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Yrkesmässig tjänstgöring på mindre fartyg 
i inre fart 

 
 
Nedan återfinns en övergripande och kortfattad information om de krav som ställs på den som 
tjänstgör som befäl på ett mindre yrkesmässigt fartyg i inre fart. En mer detaljerad och 
fullständig information framgår av Transportstyrelsens föreskrift, TSFS 2010:102 om 
bemanning.  
 
Notera att: 
Alla passagerarfartyg (fartyg som har tillstånd att ta mer än 12 passagerare) och alla fartyg 
med en dräktighet om 20 eller mer ska ha ett beslut om säkerhetsbesättning. Av dessa beslut 
framgår hur många besättningsmedlemmar som ska finnas ombord och vilka behörigheter 
dessa ska inneha. Därför berörs inte dessa fartyg av vad som sägs nedan. 
 
 
Tjänstgöring på ett fartyg med en dräktighet understigande 20 
 i inre fart och som tar ombord maximalt 12 passagerare 
 
Kravet för att framgöra ett fartyg i inre fart som har en längd om sex meter eller mer och en 
dräktighet understigande 20 (normalt 13-15 meters längd, se nedan) och tar ombord maximalt 
12 passagerare är att lägst inneha fartygsbefälsexamen klass VIII eller skepparexamen,.  
 
På fartyg, godkända att ha ett obemannat maskinrum, med en maskinstyrka mellan 75- 405 
kW ska den som är ansvarig för maskinens skötsel ha relevant erfarenhet av maskineriet. På 
fartyg med en maskinstyrka över 405 kW men mindre än 750 kW skall minst en av 
besättningen ha avlagt lägst maskinbefälsexamen klass VIII eller maskinistexamen 
för aktuell maskintyp samt ha relevant erfarenhet av maskineriet. 
 
I slutet på denna skrivelse återfinns de bilagor i TSFS 2010:102 som avgör bemanningskraven 
ombord. 
 
Tjänstgöring ombord i snabba fartyg 
 
På snabba fartyg skall befälhavaren inneha intyg om fullbordad godkänd utbildning för 
handhavande av snabba fartyg. 
Om fartyget kan framföras i 45 knop eller mer skall besättningen utgöras av minst befälhavare 
och styrman. Båda skall delta i framförandet av fartyget samt inneha sådant intyg som avses i 
första stycket. 
 
Med ett snabbt fartyg avses ett fartyg som kan framföras i 35 knop eller mer. 
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Läkarintyg 
 
Den som tjänstgör på ett fartyg som nyttjas yrkesmässigt och har en längd av 6 meter eller 
mer ska inneha ett läkarintyg för sjöfolk som visar att gällande syn och hörselkrav är 
uppfyllda. 
 
Dräktighet 
 
Båtar/skepp mäts enligt ett volymmått som benämns fartygets ”dräktighet”. Generellt kan 
man säga att en dräktighet på 20 motsvaras av båtar som har en längd om ca: 13-15 meter. 
Observera att detta enbart är en tumregel och att det i alla tveksamma fall måste till en 
mätning av fartyget för att avgöra dräktigheten. 
 
 
Båtar med en längd understigande 6 meter 
 
På båtar som är kortare än sex meter ställs inga formella krav på behörighet när dessa nyttjas 
yrkesmässigt. 
 
Det är viktigt att inte glömma bort, även om inget formellt krav på behörighet finns, att den 
som framför en båt, oavsett storlek, alltid är skyldig att tillse att båten är sjövärdig och att den 
framförs på ett sätt som är förenligt med gott sjömanskap. 
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