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Bilaga 1 
 

 
 
 

LOTSNINGSAVGIFTER INOM FINSKA TERRITORIALVATTEN 

 
Lotsningsavgifterna tas ut i euro enligt följande taxa: 

         
 

LOTSNINGSTAXA 

 
Lotsat fartygs 
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  -      200 185 370    656    891 1 160 1 430 1 816 2 472 
  200 -   1 000 235 471    774 1 043 1 379 1 665 2 119 2 809 
1 000 -  3 000 286 572    925 1 245 1 615 1 951 2 472 3 196 
3 000 -  6 000 336 673 1 110 1 514 1 917 2 304 2 910 3 700 
6 000–10 000 387 774 1 312 1 749 2 203 2 674 3 313 4 188 
           

Tilläggsavgift på   97       193   328   437    551    669    828 1 047   
euro för varje påbörjat 10 000-tal nettodräktighet ton beroende på den lotsade sträckans längd. 
 

Tilläggsavgiften för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 97 euro. 
 
 
Väntepenning 
 

Om lots efter kallelse har infunnit sig för att utföra lotsning, men lotsningen inte har börjat 
inom en timme efter hans ankomst till fartyget, tas av fartyget för varje påbörjad timme, som 
överskjuter den nämnda timmen, ut en väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen 
börjar eller lotsen avlägsnar sig från fartyget.  

Om lots på kallelse vid utsatt tid har infunnit sig på överenskommen plats för att invänta far-
tyg under resa, men fartyget inte har anlänt dit inom två timmar, tas av fartyget för varje på-
börjad timme som överskjuter nämnda två timmar ut väntepenning enligt fastställd taxa, till 
dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.  

Om lotsen då han kommer ombord eller under väntetiden meddelas att fartyget inte ämnar 
anlita lots, tas av fartyget ut väntepenning för minst två timmar.  

Väntepenningen är 454 euro för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande 
timmarna är väntepenningen 227 euro.  
 
Två lotsar 
 

Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lots-
ningsavgiften ut förhöjd med 50 procent.  
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Fartygskombination 
 

För bogserare, skjutbogserare och för fartyg eller anläggning som skall bogseras eller skjut-
bogseras liksom även för skjutbogserenhet tas lotsningsavgift ut enligt kombinationens sam-
manlagda dräktighet. 
 
Stockflotte 
 

Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs så, att dräktigheten utgörs av halva antalet ku-
bikmeter fast mått. 
 
Statsfartyg 
 

För utländsk statsfartyg tas inte lotsningsavgift ut under den tid fartyget är på statsbesök i 
Finland.   
 
Nedsättning av och befrielse från lotsningsavgift 
 

För beslut som avses i 13 a § lotsningslagen (90/1998) uttas 84 euro.  
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LOTSNINGSAVGIFTER I SAIMA KANAL OCH INOM SAIMENS VATTENOMRÅDE 

 
 

Lotsningsavgifterna tas ut i euro enligt följande taxa: 
 
 

LOTSNINGSTAXA 

Lotsat fartygs  
nettodräktighet  Lotsad sträcka i nautiska mil (nm) 

 1 – 10 11 – 20  21 – 30  31 – 40  41 – 50  51 – 70  71 - 100 
        
under 200   97 168 231 316 370 471 639 
200 -  1 000 122 202 269 357 429 547 727 
över 1 000 147 240 324 416 505 639 828 

       
      

Tilläggsavgiften för varje påbörjad nautisk mil som överstiger 100 nautiska mil är 25 euro. 
 
  
Väntepenning 
 

Om lots efter kallelse har infunnit sig för att utföra lotsning, men lotsningen inte har börjat 
inom en timme efter hans ankomst till fartyget, tas av fartyget för varje påbörjad timme, som 
överskjuter den nämnda timmen, ut en väntepenning enligt fastställd taxa, till dess lotsningen 
börjar eller lotsen avlägsnar sig från fartyget.  

Om lots på kallelse vid utsatt tid har infunnit sig på överenskommen plats för att invänta far-
tyg under resa, men fartyget inte har anlänt dit inom två timmar, tas av fartyget för varje på-
börjed timme som överskjuter nämnda två timmar ut väntepenning enligt fastställd taxa, till 
dess lotsningen börjar eller lotsen avlägsnar sig från vänteplatsen.  

Om lotsen dån han kommer ombord eller under väntetiden meddelas att fartyget inte ämnar 
anlita lots, tas av fartyget ut väntepenning för minst två timmar.  

Väntepenningen är 202 euro för envar av de sex första timmarna. För envar av de följande 
timmarna är väntepenningen 101 euro.  
 
Två lotsar 
 
Då en lotsning till följd av bestämmelserna eller på begäran, utförs av två lotsar, tas lotsnings-
avgiften ut förhöjd med 50 procent.  
 
Fartygskombination 

 
För bogserare, skjutbogserare och för fartyg eller anläggning som skall bogseras eller skjut-
bogseras liksom även för skjutbogserenhet tas lotsningsavgift ut enligt kombinationens sam-
manlagda dräktighet. 
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Stockflotte 
 

Lotsningsavgiften för stockflotte fastställs så, att dräktigheten utgörs av halva antalet ku-
bikmeter fast mått. 

 
Statsfartyg 
 

För utländsk statsfartyg tas inte lotsningsavgift ut under den tid fartyget är på statsbesök i 
Finland.  

 
Nedsättning av och befrielse från lotsningsavgift 

 
För beslut som avses i 13 a § lotsningslagen (90/1998) uttas 84 euro.  
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         Bilaga 2 
 
 
 
 

LINJELOTSEXAMEN SAMT BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ANLITA 
LOTS 

 
PRESTATIONER GÄLLANDE LINJELOTSEXAMEN 

 
Sjöfartsverket tar ut följande avgifter för linjelotsexamen: 

 
Teoretisk linjelotsexamen    336 euro 
Examenskörning för linjelots    168 euro för påbörjad timme 
Linjelotsbrev      135 euro 
 

För examenskörning tas en avgift för minst två timmar ut. Dessutom tas av förrättningen 
föranledda ersättningar ut enligt resereglementet för statstjänstemän.  
 
 
BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ANLITA LOTS FÖR SPECIFICERADE 

FARTYG 
 

För beslut som avses i 9 a § lotsningsförordningen (92/1992), genom vilket ett fartyg bevil-
jas befrielse från skyldigheten att anlita lots, uttas 252 euro. 
 
 

ANNAN BEFRIELSE FRÅN SKYLDIGHETEN ATT ANLITA LOTS 
 

För beslut som avses i 9 § lotsningsförordningen, genom vilket undantag från bestämmel-
serna att anlita lots beviljas i enskilda fall eller på grund av särskilda väder- eller isförhållan-
den, uttas 118 euro. 
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         Bilaga 3 
 
 
 
 

PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET SAMT ALLMÄNNA AV-
DELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER 

 
PRESTATIONER I SAMBAND MED FARTYGSREGISTRET 

 
Avgifter för åtgärder       euro 
   
Registrering        120 
Ändring av uppgifterna i fartygsregistret       60 
Fastställande av inteckning      120   
Förnyande av inteckning        60 
Dödande av inteckning         60 
Ändring av fartygsinteckningars inbördes förmånsrätt     60 
Införande av uppgift om inteckning i skuldebrev        3,60    
 
Fartyg och fartygsbyggen avregistreras avgiftsfritt. 
 
 
Handlingar        euro 
 
Nationalitetscertifikat       120 
Interimsnationalitetsbevis        60 
Registerutdrag          60 
Gravationsbevis          60 
Beslut angående signalbokstäver       50 
Annat beslut eller intyg         60 
 
 
ALMÄNNA AVDELNINGENS ÖVRIGA PRESTATIONER  euro 
  
Nedsättning av eller befrielse från farledsavgift      84 
Införande av fartyg i förteckningen över handelsfartyg i utrikesfart   84 
Bisysslotillstånd         34 
Övriga beslut och intyg         34 
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         Bilaga 4 
 
 
 
 

SJÖFARTSINSPEKTIONENS PRESTATIONER SAMT SJÖFARTSAVDELNING-
ENS ÖVRIGA PRESTATIONER 

 
CERTIFIKAT OCH ANDRA HANDLINGAR 
 
 
Säkerhetscertifikat        euro 
 
Säkerhetscertifikat för passagerarfartyg      122 
Konstruktionssäkerhetscertifikat för lastfartyg     122 
Utrustningssäkerhetscertifikat för lastfartyg     122 
Radiosäkerhetscertifikat för lastfartyg      122 
Lastlinjecertifikat        122 
Fartygsdispenser och dispenscertifikat      183 
Passagerarfartyg i inrikestrafik, säkerhetscertifikat      61 
Certificate of Compliance, fiskefartyg, 24 m och över      61 
Övriga säkerhetscertifikat       122 
Godkännande av lastsäkringsmanual      305 
Lastsäkringsmanual, korrigerade sidor      122 
SAR Manual, godkännande       305 
SAR Manual, korrigerade sidor       122 
Övriga intyg och beslut          61 
 
Certifikat och handlingar som hänför sig till skyddet av den marina miljön   euro 
 
IOPP-certifikat för tankfartyg       122 
IOPP-certifikat för annat fartyg       122 
ISPP-certifikat         122 
CL-certifikat         122 
Certifikat enligt IGC-, GC- eller eGC-koden     122 
Certifikat enligt IBC- eller BCH-koden      305 
NLS-certifikat           61 
Fartygsavfallsdispens          61 
Inspektion av (fullständig) procedurmanual     610 
Inspektion av (förenklad) procedurmanual     305 
Inspektion av beredskapsplan för oljeolycka     305 
Uppdatering av beredskapsplan för oljeolycka     122 
Dispens för transport av farligt gods      183 
Certifikat för transport av farligt gods 
 Vid utfärdande av certifikat för första gången     

 grundavgift       122 
 tilläggsavgift för varje enskilt lastutrymme       61 
Ändring i lastutrymme         61 
Förnyande av certifikat         61 
Dispens angående lastutrymme      183 

Övriga intyg och beslut          61 
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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 
0,06 euro, multiplicerad med det tal som anger fartygets bruttodräktighet. Avgiften är dock 
minst 126 euro. 
 
Godkännande av stabilitetsuppgifter      euro 
 
Passagerarfartyg, nybygge       488 
Lastfartyg, nybygge        488 
Läckstabilitet och intyg enligt Stockholmsöverenskommelsen   488 
Systerfartyg         163 
Ombyggnad         305 
Periodiskt krängningsprov       163 
Stabilitetskalkyler för litet lastfartyg (under 80 m)    305 
Tillstånd för lastning av spannmål      305 
Godkännande av enskilt lastfall       122 
Övriga intyg och beslut          61 
 
 
Bemanningscertifikat, behörighetsbrev och behörighetsintyg samt övriga handlingar 
som hänför sig till bemanning och behörighet   
          euro 
Bemanningscertifikat 
 Utrikesfart        122 
  förnyande         61 
 Inrikesfart          61 
  förnyande         31 
Behörighetsbrev samt behörighetsintyg med undantag för behörig- 
hetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock,  
fartygsservitör och mässman         61 
  förnyande         31 
Intyg om tilläggsbehörighet som fordras på tankfartyg och förnyande  
av det            31 
Dispens för högre befattning        183   
Behörighetsintyg för lättmatros, maskinvaktman, däcksman, fartygskock,  
fartygsservitör och mässman         31 
Linjelotsbrev         142 
Sjömansläkarrättigheter        102 
Dispens av hälsoskäl          61 
  förnyande         31 
STCW-behörighetsintyg         61 
Tillstånd att utföra underhåll av handsläckare       31 
Övriga intyg           41 
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Övriga intyg och handlingar       euro 
 
Internationellt förarbrev för fritidsbåt        61 
Internationellt certifikat för fritidsbåt        61 
Intyg om förande av hyresbåt         61 
Intyg om skötsel av hyresbåtars maskiner       61 
Intyg om förhör med förare av linstyrd färja        61 
Fastställande av tillåtet antal passagerare i hyresbåt av klass III     41  
Intyg om förhör med förare, fiskefartyg        61 
Utlåtande om dubbelbotten         61 
Beslut om båtföreningars flaggor        61 
Övriga intyg och beslut          61 
 
 
MÖNSTRINGAR        euro 
 
Grundavgift för mönstringsförrättning         7,35 
Grundavgift för var och en som anställts i sjömansbefattning      8,40 
Försegling av skeppsdagbok, för varje blad        0,14 
Granskning och stämpling av arbetsintyg då detta inte sker i samband med  
mönstringen           2,10 
Bevis eller utdrag          3,15 
 

För förrättningar som hänför sig till mönstring tar Sjöfartsverket ut ersättningar enligt  
resereglementet för statstjänstemän. 
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Bilaga 5 
 
 
 
 
 TIDTABELLSBUNDEN FÖRBINDELSEFARTYGSTRAFIK 
 
 

På sjöfartsverkets förbindelsefartyg i tidtabellsbunden trafik tas följande passagerar- och 
godstransportavgifter ut: 
 
Passageraravgifter 
 

Avgiften är två 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  50                       2 euro 
högst   100   10 euro 
över   100    2 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  6 euro 
- för varje påbörjad meter som överskrider 6 m 2 euro         
Buss        2 euro/m 
Buss med passagerare samt förare   4 euro/m    
Lastbil eller kombination   2 euro/m 
Lastbil eller kombination med last samt 
förare       4 euro/m 
Motorcykel      4 euro 
Moped      2 euro 
Cykel        1 euro 
 
 
Säsongkort 
 
6 månaders säsongkort  
 
Passagerare      76 euro 
Personbil                202 euro 
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Befrielse från avgift 
 

Befriade från avgifterna i förbindelsefartygens tidtabellsbundna trafik är  
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 förbindelsefartygsle-

den, samt de personer och fordon som utför dessa transporter. 
Rätten till avgiftsfri transport avgörs i enskilda fall av förbindelsefartygets befälhavare. 



 Nr 1142 
  
   

 

4665

         Bilaga 6 
 
 
 
 
FÖRBUD ELLER BEGRÄNSNING SOM AVSES I 15 OCH 16 § SJÖTRAFIKLAGEN 

 
Avgifter som tas ut för beslut om förbud eller begränsning enligt 15 och 16 § sjötrafiklagen 

(463/1996): 
 
Positivt beslut     336 euro 
Negativt beslut     168 euro 


