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SJÖFARTSVERKETS AVGIFTSBELAGDA PRESTATIONER  

Genom  en  förordning  (766/2005) given den 26  september  2005  har nya avgiftsbelagda 
prestationer fogats  till  kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets 
avgiftsbelagda prestationer  (1399/2004).  Prestationerna grundar sig  p  ändringar i 
lagstiftningen om fartygsavfall och förordningen om besiktning av fartyg  (1123/1999)  samt 

 p  bestämmelser i lagen om fartygstrafikservice  (623/2005)  och lagen om säkerhet och 
utsläppskrav  i fraga om vissa fritidsbtar  (621/2005),  vilka träder i kraft  den 1  oktober  2005.  

Nya prestationer som fogats  till de offentligrättsliga  prestationerna med fasta avgifter  är  det 
internationella luftskyddscertifikatet (IAPP-certifikatet), behörighetsintyget för VTS-operatörer 
och förnyandet av det samt anteckningen om godkänd grundutbildning för VTS-chefer 
(bilaga  1).  

Nya offentligrättsllga prestationer enligt självkostnadsvärdet  är  kontroller som  är  nödvändiga 
efter att Sjöfartsverket vidtagit  en tillsynstgärd  enligt  22 - 30 § I  lagen om säkerhet och 
utsläppskrav i fraga om vissa fritidsbtar.  

De  nya bestämmelserna, som bifogas,  är  i kraft frn  den 1  oktober  till  slutet av  r 2005. 
 Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer 

kommer att förnyas i  sin  helhet början av  r 2006.  
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766/2005  

Kommunikationsministeriets förordning 
om ändring av kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda 

prestationer  

Given  i Helsingfors  den 26  september  2005 

I  enlighet med kommunikationsministeriets beslut 
ändras i kommunikationsministeriets förordning av  den 30  december  2004  om Sjöfartsver-

kets avgiftsbelagda prestationer  (1399/2004) 3 § I mom. 1  punkten underpunkt  e, 5  och  6 
 punkten och  2 mom.  och bilaga  1,  samt 

fogas  till 3 § 1 mom. en  ny  7  punkt som följer:  

3 

Ojjentligrättsliga  prestationer enligt själv- 
kostnadsvärdet 

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestatio-
ner, för vilka Sjöfartsverket uppbär  en  avgift 
som fastställs enligt prestationens självkost-
nadsvärde,  är  följande prestationer utförda av 
sj öfartsinspektioncn:  

1)  besiktningar och inspektioner om vilka 
bestäms eller föreskrivs i  

e)  statsrådets förordning om Lörhindrande 
av miljöffirorening från fartyg  (635/1993), 

5) sjöfartsskyddsutredningar  av hamnan-
läggningar, godkännande av fartygens och 
hamnanläggningarnas skyddsplaner och be-
siktigande av fartyg enligt vad som före-
skrivs i  4 § 1  punkten i lagen om sjöfarts-
skydd  på  vissa fartyg och i hamnanläggning-
ar som betjänar dem  (485/2004)  och kontrol-
ler i  de fall  som avses i  den  nämnda lagens 

 21 §2mom., 
6) kontroller i  dc fall  som avses i  24 § I 

mom.  i lagen om säker lastning och lossning 
av vissa bulkfartyg  (1206/2004),  samt  

7) kontroller i  de fall  som avses i  32 §  i la-
gen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om 
vissa fritidsbåtar  (621/2005).  

Grunden för timdebitering enligt självkost-
nadsvärdet  är de  kostnader som hänRr sig  till 

 besiktningar och inspektioner, godkännande 
av fartygens skyddsplaner samt utförande av 
sjöfartsskyddsutredningar av hamnan lägg-
ningar och godkännande av hanmanlägg-
ningarnas skyddsplaner dividerade med anta-
let fakturerade arbetstimmar. Av kunden fak-
tureras endast  de  egentliga besiktnings- och 
inspektionstimmar och övriga arbetstimmar 
som utförts  på  fartyget och i hamnanlägg-
ningen eller vid kontrollbesök som hänför sig 

 till de  kontrollåtgärder som avses i  22-30 § 
 i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga 

om vissa fritidsbåtar samt  de  ersättningar en-
ligt resereglementet för statstjänstemän som 
hänför sig  till  dem. 

Denna förordning träder i kraft  den 1  okto-
ber  2005  och  är  i kraft  till  utgången av  2005. 

. 

.  

Helsingfors  den 26  september  2005  

Kommunikationsminister  Susanna  Huovinen  

Sjöfartsråd  Sirkka-Heleena  Nyman 



2  

Bilaga  I  

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER, PRESTATIONER  I  ANSLUTNING 
 TILL  SKYDDSÅTGÄRDER AVSEENDE FARTYGET OCH HAMNANLÄGGNIN- 

GEN SAMT PRESTATIONER  I  ANSLUTNING  TILL  MÖNSTRINGAR 

CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR 

Säkerhetscertifikat  
euro  

Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg  146 
Konstruktionssäkerhetscertifikat  för Iastfartyg  146 
Utrustningssäkerhetscertifikat  för lastfartyg  146 
Radiosäkerhetscertifikat  för Iastfartyg  146 
Lastlinjecertifikat  146  
Fartygsdispenser och dispenscertifikat  220  
Certifikat om godkänd säkerhetsorganisation 

Utrikesfart, rederi  146  
Utrikesfart. fartyg  146  
inrikestrafik, rederi  73  
Inrikestrafik, fartyg  73  

Passagerarfartyg i inrikestrafik, säkerhetscertifikat  73 
Certificate of Compliance,  fiskefartyg,  24 m  och över  73 
Ovriga  säkerhetscertifikat  146 
Lastsäkringsmanual  

Godkännande  366  
Korrigerade sidor  146  

Utbildningshandbok, livräddningsredskap 
Godkännande  366  
Korrigerade sidor  146 

Utbildningshandbok, brandskydd • 	
Godkännande  366  
Korrigerade sidor  146 

Ovriga  intyg och beslut  73  

Certifikat och handlingar som hänför sig  till  skyddet av  den marina  miljön 	euro  

IAPP-certifikat  146 
IOPP-certifikat fOr tankfartyg  146 
IOPP-certifikat för annat fartyg  146 
ISPP-certifikat  146 
CLC-certifikat  146  
Certifikat enligt IGC-,  GC-  eller eGC-koden  146  
Certifikat enligt  IBC-  eller BCH-koden  366 
NLS-certifikat  73 



Fartygsavfalisdispens  73  
Inspektion av (fullständig) procedurmanual  732  
Inspektion av (fiSrenklad) procedurmanual  366  
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka (SOPEP)  366  
Uppdatering av beredskapsplan thr oljeolycka (SOPEP)  146  
Beredskapsplan, olycka i  den marina  miljön (SMPEP) 

Inspektion  366 
Uppdatermg  146  

Certifikat för fartyg som transporterar Th.F -last 146  
Beredskapsplan för fartyg som transporterar fNF-last  

Inspektion  366  
Uppdatering  146  

Dispens för  transport  av farligt  gods 220  
Certifikat ftr  transport  av farligt  gods  
Vid utfärdande av certifikat  for flirsta  gången 

grundavgift  146  
tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme  73 
Andring  i lastutrymme  73  
Förnyande av certifikat  73  
Dispens angående lastutrymme  220 

Ovriga  intyg och beslut  73  

Mätbrev och dräktighetsbevis 

För mätbrev samt för dräktighetsbevis för ett fartyg som hör hemma i ett  land  som inte har in-
gått  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  586  
Lastfartyg, nybygge  586 
Läckstabilitet  och intyg enligt Stockholmsöverenskommelsen  586  
Systerfartyg  196  
Ombyggnad  366  
Periodiskt krängningsprov  196 
Stabilitetskaikyler  fr litet lastfartyg  (under 80 m) 366  
Tillstånd för lastning av spannmål  366  
Godkännande av enskilt lastfall  146 
Ovriga  intyg och beslut  73  

Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar 
som hänför sig  till  bemanning och behörighet 	 euro  

Bemanningscertifikat 
Utrikesfart 	 146 

flirnyande 	 73  
Inrikesfart 	 73  

förnyande 	 37 

. 
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Behörighetsbrev med undantag för behörighetsbrev  
for vaktrnan, däcksman,  fartygskock och 
fartygsservitör  73 

fornyande  37  
Intyg om tilläggsbehörighet och förnyande av det  37  
Dispens  for  högre befattning  220  
Behörighetsbrev fOr vaktman, däcksman, fartygskock och 
fartygsservitör  37  
Behörighetsintyg för VTS-operatörer  73 

fornyande  37  
Anteckning om godkänd grundutbildning för VTS-chefer  37 
Sjömansläkarrättigheter  122  
Dispens av hälsoskäl  73  

förnyande  37 
. 	 STCW-behörighetsintyg  

Tillstånd att utfora underhåll av handsläckare  
73  
37 

Ovriga  intyg  49  

Övriga intyg och handlingar 	 euro  

Internationellt forarbrev  for  fritidsbåt  73  
Internationellt certifikat  for  fritidsbåt  73  
Intyg om förande av hyresbåt  73  
Intyg om skötsel av hyresbåtars maskiner  73  
Intyg om förhör med förare av linstyrd färja  73  
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass  III 49  
Intyg om förhör med förare, fiskefartyg  73  
Utlåtande om dubbelbotten  73  
Isklasser 

Inspektion av modelltestrapporter  420  
Inspektion av maskineffektka!kyler  180  

Beslut om båtforeningars flaggor  73  
Typgodkännande av yrkesbåt  73 
Ovriga  intyg och beslut  73  

Skyddsdokument i anslutning  till  skyddsåtgärder avseende fartyget och hamnanlägg- 
ningen  euro  

Internationellt sjöfartsskyddscertifikat  146 
Intermistiskt  internationellt sjöfartsskyddscertifikat  146  
Deklaration om överensstämmelse för hamnanläggning  146  

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

Temporärt tillstånd som beviljas nyligen inrättade terminaler 	 146  
Beslut om utnämnande av bedömningsorgan 	 366 



MONSTRINGAR 	 euro  

Grundavgift för mönstringsförrättning 	 8,80  
Grundavgift för var och  en  som anställts i sjömansbefattning 	 10,10  
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad 	 0,17  
Granskning och stämpling av arbetsintyg  då  detta inte sker i samband med 
mönstringen 	 2,50 
Bevis  eller utdrag 	 3,80  

För förrättningar som hänför sig  till  mönstring  tar  Sjöfartsverket ut ersättningar enligt resereg-
lementet  for  statstjänstemän  

fl  
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