Synstakster og certifikater gældende fra 1. jan. 2015
Type af syn
Lovpligtige sy n på andre skibe end fiske skibe, foretaget i Danmark og Gr ønland ekskl. Færøerne
Lovpligtige for nyelsessy n og m ellem liggende sy n på fiske skibe, for etage t i Danm ar k
Første sy n af fiskes kibe hv or aftalt sy n ikke har kunne t påbe gyndes, har måtte t afbry des e ller ikke har kunnet afs lutte s inde n
for en fastsat norm tid på gr und af kundens forhold
Syn af fis kes kibe hvor syne t e fter anm odning foretages ude n for sædvanlig ar bej ds tid
PSC-syn (hav nes tats kontr ol)af ude nlands ke e ller færøske skibe når der er ske t tilbageholdelse
Ved opfølge nde sy n på dans ke skibe i D anm ar k hv or der e r s ket tilbage holdelse efter P SC -sy n
Ved e kstraordinære auditer inger efter s ø -, arbej ds uly kke r e ller tilbageholde lser, hvor der e r te gn på mangler i I SM systemer ne
Godkende lse af skibsuds tyr og far tøjer
Godkende lse og kontrol af STS -operatører, auditering af diss es kv alite tss tyr ingssys temer og kontr olsy n af STS -oper atione r

Hvad opkræ ves der be taling f or

Syns- og sagsbehandlings tid

Syn der ge nnem føre s på fiske s kibe og andre skibe, fordi der ikke er oplyst fy ldestgørende om, hvor ledes tidlige re
konstaterede mang ler e r udbe dret
Arbejde med ISM -cer tific ering som Søfar tss tyre lsen bes lutter selv at udføre i ste de t for e t anerke ndt klass ifikations selskab
Lovpligtige sy n på skibe fore taget i udlandet inkl. Færøer ne
Forgæves udre jse til sy n på alle ty per af skibe i såve l Danmar k, Gr ønland som i udlandet
Godkende lse af skibsuds tyr og far tøjer i udlande t
Godkende lse og kontrol af STS -operatører, auditering af diss es kv alite tss tyr ingssys temer og kontr olsy n af STS -oper atione r i
udlande t
Ved sy n i Gr ønland hv or syne t på kundens anmodning genne mføre s ude n he nsy ntagen til Søfartssty relse ns tilre ttelæggelse a f
øvrige sy ns aktiv iteter, kan der efter s køn
Ved opfølge nde sy n på dans ke skibe i udlande t hvor der er s ket tilbage holdelse efter P SC -sy n
Syn der foretage s på s kibe til s øs

Timepr is ( kr.)

800,00

Syns-, s agsbe handlings - og rej setid s am t
udgifte r til rejs e og ophold

Syns- og sagsbehandlings tid og se par at
betaling for udgifter til tr anspo rt fr a land
til s kibe t og re tur

Syn hvor klassifikationsse lskaber, andre vir ksom heder e ller e nke ltpers oner er autor iser et til at fore tage sy n, unders øge lse r
eller lignende på Søfar tss tyrelsens ve gne, men hv or Søfar tss tyrelsen anmodes om at udfør e ar bejde t
Ikke lovpligtige sy n, som efter anm odning foretages på dans ke eller ude nlands ke s kibe
Ved sy n, hvor Søfarts styre lse n helt e ller de lvist har fore tage t førs te syn, før s kibe t sættes i fart, m od forventning ikke
optages i e t af de dans ke re gis tre
Ved sy n, fore tage t af Søfarts styrelse n, for di der er give t fritagelse for krav om klas ning

Syns-, s agsbe handlings - og rej setid s am t
udgifte r til rejs e og ophold

Certif ikater m.v.

Hvad opkræ ves der be taling f or

Bunker scertifikat (udste de lse af c ertifikat s ker før st, når betaling er modtage t i Søfar tss tyr elsen)

Udfærdigelse og uds tedelse af certifikat

1.300,00

CLC-certifikat (uds tedelse af c ertifikat sker førs t, når be taling er m odtage t i Søfar tss tyrelse n)

Udfærdigelse og uds tedelse af certifikat

1.000,00

AFS-certifikat (Uds te dels e af c ertifikat sker førs t, når be taling er m odtage t i Søfar tss tyrelse n)

Udfærdigelse og uds tedelse af certifikat

1.300,00

Vragfjer nelsescer tifikat (uds te delse af cer tifikat sker førs t, når betali ng er modtage t i Søfartss tyrelse n)

Udfærdigelse og uds tedelse af certifikat

1.250,00

Athe ncertifikat – kr igsfors ikr ing og ikke-kr igsforsikr ing (udstedels e af cer tifikat s ker førs t, når be taling er m odtage t i
Søfar tss tyre lsen)

Udfærdigelse og uds tedelse af certifikat

900,00

850,00

Styk pr is ( kr.)

