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INFORMATIONSBLAD nr  16/31.8.2004  

SKYDDSINFORMATION SOM SKALL TILLHANDAHÅLLAS INNAN ETT FARTYG 
ANLÖPER HAMN 

Sjöfartsverket meddelade  den 28  juni  2004  föreskrifter om tillhandahållande av skyddsinformation  

S innan ett fartyg anlöper hanm. Dessa föreskrifter anknyter  till  lagen om sjöfartsskydd  på  vissa 
fartyg och i hanmanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet  (485/2004)  och  till 

 det nya kapitlet  XI-2  i bilagan  till  SOLAS-konventionen. 

Föreskrifterna som Sjöfartsverket meddelade  den 28  juni  2004  har ändrats  så  att 
skyddsinformation härefter företrädesvis sänds  via Portnet-systemet.  Om  det inte  är  möjligt 
att sända informationen  till Portnet-systemet, kan  den  skickas med  fax till  Sjöfartsverkets 
inspektionsenhet i det område där  den  hamn som fartyget först avser anlöpa  är  belägen. 

Dessutom preciserades  5  punkten i  2 § 1 mom.  i Sjöfartsverkets föreskrifter  till  att motsvara 
ordalydelsen i regel  9  i kapitel  X1-2  i bilagan  till  SOLAS-konventionen.  

I  övrigt  är  innehållet i Sjöfartsverkets föreskrifter oförändrat. 

Tullen sköter inspektionen och godkännandet av uppgifterna i  de  enskilda fartygens 
sjöfartsskyddscertifikat  då  ett fartyg anlöper  en  finsk hamn.  

S Sjöfartsverkets nya föreskrifter träder i kraft  den 1  september  2004.  

Sj ösäkerhetsdirektör 	 Jukka  Häkämies  

Förfrågningar: 	 Funktionen Sjösäkerhet 
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SJÖFARTS VERKET 

Innehåll: 

Normgivnings- 
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Giltighetstid 

Upphäver: 

FÖRESKRIFT 	Datum: 30.8.2004  
Dnr:  1893/30/2004  

Skyddsinformation som skall tillhandahållas innan ett fartyg anlöper 
hamn 

Lagen om sjöfartsskydd  på  vissa fartyg och i hamnanläggningar som 
betjänar dem och om tillsyn över skyddet  (485/2004) 13 § 

1.9.2004 - tills  vidare 

Sjöfartsverkets föreskrifter om tillhandahållande av skyddsinformation 
innan ett fartyg anlöper hamn  28.6.2004  Dnr  1582/30/2004  

SJÖFARTS VERKETS FÖRESKRIFTER 
 OM  TILLHANDAHÅLLANDE  AV  SKYDDSINFORMATION INNAN 

ETT FARTYG ANLÖPER HAMN 

Givna i Helsingfors  den 30  augusti  2004  

Sjöfartsverket har med stöd av  13 §  lagen om sjöfartsskydd  på  vissa fartyg och i 
hamnanläggningar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet  (485/2004)  beslutat:  

1* 

I  dessa föreskrifter avses med SOLAS-konventionen  1974  års internationella konvention om 
skydd för människoliv  till  sjöss (FördrS  11/1981),  sådan  den  lyder ändrad och verkställd i  Finland. 

2* 
	 S  

Fartyg  på  vilket SOLAS-konventionen och ISPS-koden tillämpas och som i internationell  fart 
 avser att anlöpa  en  hamn i  Finland,  eller dess befullmäktigade ombud, skall  på  ett sätt som 

godkänts av Sj öfartsverket, tillhandahålla följande  information: 
1) fartygets namn,  IMO-nummer och nationalitet,  
2) att fartyget har ett giltigt internationellt sjöfartsskyddscertifikat eller ett giltigt interimistiskt, 

internationellt sjöfartsskyddscertifikat och ange namnet  på  det behöriga organet,  
3) den  skyddsnivå  på  vilken fartyget för närvarande drivs,  
4) den  skyddsnivå  på  vilken fartyget befunnit sig i  de  tio föregående hamnarna som det anlöpt  
5) alla särskilda eller  extra  skyddsåtgärder som fartyget vidtagit  under den  tid som avses i punkt 

 4, då  det utfört samverkan mellan fartyg och hamn,  
6) de  tillämpliga skyddsförfaranden som har upprätthållits  under  fartyg-till-fartyg verksamhet 

 under den  tidsperiod som avses i punkt  4, 
7) namnet  på  fartygets första anlöpshamn och beräknad ankomsttid i hamn (lokal tid), samt  
8) namnen  på de  övriga hamnar i  Finland  som fartyget avser anlöpa.  



3  

Informationen skall  ti  Ilhandahållas  till  Sj  öfartsverket  
a) minst  24  timmar i förväg, eller  
b) senast när fartyget lämnar föregående hamn, om sjöresan kommer att vara mindre  än 24 

 timmar, eller  
c) om  anlöpshamnen  inte  är  känd eller om  den  ändras  under  resan,  så  snart som  anlöpshamnen 

 blir känd.  

3  

Fartyget eller dess  befullmäktigade  ombud skall sända  den  i  2  §  nämnda informationen  till  det 
riksomfattande  Portnet-systemet.  
Om  det inte  är  möjligt att sända informationen  till  Portnet-systemet, skall fartyget eller dess  
befullmäktigade  ombud sända  den  i  2  §  nämnda informationen  per fax till  Sjöfartsverkets 
inspektionsenhet i det område där  den  hamn som fartyget först avser anlöpa  är  belägen, enligt 
följande:  

• 	1)  Skärgårdshavets inspektionsenhet (hamnarna i  Bottniska  viken och Finska viken mellan  
Sastmola  och  Förby):  fax 020 448 6144, 

2) Finska vikens inspektionsenhet (hamnarna i Finska viken mellan  Hangö  och  Fredrikshamn): 
 fax 020 448 4111, 

3) Bottniska  vikens inspektionsenhet (hamnarna i  Bottniska  viken mellan  Kristinestad  och 
 Torneå):  fax 020 448 7325,  samt  

4) Insjöfinlands  inspektionsenhet (insjöhamnarna):  fax 020 448 3859.  

Dessa föreskrifter träder i kraft  den 1  september  2004.  
Genom dessa föreskrifter upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter av  den 28  juni  2004  om 

tillhandahållande av skyddsinformation innan ett fartyg anlöper hamn (Dnr  1582/30/2004).  

Helsingfors  den 30  augusti  2004 

S  

Generaldirektör 	 Markku Mylly  

Sjösäkerhetsdirektör 	 Jukka  Häkämies  
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