporterar INF-last ………………………………………
Certifikat för fartyg som transporterar INF-last, inspektion...…………………….…..
Beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last, uppdatering ……………….…
Dispens för transport av farligt gods ………………………………………………….
Certifikat för transport av farligt gods ………………………………………………..
Vid utfärdande av certifikat för första gången, grundavgift ………………………….
Vid utfärdande av certifikat för första gången, tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymm
Ändring i lastutrymme ……………………………………………………………......
Förnyande av certifikat …..…………………………………………….………….…..
Dispens för lastutrymme ………………………………………………………............
Utlåtande om dubbelbotten på tankfartyg ………………………………………….…
Nytt intyg eller ny handling på grund av att fartygets namn, hemort eller motsvarande
uppgifter har ändrats eller lagts till ……………………………………………………

    208 euro
    208 euro
    208 euro
    208 euro

    104 euro
    208 euro
    208 euro
    208 euro
    520 euro
    104 euro
    104 euro
    104 euro
 1 040 euro
    520 euro
    520 euro
    208 euro
    520 euro
    208 euro
    208 euro
    520 euro
    208 euro
    313 euro

    208 euro
    104 euro
    104 euro
    104 euro
    313 euro
    104 euro

    104 euro
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1.4. Mätbrev och dräktighetsbevis

1.4.1.
1.4.2.

1.4.3.
1.4.4.

Mätbrev ……………………………………….……….. fartygets bruttodräktighet x.
Dräktighetsbevis om fartygets flaggstat inte har ingått 1969 års internationella
skeppsmätningskonvention (FördrS
31/1982).…………………………….………………… fartygets bruttodräktighet x
Minimiavgift för mätbrev eller dräktighetsbevis ……….……………………………
Nytt mätbrev eller dräktighetsbevis på grund av att fartygets namn, hemort eller
motsvarande uppgifter har ändrats eller lagts till …………………………..…………

   0,09 euro

   0,09 euro
    215 euro

    104 euro

1.5. Godkännande av stabilitetsuppgifter

1.5.1.
1.5.2.
1.5.3.
1.5.4.
1.5.5.
1.5.6.
1.5.7.
1.5.8.

Skadat fartygs stabilitet, nybygge och ombyggnad …….……………………………..
Intakt fartygs stabilitet, nybyggnad ……………………………………………………
Intakt fartygs stabilitet, ombyggnad …………………………………………….….…
Intakt fartygs stabilitet, systerfartyg ……………………………………….…….……
Intakt fartygs stabilitet, fartyg under 80 m ……………………………………….…...
Intakt fartygs stabilitet, enskilt lastfall ……………………………..…………..……...
Periodiskt krängningsprov ………………………………………………………….…
Tillstånd för transport av spannmål ……………………………………………….…..

    833 euro
    833 euro
    520 euro
    279 euro
    520 euro
    208 euro
    279 euro
    520 euro

1.6.Skyddsdokument i anslutning till skyddsåtgärder avseende fartyget, hamnen och
hamnanläggningen

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.6.7.

Fartygets skyddsplan, godkännande ……………………………………………..........
Fartygets skyddsplan, förnyad bedömning ………………………………………........
Internationellt sjöfartsskyddscertifikat ………………………………………………..
Interimistiskt internationellt sjöfartsskyddscertifikat …………………………………
Deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning …………………………..…
Deklaration om överensstämmelse för hamnskyddschef och övrig skyddspersonal …
Befrielse från lämnande av uppgifter om skyddsåtgärder ……………………………

    520 euro
    208 euro
    208 euro
    208 euro
    208 euro
    104 euro
    313 euro

1.7. Handlingar som hänför sig till hantering av last i hamnar

1.7.1.
1.7.1.1.
1.7.1.2.
1.7.2.

1.7.2.1.
1.7.2.2.
1.7.2.3.
1.7.2.4.

Övervakning av säker lastning och lossning av bulkfartyg
Temporärt tillstånd som beviljats nyligen inrättade terminaler …..…………….….…
Beslut angående utnämning av bedömningsorgan …………………………………….
Säkerhetsutredning för hamnområde som gäller transport och tillfällig förvaring av
farligt gods på hamnområden
Godkännande första gången …………………………………………………..............
Godkännande av ändring ……………………………………………………………..
Förnyat godkännande …………………………………………………………………
Undantag ……………………………………………………………………………..

    208 euro
    520 euro

   520 euro
   208 euro
   208 euro
   313 euro

1.8. Övriga handlingar som hänför sig till fartyg och deras verksamhet

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.

System för personlistor, godkännande …………………………………………….…..
System för personlistor, godkännande av ändring ………………………………….…
Auktorisering av serviceföretag för service av säkerhetsanordningar ……….………..
Auktorisering av serviceföretag för service av säkerhetsanordningar, förnyande …....
Produktgodkännande ……………………………………………………………….…
Produktgodkännande, förnyande ………………………………………………….…..

    208 euro
    104 euro
    520 euro
    208 euro
    313 euro
    104 euro
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1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.
1.8.10.

Beslut om båtförenings flagga …………………………………………………….......
Typgodkännande av yrkesbåt …………………………………………………………
Försegling av skepps- och maskindagbok, per sida ……………………………..…….
Andra säkerhets- och miljöskyddshandlingar än de som nämns i 1.2-1.7…………….

    104 euro
    104 euro
   0,30 euro
   104 euro

2. PRESTATIONER SOM HÄNFÖR SIG TILL BEMANNING OCH BEHÖRIGHET

2.1. Handlingar som hänför sig till bemanning

2.1.1
2.1.1.1.
2.1.1.2.
2.1.1.3.
2.1.1.4.
2.1.1.5.

Förhandsutlåtande om bemanningen eller bemanningscertifikat
Internationell fart………………………………………………..……………………..
Internationell, förnyande ……………………………………..………………….……
Inrikes fart ………………………………………………………….…………………
Inrikes fart, förnyande ………..………………………………………….……………
Om bemanningscertifikatet motsvarar förhandsutlåtandet tas hälften av den ovan
nämnda avgiften ut för bemanningscertifikatet.

Ingen avgift tas ut för ett beslut genom vilket ett fartyg beviljas rätt att göra avvikel-
ser från den fastställda bemanningen för en viss tid eller för en viss resa.

   208 euro
   104 euro
   104 euro
     52 euro

2.2. Handlingar som hänför sig till behörighet

2.2.1.

2.2.2.
2.2.3.
2.2.4.
2.2.5.
2.2.6.
2.2.7.
2.2.8.
2.2.9.
2.2.10.
2.2.11.
2.2.12.

2.2.13.
2.2.14.
2.2.15.
2.2.16.

Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygs-
kock och fartygsservitör ……………………………………………………………....
Certifikat över specialbehörighet ……………………………………………………..
Dispens för högre befattning ………………………………………………………….
Behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och fartygsservitör……………
Intyg över skepparutbildning för inrikes tjänst och fyra månaders sjötjänst ………….
Internationellt förarbrev för fritidsbåt ………………………………………….……..
Förarbrev för hyresbåt …………………………………………………………...……
Behörighetsintyg för VTS-operatör ……………………………………..……..……..
Anteckning om godkänd grundutbildning för VTS-chefer ………………….….….…
Dispens av hälsoskäl …………………………………………….…….……………...
STCW-kompetensbevis..........……………………………….………..……………….
Förnyande av de handlingar som nämns i 2.2.1., 2.2.5., 2.2.6., 2.2.8., 2.2.10. och
2.2.11.……………………………………………………………….……………..…..
Tillstånd att utföra underhåll av handbrandsläckare ………………………..…………
Intyg om förhör med förare av linstyrd färja …………………………….…………....
Intyg om förhör med förare av fiskefartyg ………………………………………...….
Utdrag ur sjömansregistret …………………………………………………………....

Ingen avgift tas ut för beslut om avslag som gäller de handlingar som nämns i 2.2.1.,
2.2.2., 2.2.4., 2.2.5., 2.2.8., 2.2.10., 2.2.11., 2.2.12., 2.2.14. och 2.2.15.

   104 euro
     52 euro
   313 euro
     52 euro
   104 euro
   104 euro
   104 euro
   104 euro
     52 euro

    104 euro
    104 euro

     52 euro
     52 euro
   104 euro
   104 euro

 12,50 euro
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3.  PRESTATIONER SOM HÄNFÖR SIG TILL MYNDIGHETSFUNKTIONER INOM LOTSNING
3.1. Styrsedel för lots

3.1.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.1.1.4.
3.1.2.
3.1.3.

Examen
Skriftligt prov …………………………………………………………………………
Täckritningsprov, för varje karta ………………………………………………..........
Simulatorprov, grunddel................................................................................................
Simulatorprov, för varje påföljande tvåtimmarsperiod..................................................
Provlotsning, för varje påbörjad timme ……………………………………………....
Styrsedel för lots ……………………………………………………………………...

   585 euro
   23 euro

1 560 euro
720 euro

   234 euro
  197 euro

3.2. Linjelotsbrev

3.2.1.
3.2.1.1.
3.2.1.2.
3.2.1.3.
3.2.1.4.
3.2.2.
3.2.3

Examen
Skriftligt prov …………………………………………………………………………
Täckritningsprov, för varje karta ………………………………………………...........
Simulatorprov, grunddel.................................................................................................
Simulatorprov, för varje påföljande tvåtimmarsperiod..................................................
Provlotsning, för varje påbörjad timme ……………………………………………....
Linjelotsbrev ……………………………………………………………………….....

Avgiften för provlotsning tas ut för minst två timmar. Dessutom tas det ut ersätt-
ningar enligt resereglementet för statstjänstemän på grund av förrättningen och
eventuella kostnader som föranleds av användningen av fartyg.

Om en provlotsning inhiberas mindre än 24 timmar före den avtalade provlotsning-
en, tas det ut en avgift för två timmar samt övriga kostnader som inhiberingen föran-
leder till den del kostnaderna har tillkommit innan verket har fått information om in-
hiberingen.

   585 euro
    23 euro
1 560 euro

720 euro
   234 euro

    197 euro

3.3. Fartygsspecifik dispens från skyldigheten att anlita lots

3.3.1.
3.1.1.1.
3.1.1.2.
3.1.1.3.
3.3.2.

Examen ……………………………………………………………………………..…
Skriftligt prov.................................................................................................................
Simulatorprov, grunddel.................................................................................................
Simulatorprov, för varje påföljende tvåtimmarsperiod..................................................
Dispens...........................................................................................................................

 585 euro
1 560 euro

720 euro
350 euro

3.4. Undantag från skyldigheten att anlita lots och skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster

3.4.1.
3.4.2.

Undantag från skyldigheten att anlita lots .……………………………………….…..
Undantag från skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster …………………..….

   350 euro
   350 euro

3.5. Östersjölotsexamen

3.5.1. Skriftligt prov och styrsedel för östersjölots ……………………………………….…    197 euro
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3.6. Godkännande av utbildningsorganisation som tillhandahåller simulatorträning

3.6.1. Bedömning och godkännande:
för den första påbörjade arbetstimmen, pris/h...............................................................
för varje påföljande halvtimme......................................................................................

Dessutom tas det ut ersättningar enligt statens resereglemente och eventuella kost-
nader för sådana utredningar av verkets utomstående aktörer som behövs för att pro-
ducera prestationen.

Om beställaren inhiberar en bedömning, tas ersättning ut för de kostnader som  för-
anletts av avbeställningen av de resor som reserverats med tanke på bedömningen,
oberoende av när inhiberingen skett. Om bedömningen inhiberas mindre än 24 tim-
mar före tjänsteresans början, tas det därtill ut en avgift för två timmar enligt ovan
nämnda timdebitering.

322 euro
161 euro

4.  PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET

4.1. Avgifter för åtgärder

4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.4.
4.1.5.
4.1.6.
4.1.7.

Registrering ……………………………………………………………………………
Ändring av uppgifterna i registret …………………………………………………….
Fastställande av inteckning ……………………………………………………………
Förnyande av inteckning …………………………………………..………………….
Dödande av inteckning ……………………………………………….……………….
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt ………………………………..
Införande av uppgift om inteckning i skuldebrev …………………………………….

Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.

   244 euro
   122 euro
   244 euro
   122 euro
   122 euro
   122 euro
  7,50 euro

4.2.  Handlingar

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.
4.2.8.

Nationalitetscertifikat …………………………………………………………………
Interimistiskt nationalitetsbevis ……………………………………………….…..…..
Registerutdrag …………………………………………………………………………
Gravationsbevis …………………………………………………………………….…
Beslut om signalbokstäver ………………………………………………………….…
Historikdokument …………………………………………………………………..…
Inte i registret-intyg ………………………………………………………….…..…....
Intyg över avförande ur registret …………………………………………………….

   244 euro
   122 euro
   122 euro
   122 euro
   102 euro
   102 euro
   122 euro
   122 euro
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BILAGA 3

4 § I FÖRORDNINGEN

JÄRNVÄGSSYSTEMET

De avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer som debiteras per timme be-
stäms på basis av den tid som använts för att producera prestationen och en fast tim-
debitering. Timdebiteringen tas ut för den första timmen och varje påbörjad ytterli-
gare arbetstimme. Dessutom tas det ut eventuella kostnader för sådana utredningar
av verkets utomstående aktörer som behövs för att producera prestationen och vilka
verket ska få ersättning för i enlighet med fakturan från de utomstående aktörerna,
samt ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän. För prestationerna i
avsnitten 1.3. och 1.4. kan dock ingen avgift tas ut, och för kostnaderna för
utredningar av verkets eventuella utomstående aktörer kan inte mer tas ut än vad
som kan tas ut för beviljande av säkerhetsintyg eller säkerhetstillstånd med stöd av
avsnitten 1.5. – 1.10.

De fasta avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer omfattar sådana even-
tuella utredningar av verkets utomstående aktörer som behövs för att producera pre-
stationen och kostnaderna för utredningarna.

1.   Säkerhetstillstånd och säkerhetsintyg

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Säkerhetsintyg eller dess A- eller B-del för en järnvägsoperatör som bedriver trafik
inom hela landet eller på flera olika banavsnitt, pris/arbetstimme ……………………
Säkerhetstillstånd för bannätsförvaltare, pris/arbetstimme ………………………..….
Ändring av säkerhetsintyg eller dess A- eller B-del, pris/arbetstimme ….…………...
Ändring av säkerhetstillstånd, pris/arbetstimme ………………………………..…….
Säkerhetsintyg för museitrafikoperatör ……………………………………….………
Säkerhetsintygets A- eller B-del för museitrafikoperatör …………………………….
Säkerhetsintyg för en järnvägsoperatör som bedriver trafik på ett banavsnitt ………..
Säkerhetsintygets A- eller B-del för en järnvägsoperatör som bedriver trafik på ett
banavsnitt …………………………..…………………………………………………
Säkerhetstillstånd för sammanslutningar för hamnspår som förvaltar spåranläggning-
ar som har flera ägare eller dem som äger privat spåranläggning och som förvaltar
flera separata privata spåranläggningar………….…………………………………….
Säkerhetstillstånd för övriga innehavare av privata spåranläggningar ……………….

   140 euro
   140 euro
   140 euro
   140 euro

 1 000 euro
   500 euro

 3 000 euro

1 500 euro

3 000 euro
1 000 euro

2.  Tillstånd för ibruktagande

2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.

Tillstånd för ibruktagande av ett strukturellt delsystem, pris/arbetstimme ……………
Tillstånd för ibruktagande av fordon, pris/arbetstimme ………………………………
Tidsbegränsat tillstånd för ibruktagande, pris/arbetstimme …………………………..
Användningstillstånd för byggtiden, pris/arbetstimme ………………………………..
Typgodkännande av fordonstyp, pris/arbetstimme ……………………………………
Handläggning av plan för uppbyggnad av ett nytt delsystem eller för modernisering
eller ombyggnad av ett delsystem, pris/arbetstimme………………………………….

   140 euro
    140 euro
   140 euro
   140 euro
   140 euro

140 euro
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3.  Prestationer av aktörer i trafiksäkerhetsuppgifter

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Förarbevis för förare av rullande materiel ………………………………………….....
Behörighetsbevis för personer med andra trafiksäkerhetsrelaterade arbetsuppgifter ...
Godkännande av repetitionsutbildare …………………………………………………
Dispens i fråga om uppgiftsbaserad kompetens ………………………………………
Dispens i fråga om hälsotillståndskraven ………………………………………….…
Godkännande av examinator för prov för förare av rullande materiel............................

   150 euro
   150 euro
   135 euro
   145 euro
   230 euro

145 euro

4.  Prestationer av aktörer inom hälso- och sjukvården

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Godkännande av yrkesutbildad person inom företagshälsovården ………………..….
Godkännande av sakkunnigläkare inom järnvägssystemet …………………………...
Godkännande av sakkunnigpsykolog inom järnvägssystemet ………………………..
Av Trafiksäkerhetsverket arrangerad kompletteringsutbildning för sakkunnigläkare,
sakkunnigpsykologer och yrkesutbildade personer inom företagshälsovården verk-
samma inom järnvägssystemet, avgift/utbildning/person…………………………….

   230 euro
   230 euro
   230 euro

75 euro

5.  Läroanstalters prestationer

5.1.
5.2.

Godkännande av läroanstalt som ger trafiksäkerhetsutbildning, pris/arbetstimme…...
Godkännande av utbildningsprogram för trafiksäkerhetsuppgifter, pris/arbetstimme ..

   140 euro
   140 euro

6.  Bedömningsorgans prestationer

6.1.
6.2.

6.3.

Beslut om att utse ett anmält organ, pris/arbetstimme ……………………………..…
Beslut om att utse organ som ansvarar för oberoende säkerhetsbedömning,
pris/arbetstimme ………………………………………………………………………
Beslut om att utse organ som motsvarar standarderna, pris/arbetstimme ………….…

   140 euro

140 euro
140 euro

7.  Registreringsprestationer

7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.3.
7.4.

Beslut om registrering av fordon ………………………………………………….….
Registrering av fordon i fordonsregistret
första 50 st, pris/st ………………………………………………………….................
Övriga fordon, pris/st ………………………………………………………................
Registerhållning av fordon, avgift/fordon/år………………………………………….
Anmälan av fordonstyp i ett europeiskt register över godkända fordonstyper, pris/st .

   135 euro

     55 euro
       6 euro

10 euro
    55 euro

8.  Säkerhetsutredningar i fråga om TFÄ-bangårdar

8.1. Godkännande av säkerhetsutredning för TFÄ-bangårdar, pris/arbetstimme ………..    140 euro

9.  Tillstånd till undantag

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

Undantag från verkets föreskrifter, pris/arbetstimme ………………………………...
Undantag som gäller anvisande och certifiering av underhållsansvarig enhet för for-
don från tredjeländer, pris/arbetstimme ……….……………………………………...
Undantag i ett ärende som gäller tillhandahållande av tjänst, pris/arbetstimme..............
Handläggning av begäran om avvikelse från tekniska specifikationer för
driftskompatibilitet, pris/arbetstimme…………………………………………………

   140 euro

   140 euro
140 euro

140 euro
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10.  Regleringsorganets prestationer

10.1.
10.2.

Regleringsorganets avgörande i rättelseyrkandeärenden …………………………..…
Regleringsorganets avgörande i besvärsärenden …………………………………..…

   140 euro
   140 euro
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BILAGA 4

5 § I FÖRORDNINGEN

VÄGTRAFIK

1. Offentligrättsliga avgifter som motsvarar självkostnadsvärdet

1.1. Typgodkännande av fordon, komponenter, system och separata tekniska enheter

1.1.1. EG-typgodkännande, E-typgodkännande eller nationellt godkännande av en kompo-
nent, ett system eller en separat teknisk enhet eller utvidgning av godkännande på
grund av tekniska ändringar ………………………………………..............................    450 euro

1.1.2. Utvidgning av typgodkännande av en komponent, ett system eller en separat teknisk
enhet på grund av andra än tekniska ändringar………………………………………..    200 euro

1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Nationellt typgodkännande av hela fordonet, pris/typ …….………………………..…
Nationellt typgodkännande av hela fordonet, pris/version .……………………………
Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, pris/utvidgning …….…..
Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, pris/version …………....
Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet, pris/överförd version..…
Annat arbete som avser typgodkännande, pris/arbetsdag ………………………….…
Annat arbete som avser typgodkännande, pris/arbetstimme ………………………….
- 1.1.8. och 1.1.9. reseersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän

   500 euro
   250 euro
   375 euro
   250 euro
     15 euro
  950 euro
   130 euro

1.1.10.

1.1.11.

Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet,
pris/ansökan, dvs. grundavgift .........………………………………………………….
Registrering av uppgifterna om en EG-typgodkänd fordonsversion i ATJ-systemet,
pris/version ………………………………………………..…………………………..

       5 euro

     40 euro
1.1.12.
1.1.13.
1.1.14.

Ändring eller korrigering av typuppgifterna, grundavgift …………………………….
Ändring eller korrigering av typuppgifterna, pris/version …………………………….
Annat utredningsarbete och annan korrigering eller registrering av uppgifterna,
pris/arbetstimme ……………………………………………………………………….

     40 euro
     10 euro

   130 euro

1.1.15. Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn över tek-
niska tjänster, pris/arbetsdag ………………………………………………………….    950 euro

1.1.16. Övervakning av att produktionen överensstämmer med kraven samt tillsyn över tek-
niska tjänster, pris/arbetstimme …………………………………………………..…..    160 euro

1.1.17.
1.1.18.

Återkallande av godkännande …………………………………………………..…….
Nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier, pris/typ …………………

     60 euro
   500 euro

1.1.19.
1.1.20.

Nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier, pris/version …………….
Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier,
pris/utvidgning…………………………………………………………………………

   250 euro

   375 euro

1.1.21.
1.1.22.

1.1.23.

1.1.24.
1.1.25.

Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier, pris/version
Utvidgning av nationellt typgodkännande av hela fordonet för små serier,
pris/överförd version …………………………………………………………………..
Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små serier,
pris/ansökan, dvs. grundavgift …..…………………………………………………….
Registrering av uppgifterna om utländskt typgodkännande av små serier, pris/version
Godkännande av en teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig ………………………

   250 euro

     15 euro

       5 euro
     40 euro
   200 euro
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1.1.26.
1.1.27.

Beslut om ändring av godkännande av en teknisk tjänst eller en godkänd sakkunnig...
Teknisk tjänsts eller godkänd sakkunnigs bedömningsarbete, pris/arbetstimme …….

   100 euro
   130 euro

1.2. Fordonstekniska utlåtanden och tillstånd

1.2.1.

1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.

Tillstånd till undantag som gäller fordons utrustning, konstruktion eller användning
på väg…………………………………………………………………….………….…
Korrigering av tillståndsuppgifterna ………………………………………………….
Andra fordonstekniska tillstånd, intyg, utlåtanden eller motsvarande …………….….
Beviljande av tillstånd för ADR-besiktningar ……………………………………..…

   380 euro
    60 euro
    60 euro
    25 euro

1.3. Prestationer i anslutning till handel med samt installation och reparation av trafikförnöde

1.3.1.
1.3.2.

Tillstånd som gäller installation och reparation av trafikförnödenheter ……………....
Påminnelsebrev för återkallningskampanj, pris/st …………………………………….

   125 euro
       5 euro

1.4.  Bilinteckningsprestationer

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.

Fastställande av bilinteckning …………………………………………………………
Andra beslut som gäller inteckningsärenden …………………………………..……..
Gravationsbevis …………………………………………………………………….…

    90 euro
    50 euro
    30 euro

1.5. Fordonsregistreringsprestationer

1.5.1.
1.5.1.1.
1.5.1.2.
1.5.1.3.
1.5.1.4.
1.5.1.5.
1.5.1.6.

1.5.1.7.

1.5.1.8.

1.5.2.
1.5.2.1.
1.5.2.2.
1.5.2.3.
1.5.2.4.
1.5.2.5.
1.5.2.6.
1.5.2.7.
1.5.2.8.
1.5.2.9.

1.5.2.10.

1.5.3.
1.5.3.1.

Registreringstjänster
Registreringsprestation, registreringsanmälan utan bilaga ……………………………
Ny utskrift av registreringsintyg ………………………………………………………
Registreringsprestation, registreringsanmälan med bilaga ……………………………
Elektronisk registreringsanmälan, avställning av fordon ……………………………..
Elektronisk registreringsanmälan, påställning av fordon ……………………………...
Elektronisk registreringsanmälan, utskrift av intyg i stället för ett förkommet eller
förstört intyg…………………………………………………………………………...
Registreringsintyg som skrivits ut med anledning av en korrigering av de tekniska
uppgifterna, pris/fordon ……………………………………………………………....
Registreringstjänst som utförs som timarbete, pris/arbetstimme………………………

Specialregistreringstjänster
Förhandsanmälan………………………………………………………………….…
Ny utskrift av förhandsanmälningsintyg …………………………………….…….….
Exportregistrering ……………………………………………………………..…..…..
Korrigering och avförande av exportregistreringsuppgifter ………………………..…
Förflyttningstillstånd ………………………………………………………………..…
Intyg som berättigar till användning av tullskyltar …………………………………...
Korrigering av beslut om beviljande av specialtecken …..…………………………....
Registrering av diplomatbilar ………………………………………………………....
Registreringsintyg som skrivs ut i samband med en massregistrering,
de första 1 000 exemplaren, avgift/intyg........................................................................
Registreringsintyg som skrivs ut i samband med en massregistrering,
följande exemplar, avgift/intyg......................................................................................
Registreringsskyltar
Registreringsskylt för fordon ………………………………………………………….

     11,20 euro
     11,20 euro

17,40 euro
  4 euro
  4 euro

 4 euro

     11,20 euro
     80 euro

 11,50 euro
 11,50 euro
      50 euro

      11,20 euro
 17,40 euro
      30 euro
      23 euro

      11,20 euro

3 euro

1 euro

        7 euro
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1.5.3.2.
1.5.3.3.

1.5.3.4.
1.5.3.5.

Special-, export-, provnummer-, tull- eller diplomatskylt …………………………….
Registreringsskylt som ges i stället för en förkommen eller förstörd skylt eller som av
annat skäl tillverkats separat …………………………………………………………..
Undantag från antalet registreringsskyltar …………………………………………….
Registreringsskylt för ett förhandsanmält fordon ……………………………………..

  9 euro

  9 euro
    25 euro
      7 euro

1.6. Körkortsprestationer

1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.

Körkort …………………………………………………………………………….….
Kortvarigt körkort ……..……………………………………………………………...
Tillfälligt körkort ……………………………………………………………………..

    13,50 euro
    13,50 euro

      8 euro

1.7. Prestationer och beslut som hänför sig till förarundervisningen och förarexamina

1.7.1.
1.7.2.
1.7.3.
1.7.4.
1.7.5.
1.7.6.
1.7.7.
1.7.8.
1.7.9.
1.7.10.

1.7.11.
1.7.12.
1.7.13.
1.7.14.

Beslut som gäller godkännande av en övningsbana ………………………………..…
Bekräftande av en undervisningsplan som används i förarundervisningen …………..
Teoriprov ………………………………………………………………………………
Muntligt teoriprov ………………………………………………………………….….
Körprov med fordon av klass M, A1, A, T eller B……… ……………………………
Körprov med fordon av klass BE, C, C1, D1 eller D………………………………….
Hanteringsprov gällande fordon av klassM, A1 eller A ………………………………
Hanteringsprov gällande fordon av klass E ……………………………………….….
Avgivande av prov på körförmåga på uppmaning av polisen ……………………..…
Inspektion för godkännande av bilskola ……………………………………………...
- kilometerersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän
Körprov med en tung fordonskombination av klass E ……………………………..…
Tillstånd att hålla bilskola …………………………………………………………..…
Återkallande av tillstånd att hålla bilskola......................................................................
Beslut om godkännande av undervisningspraktikskola..................................................

    325 euro
    110 euro
      26 euro
      80 euro
      55 euro
      85 euro
 23,50 euro
    40  euro
     55 euro
     84 euro

     95 euro
   370 euro

110 euro
110 euro

1.8. Prestationer och beslut som hänför sig till utbildning för körtillstånd och körtillstånd för transport av far-
liga ämnen samt prestationer och beslut som hänför sig till säkerhetsrådgivarexamen

1.8.1.
1.8.2.
1.8.3.
1.8.4.
1.8.5.
1.8.6.
1.8.7.
1.8.8.
1.8.9.
1.8.10.
1.8.11.
1.8.12.

1.8.13

ADR-utbildningstillstånd ……………………………………………………………..
ADR-körtillståndsprov, provtid 50 min………………………………………………..
ADR-körtillståndsprov, provtid 90 min…………………………………………….….
ADR-körtillståndsprov, provtid 120 min………………………………………………
Beviljande, förnyande, ändring eller dubblettexemplar av ADR-körtillstånd ……...…
Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för ett transportslag ………………….................
Avgift för säkerhetsrådgivarexamen för två transportslag …………………................
Tilläggsavgift för specialisering på flera än en ämnesgrupp, pris/ämnesgrupp …........
Dubblettexemplar av examensintyg ………………………………………………..…
ADR-körtillståndsprov, muntligt ……………………………………………….…….
ADR-körtillståndsprov som hålls på en söndag ……………………………………….
Erkännande av anmälda organ av typ A eller typ B för uppgifter som gäller transport
av farliga ämnen ………………………………………………………………………
Ändring av erkännande av anmälda organ av typ A eller typ B för uppgifter som gäll-
er transport av farliga ämnen…………………………………………………………..

   110 euro
     53 euro

95 euro
125 euro

     40 euro
   265 euro
   310 euro
     50 euro
     30 euro
   180 euro
   330 euro

220 euro

110 euro
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1.9. Intyg

1.9.1.
1.9.2.
1.9.3.
1.9.4.

Intyg över betald skatt …………………………………………………………............
Expeditionsavgift ………………………………………………………………………
Andra intyg som inte prissatts separat ………………………………………………...
Avgift för CEMT-intyg ……………………………………………………………….

      6 euro
 5,60 euro

    11,20 euro
    30 euro

1.10.  Prestationer som hänför sig till utbildning för besiktningsverksamhet

1.10.1.
1.10.2.
1.10.3.
1.10.4.

Utbildningstillstånd enligt utbildningsperiod …………………………………………
Examensavgift för praktisk del/elev, lätta fordon ………………………….................
Examensavgift för praktisk del/elev, tunga fordon …………………………...............
Examensavgift för teoridel/elev ………………………………………………............

   250 euro
   100 euro
   200 euro
   100 euro

1.11. Koncessioner för besiktning

1.11.1.
1.11.2.

Behandling av koncessionsansökan eller ansökan om bisysslotillstånd ……………...
Förnyande av koncession eller bisysslotillstånd ……………………………………...

  900 euro
  200 euro

1.12. Prestationer som hänför sig till behörigheten för vägtransportledare för specialtrans-
porter och rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtransporter

1.12.1.

1.12.2.

1.12.3.

1.12.4.

Grundkursens prov för och rätt att arbeta som vägtransportledare för specialtranspor-
ter …………………………………………………………………………………..…
Förnyande av grundkursens prov för och rätt att arbeta som vägtransportledare för
specialtransporter ……………………………….…………………………………….
Kompletteringskursens prov för och rätt att arbeta som vägtransportledare för special-
transporter ……………………………….……………………………………………
Förnyande av kompletteringskursens prov för och rätt att arbeta som vägtransportle-
dare för specialtransporter ……………………………………………………………..

     90 euro

   115 euro

     50 euro

     65 euro

1.13. Färdskrivarkort

1.13.1.
1.13.2.
1.13.3.
1.13.4.

Förarkort ………………………………………………………………………………
Företagskort …………………………………………………………………………..
Verkstadskort …………………………………………………………………………
Kontrollkort ………………………………………………………………………….

   100 euro
   100 euro
   100 euro
   100 euro

1.14. Internationella transporttillstånd

1.14.1. Internationella transporttillstånd ……………………………………………………..     30 euro

1.15. Trafikföretagarprestationer

1.15.1.
1.15.2.
1.15.3.
1.15.4.
1.15.5.

Trafikföretagarutbildning, utbildningstillstånd ……………………………………….
Trafikföretagarprov ………………………………………………………………..….
Taxitrafikföretagarprov ………………………………………………………………..
Trafiktraktorföretagarprov …………………………………………………………….
Trafikföretagarutbildning, intyg ……………………………………………………….

   110 euro
   200 euro
   200 euro
   120 euro
    42 euro
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1.16. Prestationer som hänför sig till förarnas yrkeskompetens

1.16.1.
1.16.2.
1.16.3.
1.16.4.
1.16.5.
1.16.6.
1.16.7.
1.16.8.
1.16.9.
1.16.10.
1.16.11.
1.16.12.

Godkännande av utbildningscentrum ………………………………………………….
Godkännande av fortbildningsprogram …………………………………………….....
Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens …………………………
Prov inom utbildningen för grundläggande yrkeskompetens, muntligt.........................
Registrering av grundläggande yrkeskompetens ……………………………………...
Registrering av fortbildning …………………………………………………………...
Yrkeskompetensbevis …………………………………………………………………
Taxiförarprov …………………………………………………………………….........
Taxiförarprov, muntligt..................................................................................................
Taxiförarutbildning, utbildningstillstånd ………………………………………….…..
Körtillstånd för taxiförare ………………………………………………………….….
Prov för yrkeskompetens som hålls på en söndag..........................................................

   110 euro
   110 euro
     70 euro

150 euro
     17 euro
     17 euro
     50 euro
   100 euro

170 euro
   110 euro
     40 euro

330 euro

1.17. Kollektivtrafikprestationer

1.17.1.
1.17.2.
1.17.3.
1.17.4.

Tillstånd för internationell persontrafik med buss …………………..………………..
Ändring eller återkallande av tillstånd för internationell persontrafik med buss ……..
Tillstånd enligt artikel 15 i Interbus-överenskommelsen …………………………..…
Intyg för internationell persontransport enligt artikel 13 i rådets förordning (EEG) nr
684/92…………….………………………………………………………………….

   220 euro
   100 euro
     37 euro

     37 euro

1.18. Handlingar

1.18.1.
1.18.2.
1.18.3.

Utskrift ur fordonstrafikregistret ……………………………………………………...
Kopia av arkivdokument ………………………………………………………………
Utredning över fordonets historia ……………………………………………………..

  6,50 euro
     13 euro
     28 euro

2. Offentligrättsliga prestationer som avviker från självkostnadsvärdet

2.1.Prestationer för vilka tas ut en avgift som är lägre än självkostnadsvärdet

2.1.1.
2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.
2.1.5.
2.1.6.
2.1.7.
2.1.8.

Inspektion vid inledande av besiktningsverksamhet enligt koncession ……………….
Avgörande av rättelseyrkande som gäller beslut av en koncessionsinnehavare, den
som håller förarexamen eller den som håller körtillståndsprov .………………………
Beviljande av undantag från de hälsokrav som gäller körkortstillstånd eller körtill-
stånd för taxiförare ……………………………………………………………….……
Muntligt teoriprov av hälsoskäl ………………………………………………….…....
Förhandsavgörande enligt 48 § i fordonsskattelagen (1281/2003)……………………
Förhandsavgörande enligt 19 § i bränsleavgiftslagen (1280/2003)……………………
Förhandsavgörande enligt 67 § i bilskattelagen (1482/1994)………………………….
Undantag från ålderskravet gällande körrätt ………………………………….………

   300 euro

    45 euro

    25 euro
    26 euro
    90 euro
    90 euro
    90 euro
    50 euro

2.2. Prestationer för vilka tas ut en avgift som är högre än självkostnadsvärdet

2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Beslut om beviljande av särskilt registreringstecken ………………………………….
Provnummerintyg ……………………………………………………………………..
Beviljande av tillstånd till undantag i fråga om största tillåtna mått och massor för
fordon som har registrerats eller tagits i bruk i en stat som inte hör till Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet ……………………………………………………….

900 euro
   260 euro

   180 euro
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