
 

 

Sjöfartsverkets föreskrifter  
om taxa för isbrytning på beställning  
och mot ersättning; 

beslutade den 13 december 2021. 

Sjöfartsverket föreskriver följande med stöd av 4 § isbrytarförordningen 

(2000:1149). 

 

1 § Isbrytning som utförs enligt dessa föreskrifter omfattar brytning och 

öppethållande av rännor inom skyddat farvatten, assistans (ledning och 

bogsering) av fartyg i rännor inom skyddat farvatten samt assistans av fartyg 

till och från kaj i enlighet med 4 § isbrytarförordningen (2000:1149). 

 

2 § I dessa föreskrifter används följande beteckningar med nedan angiven 

betydelse.  

 

beställare den fysiska eller juridiska person som beställer 

isbrytning enligt dessa föreskrifter 

mottagare den person som enligt 5 § är behörig att motta en 

beställning om isbrytning enligt dessa föreskrifter 

effektiv maskinstyrka den maskinstyrka i enheten kilowatt (kW) som 

behövs för att isbrytaren eller bogserbåten ska 

kunna fullgöra isbrytaruppdraget 

 

3 § Sjöfartsverket fastställer följande taxa att gälla för isbrytning på 

beställning och mot ersättning.  

 

Isbrytarens (bogserbåtens)  

effektiva  maskinstyrka (kW) 

Pris per påbörjad timme, 

exklusive mervärdesskatt (kr) 

 till och med 1 100  5 950 

1 101 –  1 850  8 700 

1 851 –  2 980  10 300 

2 981 –  4 475  11 700 

4 476 –  7 450  14 000 

7 451 –  10 440  16 900 

10 441 –  18 650  23 400 

 

Sjöfartsverkets författningssamling 

SJÖFS 2021:3  
Utkom från trycket 

den 16 december 2021  

 

 



 SJÖFS 2021:3  

Ersättning enligt taxan tas ut för varje påbörjad timme som uppdraget pågår i 

enlighet med vad som närmare anges i 4 §. 

Taxan ska även tillämpas när ett isbrytarfartyg används för annat ändamål, 

om inte särskild överenskommelse träffats mellan beställaren och 

Sjöfartsverket. 

 

4 § Tiden för uppdraget räknas från tidpunkten för isbrytarens 

(bogserbåtens) avgång från uppehållsplatsen vid beställningen, eller från den 

ort närmare området för den avsedda isbrytarverksamheten som har 

överenskommits av beställaren och mottagaren. 

Uppdraget avslutas när isbrytaren (bogserbåten), efter avslutat uppdrag, har 

återkommit till uppehållsplatsen eller har anlänt till en annan överenskommen 

plats. 

 

5 § En beställning av isbrytning ska göras till Sjöfartsverkets 

Isbrytarledning. Adresser och telefonnummer framgår av den årligen 

publicerade informationsbroschyren Vintersjöfart.1 

 Sjöfartsverket avgör om den beställda isbrytningen kan utföras. Efter 

avslutat uppdrag utfärdar Sjöfartsverket en faktura, som skickas till 

beställaren. 

 

______________ 

 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2022 då Sjöfartsverkets före-

skrifter (SJÖFS 2014:6) om taxa för isbrytning på beställning och mot 

ersättning ska upphöra att gälla. 

 

 

På Sjöfartsverkets vägnar 

 

 

 

KATARINA NORÉN 
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1  www.sjofartsverket.se/vintersjofart 


