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ÄNDRING  I  FARTYGSAVFALLSFÖRORDNINGEN  

Statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg (fartygsavfalls- 

.

förordningen  635/1993)  har ändrats genom statsrådets förordning  690/2007  av  den 14  juni 
 2007.  Förordningen trädde i kraft  den 1  juli  2007. 

 Kommissionen för skydd av Östersjöns  marina  miljö (HELCOM) antog  den 7 mars 2007  
rekommendation  28/1  angående  no special fee-systemet för fartygsgenererat avfall. Syftet 
med rekommendationen  är  att harmonisera  no special fee-systemet och tillämpningen av det 
särskilda undantagssystemet för staterna kring Östersjön. 

Genom ändring av fartygsavfallsförordningens  26 c § 4 mom.  och  26 d § 3 mom.  har 
definitionen av reguljär trafik i HELCOM-rekommendationen nr  28/1  tagits i bruk. 
Sjöfartsverket kan  på  ansökan medge undantag från  den  obligatoriska avlämningen av 
fartygsgenererat avfall och lastavfall i fråga om fartyg som  är  reguljär trafik  så  att  de 

 upprepat går trafik enligt  en  tidtabell eller  på en på  förhand fastställd resrutt mellan angivna 
hamnar och minst  en  gång  på  två veckor anlöper  den  finska hamn som ligger vid resrutten 
och för vilken  de  ansöker om undantag avseende  den  obligatoriska avlämningen. För att 
undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartygen har ingått ett 
avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med  en 

 hamn. 

Bifogat återges: 
-  en  blankett för ansökan om undantag från obligatorisk avlämning av avfall från fartyg och 
anmälan om fartygsavfall (bilaga  1) 
-  ändringen i fartygsavfallsfärordningen  690/2007  (bilaga  2).  

Detta informationsblad ersätter Sjöfartsverkets informationsblad nr  3/1.4.2005  och 
kompletterar informationsblad nr  14/5.8.2004  i fråga om nämnda bestämmelser i 
fartygsavfalisförordningen. 

Informationsbladet finns  på  engelska  på webbplatsen www.fma.fi . 
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BILAGA  1  

ANSÖKAN 
om undantag från obligatorisk avlämning av avfall 
från fartyg och anmälan om fartygsavfall 

Ägarens eller dennes ombuds namn, adress,  e-postadress och telefonnummer 

Fartygets namn 	Typ 	 Anropssignal 	IMO-nummer 	Flaggstat 

Undertecknad ansöker om undantag  fOr  ovan nämnda fartyg från obligatorisk avlämning av avfall från 
	

. 

fartyget och anmälan om fartygsavfall, varom föreskrivs i  27 a §  i lagen om  fOrhindrande  av  
miljöfarorening  från fartyg  (300/1979)  samt i  26 c  och  26 d §  i statsrådets  flirordning  om  fOrhindrande  av 

 miljöfororening  från fartyg  (635/1993). 	
.  

Fartyget går i reguljär trafik mellan följande hamnar: 

Fartyget har ingått avtal med ett  avfalishanteringsföretag  eller med hamnen i (ange ort): 

Namnet  på det/de avfalishanteringsföretag  eller  den  hamn varmed  avfallshanteringsavtal  har ingåtts 
 (oljehaltigt  avfall och  fast  avfall; obehandlat  toalettavfallsvatten,  om fartyget trafikerar enbart finskt 

vattenområde)  

S  
Bilagor: 	11  kopia av  avfallshanteringsavtalet,  eller  

1J  intyg från  avfallshanteringsforetaget/hamnen  om att  företaget/hamnen  har ingått ett 
 avfallshanteringsavtal  med fartyget eller rederiet i fråga 

Ort och  datum 	 Ägarens eller dennes ombuds  underskrifi  och  nanmfortydligande  

Beslut om undantag 	IJ  önskas  per  postffirskott 	J  avhämtas från Sjöfartsverkets  registratorskontor  

Besöksadress 	 Postadress 	 Telefon 	 Fax  
Porkalagatan5 	 PB  171 	 0204481 	 0204484500 
00180  Helsingfors 	 00181  Helsingfors  



BILAGA  2 

690/2007  

Statsrådets förordning 
om ändring av  26 c  och  26 d  §  i statsrådets 

förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg  

Given  i Helsingfors  den 14juni 2007 

I  enlighet med statsrådets beslut, fattat  på  föredragning från kommunikationsministeriet, 
ändras i statsrådets förordning av  den 28  juni  1993  om ffirhindrande av miljöförorening från fartyg  

(635/1993) 26 c § 4 mom.  och  26 d § 3 mom.,  sådana  de  lyder i forordning  172/2005,  som följer:  

26 c §  
Obligatorisk avlämning avfartvgsavfiull  

S  
Sjöfartsverket kan  på  ansökan medge undantag från  den  obligatoriska avlämningen av avfall från fartyget 

samt av lastavfall i fråga om ett fartyg som  är  i reguljär trafik  så  att det upprepat går  I  trafik enligt  en 
 tidtabell eller  på en på  förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst  en  gång  på  två veckor 

anlöper  den  finska hamn som ligger vid resrutten och fOr vilken fartyget ansöker om undantag avseende  den 
 obligatoriska avlämningen. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett 

avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med  en  hamn. 
Sjöfartsverket skall  på  det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas  en  utredning om att 
fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet.  

26 d §  
Anmälan om jirtygsav,fall 

Sjöfartsverket kan  på  ansökan medge undantag från anmälningsskyldigheten avseende avfall från 
fartyget samt lastavfall i fråga om ett fartyg som  är  i reguljär trafik  så  att det upprepat går i trafik enligt  en 

 tidtabell eller  på en på  förhand fastställd resrutt mellan angivna hamnar och minst  en  gång  på  två veckor  

5  anlöper  den  finska hamn som ligger vid resrutten och för vilken fartyget ansöker om undantag avseende 
anmälan om fartygsavfall. För att undantag skall kunna medges krävs dessutom att fartyget har ingått ett 
avfallshanteringsavtal med ett seriöst företag i avfallshanteringsbranschen eller med  en  hamn. 
Sjöfartsverket skall  på  det sätt som närmare framgår av beslutet om undantag tillställas  en  utredning om att 
fartyget i huvudsak använder tjänster enligt avfallshanteringsavtalet. 

Denna forordning träder i kraft  den 1juli 2007.  
Åtgärder som verkställigheten av fOrordningen förutsätter får vidtas innan forordningen träder i kraft. 

Helsingfors  den 14juni 2007  

Trafikminister  Anu Vehviläinen  

Överinspektör Une Tyynilä 
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