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Bilaga 1

LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Lotsat fartyg
nettodräktighet  Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
(över—högst) under 1 1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—70 71—100

0— 200 1 100 2 200 3 900 5 300 6 900 8 500  10 800 14 700
200— 1 000 1 400 2 800 4 600   6 200 8 200 9 900 12 600 16 700

1 000— 3 000 1 700 3 400 5 500 7 400 9 600 11 600 14 700 19 000
3 000— 6 000 2 000 4 000 6 600 9 000 11 400 13 700 17 300 22 000
6 000—10 000 2 300 4 600 7 800 10 400 13 100 15 900 19 700 24 900

  Tilläggsavgift p' 575 1 150 1 950 2 600 3 275 3 975 4 925 6 225
mark för varje p'börjat 10 000-tal nettodräktighet beroende p' den lotsade sträckans längd.

  Tilläggsavgift för varje p'börjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är
575 mk.

Väntepenning Tv'' lotsar

Om lots efter kallelse har infunnit sig för D' en lotsning,  till följd av bestämmelser-
att utföra lotsning, men lotsningen inte har na eller p'  begäran, utförs av tv' lotsar,
börjat inom en timme efter hans ankomst till uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50
fartyget, uppbärs av fartyget för varje p'bör- procent. 
jad timme, som överskjuter den nämnda tim-
men, väntepenning enligt fastställd taxa, till
dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar
sig fr'n fartyget. För bogserare/skjutbogserare och för fartyg

Om  lots p' kallelse vid  utsatt tid har in- eller  anläggning  som  skall  bogseras/skjut-
funnit sig p' överenskommen plats för att bogseras liksom även för skjutbogserenhet
invänta fartyg under resa, men fartyget inte uppbärs lotsningsavgift enligt kombinatio-
har anlänt dit inom tv' timmar, uppbärs av nens sammanlagda dräktighet.
fartyget för varje p'börjad timme som över-  
skjuter nämnda tv' timmar, väntepenning
enligt fastställd taxa, till dess lotsningen bör-
jar eller lotsen avlägsnar sig fr'n vänteplat- Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs
sen. s', att dräktigheten utgörs av halva antalet

Om lotsen d' han kommer ombord eller kubikmeter fast m'tt.
under väntetiden meddelas att fartyget inte
ämnar anlita lots, uppbärs av fartyget vän-
tepenning för minst tv' timmar.

Väntepenningen  är 2 700 mark för envar För utländskt statsfartyg uppbärs inte lots-
av de sex första timmarna. För envar av de ningsavgift  under den tid fartyget är p'
följande timmarna är väntepenningen 1 350 statsbesök i Finland.
mark.

Fartygskombination

Stockflotte

Statsfartyg



                            Nr 11473112

LOTSNINGSAVGIFTER I SAIMA KANAL OCH INOM SAIMENS
VATTENOMR &&DE

Lotsningsavgifterna uppbärs i mark enligt följande taxa:

LOTSNINGSTAXA

Lotsat fartyg  Lotsad sträcka i nautiska mil (nm)
nettodräktighet 1—10 11—20 21—30 31—40 41—50 51—70 71—100

under 200 575 1 000 1 375 1 880 2 200 2 800 3 800
200—1 000 725 1 200 1 600 2 125 2 550 3 250 4 325
över 1 000 875 1 425 1 925 2 475 3 000 3 800 4 925

Tilläggsavgift för varje p'börjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är
150 mk.

Väntepenning Tv'' lotsar

Om lots efter kallelse har infunnit sig för D' en lotsning,  till följd av bestämmelser-
att utföra lotsning, men lotsningen inte har na eller p' begäran,  utförs av tv' lotsar,
börjat inom en timme efter hans ankomst till uppbärs lotsningsavgiften förhöjd med 50
fartyget, uppbärs av fartyget för varje p'bör- procent. 
jad timme, som överskjuter den nämnda tim-
men, väntepenning enligt fastställd taxa, till
dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar
sig fr'n fartyget. För bogserare/skjutbogserare och för fartyg

Om lots p' kallelse vid  utsatt tid  har in- eller  anläggning  som  skall  bogseras/skjut-
funnit sig p' överenskommen plats för att bogseras liksom även för skjutbogserenhet
invänta fartyg under resa, men fartyget inte uppbärs lotsningsavgift enligt kombinatio-
har anlänt dit inom tv' timmar, uppbärs av nens sammanlagda dräktighet.
fartyget för varje p'börjad timme som över-  
skjuter nämnda tv' timmar, väntepenning
enligt fastställd taxa, till dess lotsningen bör-
jar eller lotsen avlägsnar sig fr'n vänteplat- Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs
sen. s', att dräktigheten utgörs av halva antalet

Om lotsen d' han kommer ombord eller kubikmeter fast m'tt.
under väntetiden meddelas att fartyget inte
ämnar anlita lots, uppbärs av fartyget vän-
tepenning för minst tv' timmar.

Väntepenningen är  1 200 mark för envar För utländskt statsfartyg uppbärs inte lots-
av de sex första timmarna. För envar av de ningsavgift  under den tid fartyget är p'
följande timmarna är väntepenningen 600 statsbesök i Finland.
mark.

Fartygskombination

Stockflotte

Statsfartyg


