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1123/1999  

Förordning 
om besiktning av fartyg  

Given  i Helsingfors  den 3  december  1999 

På  föredragning av trafikministern föreslcrivs med stöd av  I  kap.  8 § 2  och  3 mom.  sjöla-
gen av  den 15  juli  1994 (674/1994) saint 3 § 1 mom.  lagen  den 16 mars 1979  om fbrhin-
drande av vatinens förorening, förorsakad av fartyg  (300/1979),  av dessa  I  kap.  8 § 2 mom. 

 sjölagen sådant det lyder i  lag 924/1998: 

S 

I  kap. 

Allmänna bestämmelser  

1  

Tillämpningsområde 

Ett fmskt fartyg som används  till  sjöfart 
skall besiktigas i enlighet med denna förord-
nmg. 
Denna förordning tillämpas  dock  inte  på 

1) fbrsvarsmaktens  eller gränsbevaknings- 
väsendets fartyg, om  de  inte används i all-
män trafik för  transport  av passagerare eller 

 last, 
2) de  fiskefartyg om vilkas besiktning be-

stäms särskilt,  
3) med undantag för frigående färjor, så-

dana färjor i anslutning  till  allmänna vägar 
om vilkas besiktning bestäms särskilt,  

4  hyresbåtar,  
5  fritidsfartyg, eller  
6  av sjöfartsverket typgodkända eller i 

enlighet med Europaparlamentets och rådets 
direktiv 94/25/EG om tillnärmning av med-
lemsstaternas lagar och andra f&fattningar i 
fråga om fritidsbåtar godkända fartyg med 

 en  längd av högst  5,5 meter;  dessa fartyg 
skall  dock  anmälas  till den sjöfartsinspek-
tionsbyrå  vid sjöfartsverket inom vars områ-
de fartygen används.  

I  oklara  fall  avgör sjöfartsverket om denna 

förordning skall tillämpas  på  besiktning av 
ett fartyg.  

Om  besiktning av tryckbärande anord-
ningar och flytgasanordningar bestäms sär-
skilt.  

2  

Definitioner  

1. Passagerarfartyg  är  ett fartyg som med-
för fler  än  tolv passagerare.  I  detta antal räk-
na.s som passagerare alla personer med un-
dantag av befälhavaren och medlemmarna 
av besättningen eller andra personer som i 
någon egenskap  är  anställda eller sysselsatta 
ombord för fartygets behov.  I  antalet passa-
erare medrälmas  dock  inte  barn under  ett  

2. Lasfartyg  är  varje fartyg som inte  är  ett 
passagerarfartyg.  

3. Firkefartyg  är  ett lastfartyg som  am 
 vända  till fngst  av fisk eller andra havsdjur.  

4. Tankfartyg  är  ett lastfartyg vars lastut-
rymmen  är  byggda eller huvudsaldigen läm-
pade för  transport  av vätskor i  bulk. 

5. Färja  är  ett sjötrafikmedel med fordons-
däck, som över vattendrag förmedlar trafik 

 på  allmän väg.  
6. Frigå  ende  fija  är en  fritt styrbar thija.  
7. Pråm  är  ett fartyg som saknar ett eget 

framdrivningsmaskineri.  
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8. Av sjöfartsverket typgodkänt fartyg 
ett fartyg som i vattenfyl1t skick uppfyller 
kraven  på  flytbarhet och stabilitet enligt  de 

 nordiska typprovningsreglerna ftr båtar.  
9. Inrikes trafik  är  trafik mellan finska 

hamnar. Med inrikes trafik jämställs trafik 
 via  Saima  kanal och därtill direkt anslutna 

ryska vattenområden  till Viborg  samt trafik 
mellan Vihrevoj och  Viborg.  Inrikes trafiken 
indelas i tre Irafikområden enligt fljande:  

1) trafikområde  I  omfattar åar, älvar, kana-
ler, hamnar, sjöar samt sådana områden i 

 den  inre skärgården som inte direkt  är  utsat-
ta  fl5r sjögång från öppna havet och dess-
utom korta oskyddade farledsavsnitt i  den 

 inre skärgården,  
2) trafikområde  II  omfattar  den  yttre skär-

gården och sådana skärgårdsområden som  är 
 direkt utsatta fbr sjögång från öppna havet; 

 bland  annat farledsavsnittet Vihrevoj-Santio, 
Fagerö fjärd, Porkala fjärd, Hangö västra 
fjärd, Gulikrona fjärd, Vidskärs- och Öster-
skärsfjärdarna, Skiftet, Delet samt Bottenha-
vets och Bottenvikens kustområden,  

3) trafikoniråde  ffi omfattar öppna havs-
områden i inrikes trafik.  

10)  Östersjötraflk  är  trafik utanför området 
för inrikes trafik  på  Östersjön inklusive Fin-
ska viken och Bottniska viken samt med 
latitudparallellen genom  Skagen, 570  44,8'  
nordlig bredd, som gräns mellan  Danmark 

 och  Sverige mot  Nordsjön.  
11.Närtrafik  är  trafik utanför området för 

östersjötrafik  på  Nordsjön och därmed för-
bundna vatten,  dock  inte länre bort  än 12° 

 västlig längd i väster eller  48  nordlig bredd 
i söder eller  640  nordlig bredd i norr.  

12. Fjärrtraflk  är  trafik utan1r området 
för närtrafik.  

13. Internationell trafik  är  trafik mellan 
utländska hamnar eller mellan  Finland  och 
utländska hamnar.  

14. Vintertrafik  är  gång i nybruten isränna 
eller gång med ansatser i  fast is. 

15. Utvändig bottenbesiktning  är en  besikt-
ning som utförs antingen  då  fartyget  är 

 dockat eller med hjälp av  en  av sjöfartsver-
ket godkänd metod  då  fartyget flyter  på  vatt-
net.  

16. Bruttodräktighet  är  bruttodräktigheten 
fastställd enligt formeln i bilaga  I till 1969 

 års internationella skeppsmätningskonvention 
(FördrS  3 1/1982). 

17.Datum  fr grundbesiktning  är den  dag 
 då  fartygets skrov första gången besiktigas 

innan fartyget sätts i trafik som finskt fartyg  

eller  på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga 
ändringar gjorts i fartygets maskineri eller 
skrov, eller  den  dag  då  motsvarande skrov-
besiktning utförs  på  redarens begäran.  

18. Fartygets längd  är 96  procent av hela 
längden i vattenlinjen  på 85  procent av min-
sta malldjupet, mätt från kölens överkant, 
eller längden från förstävens förkant  till  ro-
derhjärtstockens mittpunkt i samma vatten-
linje, om detta mått  är  större.  I  fråga om 
fartyg konstruerade med styrlastighet skall 
vattenlinjen, där denna längd mäts, vara pa-
rallell med konstruktionsvattenlinjen.  I  far-
tyg med  en  längd  under 12 meter är  längden 

 dock  lika med fartygets största längd.  
19. Klass  Øceringssällskapsdirektivet  är 

 rådets direktiv  94/57/EG  om gemensamma 
regler och standarder för organisationer som 
utför inspektioner och utövar tillsyn av far-
tyg och för sjöadminislrationemas verksam-
het i förbindelse därmed, sådant det lyder 
ändrat genom kommissionens direktiv 
97/581EG.  

20. Erkänt klass  ficeringssällskap  är  ett 
klassificeringssällskap som erkänts enligt 
artikel  4  i klassificenngssällskapsdirektivet.  

3  

Besikiningens  syfte 

Syftet med besiktninen  är  att  f  visshet 
om att fartyget  till  sm  konstruktion, sitt 
maskineri och  sin  utrustning uppfyller kra-
ven i gällande lagstiftning och andra bestäm-
melser som gäller fartygets säkerhet och att 
fartyget överensstämmer med gällande  lag

-stiftmng  och andra bestämmelser om förhin-
drande av vattnens förorening förorsakad av 
fartyg.  

Via  besiktningen skall dessutom säkerstäl-
tas att fartyg som går i internationell trafik 
och  på  vilka tillämpas  1974  års internatio-
nella konvention om säkerheten för männi-
skoliv  till  sjöss (FördrS  11/1981)  och det 
därtill anslutna protokollet av  år 1978 

 (FördrS  35/1981),  nedan SOLAS  1974-kon-
ventionen, överensstämmer med  de  regler 
som ett erkänt klassificeringssällskap utarbe-
tat om fartygets skrov, maskineri  saint el- 
och kontrollinstallationer eller motsvarande 
föreskrifter meddelade av sjöfartsverket.  

En  besiktning, med undantag för grundbe-
siktning, som utförs av  en  myndighet i  en 

 stat som har anslutit sig  till  protokollet av  år 
1988 till 1966  års internationella lastlinje- 



konvention och protokollet av  år 1988 till 
 SOLAS  1974-konventionen samt protokollet 

av  år 1978  (FördrS  51/1983) till 1973  års 
internationella konvention  till  förhindrande 
av förorening från fartyg,  är  likvärdig med 

 en  besiktning som utförts enligt denna för-
ordning. 

Ansökan om godkännande  [Or  enskilda 
fartyg 

Ansökan om godkännande av ritningarna 
 till  och besiktning av ett nytt fartyg skall 

tillställas sjöfartsverket i  god  tid.  
Till  ansökan skall fogas  de  uppgifter som 

sjöfartsverket bestämmer. 
Beträffande existerande fartyg skall  de 

 nödvändiga uppgifterna tillställas sjöfartsver-
ket i tillräckligt  god  tid innan grundbesikt-
ningen inleds. - 

Besiktningsmän 

Besiktning utförs av sjöfartsverket. 
Sjöfartsverket kan bemyndiga ett erkänt 

klassificeringssällskap att helt eller delvis 
utföra  en  besiktning. Sjöfartsverket kan även 
ge  en  besikiningsman  som det utsett i upp-
drag att utföra besiktning av fartyg i inrikes 
trafik. 

Ett klassificeringssällskap eller  en  besikt-
ningsman som bemyndigats att utföra  en 

 besikining  svarar inför sjöfartsverket för att 
besiktningen utförs enligt sjöfartsverkets an-
visningar. 

Radiostationsbesiktningsmän  och ställföre-
trädande besiktningsmän förordnas av Tele-
fbrvaltningscentralen.  

6*  
Ratt att vägra utfärda ett 
besiktningsbemyndigande  

Om  sjöfartsverket bemyndigar ett klassifl-
ceringssällskap som erkänts i enlighet med  
5  §,  kan det inte vägra att bemyndiga ett er-
känt klassificeringssällskap som har hemvist 
inom Europeiska unionens område att utföra 
besiktningar, om det inte finns grundad an-
ledning därtill.  

7 *  
Avtal om bemyndigande 

Sjöfartsverket skall ingå skriftligt avtal om 
besiktningsbemyndigandet med erkända 
klassificeringssällskap. Avtalet skall göras  på 
en  blankett som fastställts av sjöfartsverket. 
Avtalet skall omfatta åtminstone  de  omstän-
digheter som anges i artikel  6.2  i kiassifice-
ringssällskapsdirektivet. 

Avtalet skall dessutom innehålla följande 
villkor:  

1) klassificeringssällskapet utser för sig ett 
ombud vars bonmgs- eller hemort  är  i  Fin-
land  och som för klassiflceringssällskapets 
talan inför domstol och andra myndigheter,  

2) klassificeringssällskapet förser sjöfarts-
verket med  de  uppgifter som behövs om 
ändring av eller uteslutning ur  en far

-tygskiass  i fråga om fartyg som sällskapet 
kiassificerat,  

3) klassificeringssällskapet utirdar inte 
certifikat eller säkerhetscertiflkat för ett  far-
tyg som har uteslutits ur klassen eller för 
vilket klassen har ändrats av säkerhetsskäl, 
innan klassificeringssällskapet har förhandlat 
med sjöfartsverket för att avgöra om  en  full-
ständig inspektion  är  nödvändig,  

4) klassificeringssällskapet samarbetar med 
hanmstatens myndigheter i fråga om ett far-
tyg det har kiassificerat, särskilt när det gäl-
ler att åtgärda fel eller brister,  

5) klassificeringssällskapet förhandlar med 
andra klassificeringssällskap för att dess tek-
niska standarder och genomförandet av des-
sa skall motsvara varandra, samt  

6) på  avtalet tillämpas finsk  lag. 

8*  
Återkallande av ett bemyndigande 

Sjöfartsverket skall återkalla ett besikt 
ningsbemyndigande som det gett ett erkän: 
klassificeringssällskap, om  en  medlemsstat 
enlighet med det förfarande som bestäms ' 
artikel  13  i klassiflceringssällskapsdirektivet 
har anmodats att återkalla ett erkännande 
soni  den  beviljat enligt artikel  4  i direktivet. 

Sjöfartsverket kan upphäva ett besiktnings- 
bemyndigande som det utfilrdat för ett er-
känt klassificeringssällskap också om kiassi-
ficeringssällskapet försummar  sin  skyldighet 
att utföra besiktningen i enlighet med det 
avtal som avses i  7  §.  
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9  

Återkallande av ett bemyndigande  tills 
 vidare 

Oberoende av att ett erkänt  idassificerings
-sällskap uppfyller kriterierna i bilagan  till 

klassiflcenngssällskapsdirektivet,  kan sjö-
fartsverket återkalla ett bemyndigande att 

 utfbra  besiktningar  tills  vidare om det anser 
att klassificeringssällskapet inte längre  f&- 
mår  utfbra  besiktningsuppdrag fr dess  räk-
nina.  

Sjöfartsverket skall återställa det bemyndi-
gande att  utfbra  besiktningar som har åter-
kallats  tills  vidare, om Europeiska gemen-
skapernas kommission i enlighet med förfa-
randet  enlist  artikel  13  i  klassificeringssäll-
skapsdirektivet  har uppmanat sjöfartsverket 
att återställa bemyndigandet.  

10 § 

Overvakizing  och närmare anvisningar 

Sjöfartsverket skall övervaka att ett erkänt 
 klassiflceringssällskap  sköter sina avtalsenli-

ga uppgifter och att det uppfyller kraven i 
bilagan  till klassiflceringssällskapsdirektivet. 

 Övervakningsåtgärderna skall vidtas vartan-
nat  år.  

Sjöfartsverket skall tillställa Europeiska 
gemenskapernas kommission och medlems-
staterna  de  anmälningar som avses i  klassifl-
ceringssällskapsdirektivet. 

Traflkministeriet  meddelar vid behov när-
mare anvisningar om  fullgörandet  av  den 
anniAlningsskyldihet  som bestäms i  klassifi-
ceringssällskapsdirektivet.  

11 § 

Urorande  av besikining 

Redaren skall  söi:Ja  för att fartyg  besikti 
 och komma överens om tid och  plats  för  - 

siktningen  med  s)öfartsverket  eller med ett 
erkänt  klassiflceringssällskap  som  bemyndi

-gata av sjöfartsverket. 
Fartygets  befalhavare skall  se till  att  på 

 fartyget, innan besiktningen inleds, vidtagits 
sådana förberedande åtgärder som krävs för 
att besiktningen skall kunna utföras systema-
tiskt och utan dröjsmål, samt ställa tillräck- 

ligt med hjälppersonal  till  besiktningsman-
nens förfogande. 

Besiktningen skall utföras  så  att  den  med-
för minsta möjliga olägenhet och dröjsmål 
för fartyget. Resultaten av besiktningen skall 
antecknas  på en  av sjöfartsverket fastställd 
blankett.  

2  kap.  

Sjösäkerhetsbesiktiiing  

12 § 

Passagerwfartyg  som används i internatio- 
nell trafik och passagerarfartyg med  en 

 bruttodräklighet  av minst  500  som används 
i inrikes trafik 

Beträffande passagerarfartyg som används 
i internationell trafik och passagerarfartyg 
med  en  bruttodräktighet av minst  500  som 
används i inrikes trafik skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-
ringar gjorts i fartygets maskinen eller 
skrov, och  

2) fOrnyad besilaning  inom ett  år  från 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning. 

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 
månader före utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

13 §  
Passagerarfartyg med  en  bruttodrälaighet 

 under 500  som används i inrikes trafik 

Beträffande passagerarfartyg med  en  brut-
todräktighet  under 500  som används i inri-
kes trafik skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter det att väsentliga 
 ändnngar  gjorts i fartygets maskineri eller 

skrov,  
2) flirnyad  besiktning inom fem  år  från 

grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning; fartygets botten skall  dock  in-
spekteras tidigast två och senast tre  år  efter 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning, samt  

3) ârsbesilaning  med ett års intervaller. 
Förnyad  besikining  kan utföras tidigast tre  



månader före och senast tre månader efter 
utsatt  datum  enligt  1 moim.  

Bottnen  på  ett över  20 år  gammalt passa-
gerarfartyg som används i vintertrafik skall, 
oavsett  I mom.,  årligen besiktias utvändi 
innan fartyget  på  nytt används ivintertrafi  

14 § 

Las(fartyg  som används i internationell 
trafik och  lasfartyg  med  en bruttodrälaighet 

 av minst  500  som används i inrikes trafik 

Beträffande lastfartyg som används i in-
ternationell trafik och lastfartyg med  en 

 bruttodräktighet av minst  500  som används i 
inrikes trafik skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-
ringar gjorts i fartygets maskineri eller 
skrov,  

2) fornyad besilaning  beträffande utrust-
ningen och konstruktionen inom fem  år  från 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning,  

3) periodisk besilaning  beträffande ra-
dioanläggningarna med ett års intervaller 
och beträffande utrustningen tidigast två el-
ler senast tre  år  efter grundbesiktningen eller 
föregående förnyade besiktning,  

4) mellanbesiktning beträffande konstruk-
tionen tidigast två och senast tre  år  efter 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning; inom loppet av fem  år  skall far-
tygets botten inspekteras utvändigt minst två 
sånger  så,  att tiden mellan inspektionerna 
inte överstiger tre  år,  samt  

5) års besi/aning  med ett års intervaller 
beträffande konstruktionen och ulrustninen 
i fråga om  de år under  vilka mellanbesikt

-fling  eller periodisk besiktning inte utförs. 
Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 

månader före utsatt  datum  enligt  I mom.. 

15 § 

Lasfartyg  med  en  bruttodräktighet av minst 
 150 men under 500  som används i inrikes 

trafik 
Beträffande lastfartyg med  en  bruttodräk-

tighet av minst  150 men under 500  som an-
vänds i inrikes trafik skall utföras  

1)  grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget  

på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-
ringar gjorts i fartygets maskinen eller 
skrov,  

2) forn,yad  besiktning inom fem  år  från 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning, samt  

3) årsbesi/aning  med ett års intervaller. 
Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 

månader före och senast tre månader efter 
utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

16 §  

Pråmar 

Beträffande pråniar med  en  längd av minst 
 12 meter  samt pråniar som används i under-

vattensarbete skall utföras  
1) gnrndbesiktning  innan pråmen sätts i 

trafik som fmsk pråm och innan pråmen  på 
 nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-

ringar gjorts i dess anordningar eller skrov,  
2) fn2yad  besiktning inom fem  år  från 

grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning,  dock så  att beträffande pråniar i 
vintertrafik skall utvändig besiktning av 
bottnen utföras tidigast två och senast tre  år 

 efter grundbesiktningen eller föregående för-
nyade besiktning, samt  

3) årsbesiktning av pråmar i internationell 
trafik med ett års intervaller och besiktning 
med årsbesiktnins omfattning av andra prå-
mar med två års mtervaller. 

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 
månader före och senast tre månader efter 
utsatt  datum  enligt  I mom.. 

17 § 

Lasfartyg  med  en brutzodräkighei under 
150  som används i inrikes trafik 

Beträffande lastfartyg med  en  bruttodräk-
tighet  under 150  som används i inrikes trafik 
skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-
ringar gjorts i fartygets maskinen eller 
skrov,  

2) flirnyad  besiktning inom fem  år  från 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktnmg, samt  

3) besikining  med årsbesila'nings omfatt
-fling  med två års intervaller. 

Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre  

S  



S  

.  

månader före och senast tre månader efter 
utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

18 § 

Skrovbesiklning  av fartyg som används i 
vintertrafik 

Oberoende av  den  förnyade besiktning 
som avses i  14-17 §  skall skrovet  på  ett 
fartyg som använts i vintertrafik besiktigas 
innan fartyget  på  nytt används i vintertrafik. 
Sådan besiktning behövs  dock  inte när det  är 

 fråga om fartyg som kiassificerats av ett er-
känt klassificenngssällskap som bemyndigats 
av sjöfartsverket eller ett sådant okiassifice

-rat  fartyg som sjöfartsverket har befriat från 
denna besikining.  

19 

Grundbesildning  

Grundbesiktning omfattar ingående inspek-
tion av fartygets konstruktion, maskineri och 
utrustning, utvändig inspektion av fartygets 
botten och fullständig inspektion av ångpan-
nor. 

Vid grundbesiktning skall säkerställas att 
fartyget,  

1) med avseende  på  konstruktionssäkerhe-
ten, beträffande allmänna arrangemang, kon-
struktionsmaterial och konstruktionsdelarnas 
hållfasthet, pannor och andra tryckbärande 
anordningar jämte armatur, huvud-
framdrivmngsmaskineri och hjälpmaskineri, 
manöverorgan och elektriska anordningar,  

2) med avseende  på  utrustningssäkerheten, 
beträffande 1ivräddninsutrustnmg, brandsä-
kerhets-, brandalarmenngs- och släcknings-
anordningar jämte skyddsgasanläggningar, 

 radar,  ekolod, gyrokompass, lotslejdare, me-
kaniska lotshissar och övrig utrustning, samt  

3) beträffande radioutrustning, inldusive 
livbåtars och livflottars radioutrustning, 

motsvarar gällande lagstiftning och andra 
bestämmelser om fartygssäkerhet samt upp-
frl1er kraven i  de  internationella överens-
kommelser som  är  bindande för  Finland  med 
beaktande av  den  användning fartyget  är 

 avsett för, och säkerställas att fartyget  till 
 alla delar  är  tillräckligt väl byggt och att 

dess ljus och signalfigurer samt ljud- och 
nödsignalanordningar överensstämmer med 
gällande lagstiftning och andra bestämmelser 
om dessa. 

Vid grundbesilctning av ett lastfartyg vars 
bruttodräktighet  är 500  eller större och som 
överförs  till  det finska fartygsregistret från 
ett fartysregister i  en  stat inom Europeiska 
ekonomiska samarbetsområdet, skall även 
bestämmelserna i rådets förordning  (EEG)  nr 

 613/91  om omflyttning av fartyg från ett 
 register till  ett annat inom gemenskapen 

iakttas i tillämpliga delar. 

Förnyad besikining 

Förnyad besiktning omfattar inspektion av 
fartygets konstruktion och utrustning samt 
utvändig inspektion av fartygets botten. 

Vid förnyad besiktning skall säkerställas 
att fartyget,  

1) med avseende  på  konstruktionssäkerhe-
ten, beträffande dess konstruktion, pannor 
och andra tryckbärande anordningar jämte 
armatur, huvudfrarndrivningsmaskinen och 
hjälpmaskineri, manöverorgan och elektriska 
anordningar,  

2) med avseende  på utrustninssäkerheten, 
 beträffande livräddninsutrustnmg, brandsä-

kerhets-, brandalarmerings- och släcknings-
anordningar,  radar,  ekolod, gyrokompass, 
lotslejdare, mekaniska lotshissar och övrig 
utrustning, samt  

3) beträffande radioutrustning, inklusive 
livbåtars och livfiottars radioutrustning  

är  i godtagbart skick och lämpligt för  den 
 användning fartyget  är  avsett för, och att det 

uppfrller kraven i gällande lagstiftning och 
andra bestämmelser samt i  de  internationella 
överenskommelser som  är  bindande för  Fin-
land.  

Fartygets ljus och signalfigurer samt ljud- 
och nödsignalanordningar skall vid besikt-
ningen konstateras överensstämma med gäl-
lande lagstiftning och andra bestämmelser 
om dessa.  

21  

Periodisk besiktning och mellanbesiktning 

Vid periodisk besiktning kontrolleras att 
brandsakerhetsarrangemangen  saint  släck-
ningsanordningar, livräddningsutrustning 
jämte därtill hörande arrangemang, radiout-
rustning, navigeringsutrustning, lotslejdare, 
lotshissar jämte därtill hörande arrangemang 

 saint  andra anordningar som förutsätts i  SO-
LAS 1974-konventionen  är  i skick och 



lämpliga med beaktande av  de  områden som 
fartyget trafikerar. Vid besiktningen kontrol-
leras också att brandbekämpningsschemat, 
sjökorten, sjöfartslitteraturen, navigationsiju-
sen, ljudsignalanordningarna och nödsignal- 
anordningarna  är  i skick och att  de  överens-
stämmer med  de  bestämmelser som utfardats 
beträffande dem. 
Vid mellanbesiktning skall säkerställas att 
fartygets konstruktion, pannor, tryckbärande 
anordningar, maskinerier jämte utrustning, 
manöveranordningar och därtill hörande 
styrsystem och elektriska anordningar  är  i 
gott skick.  På  tankfartyg skall också säker-
ställas att pumpruxn,  på  däck och i pumprum 
belägna  last-  och bränslerörsystem, ventila-
tionsrörsystem, tryckutjänmingsventiler, 
flaniskydd och elektriska anordningar i farli-
ga zoner  är  i sådant skick att villkoren för 
bevilj ande av konstruktionssäkerhetscertifi-
katet uppirlls och att fartyget tryggt kan an-
vändas. Utöver  den  visuella granskningen av 
elektriska anordningar skall isolationsmot-
sthndet i elektriska anordningar inom farliga 
zoner mätas.  Om  det vid besiktningen inte 
kan säkerställas att rörsystemet  är  i godtag-
bart skick skall ytterligare åtgärder vidtas, 
exempelvis provtryckningar och mätning av 
materialtjocklekar.  

I  mellanbesiktningen ingår också utvändig 
besiktning av fartygets botten. Intervallen 
mellan  de  utvändiga bottenbesikiningarna fr 
inte vara längre  än  tre  år. 

22 § 

Årsbe.sikzning  

Vid årsbesiktning skall genom visuell 
granskning kontrolleras att fartygets kon-
struktion, maskineri och utrustning  bar  un-
derhållits  så  att vid föregående besiktnin 
konstaterad sjövärdighet har bibehållits oc 
att sådan utrustning eller sådana anordningar 
ombord  på  fartyget som godkänts med stöd 
av ett myndighetsbeslut inte utan tillstånd 
har avlägsnats eller bytts ut.  

23 §  

Övriga âtgärder vid besikning  

I  samband med i  18-22 §  avsedda besikt-
ningar eller  på  grundval av dem skall dess-
utom  

1) bestämmas fartygets trafikområde, som 
 är  inrikes trafik (trafikområde  I, II  och ffi), 

östersjötrafik, närtrafik, fjärrtrafik eller in-
ternationell trafik,  

2) avgöras om fartyget för användas i  vin-
tertrafilç 

3) kontrolleras att fartyget har giltiga  sä-
kerhetseertifikat  samt övriga behövliga certi-
fikat handlingar och författningar,  

4) säkerställas att fartyget har lämplig  be-
manning  och besättningen lämplig behörig-
het,  

5) kontrolleras att fartyget har behöriga 
däcks- och lastmärken,  

6) säkerställas att fartyget även i övrigt i 
vaie avseende  är  i sjövärdigt skick, samt  

7) beträffande passagerarfartyg fastställas 
det största tillåtna antalet passagerare, vilket 
inte för överstiga det antal som redaren eller 
befãlhavaren anhåller om.  

Då  ett fartyg går i trafik enbart mellan 
utländska hamnar kan sjöfartsverket,  dock 

 med beaktande av trafikens  art, föreslcriva 
 att sådan trafik skall likställas med därmed 

jämförbar mer begränsad trafik.  

3  kap. 

Besiktningar för förhindrande av 
vattnens förorening  

24 §  
Besiktningsplikt 

Oljetankfartyg med  en  bruttodräktighet av 
minst  150  och andra fartyg med  en  brutto-
dräktighet av minst  400  skall, utöver  de  i  2, 
5  och  6  kap. föreskrivna besiktningarna, be-
siktigas i enlighet med vad som anges i det-
ta kapitel.  

På  andra  än  i  I mom.  avsedda fartyg skall  
på  ett sätt som odkänts av sjöfartsverket 
säkerställas att olja som runnit ned  på  farty-
gets botten inte släpps ut i strid med gällan-
de lagstiftning och andra bestämmelser om 
förbindrande av vattnens förorening förorsa-
kad av fartyg.  

25 § 

Bei/dningar  

Beträffande fartyg som avses ovan i  24 § 
 skall utföras  

1)  grundbesiklning  innan fartyget sätts i  

fl 
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trafik som finskt fartyg och innan fartyget 
 på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-

ringar gjorts  på  fartyget,  
2) förnyad besikining  inom fem  år  från 

grundbesiktningen eller föregående förnyade 
esiktning,  
3) mellanbesik.tnin  tidigast två och senast 

tre  år  efter grundbesiktningen eller föregåen-
de förnyade besikthing, samt  

4) drsbesiktning  med ett års intervaller. 
Förnyad besiktning kan utföras tidigast 

månader före utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

26 § 

Grundbesiktning och fOrnyad besiktning 

Vid grundbesikining och förnyad besikt-
ning skall kontrolleras att fartygets  pump- 
och rörsystem, slagvattensystem, kontrollap-
paratur i länsningssystem för oljehaltigt vat-
ten, råoljespolningssystem, barlastkapacitet, 
tankstorlek, barlastlördelning, spilloljetankar 
och övrig utrustning, med beaktande av  den 

 användning fartyget  är  avsett för, uppfyller 
kraven i gällande lagstifining och andra be-
stämmelser om fartygs säkerhet och om för-
hindrande av vattnens förorening samt i  de 

 internationella överenskommelser som  är 
 bindande för  Finland. 

27 §  

Mellanbesiktning 

Vid mellanbesiktning skall kontrolleras att 
fartygets utrustning och därtill hörande  pump- 
och rörsystem, inidusive kontrollapparatur  I 

länsningssystem  för oljehaltigt vatten, räolje-
spolningssystem samt oljeseparerings- och 
flitreringsanordningar uppfyller kraven i gäl-
lande lagstiftning och andra bestämmelser 
om förhindrande av vattnens förorening.  

28 §  

Årsbesiktning 

Vid årsbesiktning skall konstateras att far-
tyget och dess utrustning har underhållits  så 

 att vid föregående besilctning konstaterat 
skick har bibehållits och att sådan utrustning 
eller sådana anordningar ombord  på  fartyget 
som godkänts med stöd av ett myndighets-
beslut inte utan tillstånd har avlägsnats eller 
bytts ut.  

4  kap. 

Besiktning av kemlkalie- och 
gastankfartyg  

29 §  

Besiktningsplikt 

30 §  

Besiktningar 

Beträffande kemikalie- och gastankfartyg 
skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget första 
gången används för  transport  av farliga fly-
tande kemikalier eller kondenserade gaser,  

2) fornyad  besiktning inom fem  år  från 
rundbesiktningen eller föregående förnyade 

besiktning,  
3) me1lanbesiktnin  tidigast två och senast 

tre  år  efter grundbesiktningen eller föregåen-
de förnyade besiktning, samt  

4) årsbesilaning  med ett års intervaller. 
Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 

månader före utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

31 §  

Grundbesiktning och förnyad besiktning 

Vid grundbesiktning och förnyad besiL 
ning skall kontrolleras att fartygets konstru 
tion, utrustning, anordningar, arrangema, 
och råmaterlal uppfyller  de  särskilda bestäm-
melser som gäller kemikalie- och gastank-
fartyg.  

32 § 

Mellanbesilaning  

Vid mellanbesiktning skall kontrolleras att 
fartygets säkerhetsanordningar och Övriga ut-
rustning, inklusive  pump-  och rörsystem, 
uppfyller bestämmelserna beträffande dem 
samt  är  i gott skick. 

Kemikalie- och gastankfartyg skall, utöver 
tre  de  i  2, 3, 5  och  6  kap. nämnda besiktningar-

na, besilctias i enlighet med vad som anges 
i detta kapitel. 
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33  § 
Årsbesilaning  

Vid årsbesiklning skall konstateras att vid 
föregående besiktning konstaterat skick har 
bibehållits och att sådan utrustning eller så-
dana anordningar ombord  på  fartyget som 
odkänts med stöd av ett myndighetsbeslut 

mte utan tillstånd har bytts ut.  

5  kap. 

Besiktning av toalettavfallsvattensystem  

34  § 
Besilaningsplikt  

Fartyg med  en  bruttodräktighet av minst  
200  och fartyg som godkänts för fler  än  tio 
personer skall besiktigas  på  det sätt som 
föreskrivs i detta kapitel.  

35  § 
Besikiningar  

Beträffande fartyg som avses ovan i  34  §  
skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter det väsentliga änd-
ringar gjorts  på  fartyget, och  

2) forn,yad  besiktning inom fem  år  från 
grundbeszklningen eller föregående förnyade 
besiktning. 

Förnyad besikthing kan utföras tidigast tre 
månader före utsatt  datum  enligt  1 mom..  

land. 

6  kap. 

Lastlinjebesiktning  

37 § 

Besikiningar  

Beträffande fartyg vars längd  är  minst  24 
meter  skall utföras  

1) grundbesiktning innan fartyget sätts i 
trafik som finskt fartyg och innan fartyget 

 på  nytt sätts i trafik efter  de  väsentliga änd-
ringar som gjorts  på  fartyget och som på-
verkar lastlinjen,  

2) fornyad  besiktning inom fem  år  från 
grundbesiktningen eller föregående förnyade 
besiktning, samt  

3) årsbesiktning med ett års intervaller. 
Förnyad besiktning kan utföras tidigast tre 

månader före utsatt  datum  enligt  1 mom.. 

38  § 
 Grundbesiktning och f?irnyad besiktning 

Vid grundbesiktning och förnyad besikt-
ning skall kontrolleras att fartygets konstruk-
tion, utrustning, arrangemang,  material  och 
mått uppfyller kraven i  1966  internationella 
års lastlmjekonvention (FördrS  52/1968)  och 
det därtill anslutna protokollet av  år 1988  
eller kraven i förordningen om fartygs fri-
bord i inrikestrafik  (855/1988).  Vid grundbe-
siktningen kan också fastställas östersjölast- 
linjer enligt överenskommelsen om lastlinjer 

 på  Östersjön (FördrS  26/1988). 

. 

36 § 
	

39  § 
	

. 

Grundbe.ciktning  och fbrnyad besikming 
	 Årsbesiktning 

Vid grundbesiktning och förnyad besikt
-fling  skall kontrolleras att fartyget  är  utrustat 

med  en  av sjöfartsverket godkänd anlägg-
ning för behandling eller lagring av toalett-
avfall och att tankens storlek och  den  övriga 
utrustningen, med beaktande av  den  använd-
ning fartyget  är  avsett för, uppfyller kraven i 
gällande lagstiftning och andra bestämmelser 
om fartygs säkerhet och om fbrhindrande av 
vatinens förorening samt i  de  internationella 
överenskommelser som  är  bindande för  Fin- 

Vid årsbesiktning säkerställs att  på  fartyget 
inte har gjorts sådana ändringar som inver-
kar  på  lastmärkets  plats  och att tilislutnings-
anordninama för öppningarna, skyddsräcke-
na, tömningsportarna och passagerna  till  bo-
endeutiymmena  är  i behörigt skick. Arsbe-
siktning av fartyg i inrikes trafik ingår i sjö- 
säkerhetsbesiktningen. 



11 

S  

.  

7  kap. 

Särskilda bestämmelser  

40 §  

Fastställande av besikmingstidpunkt 

Besiktningarna efter grundbesiktningen 
utförs  då en  besiktningsperiod förflutit från 
datumet för grundbesiktningen. 

Tidpunkterna för besiktningar med avseen-
de  på ulrusiningssäkerheten  och radiosäker-
heten, besiktning för förhindrande av vatt-
nens förorening, besiktning av kemikalie- 
och gastankfartyg, besiktning av toalettav-
fallsvattensystem och lastlinjebesiktning 
skall ändras  under den  av sjöfartsverket fast-
ställda övergångspenoden  så  att  de  följer  de 

 besiktningsperioder som fastställs utgående 
från datumet för grundbesiktningen. 

Mellanbesiktning, årsbesiktning och perio-
disk besiktning kan utföras tidigast tre må-
nader före eller senast tre månader efter ut-
satt  datum. Arsbesiktning  utförs inte  då  far-
tyget genomgår förnyad besiktning, mellan-
besiktning eller periodisk besiktning.  

Extra  besiktning kan utföras efter väsent-
liga reparationsarbeten  på  fartyget, efter  en 

 sjöolycka, när ett fel upptäckts  på  fartyget 
eller när någon annan särskild orsak kräver 
detta.  

41 §  

Förlängning av certifikats giltighetstid  

Om  något annat certifikat  än  ett säkerhets-
certifikat för passagerarfartyg har utthrdats 
för kortare tid  än  fem  år,  kan sjöfartsverket 
förlänga giltighetstiden för certifikatet med 
fem  år,  förutsatt att behöriga årsbesiktninar, 
mellanbesiktningar eller periodiska besikt-
ningar har utförts.  

Om  förnyad besiktning har utförts innan 
giltighetstiden för ett certifikat löpt ut och 
ett nytt certifikat inte erhålls i tid, kan sjö-
fartsverket förlänga giltighetstiden för det 
föregående certifikatet med högst fem må-
nader.  

Om  ett fartyg, när giltighetstiden för ett 
certifikat löper ut, inte befinner sig i  en  så-
dan hamn där förnyad besiktning utan  hin-
der  kan utföras, kan s)öfartsverket förlänga 
giltighetstiden för certifikatet  till  dess farty-  

get angör  en  med tanke  på  besiktningen 
lämplig hamn,  dock  med högst tre månader. 
Fartyget skall vid avgången från hamnen  ha 

 ett nytt certifikat och giltighetstiden för cer-
tifikatet skall räknas med bötjan från  den 

 tidpunkt  då  giltighetstiden för det föregående 
certifikatet ursprungligen löpte ut.  

Om  ett fartyg trafikerar korta sträckor och 
förnyad besiktning inte kan ordnas i enlighet 
med vad som anges i denna paragraf, kan 
sjöfartsverket förlänga giltighetstiden för 
certifikatet med högst  en  månad. Giltighets 
tiden för det nya certifikatet skall räkna:. 
med början från  den  tidpunkt  då  giltighetsti-
den för det föregående certifikatet ursprung-
ligen löpte ut.  

Om  ett fartyg i inrikes trafik inte utan 
oskälia  men  eller oskäligt dröjsmål kan 
besiktigas  på  nytt före utgången av  den  be-
siktningsperiod som anges i denna förord-
ning, kan sjöfartsverket förlänga giltighetsti-
den för certifikaten  till  dess besiktning kan 
utföras.  En  sådan förlängning får inte 
sträcka sig längre  än till  trafikperiodens  slut. 

42 §  
Ändring av ett fartyg efter ben/aning 

Efter att besiktning av ett fartyg utförts får 
inga ändringar beträffande fartygets kon-
struktion, maskineri, utrustning eller något 
annat som besiktninen omfattat göras utan 
sjöfartsverkets medgivande.  

43 §  
Förnyande av certflkat och upphörande av 

besikiningens giltighet 

Ett certifikat skall förnyas om fartygets 
namn eller registreringsort ändras. 

Ett certifikat upphör att gälla om det inte 
innehåller  en  anteckning om föreskriven års-
besiktning, mellanbesiklning eller periodisk 
besiktning eller om fartyget har ändrats i 
strid med  42 §  eller om fartyget börjar segla 

 under  ett annat  lands  flagg. 
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 Brister som konstaterats vid besiktning  

Om  det  på  fartyget vid  en  besiktning kon-
stateras ett fel eller  en  brist skall besikt-
ningsmannen underrätta fartygets  beflhava

-re  eller redare om detta, utsätta  en  tidsfrist 
 ftr  reparation  av felet eller avhjälpande av 

bristen och göra  en  behörig anteckning om 
detta  på  besiktningsblanketten. Anmälan om 
att felet eller bristen avhjälpts skall  mom 

 utsatt tid göras  till  sjöfartsverket.  

45  §  
Stoppande av och forbud  mot  dnft  av fartyg  

Om  stoppande av fartyg,  fbrbud  mot drift 
 av fartyg, handräckning vid tvångsmedel 

samt ändringssökande  ftreskrivs  i lagen om 
tillsyn över fartygssäkerheten  (370/1995). 

46  §  
Besiktningsbevis samt certifikal och 

säkerhetscertifikat  

På basis  av i  2-6  kap. avsedda besikt-
ningar  utfãrdas,  om väsentliga brister inte 
konstaterats vid besiktning, eller efter det att 
sådana brister avhjälpts,  filjande  besikt-
ningsbevis samt certifikat och säkerhetscerti-
fikat eller görs anteckning i dem om  utflrd 

 periodisk  besikthing,  mellanbesiktning eller 
årsbesiktning:  

1) av sjöfartsverket fastställt besiktnings-
bevis; besiktningsbeviset eller  en  kopia där-
av skall förvaras  på en  synlig  plats  ombord 

 på  fartyget,  
2) säkerhetscertifikat för passagerarfartyg 

för fartyg i internationell trafik,  
3) konstruktionssäkerhetscertiflkat  och ut

-rustningscertiflkat  för lastfartyg för sådana 
lastfartyg i internationell trafik som har  en 

 bruttodräktighet av minst  500, 
4) radiosäkerhetscertiflkat  för lastfartyg för 

sådana lastfartyg i internationell trafik som 
har  en  bruttodräktighet av minst  300, 

5) internationellt certifikat om att gällande 
lagstiftning och andra bestämmelser om  

forhindrande  av vattnens förorening genom 
olja har iakttagits,  

6) internationellt certifikat om att be-
stämmelserna om förhindrande av vattnens 
förorening genom  toalettavfallsvatten  har 
iakttagits, för sådana fartyg i internationell 
trafik som godkänts för minst  50  personer,  

7) internationellt certifikat om besiktning 
av kemikalie- och gastankfartyg,  saint 

8) lastlinjecertifikat.  
Om  besiktningen utförs av ett klassifice-

ringssällskap som bemyndigats av sjöfarts-
verket, kan det  utThrda  ett interimistiskt cer-
tifikat eller  säkerhetscertiflkat.  För fartyget 
skall  dock  inom  en  tid av fem månader efter 
besiktningen anskaffas ett certifikat som ut-
färdats av sjöfartsverket eller  en  myndighet 
som nämns i  3  §  3 mom. 

47  § 
Bevilfande  av undantag 

Sjöfartsverket kan i enskilda  fall  bevilja 
undantag från bestämmelserna i denna för-
ordning eller bestämmelser som utfärdats 
med stöd av  den,  om verket finner tillämp-
ningen av bestämmelserna oskälig. Undanta-
gen  f?rir  dock  inte stå i strid med för  Finland 

 förpliktande internationella överenskommel-
ser.  

I  fråga om giltighetstiden för besluten om 
undantag tillämpas vad som i denna  forord-
ning flireskrivs  om giltigheten  fOr  certifikat.  

48  § 
Besiktningsavgifler  

Om  arvoden och avgifter för besiktning 
bestäms särskilt.  

49  § 
Ikafiträdande  

Denna förordning träder i kraft  den 1 
 januari  2000.  

Genom denna förordning upphävs förord-
ningen  den 16  september  1983  om besikt-
ning av fartyg  (748/1983)  jämte ändringar 
och  förordnmgen  den 30  november  1973  

. 

. 



angående fartygs lastmärke  (288/1973).  

Helsingfors  den 3  december  1999  

Republikens  President  

MART1 AHTISAARI 

Trafikminister  011i-Pekka Heinonen  
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