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LAGEN OCH STATSRÅDETS FÖRORDNING  OM  FARKOSTREGISTRET  

Lagen  (976/2006)  och statsrådets förordning  (641/2007)  om farkostregistret träder i kraft 
 den 1  oktober  2007.  Genom lagen om farkostregistret upphävs  den  enda fortfarande 

gällande paragrafen dvs. §  2 I  lagen om båttrafik  (151/1969)  samt förordningen om 
båttrafik  (152/1969)  jämte ändringar. 

Farkoster med  motor,  vars effekt  är  minst  15 kilowatt,  samt farkoster med  motor  och 
segel, vars skrovlängd  är  minst  5,5 meter,  skall införas i farkostregistret. 

Farkostregistret  förs av magistraterna. Ägaren  till en registreringspliktig  farkost skall  se till 
 att farkosten registreras och skall innan farkosten tas i bruk göra  en  skriftlig 

registreringsanmälan  till  magistraten.  En  farkost som skall registreras får inte användas i 
sjötrafik förrän  den  förts  in  i registret. 

Farkoster som inte tidigare har registrerats skall anmälas  till farkostregistret  före början 
av oktober  2008.  Uppgifterna om farkoster som redan finns i registret skall uppdateras i 
överensstämmelse med  den  nya lagen före början av oktober  2010.  

Över registreringen av  en  farkost ges ett registreringsbevis som skall medföras när 
farkosten används. Ägaren skall förse farkosten med  den  registerbeteckning som 
farkosten getts i registreringsbeviset. Farkosten får inte användas, om  den  inte försetts 
med registerbeteckning. 

Lagen och statsrådets förordning om farkostregistret återges bifogat.  
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976/2006 

Lag  
om farkostregistret  

Given  i Helsingfors  den 10november2006 

1  kap. 

Allmänna bestämmelser  

1  

Syftet med farkostregistret 

Det riksomfattande farkostregistret, nedan 
registret, förs i syfte att förbättra säkerheten i 
sjötrafiken, förebygga  de  olägenheter som 
användningen av farkoster orsakar naturen 
eller miljön i övrigt, fisket, det allmänna 
nyttjandet av naturen  for  rekreation eller nå-
got annat allmänt eller enskilt intresse och i 
syfte att stödja tillsyns- och räddningsverk-
samheten samt för planeringen av använd-
ningen av vattenområden och  for  bered-
skapsplaneringen.  

2 

Förhillande  till  annan lagstin ing  

Om  inte något annat bestäms i denna  lag 
 tilllämpas lagen om offentlighet i myndighe-

ternas verksamhet  (621/1999) på  sekretess 
för och utlämnande av uppgifter i registret 
och personuppgiftslagen  (523/1999) på  an-
nan behandling av personuppgifter. 

3 

Ml'ndigheter 

Farkostregistret  förs av magistraterna, ned-
an  de registeransvariga. 

Den registeransvarige  som har tagit emot 
 en  registreringsanmälan ansvarar för behand -  

lingen av anmälan, införandet av uppgifterna 
i registret och  de  registrerade uppgifterna. 

Kommunikationsministeriet svarar för  den 
 allmänna stymingen av registerforingen.  Den 

 administrativa styrningen och utvecklandet 
av registerföringen ankommer  på  inrikesmi-
nisteriet. 

Genom förordning av statsrådet föreskrivs 
om  den  myndighet som skall  se till  att  data-
systemet fungerar och att registreringsftink-
tionerna  är  enhetliga. 

Genom förordning av inrikesministeriet 
kan  åt en  namngiven magistrat uppdras att 
fullgöra uppgifter i anslutning  till fOrandet  av 
farkostregistret.  

2  kap. 

Registrering av farkoster  

4 

Registreringspliktiga  farkoster  

En  farkost med  motor,  vars effekt enligt 
tillverkarens uppgift  är  minst  15 kilowatt, 

 samt  en  farkost med  motor  eller segel, vars 
skrovlängd enligt tillverkarens uppgift  är 

 minst  5,5 meter,  skall registreras  så  som fO-
reskrivs i denna  lag  och i bestämmelser som 
utfärdats med stöd av  den. 

5  

Undantag från registreringsplikten 

Registreringsplikten gäller inte 

S 

S 



1) farkoster vars ägare eller innehavare  är 
 försvarsmakten eller gränsbevakningsväsen-

det,  
2) fartyg som skall registreras enligt  far-

tygsregisterlagen (512/1993)  eller  en  farkost 
som hör  till  ett sådant fartyg,  

3) fartyg som enligt jord- och skogsbruks-
ministeriets beslut om  register fOr  fiskerinär-
ingen  (1575/1994)  skall registreras i fiskefar-
tygsregistret eller  en  farkost som hör  till  ett 
sådant fartyg, eller  

4) farkoster som endast används i tävlingar.  

6  

Användning av  en registreringspliktigfiirkost 

En  farkost som skall registreras får inte an-
vändas i sjötrafik innan  den  förts  in  i re-
gistret, om inte annat föreskrivs i denna  lag. 

En  farkost som tillfälligt finns i  Finland 
 och vars ägare eller innehavare inte har  hem-

kommun eller hemort i  Finland  får användas 
i  Finland  utan att  den  anmälts  till  registret.  

En  farkost som har registrerats  I  landskapet 
Åland får tillfälligt användas  på  annat håll i 

 Finland  utan att  den  anmälts  till  registret. 

Frivillig registrering  
9 

S 

Pä  ägarens begäran kan också  en  farkost 
som inte  är registreringspliktig  enligt denna 

 lag  föras  in  i registret.  I så fall  skall bestäm-
melserna i denna  lag  tillämpas  på den  regi-
strerade farkosten och registreringen.  

7 

A nmälningsskvldig/iet  

Ägaren  till en  farkost som  är  registrerings- 
pliktig och  den  nya ägaren  till en  registrerad 
farkost skall innan farkosten tas i bruk göra 

 en  skriftlig registreringsanmälan  till den re-
gisteransvarige,  om inte annat föreskrivs  I 

 denna  lag.  
Farkostens ägare eller innehavare skall 

skriftligen anmäla ändringar av  de  uppgifter 
som infórts i registret  till den registeransvari

-ge inom  en  månad efter ändringen. Andring-
ar skall  dock  inte anmälas när  de  gäller 
namn, personbeteckning, adress eller  hem-
kommun för  en person  som har personbe-
teckning eller  en  sådan  persons  dödsfall eller 
kontaktuppgifterna för  en  juridisk  person 

 vars företags- och organisationsnummer har 
införts i registret.  

Om en  registrerad farkost förstörs, säljs el-
ler annars överlåts  till  utlandet eller tas ur 
bruk  permanent,  skall  den  i registret anteck-
nade ägaren  till  farkosten inom  en  månad 
skriftligen anmäla detta  till den  registeran-
svarige. 

Registrerings bevis 

Över registreringen av  en  farkost ges ett 
registreringsbevis som skall medföras när 
farkosten används. Genom förordning av 
statsrådet föreskrivs om vilka registeruppgif-
ter som skall antecknas i registreringsbeviset.  

Om registeruppgi fierna  förändras beträf-
fande  de  uppgifter om  en  farkost eller farkos-
tens  motor  eller farkostens ägare eller inne-
havare som skall antecknas i registreringsbe-
viset, ges ett nytt registreringsbevis över in-
förandet av ändringarna i registret. 

Sjöfartsverket fastställer  en mall  för regi-
streringsbeviset.  

lo  

Registerhereckning  

Vid registreringen får farkosten  en  regis-
terbeteckning, om vilken föreskrivs närmare 
genom fOrordning av statsrådet. 

Agaren skall utan dröjsmål omedelbart för-
se farkosten med  den  registerbeteckning som 
farkosten getts i registreringsbeviset.  En  regi-
streringspliktig farkost  far  inte användas, om 

 den  inte försetts med registerbeteckning.  
Om en  farkost har registrerats i det fartygs-

register som avses i  5 § 2  punkten eller i det 
fiskefartygsregister som avses i  5 § 3  punk-
ten, behöver farkosten inte förses med  den 



registerbeteckning som avses i denna  lag. 	 '3 §  

Godkännande för införande i registret och 
11 § 	 uppgifter som skall registreras  

Provbeteckning 

Utan  hinder  av vad som föreskrivs i  8 § 1 
mom.  kan i fråga om  en  farkost eller  en mo-
tor  dess tillverkare, importör, försäljare, repa-
ratör eller annan motsvarande näringsidkare 
använda  en oregistrerad  farkost vid provkör-
ning, säljfrämjande verksamhet eller annan 
liknande verksamhet som direkt samman-
hänger med utövandet av näringen, om  den 
registeransvarige på  skriftlig ansökan har gett 
näringsidkaren  en  provbeteckning.  

En  provbeteckning gäller  tills  vidare.  En 
 provbeteckning kan återkallas, om näringsid-

karen har meddelat att han avstår från  den  el-
ler om näringsidkaren har använt provbe-
teckningen i strid med denna  lag  eller be-
stämmelser som utftirdats med stöd av  den 

 eller om det finns någon annan särskild orsak 
 till  att återkalla provbeteckningen.  

Den registeransvarige  ger näringsidkaren 
ett registreringsbevis över att provbeteckning 
har beviljats.  

På  beviset och provbeteckningen tillämpas 
bestämmelserna i  9  och  10 §  om registre-
ringsbevis och registerbeteckning för farkos-
ter. 

Närmare bestämmelser om provbeteckning 
utfärdas genom Iörordning av statsrådet.  

3  kap. 

Registrets datainnehåll och uppgifternas  art 

l2 

De  registrerade  

I  registret  Mr  införas behövliga uppgifter 
om  en  fysisk eller juridisk  person  som  är  far-
kostens ägare eller innehavare samt om  en 

 näringsidkare som har fått  en provbeteck-
fling. 

En  allmän förutsättning för registrering  är 
 att behövlig och tillförlitlig utredning har 

lämnats om äganderätten  till  farkosten i fråga 
och om innehavaren av farkosten.  En  förut-
sättning för utfårdande av provbeteckning  är 

 att näringsidkaren har lämnat adekvat utred-
ning om behovet av provbeteckningen i  sin 

 näringsverksamhet.  
I  registret  Mr  som basuppgifter föras  in 
1) i fråga om fysiska personer namn och 

personbeteckning eller, om personbeteckning 
saknas, födelsetid samt som andra uppgifter 
adress och annan kontaktinformation, hem-
kommun, modersmål eller kontaktspråk och 
uppgift om personens död,  

2) uppgift om att  en person  har utövat  sin 
 förbudsrätt, samt  

3) i fråga om juridiska personer namn, ffi-
retags- och organisationsnummer, kontakt-
uppgifter samt uppgift om kontaktspråk.  

I  registret  Mr  införas för registrets syfte be-
hövliga  

I)  tekniska uppgifter och identifierings-
uppgifter om farkosten och dess  motor, 

2) uppgifter som gäller registreringen,  den 
 kommun som farkosten i huvudsak används i 

och avslutad användning,  
3) uppgifter om utsökning som gäller  far-

kosten och andra verkstäl  I ighetsåtgärder, 
4) uppgifter om tillgrepp av farkosten, samt  
5) uppgifter om äganderätt och arten av in-

nehavares besittningsrätt. 
Närmare bestämmelser om  de  uppgifter 

som avses i  3 mom. utffirdas  vid behov ge-
nom förordning av statsrådet.  

14  

Korrigering av  registeruppgi/ter  

Den registeransvarige  skall efter att  ha Mtt 
en  tillförlitlig utredning om att  en  uppgift i 
registret  är  felaktig, onödig, bristffillig eller 
föråldrad och efter att  ha  berett  den  i registret 
antecknade ägaren möjlighet att bli hörd  

1)  avregistrera farkosten, eller 

. 



4 

S 

S 

2)  rätta eller komplettera  de  uppgifter i re-
gistret som avses i  13 § 2 mom. 3  punkten 
och  3 mom. 

I  övrigt tillämpas i fråga om korrigering av 
uppgifter vad som bestäms i  29 §  i  person- 
uppgiftslagen.  

l5 

Avf6rande avpersonuppgifter  ur registret 

Personuppgifter som hänför sig  till  farkos-
ter avförs ur registret när två  år  har förflutit 
från utgången av det  år under  vilket farkosten 
slutgiltigt har avregistrerats.  

4  kap.  

Den  registeransvariges  rätt att  få  uppgifter  

l6  

Rätt aujå uppgifter från myndigheter 

Utan  hinder  av vad som bestäms om hem-
lighållande av uppgifter har  den  registeran-
svarige rätt att  få  uppgifter enligt följande:  

1)ur befolkningsdatasystemet uppgifter om 
 en persons  namn, namnändring, personbe-

teckning, adress och andra kontaktuppgifter, 
hemkommun, modersmål eller kontaktspråk 
och personens död samt uppgifter om sådana 
begränsningar av utlämnandet av uppgifter 
som avses i  25 § 4 mom.  i befolkningsdata- 
lagen  (507/1993), 

2) ur  Patent-  och registerstyrelsens och 
Skattestyrelsens företags- och  organisations - 
datasystem i  13 § 2 mom. 3  punkten avsedda 
uppgifter om juridiska personer,  

3) från utsökningsmyndigheterna uppgifter 
om utsökning, säkringsåtgärder och andra 
verkställighetsåtgärder som gäller  en  farkost,  

4) från polisen uppgifter om tiligrepp av  en 
 farkost, samt  

5) från tullverket uppgifter om utförsel ur 
landet av  en  registrerad farkost. 

Uppgifterna översänds  via  teknisk anslut-
ning eller  på  annat sätt i elektronisk  form så 

 som det överenskoms med  den registeransva-
rige. 

l7  

Rätt att  få  uppgifler  av andra  än  myndigheter  

Den registeransvarige  har rätt att vid behov 
för förandet av registret  få  tekniska  data  och 
identifieringsuppgifter om  en  farkost och 
dess  motor  av tillverkaren eller importören 
av farkosten eller motorn eller av dennes fö-
reträdare. 

Uppgifterna översänds  via  teknisk anslut-
ning eller  på  annat sätt i elektronisk  form så 

 som det överenskoms med  den registeransva-
rige. 

5  kap. 

Uppgifternas offentlighet och utlämnande av 
uppgifter  

l8  

Allmänna fiirutsättningar får utlämnande av 
uppgifler  

Den registeransvarige  bestämmer om ut-
lämnandet av uppgifter.  

En  uppgift rar inte lämnas ut, om utläm-
nandet av grundad anledning kan misstänkas 
äventyra  den  registrerades integritetsskydd, 

 den  registrerades rätt eller fördel eller statens 
säkerhet. Andra uppgifter  än  uppgifter som 
utlämnas enskilt och statistikuppgifter får 
lagras i mottagarens datasystern endast med 

 den registeransvariges  tillstånd.  

19  

Utlämnande av enskilda offentliga uppgifier 

Utöver vad som föreskrivs i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet har 
var och  en  rätt att enskilt  få  uppgifter eller  en 

 kopia av uppgifter om  en  farkost som införts 
registret  på basis  av farkostens registerbe-
teckning eller provbeteckning samt offentliga 
uppgifter om namnet  på  farkostens ägare och 
innehavare, om  en  näringsidkare som fått 
provheteckning samt adressuppgifter och öv- 



riga  kontaktuppgifter om dessa. 
Uppgifterna kan lämnas ut också  via  tek-

nisk anslutning eller  på  annat sätt i elektro-
nisk  form. 

20 §  

Utlämnande av ojfintliga uppgifter i elektro- 
nisk/orm 

Offentliga personuppgifter och andra upp-
gifter i registret ffir lämnas ut  via  teknisk an-
slutning eller  på  annat sätt i elektronisk  form 

I) till  polisen när  den  fullgör uppgifter en-
ligt  I §  i polislagen  (493/1995)  samt  till  tull-
verket, gränsbevakningsväsendet, Nödcen-
tralsverket och Sjöfartsverket  for  räddnings- 
och tillsynsverksamheten,  

2) till fOrsvarsmakten, gränsbevakningsvä-
sendet,  Sj öfartsverket och Nödcentralsverket 
för beredskapsplanering,  

3) till  Centralen  fur  undersökning av 
olyckor fOr undersökning av räddningsopera-
tioner och olyckor,  

4) till  registreringsmyndigheter i landska-
pet Åland lär utförandet av registreringsupp-
drag och övervakningsåtgärder i fråga om 
farkoster i landskapet  Aland, 

5) till  myndigheter i  en  medlemsstat i Eu-
ropeiska unionen och i  en  stat som anslutit 
sig  till  avtalet om Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet, Europeiska gemenska-
pernas kommission och myndigheter som av-
ses i internationella överenskommelser för 
skötseln av förpliktelser som följer av ge-
menskapens lagstiftning eller internationella 
överenskommelser som  är  bindande fOr  Fin-
land.  

Innan uppgifter lämnas ut skall mottagaren 
lägga fram  en  utredning om skydd fOr upp-
gifterna. Mottagaren ffir lämna vidare uppgif-
ter som erhållits i elektronisk  form  endast fOr 
skötsel av lagstadgade uppgifter.  

21 § 

Vidareläm na#ide  av uppgifter 

Uppgifter får inte lämnas vidare  till  tredje 
 part  utan behörigt tillstånd. Detta förbud  

gäller inte uppgifter som utlämnas enskilt. 
Myndigheter har rätt att lämna uppgifter vi-
dare, om utlämnandet baserar sig  på lag, på 
en  förpliktelse i  en  internationell överens-
kommelse som  är  bindande för  Finland  eller 

 på  Europeiska gemenskapens lagstiftning.  

22 §  

Utlämnande av uppgifter  till  utlandet  

Den registeransvarige  rar av grundad an-
ledning enskilt lämna ut uppgifter ur registret 

 till  myndigheter och  fur  skötsel av myndig-
hetsuppgifter utanför Europeiska unionen 
och Europeiska ekonomiska samarbetsområ-
det, om  de  villkor lär utlämnande av uppgif-
ter som uppställs i  22, 22 a  eller  23 §  i  per-
sonuppgiftslagen  uppfylls. 

Uppgifter kan också översändas  via  teknisk 
anslutning eller  på  annat sätt i elektronisk 

 form. 

23 §  

Utlämnande av  uppgifter/år  andra ändamål 

Utan  hinder  av  16 § 3 mom.  i lagen om of-
fentlighet i myndigheternas verksamhet får 
uppgifter ur registret lämnas ut  

1) om  en  fysisk  persons  namn och adress 
eller kontaktinformation i övrigt lär  opini-
ons-  och marknadsundersökningar, direkt-
marknadslöring samt annan adresstjänst,  

2) för uppdatering av kontaktinformation 
och farkostsuppgifter i kundregister,  

3) fOr  andra ändamål som  den  registeran-
svarige godkänner.  

De  uppgifter som avses i  1 mom.  kan över-
sändas också  via  teknisk anslutning eller  på 

 annat sätt i elektronisk  form.  
Uppgifter om  en 'sisk person  får lämnas 

ut enligt  1 mom.  endast om  den  verksamhet 
lär vilken uppgifterna begärs avser säkerhe-
ten i sjötrafiken, farkoster, farkosttrafiken el-
ler förebyggande av olägenheter som orsakas 
av farkoster eller tillsyns- och räddnings-
verksamhet. 

Som urvalsgrund när personuppgifter läm-
nas ut lär  opinions-  och marknadsundersök-
ningar, direktmarknadsföring samt annan  

S  



S 

S  

adresstjänst får användas  en persons  adress 
eller kontaktinformation i övrigt, hemkom-
mun, ålder, kön, modersmål eller kontakt-
språk och uppgifter som gäller farkosten 
samt dessutom  en (1)  identifieringsuppgift 
med anknytning  till  personen.  I  fråga om an-
vändning av uppgifter som gäller farkoster 
som urvalsgrund bestäms närmare genom 
ffirordning av statsrådet.  

24 §  

Andra begränsningar av utlämnande av upp- 
gi/ier  

En person  har, utöver vad som bestäms i  30 
§  i personuppgiftslagen, rätt att förbjuda att 
adressuppgi fter och annan kontaktinforma-
tion lämnas ut  via  adresstjänst  till  andra  än 

 myndigheter eller för någon annan i  lag  före-
skriven användning.  

Om en person  har grundad anledning att 
misstänka att hans eller hennes egen eller 
familjens hälsa eller säkerhet kan komma att 
hotas, kan  den registeransvarige på  skriftlig 
begäran besluta att dennes personuppgifter 
inte får lämnas ut ur registret  till  andra  än 

 myndigheter för skötseln av i  lag  föreskrivna 
uppgifter. Detta beslut kan första gången gäl-
la högst fem  år. Regränsningens  giltighetstid 
kan fOrlängas med två  år  i sänder. 

När  en  sådan begränsning av utlämnande 
av uppgifter som avses i  16 § I mom. I 

 punkten och som finns införd i befolknings- 
datasystemet överförs  till  registret skall be-
gränsningen utvidgas  till  att omfatta  de  upp-
gifter som avses i  2 mom.  i denna paragraf.  

6  kap. 

Särskilda bestämmelser  

25  § 

A vgi/ier  

För införande av uppgifter i registret samt 
för utlämnande av uppgifter ur registret som  

kopior och för andra informationstjänster en-
ligt denna  lag  tas avgifter ut enligt  de  grunder 
som fOreskrivs i lagen om grunderna för av-
gifter  till  staten  (150/1992)  och i lagen om 
offentlighet i myndigheternas verksamhet.  

26 § 

Strafjhestämmelser 

Den  som uppsåtligen eller av oaktsamhet 
försummar  den  anmälningsskyldighet som 
avses i  7 §  eller bryter  mot  det användnings-
förbud om vilket föreskrivs i  8  och  10 § 

 skall, om inte strängare straff för gärningen 
föreskrivs någon annanstans i  lag,  för tår

-kosijörseelse  dömas  till  böter.  

27 § 

A i'stående  från  åtgärder  

Är en  förseelse som avses i  26 §  med hän-
syn  till  förhållandena ringa, behöver åtal för 
förseelsen inte väckas och straff inte dömas 
ut.  

Om en  förseelse uppenbart  är  sådan som 
anges i  I mom.,  kan Sjöfartsverket, polisen, 
gränsbevakningsväsendet  el  ler tul lverket 
utan att vidta andra åtgärder ge  den  skyldige 

 en  anmärkning. 

Sökande av ändring 

Ett beslut som  den registeransvarige  har 
fattat med stöd av denna  lag  överklagas  på 

 det sätt som föreskrivs  I förvaltningspro-
cesslagen  (586/1996).  Vid rättelse av sakfel 
och skrivfel tillämpas förvaltningslagen 

 (434/2003). 

29 §  

Närmare bestämmelser 

Närmare bestämmelser om verkställigheten 
av denna  lag  kan utfärdas genom förordning 
av statsrådet. 



7  kap. 

tkraftträdande- och övergångsbestäm melser  

30  

Ikrafirrädande  

Denna  lag  träder i kraft  den 1  oktober  
2007.  

Genom denna  lag  upphävs  
1)2 §  i lagen av  den 28  februari  1969  om 

båttrafik  (15 1/1969),  och  
2) flirordningen  av  den 28  februari  1969 

 om båttrafik  (152/1969)  jämte ändringar. 
Åtgärder som verkställigheten av lagen 

förutsätter får vidtas innan lagen träder i 
kraft.  

31 § 

Övergångshestärnrnelser  

Ägaren  till en  farkost som har registrerats 
före denna  lags  ikraftträdande och  en  när-
ingsidkare som  f-att ett registreringsbevis med 
stöd av  9 §  i förordningen om båttrafik skall 

 se till  att registeruppgifterna överensstämmer 
med denna  lag.  Anmälan skall göras genom 

 en  anmälan om ändring av registeruppgifter-
na inom tre  år  från denna  lags  ikraftträdande. 

Om  anmälan inte har gjorts inom  den  tid 
som anges i  1 mom.,  skall  den registeransva-
rige  i  en  kungörelse som publiceras i  den  of-
ficiella tidningen uppmana farkostens ägare 
eller näringsidkaren att inom  sex  månader 
från publiceringen av kungörelsen skriftligen 
anmäla registeruppgifter som överensstäm-
mer med denna  lag. Om  anmälan inte  in-
kommer före utgången av denna tid skall 
uppgifterna om farkosten eller näringsidka-
ren avföras ur registret. 

Registerheteckningar  som getts före denna 
 lags  ikraftträdande ändras inte.  En  beteck-

ning som getts med stöd av  9 §  i förordning-
en om båttratik ändras  dock till  provbeteck-
ning som avses i denna  lag.  

Agaren  till en  farkost som inte var registre-
ringspliktig före denna  lags ikrafiträdande 

 skall anmäla farkosten  till  registret inom ett 
 år  från denna  lags  ikraftträdande. 

Ingen avgift tas ut för registreringsbevis 
som utfiirdas  på  grundval av  en  anmälan om 
ändring av registeruppgifter om farkoster i 
motorbåtsregistret. om  anmälan görs senast 

 den I  oktober  2008  och om avsikten med 
anmälan  är  att registeruppgifterna i det re-
gistret skall överensstämma med denna  lag. 

 Denna avgiftsfrihet gäller inte registrerings-
bevis enligt  9 § 2 mom. 

De registeransvariga  skall  se till  att re-
gistret överensstämmer med denna  lag  inom 
fyra  år  från lagens ikraftträdande. 

.  

Helsingfors  den 10  november  2006 

Republikens  President  

TARJA HALONEN  

Kommunikationsminister  Susanna  Huovinen 

S  



641/2007  

Statsrådets förordning 
om farkostregistret 

Ue!singfors  den 3!  maj  2007 

I  enlighet med statsrådets beslut, fattat  på  föredragning från kommunikationsministeriet,  lä-
reskrivs  med stöd av lagen av  den 10  november  2006  om farkostregistret  (976/2006): 

S 

S 

l  

Tillämpningsområde  

I  denna förordn ing finns bestämmelser om 
 den  myndighet som skall  se till  att farkost- 

registrets datasystem enligt lagen om  far- 
kostregistret  (976/2006)  fungerar och att  re-
gistreringsfunktionema är  enhetliga, om 
uppgifter som skall införas i registret, om 
uppgifter som skall antecknas i registrerings-
beviset, om registerbeteckning och provbe-
teckning samt om användningen av uppgifter 
om farkoster som urvalsgrund.  

2 

A  nsvar  för datasvstemets /unktion och  re- 
gistreringsfiinktionernas  enhetlighet 

Länsstyrelsen i Västra Finlands län svarar 
lär att det datasystem som används  fur  re-
gistret fungerar samt för att registrerings-
funktionerna  är  enhetliga.  

3 

Uppgi,fier omfarkosten  och motorn som skall 
in/Oras i registret  

I  registret införs som tekniska uppgifter 
och identifieringsuppgifter om farkosten föl-
jande uppgifter:  

1)  farkostens typ,  

2) märke och modell,  
3) överbyggnad,  
4) skrovnummer eller annat motsvarande 

identifieringsnummer,  
5) skrovets största längd och bredd,  
6) skrovets  material, 
7) tillverkningsår och ibruktagningsår,  
8) högsta hastighet enligt tillverkarens upp-

gift,  
9) det högsta tillåtna antalet personer enligt 

tiliverkarens uppgift eller om tillverkarens 
uppgift saknas  en  tillförlitlig uppskattning av 
antalet personer,  

10) flirg,  
11) farkostens namn,  
12) den  kommun där farkosten huvudsakli-

gen används.  
I  registret införs som tekniska uppgifter 

och identifieringsuppgifter om farkostens 
 motor  eller motorer följande uppgifter: 

l)typ  
2) märke och modell,  
3) årsmodell,  
4) ibruktagningsår,  
5) bränsle,  
6) högsta effekt i  kilowatt  enligt tillverka-

rens uppgift,  
7) motorns motorspecifika identifikations-

nummer eller annat identifieringsnummer  fur 
 motorn,  

8) dagen för  byte  av  motor. 
Om  farkosten har försetts med  en  provbe-

teckning införs i registret inte tekniska upp-
gifter om vare sig farkosten eller motorn och 
inte heller identifieringsuppgifter om dem. 



2 

4 

Registreringsuppgifier  om farkosten  SO/fl  

skall införas i registret  

I  registret införs som registreringsuppgifter 
om farkosten följande uppgifter:  

1) registerbeteckningen eller provbeteck-
ningen,  

2) registreringshändelsens  art, 
3) orsaken  till avregistreringen, 
4) dagen fOr utfårdande av duplikat av re-

gistreringsbeviset,  
5) typ av äganderättsforvärv,  
6) typ av besittningsrätt,  
7) datum  för anhängiggörande och registre-

ring,  
8) uppgifter om  den registeransvarige, 
9) til läggsuppgi fter  såsom kontaktpersoner,  
10) tekniska identifieringsuppgifter angå-

ende registreringsbeviset. 

Övriga uppgifter som kan införas  i registret  

Om den registeransvarige  från utsöknings-
myndigheterna får uppgifter om utsökning 
som gäller  en  farkost eller om någon annan 
verkställighetsåtgärd, kan i registret införas 
uppgift om denna åtgärd,  datum  för åtgärden 
samt  den  myndighet från vilken informatio-
nen erhölls.  

Om den registeransvarige  från polisen får 
uppgifter om tillgrepp av  en  farkost eller dess 

 motor,  kan i registret införas uppgift om  till-
greppet, dagen  då  anmälan om tillgreppet 
gjordes samt  den  myndighet från vilken  in-
fomrntionen  erhölls.  

6 

Uppgi/ier  som skall antecknas i registre- 
rings beviset  

I  registreringsbeviset för  en  farkost anteck-
nas följande i registret införda uppgifter:  

I)  farkostens typ,  
2)  registerbeteckningen,  

3) farkostens märke och modell,  
4) farkostens skrovnummer eller annat 

identifienngsnummer för farkosten,  
5) skrovets största längd och bredd,  
6) det högsta tillåtna eller uppskattade anta-

let personer, typ,  
7) motorns typ, märke och modell samt 

motorspecifika identifikationsnummer eller 
annat identi fieringsnummer för motorn,  

8) ägarens och innehavarens namn,  
9) registreringsdatum,  
10) uppgifter om  den  som har utfärdat re-

gistreringsbeviset,  
11) tekniska identifieringsuppgifter angå-

ende registreringsbeviset.  
I  registreringsbeviset över provbeteckning 

som beviljats  en  näringsidkare antecknas föl-
jande uppgifter:  

I)  provbeteckningen,  
2) näringsidkarens namn och  FO-nummer,  
3) dagen  då  registreringsbeviset utffirdades,  
4) uppgifter om  den  som utfärdat registre-

ringsbeviset,  
5) tekniska identifieringsuppgifter angåen-

de registreringsbeviset.  

7 

Registerheteckning  och provbeteckning  

En  farkost som  är registreringspliktig  får  en 
 i registreringsbeviset angiven registerbeteck-

ning som består av  en  bokstav och  en  siffer-
serie  så  att bokstaven i beteckningen  är A, H, 
K, L, M, 0, R, S. T, U, V  eller  X.  Bokstaven 
i  en  provbeteckning som beviljats  en  närings-
idkare  är E. 

Registerbeteckn  ingen bestäms slumpmäs-
sigt. Magistraten kan  dock på  ansökan ge  en 

 farkost  en  viss beteckning. 
Beteckningen skall finnas  på  farkostens 

båda sidor  så  att  den  syns tydligt  då  farkosten 
rör sig. Bokstaven och siffrorna skall  ha en 

 sådan ftirg att  de  tydligt skiljer sig från bak-
grunden. 

Siffrorna och bokstaven i beteckningen 
skall  ha en  höjd av minst  7,5 centimeter  och 

 en  stapelbredd av minst  1,5 centimeter.  Av-
ståndet mellan siffrorna skall vara minst  2 
centimeter  och avståndet mellan bokstaven 
och sifferdelen minst  4 centimeter  och högst 

 10 centimeter. 

. 



En  identifieringsskylt skall vara rektangu-
lär, minst  12 centimeter  hög och överskjuta 
beteckningen med minst  2,5 centimeter på 

 vardera sidan.  

8  

Användning av uppgifter oniftirkoster som 
urvalsgrund 

När uppgifter lämnas ut  ffir  opinions-  och 
marknadsundersökningar,  direktmarknadsffi

-ring  eller annan adresstjänst kan som urvals-
grund användas  de  tekniska uppgifter och 
identifieringsuppgifter om farkosten och mo- 

Helsingfors  den 3 1  maj  2007  

torn  som anges i  3 §  samt  de  uppgifter om 
registerbeteckningen, dagen för registrering-
en och registreringshändelsens  art  som 
nämns i  4 §. 

9  

Ikraftträdande 

Denna  ffirordning  träder i kraft  den 1  okto-
ber  2007.  

Åtgärder som verkställigheten av  fOrord-
ningen  förutsätter får vidtas innan  fOrord-
ningen  träder i kraft.  

Minister  Sirkka-Liisa Anttila  

Sjöfartsråd  Aila  Salminen  

S  
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