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BILAGA  ha 1/5  

AVTAL  OM UNDERHi.LL AV  SÄKERHETSANORDNINGAR FÖR 
SJÖFARTEN 

UNDERHÅLLSANSVARI  G  

Skärgårdshavets 	sjöfartsdistrikt 

(nedan distriktet) 

FARLEDENS HUVUDMAN 

 Oy  Företag Ab 

(nedan huvudmannen) 

AVTALETS INNEHÅLL  

1. Distriktet sköter  på  eget initiativ följande arbeten 
som gäller underhåll av  de  säkerhetsanordningar som 
nämns i bilaga  1 till  detta avtal: 

-  kontroll av  de  flytande säkerhetsanordningarnas 
 position  varje vår, samt varannan månad  under 

seglationssäsongen,  jämte alla erforderliga 
omplaceringar; 

-  ersättande av flytande säkerhetsanordningar som 
förskjutits från  sin plats  eller helt försvunnit 
med temporära anordningar av samma  slag  eller med 
andra lämpliga anordningar; 

-  service  av belysta säkerhetsanordningar av  den  typ 
som sjöfartsverket allmänt använder, normala 
reparationer  saint  reservdels- och batteriför-
sörjning.  

2. För särskild kontroll av säkerhetsanordningar  på 
 huvudmannens begäran debiteras separat enligt taxan ± 

bilaga  2 till  detta avtal. 
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3. Huvudmannen svarar för sådana  reparations-  och 
materialkostnader som föranleds av olycka, skadegö-
relse eller onormala väderleks- eller isförhållanden, 
upprustning av säkerhets-anordningen samt anskaff-
ningkostnaderna för nya säkerhetsanordningar. Enligt 
särskild överenskommelse kan distriktet sköta dessa 
uppgifter  på huvudrnannens  begäran.  

4. När ankringsutrustningen  till en  flytande säkerhet-
sanordning eller  den  anordning  son  utvisar dess 

 position  byts ut, ersätter huvudiriannen kostnaderna 
för det  material  som distriktet använt ± arbetet, och 
detta  material  övergår ± huvucLrnannens ägo.  

5. Om  säkerhetsanordningen byts ut eller repareras  på 
 huvudmannens uttryckliga begäran, debiterar distrik-

tet för arbetet enligt taxan ± bilaga  2. 

6. Distriktet har rätt 
sådan för ändamålet  

7. För skötseln av arb 
betalar huvudmannen  

12.900 	mk  per  
stora  poster  senast 
juli. 

att utföra underhållsarbetet med 
lämplig  materiel  som det väljer. 

tena ±  punkt  1 ±  detta avtal 
distriktet  en  ersättning av  
år.  Betalningen sker ± två lika 

 den  sista januari resp. sista 

Ersättningen  är  bunden  till konsuznentprisindex  för 
 den  månad  då  avtalet ingås. Indexjustering görs varje 

 år ±  december, innan  den  ersättning som förfaller i 
januari betalas. 

Parterna kommer överens om övriga erforderliga 
prisjusteringar årligen före utgàngen av september 
månad.  

8. Distriktet reparerar  de I  avtalet nämnda säkerhet- 
sanordningarna enligt samma princip som sina egna 
säkerhetsanordningar.  

9. Detta avtal träder ± kraft  01/01 1998  och gäller 
ett kalenderår ± sänder, om inte endera parten säger 
upp det tre månader före följande årsskifte. 
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10. Kontaktperson  ±  distriktet i frågor sorti hänför sig  
till  detta avtal  är  XX 	- 

Huvudmanriens  kontaktperson  är 	YY  

11. Detta avtal innebär inte att hu -rudmannens  ansvar 
överförs  på  distriktet. 

ORT OCH  DATUN  

Åbo 	 .9_/iL_  '9_L  

UNDERSKRIFTER 

BILAGOR: Förteckning över säkerhetsanordningar (bilaga  1) 
 Taxa (bilaga  2) 

De  viktigaste regelverken om  farledsunde:håll 



Bilaga.1. 1 a/ 1 	4/5  

Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt sköter följande säkerhet-
sanordriingar som ägs av  Oy  FÖRETAG Ab och  är  utplacerade ±  7,3 
in  farleden  till TAYSITUHO:  

NAMN 

STEN 	3603 	SYDPRICK 

PAPPER 	3605 	NORDPRICK  

SAX 	3607 	OSTPRICK 

VIRU  YL 	20409 	 LINJETAVL 

VIRU  AL 	20407 	 LINJETAVLA  

ANNIRKNINGAR  

Bolagets övre linjetavia  är  kopplad  till  elnätet och bolaget 
betalar för konsumtionen. 

Prickarna  är 225 inn plaströrsprickar  med reflexband och 
radarreflektorer. 



Bilagaila/2  5/5  

Skärgårdshavets sjöfartsdistrikts timpriser för farledsarbete 
och  materiel 

PERSONAL  

Farledsmästare 	275  mk/h 

Farledsskötare 	237  mk/h 

FTI'C1'T  

Båt  "meri-2000" 470  mk/h  (exkl. besättning) 

Annan farledsservicebåt  230  mk/h  (exkl. besättning) 

Båt av typ  "011i"  1600  mk/h (mk1.  besättning) 

Båt av typ  "Sektori"  2500  mk/h (mk1.  besättning) 

Båt av typ "Seili"  5000  mk/h (mk1.  besättning) 



BILAGA11b 	1/4  

AVTAL  OM  KOMPLETT  UNDERLL  AV  SÄKERHETSANORDNINGAR FÖR 
SJÖFARTEN 

UNDERHÅLL  SANSVARI  G  

Skärgårdshavets 	sjöfartsdistrikt 

(nedan distriktet)  

FAP.LEDENS  HUVUDMAN  

Oy  Företag Ab 

(nedan huvudmannen) 

AVTALET  S  INNEHÅLL  

1. Distriktet sköter underhållet av  de  ±  bilaga  1  nämnda 
säkerhetsanordningarna, som tillhör  huvud.mannen,  och 
svarar för reparationer som föranleds av normalt 
slitage.  

2. Huvudmannen svarar för  reparations-  eller  material-
kostnader föranledda av olycka, skadegörelse eller 
onormala väderleks- och isförhållanden. Distriktet 
kan enligt särskild  överenskortur.else  sköta dessa 
uppgifter  på  huvudmannens bekostnad.  

3. Distriktet sköter om sådana smärre  reparations-  och 
ombyggnadsarbeten beträffande  farledsutmärkningen  som 
inte kräver behandling  ± vattendonstol  och svarar för 
arbetets planering och  dokumente:ing.  

4. Eventuella tillstånd som fordras för  de  arbeten som 
ingår  ±  avtalet om fullständigt underhåll, utverkas 
av  huvudrnannen. 
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5. För skötseln av uppgifterna i avtalets  1:a  och  3:e 
 punkt betalar huvudmannen distriktet  en  årlig 

ersättning av  25.200 	mk.  Betalningen sker ± två 
lika stora  poster  senast  den  sista januari resp. 
sista juli. 

Ersättningen  är  bunden  till konsumentpr±sindex  för 
 den  månad  då  avtalet ingås. Indexjusteringen görs ± 

december varje  år  innan  den post  som förfaller ± 
januari betalas. 

Parterna kommer överens om andra nödvändiga prisfö-
rändringar årligen före utgången av juni månad.  

6. Detta avtal träder i kraft  01/01  19och  gäller 
ett kalenderår ± sänder, om det inte sägs upp av 
endera parten  sex  månader före följande årsskifte.  

7. Distriktets kontaktperson ± frågor som gäller detta 
avtal  är  XX 

Huvudmannens kontaktperson  är YY 

8. Detta avtal innebär inte att huvudsnannens ansvar 
överförs  på  distriktet. 

ORT OCH  DATUM  

Åbo 	 30 /11 1997  

UNDERSKRIFTER  

BILAGOR: Förteckning över säkerhetsanordningar (bilaga  1) 
 Taxa (bilaga  2) 

De  viktigaste regelverken angående farledsunderhåll 



Bilaga llb/1  3/4  

Skärgårdshavets sjöfartsdistrikt sköter följande säkerhet-
sanordriingar som ägs av  Oy  FÖRETAG Ab och  är  utplacerade ±  7,3 
m  farleden  till  TAYSITUHO:  

NAMN 

STEN 	3603 	SYDPRICK 

PAPPER 	3605 	NOPD?RICK  

SAX 	3607 	OSTPRICK 

VIRU  YL 	20409 	LINJETAVL 

VIRU  AL 	20407 	LINJETAVLA 

ANNÄRKN  I  NGAR  

Bolagets övre linjetavia  är  kopplad  till  elnätet och bolaget 
betalar för konsumtionen. 

Prickarna  är 225 mm  plaströrsprickar  med reflexband och 
radarreflektorer. 



Bilaga  llb/2  4/4  

Skärgårdshavets sjöfartsdistrikts timpriser för farledsarbete 
och  materiel 

PERSONAL 

Farledsmästare 	 275 mk/h 

Farledsskötare 	 237 mk/h 

MATERIEL  

Båt  "meri -2000" 	470 mk/h 	(exkl. besättning) 

Annan farledsservicebåt 230 mk/h  (exkl. besättning) - 

Båt av typ  "011i"  1600 mk/h (mk1.  besättning) 

Båt av typ "Sektorifl  2500 mk/h (mk1.  besättning) 

Båt av typ "Seili"  5000 mk/h (mk1.  besättning) 
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