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Att. Kommunelegen/avd. miljørettet helsevern

Det internasjonale helsereglementet - smittevernloven - hygienesertifikat for skip - nye satser
fra 1. mai 2018
Det vises til vårt brev av 16.03.2018 med utkast til blant annet oppdaterte takster i forbindelse
med kommuners utstedelse av hygienesertifikater for skip.
Helsedirektoratet har kun mottatt enkelte spørsmål og ingen bemerkninger til de foreslåtte
oppjusterte takstene. Vi har i forhold til utkastet kun justert tidspunktet for når natt takst
ordinært begynner, - fra kl. 24.00 – til kl. 22.00. Helsedirektoratet finner på denne bakgrunn å
kunne fastlegge satsene med virkning fra 1. mai 2018 som antydet i ovennevnte brev. Det vises
til samlet orientering nedenfor.
Litt om grunnlaget
Det vises til lenke til forskrift om varsling av og tiltak ved alvorlige hendelser av betydning for
internasjonal folkehelse mv. (IHR-forskriften) §§ 21-22 med merknader:
IHR-forskriften
Det vises særlig til IHR-forskriften § 22 annet ledd:
Helsedirektoratet fastsetter nærmere gebyrsatser for undersøkelse og kontroll som foretas i
forbindelse med utstedelse av «Sertifikat for hygienekontroll på skip» eller «Sertifikat for
dispensasjon fra hygienekontroll på skip». Det kan kreves betaling for inspektørenes reise til og
fra skipet. Det kan ikke kreves betaling for utstedelse av ovennevnte sertifikater.
Gebyrsatsene har ikke vært oppjustert siden 1.1.2014.
Vedlagt følger nye satser, fastsatt med hjemmel i IHR-forskriften
Generelt
Utstedelse av alle tre sertifikatene er gratis. Dette fremgår både av den internasjonale IHRavtalen og av IHR-forskriften, jf. ovenfor. Det er utførelsen av jobben praktisk og administrativt,
samt reisegodtgjørelsen skipene betaler for.
Helsedirektoratet
Avdeling helserett og bioteknologi
Hilde Skagestad, tlf.: +4724163832
Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo • Besøksadresse: Universitetsgata 2, Oslo • Tlf.: 810 20 050
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Inspektørens timepris starter ved reise til skipet, og vedvarer under gjennomføring av
inspeksjon om bord på skipet og innbefatter også retur.
Ved inspeksjon av store skip kan det være hensiktsmessig med to inspektører. Dette vil da være
to inspeksjoner som utføres parallelt og det kan følgelig betales deretter for den tiden man blir
fulgt av hver sin ansatt. Det kan derimot i utgangpunktet ikke tas dobbel pris dersom to
personer følger samme ansatt på et skip. Kun hvis det er snakk om opplæring (assistent) eller av
andre grunner (HMS) er nødvendig, men da ikke til full kostnad - som skal dekke kommunens
utgifter (selvkost).
Det kan som nevnt i tillegg tas betalt for reise tur/retur til skipet etter den ordinære timeprisen
angitt ovenfor. Det kan i tillegg tas betalt for kjøregodtgjørelse etter de til enhver tid gjeldende
satser for statens kjøregodtgjørelse.
Det har vært etterspurt hva som er sats på forlengelsessertifikat, men dette følger vanlig
timebetaling, og vi vil anta at dersom dette sendes elektronisk vil det ikke kreve arbeidstid over
en halv time, altså kroner 550,-. Men dersom dokumentet overleveres manuelt ved reise eller
annen medgått tid og kan dokumenteres kan det kreves betaling for dette også, jf. nedenfor.
Det kan ikke kreves betaling for selve dette sertifikatet heller.

Gebyrsatser gjeldende fra 1. mai 2018


Oppmøtetakst på NOK 1850,- uansett størrelse på skipet (for- og etterarbeid)



I tillegg kommer NOK 1 100,-/ timen i tiden 08:00-16:00 (eventuell kjøretid inngår)



I tillegg kommer NOK 550,-/time dersom assistent/person under opplæring deltar/HMSårsaker deltar



Ved inspeksjoner på kveldstid fra kl. 16:00-22:00 økes takstene med 50 % (NOK 1650,/time) og på nattestid fra kl. 22:00-08:00 samt helg og helligdager økes takstene med 100 %
(NOK 2 200,-/time).
Dersom kommunens egne tidspunkt for kveldstakst/natt takst avviker fra ovennevnte tider
kan disse legges til grunn.



I tillegg kommer kjøregodtgjørelse etter statens satser når inspeksjonen utføres utenfor
nærmeste havn (eventuelle bompenger inngår)

Timepris fastsettes som før for hver påbegynte halve time.
Eksempel (uten kjøretid for enkelhetens skyld):
Hvis inspeksjonen tar 1 time og 20 minutter så kan man ta betalt kroner 1 100,- + kroner 550,Hvis inspeksjonen tar 1 time og 40 minutter så kan man ta betalt kroner 2 200,-.
-2-

Gebyrtakstene vil bli lagt ut på våre nettsider når de er klare, samt eksempler på hvordan dette
skal forstås.

Vennlig hilsen
Anne Louise Valle e.f.
Avdelingsdirektør
Hilde Skagestad
Seniorrådgiver
Dokumentet er godkjent elektronisk

Kopi:

Mattilsynet
Sjøfartsdirektoratet
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Mottaker
BERGEN KOMMUNE
ALSTAHAUG
KOMMUNE
BODØ KOMMUNE
BÅTSFJORD
KOMMUNE
FLEKKEFJORD
KOMMUNE
FLORA KOMMUNE
HALDEN KOMMUNE
HAMMERFEST
KOMMUNE
HARSTAD KOMMUNE
/ HÁRSTTÁID
SUOHKAN
HAUGESUND
KOMMUNE
KRISTIANSAND
KOMMUNE
KRISTIANSUND
KOMMUNE
MOSS KOMMUNE
NORDKAPP
KOMMUNE
Oslo kommune helseog velferdsetaten
PORSGRUNN
KOMMUNE
RANA KOMMUNE
RØYKEN KOMMUNE
STAVANGER
KOMMUNE
SØRFOLD KOMMUNE
SØR-VARANGER
KOMMUNE
TROMSØ KOMMUNE
TYSFJORD KOMMUNE
TØNSBERG
KOMMUNE
ÅLESUND KOMMUNE

Kontaktperson

Adresse

Post

Postboks 7700
Rådhuset

5020 BERGEN
8800 SANDNESSJØEN

Postboks 319
Postboks 610

8001 BODØ
9991 BÅTSFJORD

Kirkegaten 50

4400 FLEKKEFJORD

Markegata 51
Postboks 150
Postboks 1224

6905 FLORØ
1751 HALDEN
9616 HAMMERFEST

Postmottak

9479 HARSTAD

Postboks 2160

5504 HAUGESUND

Postboks 417 Lund

4604 KRISTIANSAND S

Postboks 178

6501 KRISTIANSUND
N
1531 MOSS
9750 HONNINGSVÅG

Kirkegata 15
Rådhusgata 12
Helse- og
velferdsetaten
Postboks 30 Sentrum
Postboks 128

0101 OSLO

Postboks 173
Katrineåsveien 20
Postboks 8001

8601 MO I RANA
3440 RØYKEN
4068 STAVANGER

Rådhuset
Rådhusplassen 3

8226 STRAUMEN
9900 KIRKENES

Postboks 6900
F.L. Smiths vei 1
Postboks 2410

9299 TROMSØ
8590 KJØPSVIK
3104 TØNSBERG

Postboks 1521

6025 ÅLESUND

-4-

3901 PORSGRUNN

