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ÄRLIG GRANSKNING  AV  FARKOSTERS HANDBRANDSLÄCKARE OCH 
HANDBRANDSLÄCKARNAS EFFEKTKLASSER 

Bestämmelserna i sjötrafikförordningens  (124/1997) 2  §  om farkosters basutrustning har 
ändrats genom statsrådets förordning  (330/2006)  av  den 4  maj  2006,  vilken trädde i kraft  

S den 15  maj  2006.  Ändringarna gäller granskning av farkosters handbrandsläckare och 
handbrandsläckarnas effektklasser. 

Handbrandsläckarna  skall granskas årligen. Granskningsskyldigheten gäller alla farkoster 
som har  en  förbränningsapparat,  en  inombordsmotor eller  en  utombordsmotor  på  mer  än 
25 kilowatt. Om  farkosten inte har  en  funktionsduglig, granskad släckare, kan föraren 
påföras ordningsbot. 

Handbrandsläckarens  effektklass skall vara minst  8A 68B,  vilket motsvarar kraven i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 94/25/EG om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagar och andra författningar ifråga om fritidsbåtar, det s.k. fritidsbåtsdirektivet.  

I  stället för ovan avsedda handbrandsläckare godkänns fram  till den 1  maj  2008  också 
alternativt  en  vederbörligen granskad släckare av  de  äldre klasserna  AB  eller ABE med 
minst två  kilogram  släckningsmedel eller  en  släckare vars effektklass  är  minst  13A 55B. 

 Efter  den 1  maj  2008  skall alla handbrandsläckare  dock ha en  effektklass som 
överensstämmer med kraven i fritidsbåtsdirektivet. 

Statsrådets förordning om ändring av sjötrafikförordningen återges bifogat. 
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330/2006  

Statsrådets förordning 
om ändring och temporär ändring av  2  §  i sjötrafikförordningen  

Given  i Helsingfors  den 4  maj  2006 

I  enlighet med statsrådets beslut, fattat  på  föredragning från kommunikationsministeriet, 
ändras i  sjötrafikförordningen  av  den 7  februari  1997 (124/1997) 2  §  1  mom.3  och  4  punk-

ten samt  3 mom.  och 
fogas  till 2  §  I mom. en  ny  5  punkt samt  till 2  §  ett nytt  2 mom.,  varvid det nuvarande  2 

morn.  och det ändrade  3 mom.  blir  3  och  4 mom.,  som följer:  

2  

Farkosters basutrustn ing  

I en  farkost som  är  försedd med  motor  eller 
i  en  över fem  meter  lång farkost försedd med 
segel skall  då den är  i gång finnas följande 
funktionsdugliga utrustning:  

3) åror eller paddel eller ett ankare med 
lina,  

4) en  vederbörligen granskad  hand- 
brandsläckare, om farkosten har  en  förbrän-
ningsapparat,  en  inornbordsmotor  eller  en  ut-
ombordsmotor  på  mer  än 25 kilowatt; hand

-brandsläckaren  skall överensstämma med 
standarden  EN 3  och dess effektklass skall 
vara minst  8A 68B, 

5) i stället för  en  handbrandsläckare  som 
avses i  4  punkten  en  vederbörligen granskad  

släckare, som överensstämmer med standar-
den  EN 3  och vars effektklass  är  minst  13A 
55B  eller som  är  av  de  äldre klasserna  AB  el-
ler  ABE  med minst två  kilogram  släck-
ningsmedel.  

Handbrandsläckare  skall granskas med 
ett års intervall. Granskning och  service  av 

 handbrandsläckare  skall utföras i enlighet 
med inrikesministeriets  Lorordning  om 
granskning och  service  av  hand- 
brandsläckare  (917/2005). 

Om  navigationsljus och  flytgasaggregat  be-
stäms särskilt. 

Denna  forordning  träder i kraft  den 15  maj 
 2006.  

Förordningens  2  §  1 mom. 5  punkt gäller 
 till den 1  maj  2008. 

r 

S  
Helsingfors  den 4  maj  2006 

Minister  Antti Kalliomäki  

Sjöfartsråd  Aila  Salminen  
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