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Sjöfartsverkets kungörelse
med tillkännagivande av avtal mellan Sjöfartsverket och
Trollhätte kanalverk angående debitering och uppbörd
av farledsvaruavgift för gods som transporteras på
Trollhätte kanal;
1 Sjöfartsverkets farledsvaruavgiftskungörelse (SJÖFS 1978:3) har ver
ket meddelat föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1977: 1119)
om farledsvaruavgift och förordningen (1978: 13) om farledsvaruavgift i
vissa fall. 1 12 § nämnda kungörelse stadgas att för gods som med fartyg
rörs på Trollhätte kanal debiteras och uppbärs farledsvaruavgift av Troll
hätte kanalverk. Med anledning därav träffade Sjöfartsverket och Statens
Vattenfalisverk ett avtal angående debitering och uppbörd av farledsvaru
avgift f6r gods som transporteras på Trollhätte kanal. Avtalets innehåll har
framgått av bilagan till Sjöfartsverkets kungörelse (1978: 13) med avtal
mellan Sjöfartsverket och Statens Vattenfallsverk angående debitering och
uppbörd av farledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte
kanal, ändrad genom Sjöfartsverkets kungörelse (1978: 27) om ändring i
Sjöfartsverkets kungörelse (1978: 13) med avtal mellan Sjöfartsverket och
Statens Vattenfallsverk angående debitering och uppbörd av farledsvaru
avgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal.
Sedan affärsverket Trollhätte kanalverk bildats och detta handhar verk
samheten vid Trollhätte och Säffie kanaler har Sjöfartsverket och Trollhät
te kanalverk träffat ett nytt avtal med i huvudsak oförändrat sakinnehåll.
Det nya avtalet gäller from 1992-01-01 och fogas till denna kungörelse
som bilaga.
Sjöfartsverkets kungörelse (1978: 13) med avtal mellan Sjöfartsverket
och Statens Vattenfallsverk angående debitering och uppbörd av far
ledsvaruavgift för gods som transporteras på Trollhätte kanal ersätts med
denna kungörelse.
SJÖFARTSVERKET

Utgivare: Johan Franson, Sjöfarisverket, Norrköping

ISSN 0347-53 IX

SJÖFS 1992:1
Utkom från trycket
den

24april1992

SJÖFS 1992:1

Bilaga

AVTAL
angående debitering och uppbörd av farledsvaruavgift lur gods som
transporteras på Trollhätte kanal
Mellan Sjöfartsverket och Trollhätte kanalverk (Kanalverket) har träffats
röljande avtal.
1 § Kanalverket åtar sig att debitera och uppbära farledsvaruavgift en
ligt förordningen (1977:1119) om farledsvaruavgift och enligtröröidiiing
en (1978:13) om farledsvaruavgift i vissa fall rör allt avgiftspliktigt gods
som med fartyg rörs genom Trollhätte kanal eller del av denna.
2 § Vid debitering och uppbörd av farledsvaruavgift genom Kanalver
kets försorg skall vad i 6, 7 och 12 §~ förordningen om farledsvaruavgift
samt 5—11 §~ Sjöfartsverkets farledsvaruavgiftskungörelse (1978:3) rö
reskrivs inte äga tillämpning.
3 § Farledsvaruavgift skall debiteras fartygets redare senast 15 dagar
efter det fartyget passerat kanalen. För fartyg som debiteras på samlingsräkning gäller dock 30 dagar. Har annan än fartygets redare påtagit sig
betalningsansvaret för fariedsvaruavgift får Kanalverket i stället debitera
denne..
Uppstår vid debiteringen tvist om avgiftens-storlek skall ärendet ome
delbart överlämnas till tulikammaren Göteborg Nord eller aktuell tullkam
mare i Vänerhamn rör fastställande och uppbörd av avgiften.
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4 § Har debiterad farledsvaruavgift inte erlagts inom 20 dagar efter det
den betalningsskyldige tillställts faktura på avgiften, skall vad i 3.~ andra
stycket sägs äga motsvarande tillämpning. Redaren skall skriftligen med
delas om överlämnandet.
5 § Kanalverket äger överlämna till tullkammaren Göteborg Nord eller
aktuell tullkammare i Vänerhamn att debitera och uppbära farledsvaruav
gift även i annat fall än som avses i 3 eller 4 §.
6 § Vid beräkning av farledsvaruavgift avrundas det avgiftspliktiga god
sets sammanlagda bruttovikt till närmaste lägre hela tontal. Vid omräk
ning till vikt av kvantiteter som redovisas på annat sätt skall användas de
evalveringstal som anges i bilaga till detta avtal.’
Uppkommer vid avgiftsberäkningen öretal, avrundas varje avgiftsbelopp
till närmaste lägre hela krontal.
7 § Kanalverket skall senast den 25:e i varje månad till Sjöfartsverket
insända uppgift om under föregående månad fakturerade farledsvaruavgif
ter och under samma månad influtna sådana avgifter. Av uppgiften skall
framgå den på Vänersjöfarten, d vs norr om Vänersborg, fallande delen av
Evalveringstalen kan återfinnas i bilaga till SJÖFS 1989:25.

distanstilläggen i farledsvaruavgiften. 1 meddelandet skall även anges vid
månadens utgång utestående fordringar på farledsvaruavgift.
8 § Kanalverket skall senast en månad efter utgången av varje kalender
år till Sjöfartsverket insända uppgift om summan av genom Kanalverket
under kalenderåret uppburen farledsvaruavgift med fördelning på
råolja och mineraloljeprodukter, hänförliga till tulltaxenummer 27.09
eller 27.10 och som transporterats i bulk,
varor rör vilka farledsvaruavgift debiterats enligt förordningen om far
ledsvaruavgift i vissa fall, fördelat efter varuslag, samt
övriga varor.
Av uppgiften skall framgå för hur stor del av varje varugrupp avgift
debiterats efter olika avgiftsklasser.
9 § Detta avtal gäller from 1992-01-01 tills vidare med sex månaders
ömsesidig uppsägning och ersätter avtalet 1978-04-21 respektive 1978-0502. Avtalet har upprättats i två exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.
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