
. ..  Sj  ofartsverket  
INFORMATIONSBLAD  NR 12/20.9.2000  

AVGIFTER FÖR SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER 

Sjöfartsverket har genom ett beslut av  den 13  september  2000  höjt  de  avgifter fbr sjöfarts-
• 	inspektionens prestationer varom Löreskrivs i  3 §  trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets 

avgiftsbelagda prestationer  (1511 / 1994). 

De  nya avgiftema träder i kraft  den 1  oktober  2000.  

Bifogat återges Sjöfartsverkets beslut om avgifter för sjöfartsinspektionens prestationer.  

Hannu Makkonen  
chef  för juridiska byrån 
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SJÖFARTS VERKET 	 FÖRESKRIFT 	Datum: 13.9.2000  
Dnr:  15/00/2000  

Innehåll: 	 Avgifter för sjöfartsinspektionens prestationer 

Nonngivnings- 	Lagen om grunderna för avgifter  till  staten  (150/1992) 8 §  
bemyndigande: 	Trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer  

(1511/1994)3 och4 §  

Giltighetstid: 	 1.10.2000 - tills  vidare 

Upphäver: 	 Sjöfartsstyrelsens beslut om avgifter fOr sjöfartsinspektionens 
prestationer  21.12.1995,  Dnr  16/00/95  

SJÖFARTS VERKETS BESLUT  
OM  AVGIFTER FÖR SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER 

	
fl 

Utfärdat i Helsingfors  den 13  september  2000  

Sjöfartsverket har med stöd av  8 §  lagen  den 21  februari  1992  om grunderna för avgifter  till 
 staten  (150/1992)  samt  3  och  4 §  trafikministeriets beslut  den 28  december  1994  om sjöfarts-

verkets avgiftsbelagda prestationer  (1511 / 1994), 3 §  sådan  den  lyder delvis ändrad i beslut 
 1302/1997: 

1 §.  Sjöfartsverket  tar  ut  780  mk  för det första, påbörjade timverket som åtgår  till en  sådan av 
sjöfartsinspektionen utfOrd prestation som avses i  3 §  trafikministeriets beslut om sjöfartsverkets 
avgiftsbelagda prestationer  (1511/1994)  och  390  mk  för varje därefter påbörjat halvt timverke. 

 Till den del  prestationen utförts  under  annan tid  än den  arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk, 
tas timverksersättningen ut färhöjd med  50  %.  

Sjöfartsverket  tar  dessutom ut ersättning för  de  resekostnader åtgärden fóranlett i enlighet med 
resereglementet fOr statstjänstemän. 	

fl  
2  §.  Sjöfartsverket  tar  ut i  1 §  föreskrivna avgifter för andra, uppdragsbaserade åtgärder som kan 

likställas med besiktning.  

3 §.  Detta beslut träder i kraft  den 1  oktober  2000.  
Genom detta beslut upphävs sjöfartsstyrelsens beslut  den 21  december  1995  om avgifter för 

sjöfartsinspektionens prestationer (Dnr  16/00/95).  

Helsingfors  den 13  september  2000 

Heikki Muttilainen  
ställföreträdare för generaldirektören 
överdirektör  

Hannu Makkonen  
chef  för juridiska byrån 
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