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Utfärdad i Mariehamn
Med stöd av 7 § landskapslagen (2003:32) om
fritidsbåtar ändras 9 § landskapsförordningen
(2005:65) om fritidsbåtars säkerhets och miljökrav som följer:
9§
Fritidsbåtens basutrustning
I en fritidsbåt som är utrustad med motor
eller i en över fem meter lång segelbåt ska då den
används finnas följande utrustning:
1) för var och en som befinner sig i båten en
räddningsväst, ett flytplagg eller en räddningsdräkt som till sin storlek och bärförmåga passar
personen,
2) en länspump eller något annat redskap för
tömning av båten,
3) åror eller paddel i båtar som går att ro eller
paddla och i alla fritidsbåtar ett för båtens
storlek lämpligt ankare med lina/kätting,
4) en vederbörligen granskad handbrandsläckare, om båten har en inombordsmotor på
mer än 25 kW (34 hk) eller en utombordsmotor

den 21 september 2006
på mer än 25 kW (34 hk) eller om båten är
överbyggd med fast installerad värmare eller
pentry; handbrandsläckaren ska överensstämma med standarden EN 3 och dess effektklass
ska vara minst 8A/68B, eller vara av de äldre
klasserna AB eller ABE med minst två kilogram
släckningsmedel.
Handbrandsläckare ska granskas med ett års
intervall. Granskning och service av handbrandsläckare ska utföras i enlighet med inrikesministeriets förordning om granskning och service
av handbrandsläckare (FFS 917/2005).
Dessutom ska de produkter som släpps ut på
marknaden eller tas i bruk åtföljas av ägarens
instruktionsbok och en försäkran om överensstämmelse som bestäms i bilagorna 1 och 15.
________
Denna förordning träder i kraft den 15 maj
2008.
________

Mariehamn den 24 april 2008.
VIVEKA ERIKSSON
lantråd
Runar Karlsson
föredragande ledamot
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