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SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER, PRESTATIONER I ANSLUTNING
TILL SKYDDSÅTGÄRDER AVSEENDE FARTYGET OCH HAMNANLÄGGNINGEN SAMT PRESTATIONER I ANSLUTNING TILL MÖNSTRINGAR
CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR
Säkerhetscertifikat

euro

Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg
Lastlinjecertifikat
Fartygsdispenser och dispenscertifikat
Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation
Utrikesfart, rederi
Utrikesfart, fartyg
Inrikestrafik, rederi
Inrikestrafik, fartyg
Passagerarfartyg i inrikestrafik, säkerhetscertifikat
Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och över
Övriga säkerhetscertifikat
Lastsäkringsmanual
Godkännande
Korrigerade sidor
Utbildningshandbok, livräddningsredskap
Godkännande
Korrigerade sidor
Utbildningshandbok, brandskydd
Godkännande
Korrigerade sidor
Övriga intyg och beslut

146
146
146
146
146
220
146
146
73
73
73
73
146
366
146
366
146
366
146
73

Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön euro
IOPP-certifikat för tankfartyg
IOPP-certifikat för annat fartyg
ISPP-certifikat
CLC-certifikat
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden
NLS-certifikat
Fartygsavfallsdispens
Inspektion av (fullständig) procedurmanual
Inspektion av (förenklad) procedurmanual
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP)

146
146
146
146
146
366
73
73
732
366
366
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Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP)
Beredskapsplan, olycka i den marina miljön (SMPEP)
Inspektion
Uppdatering
Certifikat för fartyg som transporterar INF-last
Beredskapsplan för fartyg som transporterar INF-last
Inspektion
Uppdatering
Dispens för transport av farligt gods
Certifikat för transport av farligt gods
Vid utfärdande av certifikat för första gången
grundavgift
tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme
Ändring i lastutrymme
Förnyande av certifikat
Dispens angående lastutrymme
Övriga intyg och beslut

146
366
146
146
366
146
220
146
73
73
73
220
73

Mätbrev och dräktighetsbevis
För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett land som inte har ingått 1969 års internationella skeppsmätningskonvention (FördrS 31/1982) betalas en avgift om
0,07 euro, multiplicerad med fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock minst 151 euro.
Godkännande av stabilitetsuppgifter

euro

Passagerarfartyg, nybygge
Lastfartyg, nybygge
Läckstabilitet och intyg enligt Stockholmsöverenskommelsen
Systerfartyg
Ombyggnad
Periodiskt krängningsprov
Stabilitetskalkyler för litet lastfartyg (under 80 m)
Tillstånd för lastning av spannmål
Godkännande av enskilt lastfall
Övriga intyg och beslut

586
586
586
196
366
196
366
366
146
73

Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar
som hänför sig till bemanning och behörighet
euro
Bemanningscertifikat
Utrikesfart
146
förnyande
73
Inrikesfart
73
förnyande
37
Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och
fartygsservitör
73
förnyande
37
Intyg om tilläggsbehörighet och förnyande av det
37
Dispens för högre befattning
220
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Behörighetsbrev för vaktman, däcksman, fartygskock och
fartygsservitör
Sjömansläkarrättigheter
Dispens av hälsoskäl
förnyande
STCW-behörighetsintyg
Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare
Övriga intyg

37
122
73
37
73
37
49

Övriga intyg och handlingar

euro

Internationellt förarbrev för fritidsbåt
Internationellt certifikat för fritidsbåt
Intyg om förande av hyresbåt
Intyg om skötsel av hyresbåtars maskiner
Intyg om förhör med förare av linstyrd färja
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass III
Intyg om förhör med förare, fiskefartyg
Utlåtande om dubbelbotten
Isklasser
Inspektion av modelltestrapporter
Inspektion av maskineffektkalkyler
Beslut om båtföreningars flaggor
Typgodkännande av yrkesbåt
Övriga intyg och beslut

73
73
73
73
73
49
73
73
420
180
73
73
73

Skyddsdokument i anslutning till skyddsåtgärder avseende fartyget och
hammanläggningen

euro

Internationellt sjöfartsskyddscertifikat
Intermistiskt internationellt sjöfartsskyddscertifikat
Deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning

146
146
146

Handlingar som hänför sig till övervakning av säker lastning
och lossning av vissa bulkfartyg

euro

Temporärt tillstånd som beviljas nyligen inrättade terminaler
Beslut om utnämnande av bedömningsorgan

146
366

MÖNSTRINGAR

euro

Grundavgift för mönstringsförrättning
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med
mönstringen
Bevis eller utdrag

8,80
10,10
0,17
2,50
3,80

För förrättningar som hänför sig till mönstring tar Sjöfartsverket ut ersättningar enligt
resereglementet för statstjänstemän.
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Bilaga 2

LOTSEXAMEN, LINJELOTSEXAMEN OCH ÖSTERSJÖLOTSEXAMEN SAMT BEFRIELSER FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ANLITA LOTS OCH SKYLDIGHETEN ATT
TILLHANDAHÅLLA LOTSNINGSTJÄNSTER
PRESTATIONER GÄLLANDE LOTSEXAMEN OCH LINJELOTSEXAMEN

Sjöfartsverket tar ut följande avgifter för lotsexamen och linjelotsexamen:
Lotsexamen
Skriftlig examen
Skriftligt prov
Täckritningsprov
Provlotsning
Styrsedel för lots

493 euro
20 euro för varje karta
197 euro för varje påbörjad timme
166 euro

Linjelotsexamen
Skriftlig examen
Skriftligt prov
Täckritningsprov
Provlotsning
Linjelotsbrev

393 euro
10 euro för varje karta
197 euro för varje påbörjad timme
166 euro

För provlotsning tas en avgift för minst två timmar ut. Dessutom uppbärs ersättningar enligt
resereglementet för statstjänstemän på grund av förrättningarna samt eventuella kostnader som
användningen av fartyg föranleder.
Om en provlotsning inhiberas mindre än ett dygn innan den avtalade provlotsningen, uppbärs en avgift för två timmar samt övriga kostnader som inhiberingen föranleder till den del
dessa uppstått innan informationen om inhiberingen har erhållits.
ÖSTERSJÖLOTSEXAMEN

För östersjölotsexamen som omfattar ett skriftligt prov och en styrsedel för östersjölots uppbärs 166 euro.
FARTYGSSPECIFIK DISPENS FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ANLITA LOTS

För beslut som avses i 16 § i lotsningslagen (940/2003), genom vilket ett fartyg befrias från
skyldigheten att anlita lots, uppbärs 295 euro.
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ALLMÄNNA UNDANTAG FRÅN SKYLDIGHETEN ATT TILLHANDAHÅLLA LOTSNINGSTJÄNSTER OCH SKYLDIGHETEN ATT ANLITA LOTS

För beslut som avses i 21 § i lotsningslagen, genom vilket Lotsverket på grund av särskilda
väderleks- eller isförhållanden beviljas undantag från skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster eller fartyg beviljas undantag från skyldigheten att anlita lots, uppbärs 138 euro.
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Bilaga 3

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET, PRESTATIONER MED
ANKNYTNING TILL FRÄMJANDET AV SJÖFARTEN SAMT PRESTATIONER INOM
PERSONALADMINISTRATIONEN

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET
Avgifter för åtgärder

euro

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

187
94
187
94
94
94
5,60

Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt.
Handlingar

euroa

Nationalitetscertifikat
Interimistiskt nationalitetsbevis
Registerutdrag
Gravationsbevis
Beslut angående signalbokstäver
Historikdokument
Annat beslut eller intyg

187
94
94
94
78
78
94

PRESTATIONER MED ANKNYTNING TILL FRÄMJANDET AV SJÖFARTEN
Nedsättning av eller befrielse från
farledsavgift
Införande av fartyg i förteckningen över
handelsfartyg i utrikesfart
Fartygsspecifikt stödbeslut enligt 4 § i lagen om en
förteckning över handelsfartyg i utrikesfartyg
(1707/1991)

120
120
150

PRESTATIONER INOM PERSONALADMINISTRATIONEN
Bisysslotillstånd
Annat beslut eller intyg

34
34
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Bilaga 4

TIDTABELLSBUNDEN FÖRBINDELSEFARTYGSTRAFIK
På förbindelsefartyg i tidtabellsbunden trafik tas följande passagerar- och godstransportavgifter ut:
Passageraravgifter
Avgiften är 2,5 euro för varje påbörjad sträcka om tio nautiska mil.
Resan är avgiftsfri för barn under fyra år. För barn i åldern 4—11 år samt av studerande och
värnpliktiga tas 50 % av nämnda avgift ut.
Varje passagerare får medföra högst 50 kg resgods avgiftsfritt.
Avgifter för transport av styckegods
Vikt i kg/godsenhet
högst
högst
över

50
100
100

2,5 euro
12,5 euro
2,5 euro/20 kg

Avgifter för transport av fordon
(inkluderar inte passageraravgifter, om inte något annat nämns)
Personbil, paketbil, traktor eller kombination
Fordonets eller fordonskombinationens längd
- högst 6 m
- för varje påbörjad meter som överskrider 6 m
Buss
Buss med passagerare samt förare
Lastbil eller kombination
Lastbil eller kombination med last samt
förare
Motorcykel
Moped
Cykel

7,5 euro
2,5 euro
2,5 euro/m
5 euro/m
2,5 euro/m
5 euro/m
5 euro
2,5 euro
1,5 euro

Säsongkort
6 månaders säsongkort
Passagerare
Personbil

95 euro
252 euro
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Befrielse från avgift
Befriade från avgifterna i förbindelsefartygens tidtabellsbundna trafik är i de fall som avses i
5 § 1 mom. lagen om främjande av skärgårdens utveckling (494/1981)
1) personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, och fordon i
deras ägo,
2) personer och fordon som utför serviceuppdrag i skärgården, samt
3) varuleveranser till personer som är bofasta på någon av öarna utmed förbindelsefartygsleden, samt de personer och fordon som utför dessa transporter.
Rätten till avgiftsfri transport avgörs i enskilda fall av förbindelsefartygets befälhavare.
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FÖRBUD ELLER BEGRÄNSNING SOM AVSES I 15 OCH 16 § I SJÖTRAFIKLAGEN
Avgifter som tas ut för beslut om förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § i sjötrafiklagen
(463/1996):
Positivt beslut
Negativt beslut

390 euro
200 euro

UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET
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