
FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLINGS

FÖRDRAGSSERIE
Utgiven i Helsingfors den 10 oktober 2013

(Finlands författningssamlings nr 66/2013)

Statsrådets förordning

77/2013

om sättande i kraft av avtalet med Sverige om gemensam organisering och samarbete i
fråga om service till vintersjöfarten samt om ikraftträdande av lagen om sättande i kraft

av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen

Utfärdad i Helsingfors den 24 januari 2013

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 2 § i lagen om sättande i kraft av de
bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet med Sverige om gemensam
organisering och samarbete i fråga om service till vintersjöfarten (691/2012):

1 §
Det i Reykjavik den 29 augusti 2011 in-
gångna avtalet med Sverige om gemensam
organisering och samarbete i fråga om ser-
vice till vintersjöfarten är i kraft från den 19
januari 2013 så som därom har överenskom-
mits.
Avtalet har godkänts av riksdagen den 13
november 2012 och av republikens president
den 30 november 2012.

2 §
De bestämmelser i avtalet som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

3 §
Lagen om sättande i kraft av de bestäm-

melser som hör till området för lagstiftningen
i avtalet med Sverige om gemensam organi-
sering och samarbete i fråga om service till
vintersjöfarten (691/2012) träder i kraft den
30 januari 2013.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 30

januari 2013.

Helsingfors den 24 januari 2013

Trafikminister Merja Kyllönen

Överingenjör Jari Gröhn
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Fördragstext 
 
 
 
AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPUBLIKEN 
FINLANDS REGERING OM GEMENSAM ORGANISERING OCH SAMARBETE I 
FRÅGA OM SERVICE TILL VINTERSJÖFARTEN 
 
 
 

Konungariket Sveriges regering och Repu-
bliken Finlands regering, nedan kallade av-
talsparterna, som 

 
anser att en förutsättning för ett fungerande 

näringsliv och en fungerande handel i de 
båda länderna är sjötransporter som fungerar 
året runt, 

 
anser att artikel 15 a i Europaparlamentets 

och rådets direktiv om samordning av förfa-
randena vid offentlig upphandling av bygg-
entreprenader, varor och tjänster 
(2004/18/EG) ska tillämpas på statsfördraget 
mellan Sverige och Finland om vintersjöfart 
och isbrytningstjänster, 

 
förklarar att isbrytningskapaciteten väsent-

ligt påverkar fungerande sjötransporter och 
näringslivets transporter under vintertid, 

 
tar hänsyn till den nationella lagstiftningen 

och Europeiska unionens lagstiftning, inter-
nationella konventioner som båda avtalspar-
terna har förbundit sig till samt 1961 års 
överenskommelse mellan Finland, Norge, 
Sverige och Danmark om samverkan vid is-
brytning och rekommendationer som gäller 
båda avtalsparterna, 

 
konstaterar att det redan finns ett fungeran-

de samarbete mellan ländernas ansvariga 
myndigheter vilket är en god grund för att 
fördjupa samarbetet, 

 
anser att man genom en gemensam an-

vändning av isbrytare och informationssy-
stem också under svåra vintrar kan trygga de 
för båda länderna viktiga isbrytningstjänster-
na mer effektivt och ekonomiskt än i dag, 

 

anser att det finns fördelar med att samar-
beta också med andra länder runt Östersjön, 

 
har kommit överens om följande: 

  
 

Kapitel I 

Allmänna bestämmelser 

Artikel 1 

Definitioner 

I detta avtal gäller följande definitioner: 
 
Service till vintersjöfarten omfattar plane-

ring, fastställande av trafikrestriktioner, in-
formationsservice och utförande av isbrytar-
assistans. 

 
Isbrytarassistans innebär att en isbrytare el-

ler ett isbrytande fartyg bryter en ränna i isen 
för ett eller flera fartyg eller att en isbrytare 
bogserar ett fartyg genom ishinder.  
 

Trafikrestriktioner beskriver vilka prestan-
da fartyg ska uppfylla för att kunna räkna 
med isbrytarassistans i skilda områden. Tra-
fikrestriktioner fastställs i enlighet med gäl-
lande nationell lagstiftning och Europeiska 
unionens lagstiftning och tar hänsyn till 
gemensam svensk/finsk praxis och interna-
tionella konventioner och rekommendationer. 
 

Informationsservice till vintersjöfarten om-
fattar information till handelssjöfarten om is-
läget, rekommenderade rutter, övervakning 
av trafiken och väderinformation. 
 

Samordning av isbrytarassistans omfattar 
dirigering av fartygstrafiken via bestämda 
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girpunkter och koordinering av isbrytnings-
verksamheten med hänsyn till isläget och far-
tygstrafiken.  
 

Ansvariga myndigheter är vid avtalets till-
komst svenska Sjöfartsverket respektive 
finska Trafikverket. 
 

Artikel 2 

Avtalsobjektet 

Genom detta avtal förbinder sig avtalspar-
terna att gemensamt planera och organisera 
service till vintersjöfarten samt att samordna 
servicen inom till varandra angränsande vat-
tenområden i Bottniska viken och Ålands hav 
norr om Svenska Björns latitud för fartyg 
som anlöper hamnar på avtalsparternas om-
råden. 

Under hårda vintrar, då fartyg som är på 
väg till hamnar på avtalsobjektet behöver is-
brytarassistans och informationsservice ock-
så utanför avtalsområdet på grund av det svå-
ra isläget, kan de ansvariga myndigheterna 
efter gemensam överenskommelse tillhanda-
hålla service till vintersjöfarten även utanför 
avtalsområdet på Östersjön norr om latituden 
genom Dueodde på Bornholm enligt samma 
principer som gäller för avtalsområdet. 
 
  

Artikel 3 

Isbrytarförsörjning 

Avtalsparterna förbinder sig att ha i sin be-
sittning isbrytare, med erfaret och väl utbil-
dat be-fäl, för service till vintersjöfarten på 
båda avtalsparternas vattenområden i enlig-
het med den plan som avses i bilagan. 

Genom avtal mellan ansvariga myndigheter 
eller organisationer i respektive land kan en 
part, i den utsträckning som avtalas, hålla is-
brytarkapacitet i besittning för den andra par-
tens räkning. Ersättning ska betalas enligt ett 
särskilt avtal. De ansvariga myndigheterna 
kan också förhandla och avtala om att 
gemensamt anskaffa isbrytarkapacitet till en 
gemensam resurspool. Om ett sådant avtal 
tecknas ska den allmänna principen att ingen 
rörelsevinst tas ut för en tjänst som har orga-

niserats gemensamt av de båda myndigheter-
na tillämpas på ersättningen för kostnaderna 
mellan Sverige och Finland. 
 

Kapitel II 

Organisering och tillhandahållande av 
service till vintersjöfarten 

 
Artikel 4 

Mål 

Målet är att åstadkomma säker, väl funge-
rande och kostnadseffektiv service till vinter-
sjöfarten. 
 

Artikel 5 

Trafikrestriktioner 

De ansvariga myndigheterna ska utfärda 
trafikrestriktioner. Avtalsparterna ska följa 
enhetliga principer i trafikrestriktionerna i 
enlighet med gällande HELCOM-
rekommendation och principer om gemen-
sam organisering av och gemensamt tillhan-
dahållande av service till vintersjöfarten som 
avses i artikel 6. 

 
Artikel 6  

Principer för tillhandahållande av service till 
vintersjöfarten 

Vid gemensam organisering av isbryt-
ningsservice och allokering av isbrytare ska 
principen om kostnadseffektivitet tillämpas. 

Isbrytarassistans ska ges till fartyg som 
uppfyller aktuella trafikrestriktioner på det 
område som utgör avtalsobjektet och till far-
tyg till och från hamnar i Sverige och Fin-
land, detta oberoende av fartygets flagg. 

Eventuella assistansoperationer avseende 
haverister på avtalsobjektet ska hanteras som 
en del av den gemensamma verksamheten 
enligt de villkor som bestäms av de ansvariga 
myndigheterna.  

Sjöräddningsoperationer ska utföras av be-
höriga sjöräddningsmyndigheter i enlighet 
med gällande avtal. 
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Artikel 7 

Styrning och samordning av service till vin-
tersjöfarten  

De ansvariga myndigheterna ska tillsam-
mans äga och förvalta de tekniska system 
som används för styrning, samordning och 
uppföljning av service till vintersjöfarten. De 
ska vid behov ställa dessa system till förfo-
gande för leverantörer av isbrytningsservice. 

De ansvariga myndigheterna ska bestämma 
hur isbrytarledningen ska organiseras och 
fast-ställa den organisation i övrigt som ska 
samordna och koordinera servicen till vinter-
sjöfarten. 
 

Artikel 8 

Avräkning 

Principerna för avräkning beskrivs i bila-
gan till detta avtal, som utgör en integrerad 
del av avtalet. 

 
    

Kapitel III 

Samarbete för fullgörande av avtalet 

Artikel 9 

Förvaltning av avtalet 

Avtalsparterna ska stå för sin del av de ad-
ministrativa kostnaderna, kostnaderna för or-
ganisering av verksamheten och information. 

Avtalsparterna ska på diplomatisk väg in-
formera varandra om de myndigheter som är 
ansvariga för avtalets verkställighet ändras. 
 

Artikel 10  

Uppföljning av avtalet  

Avtalsparterna ska vart tredje år följa upp 
avtalet. De ansvariga myndigheterna ska var-
je år efter isbrytningsperiodens slut granska 
hur väl avtalet har fungerat och utarbeta en 
gemensam rapport om detta samt vid behov 
ett förslag till översyn av avtalet. 

  
  

Kapitel IV  

Slut- och övergångsbestämmelser 

Artikel 11  

Avtalets ikraftträdande och giltighetstid 

Detta avtal träder i kraft trettio (30) dagar 
efter det att parterna på diplomatisk väg har 
gett varandra ett skriftligt meddelande om att 
de nationella krav som respektive stat ställer 
för ikraftträdande av avtalet har uppfyllts. 

Avtalet gäller i tjugo (20) år från dagen för 
ikraftträdandet utan att detta begränsar be-
stämmelserna i artikel 15. 

 
 

 
Artikel 12  

Ändring av avtalet 

Avtalet kan ändras genom ett skriftligt av-
tal mellan avtalsparterna. 

 
 

Artikel 13  

Avtalets förhållande till 1961 års avtal 

I arrangemangen som gäller fartygsrappor-
tering och isbrytningssamarbete med de öv-
riga nordiska länderna ska avtalsparterna föl-
ja 1961 års överenskommelse mellan Fin-
land, Norge, Sverige och Danmark om sam-
verkan vid isbrytning om inget annat anges i 
detta avtal. 

 
 

Artikel 14   

Tvistlösning 

Tvister om tolkningen eller tillämpningen 
av detta avtal ska lösas genom förhandlingar 
mel-lan de ansvariga myndigheterna. Tvister 
som de ansvariga myndigheterna inte kan 
lösa i samförstånd ska avgöras av avtalspar-
terna. 
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Artikel 15  

Uppsägning 

Avtalsparterna kan säga upp detta avtal ge-
nom en skriftlig underrättelse på diplomatisk 
väg. Avtalet upphör att gälla tolv (12) måna-
der efter den dag då den andra avtalsparten 
har mottagit underrättelsen eller vid en sena-
re tidpunkt som anges i underrättelsen. 

 
 
 

Till bekräftelse härav har de underteckna-
de, därtill vederbörligen bemyndigade, un-
dertecknat detta avtal. 
 
 

Som skedde i Reykjavik den 20 augusti 
2011 i två exemplar på svenska och finska, 
vilka båda är lika giltiga.

 
 
 
 
 
 
För Konungariket Sveriges regering       För Republiken Finlands regering 
 
 
 
Catharina Elmsäter-Svärd         Merja Kyllönen 
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Bilaga 
 
 

TILL AVTALET MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH REPU-
BLIKEN FINLANDS REGERING OM GEMENSAM ORGANISERING OCH SAMAR-

BETE I FRÅGA OM SERVICE TILL VINTERSJÖFARTEN 
 
 

MÅL 

Målsättningen för den gemensamma verksamheten enligt artikel 4 bör kompletteras med 
kvantifierade målsättningar eller nyckeltal efter överenskommelse mellan de ansvariga myn-
digheterna. Dessa mål och nyckeltal ska redovisas i den gemensamma planen för service till 
vintersjöfarten. 

Målen och nyckeltalen ska följas upp av de ansvariga myndigheterna med hjälp av uppgifter 
från de tekniska system som används för styrning och samordning av service till vintersjöfar-
ten (för närvarande av IBNet).  

 
 

ISBRYTARFÖRSÖRJNING 

 
Följande principer ska vara vägledande när det gäller isbrytarförsörjning: 
 
Avtalsparterna ska tillsammans ställa tillräckliga isbrytarresurser till förfogande för att säkra 

tillfredställande service till vintersjöfarten på avtalsobjektet. 
 
Avtalsparterna ska ställa isbrytare till förfogande för den gemensamma servicen till vinter-

sjöfarten i enlighet med detta avtal. Antal isbrytare som ställs till förfogande och fördelningen 
mellan länderna kan ändras efter överenskommelse mellan de ansvariga myndigheterna.  

 
Aktuella isbrytare delas in i två kategorier efter isbrytningskapacitet: 
 
A) Stora isbrytare lämpliga för havsisbrytning under krävande förhållanden. Dessa 

har en motorstyrka på 15 000 kW eller mer, en bredd av minst 23,8 m och ett 
djupgående på 8,0 meter eller mer. 

 
B) Relativt stora isbrytare lämpliga för havsisbrytning under mindre krävande för-

hållanden. De har en motorstyrka på minst 10 000 kW, en bredd av minst 18,0 
m och ett djupgående på minst 6,0 m. 
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Vid avtalstidpunkten har avtalsparterna följande isbrytare tillhörande respektive kategori till 
sitt förfogande: 

 
Namn Motor- Längd, m Bredd, m Djup- Byggår Leverantör

styrka, kW gående, m

Kategori A
Fennica 21000 116,0 26,0 8,4 1993
Nordica 21000 116,0 26,0 8,4 1994
Oden 18000 108,0 31,5 8,5 1988 Svenska Sjöfartsverket
Atle 16200 104,0 23,8 8,3 1974 Svenska Sjöfartsverket
Frej 16200 104,0 23,8 8,3 1975 Svenska Sjöfartsverket
Ymer 16200 104,0 23,8 8,3 1977 Svenska Sjöfartsverket
Urho 16200 106,6 23,8 8,3 1974
Sisu 16200 106,6 23,8 8,3 1975
Otso 15000 98,6 24,2 8,0 1986
Kontio 15000 98,6 24,2 8,0 1987

Kategori B
Tor Viking 13440 83,7 18,0 6,0 2000 Transatlantic
Balder Viking 13440 83,7 18,0 6,0 2000-2001 Transatlantic
Vidar Viking 13440 83,7 18,0 6,0 2000-2001 Transatlantic
Botnica 10000 96,7 24,0 8,5 1998 Arctia Shipping
Voima 10200 83,5 19,4 7,0 1954 Arctia Shipping

Arctia Shipping
Arctia Shipping

Arctia Shipping
Arctia Shipping

Arctia Shipping
Arctia Shipping

 
 
Isbrytarklassificeringen redovisas i den gemensamma planen för service till vintersjöfarten 

och kan ändras efter överenskommelse mellan de ansvariga myndigheterna. 
 
För att säkra tillfredställande service till vintersjöfarten bedöms det vid avtalstidpunkten krä-

vas sammanlagt tio (10) isbrytare. Fördelningen mellan länderna ska vara att Sverige har tre 
(3) A-isbrytare och två (2) B-isbrytare i besittning samt att Finland har fyra (4) A-isbrytare 
och en (1) B-isbrytare i besittning. Isbrytare av kategori B kan ersättas av kategori A-isbrytare. 
Däremot gäller inte det omvända. Om förhållandena förändras så att isbrytarbehovet blir ett 
annat ska de ansvariga myndigheterna i samråd besluta om förändrad samlad isbrytarbered-
skap. Förutsatt att servicen till vintersjöfarten inte hämmas kan de ansvariga myndigheterna i 
samråd bestämma att antalet tillgängliga isbrytare kan sänkas i början eller slutet av isbryt-
ningssäsongen exempelvis för att spara bemanningskostnader, genomföra underhåll eller möj-
liggöra uthyrning av isbrytare. Det antal isbrytare som behövs för en tillfredställande isbrytar-
försörjning ska redovisas i den gemensamma planen för service till vintersjöfarten. 

 
Inför varje isbrytningssäsong ska de ansvariga myndigheterna meddela vilka isbrytare som 

reserveras för verksamheten på avtalsobjektet. De isbrytare som ingår i den gemensamma is-
brytarförsörjningen och deras klassificering ska redovisas i de ansvariga myndigheternas ge-
mensamma plan för service till vintersjöfarten. 

 
De ansvariga myndigheterna ska löpande kartlägga vilka ytterligare isbrytare som kan finnas 

till förfogande för service till vintersjöfarten. Strävan bör vara att skapa en pool av ytterligare 
resurser vid sidan av den kapacitet som parterna har i sin besittning enligt avtalet. 
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ISBRYTARALLOKERING  

De ansvariga myndigheterna redovisar i den gemensamma planen för service till vintersjö-
farten hur den gemensamma verksamheten ska organiseras. 

 
Som grund för isbrytarledningens isbrytarallokering ligger principen om kostnadseffektivi-

tet, som innebär att den isbrytare med fullgod kapacitet och som är förknippad med lägst rörlig 
kostnad ska användas för varje isbrytarassistans. Även isbrytarens kapacitet i termer av isbryt-
ningsprestanda och personell förmåga ska beaktas. Begreppet rörlig kostnad inkluderar etable-
rings- och eventuella mobiliseringskostnader liksom alternativvärde. Efter gemensam över-
enskommelse mellan de ansvariga myndigheterna kan också miljökostnader beaktas vid isbry-
tarallokering. 
 

De ansvariga myndigheterna ska mot bakgrund av dessa riktlinjer ta fram en modell för hur 
isbrytarledningen ska hantera isbrytarallokering.  

 
 

AVRÄKNING 

Om en avtalsparts isbrytarresurser i större utsträckning använts för att assistera till och från 
hamnar på den andra avtalspartens territorium sker kompensation mellan parterna. Bunkerför-
brukning ska ligga till grund för sådan kompensation. 

 
 

ÖVRIGT 

De ansvariga myndigheterna ska i den utsträckning de finner det lämpligt komplettera den 
gemensamma planen för service till vintersjöfarten med ytterligare information. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯ 
UTGIVARE: JUSTITIEMINISTERIET                        EDITA PRIMA AB  /  EDITA PUBLISHING AB                        ISSN 1457-067X  /  0787-3239 (tryckt) 
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