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Muu asiaMnrovvvvom ändring av 3 § i statsrådets förordning om lotsning Utgiven i Helsingfors den 18 december 2015

1491/2015

Statsrådets förordning
om ändring av 3 § i statsrådets förordning om lotsning

I enlighet med statsrådets beslut
ändras i statsrådets förordning om lotsning (246/2011) 3 § som följer:

3 §

Närmare bestämmelser om skyldigheten att anlita lots

Skyldighet att anlita lots enligt 5 § 1 mom. i lotsningslagen gäller
1) fartyg, fartygskombinationer och bogserkombinationer som transporterar olja, kon-

denserad gas eller skadliga flytande ämnen eller transporterar farligt gods i fast form i bulk
eller INF-gods,

2) fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 70 meter eller en
största bredd av mer än 14 meter som trafikerar finskt territorialvatten,

3) fartyg och fartygskombinationer med en största längd av mer än 35 meter som tra-
fikerar Saimens vattenområde eller Saima kanal och bogserkombinationer som trafikerar
Saimens vattenområde eller Saima kanal, då bogserbåten och den farkost som bogseras
har en sammanlagd längd av mer än 35 meter, om bogseringen ansluter sig till annan verk-
samhet än virkesflottning, 

4) bogserkombinationer som trafikerar finskt territorialvatten och i vilka bogserbåten
och den farkost som bogseras har en sammanlagd längd av mer än 70 meter, om bogser-
båten inte är utrustad med ett sådant automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A av-
sett för professionellt bruk som har funktionen ”bogsering pågår” inställd, 

5) bogserkombinationer som trafikerar finskt territorialvatten i vilka bogserbåtens
längd är minst 50 meter och den farkost som bogseras är minst 110 meter. 

————
Denna förordning träder i kraft den 18 december 2015.

Helsingfors den 17 december 2015

Kommunikationsminister Anne Berner

Sjöfartsråd Sirkka-Heleena Nyman


