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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2011:116) om utbildning 
och behörigheter för sjöpersonal; 

beslutade den 22 november 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 10 och 11 §§, 6 kap. 

2 § och 7 kap. 1 § förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjö-

personal i fråga om styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2011:116) om utbildning och behörigheter för sjöpersonal 

dels att 2 kap. 13 och 16 §§, 4 kap. 6 och 9 §§, 5 kap. 9 § samt 7 kap. 2–

4, 6, 7 och 9 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 6 kap. 21 § och 7 kap. 4 a, 11 

och 12 §§, samt närmast före 6 kap. 21 § och 7 kap. 11 och 12 § nya rubri-

ker av följande lydelse. 

2 kap. 

13 § Utöver vad som anges i 2 kap. 33 § förordningen (2011:1533) om 

behörigheter för sjöpersonal ska tjänstgöring som befälsassistent utformas 

enligt följande: 

1. Tjänstgöringen ska minst omfatta en tid av sex månader och får 

genomföras på högst tre olika fartyg, som för ändamålet är godkända av 

Transportstyrelsen.  

2. Tjänstgöringen ska fördelas på högst tre perioder, varav den kortaste 

perioden inte får understiga en tid av fyra veckor.  

3. Tjänstgöringen ska övervakas av en särskilt utsedd handledare ombord 

samt genomföras och dokumenteras i enlighet med utbildningsjournaler som 

har godkänts av Transportstyrelsen. Utbildningsjournalen ska skickas in, om 

Transportstyrelsen begär det. 

Bestämmelser om att den sammanlagda tjänstgöringstiden för erhållande 

av behörighet som fartygsbefäl klass V i vissa fall får minskas till 30 måna-

der, finns i 2 kap. 7 § tredje stycket förordningen om behörigheter för 

sjöpersonal.  

Bestämmelser om att delar av tjänstgöringstiden måste fullgöras i vissa 

fartområden och på fartyg av en viss bruttodräktighet finns i 2 kap. 7 § andra 

stycket i samma förordning. Denna tjänstgöringstid får inte minskas. 
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16 § Tjänstgöring på vägfärja får tillgodoräknas enbart för förnyelse av 

behörigheter enligt 2 kap. 17 och 25 §§ samt för utfärdande av behörigheter 

enligt 7 kap. Tjänstgöring på lindragen eller linstyrd vägfärja tillgodoräknas 

inte. 

4 kap. 

6 § I inre fart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befatt-

ningar som framgår av nedanstående tabell. 

Rätt till tjänstgöring i inre fart 

Behörighet    Bruttodräktighet 

20–70 71–150 151–500 501–800 801–3000 > 3 001 

Sjökapten Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl 

klass II 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl 

klass III 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl 

klass IV 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl 

klass V 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

 

Styrman 

 

Styrman 

Fartygsbefäl 

klass VI 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Styrman Styrman 

Fartygsbefäl 

klass VII 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Styrman Styrman 

Fartygsbefäl 

klass VIII 

Befälhavare 

Överstyrman 

Styrman 

Styrman Styrman –  – – 

Matros Matros Matros Matros Matros Matros Matros 

Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros 
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9 § I oceanfart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befatt-

ningar som framgår av nedanstående tabell. 

Rätt till tjänstgöring i oceanfart 

Behörighet Bruttodräktighet 

 

 20–70 71–500 501–3000 > 3001 

Sjökapten Befälhavare 
Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 
Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 
Överstyrman 

Styrman 

Befälhavare 
Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl klass II Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Fartygsbefäl klass III Befälhavare 

Överstyrman 
Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 
Styrman 

Befälhavare 

Överstyrman 
Styrman 

Styrman 

Fartygsbefäl klass IV Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Överstyrman 

Styrman 

Styrman 

Fartygsbefäl klass V Styrman Styrman Styrman Styrman 

Fartygsbefäl klass VI – – – – 

Fartygsbefäl klass VII – – – – 

Fartygsbefäl klass 
VIII 

– – –  – 

Matros Matros Matros Matros Matros 

Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros Lättmatros 
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5 kap. 

9 § I oceanfart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de 

befattningar som framgår av nedanstående tabell. 

Rätt till tjänstgöring i oceanfart 

Behörighet Maskinstyrka (kW) 

 <750 750-1500 1501-3000 > 3001 

Sjöingenjör Teknisk chef 
1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Teknisk chef 
1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Teknisk chef 
1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Teknisk chef 
1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Maskinbefäl 

klass II 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Maskinbefäl 

klass III 

Teknisk chef 

1 Fartygsing. 
Fartygsing. 

Teknisk chef 

1 Fartygsing. 
Fartygsing. 

Teknisk chef 

1 Fartygsing. 
Fartygsing. 

Fartygsing. 

Maskinbefäl 

klass IV 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

1 Fartygsing. 

Fartygsing. 

Fartygsing. 

Maskinbefäl 

klass V 

Fartygsing. Fartygsing. Fartygsing. Fartygsing. 

Maskinbefäl 

klass VI 

– – – – 

Maskinbefäl 
klass VII 

– – – – 

Maskinbefäl 
klass VIII 

– – –  – 

Befaren 

maskinpersonal 

Befaren  

maskinpersonal 

Befaren  

maskinpersonal 

Befaren  

maskinpersonal 

Befaren  

maskinpersonal 

Vaktgående 

maskinpersonal 

Vaktgående 

maskinpersonal 

Vaktgående 

maskinpersonal 

Vaktgående 

maskinpersonal 

Vaktgående 

maskinpersonal 

Fartygs-

eltekniker 

Fartygs-

eltekniker 

Fartygs-

eltekniker 

Fartygs-

eltekniker 

Fartygs-

eltekniker 

Fartygs-

elektriker 

Fartygs-

elektriker 

Fartygs-

elektriker 

Fartygs-

elektriker 

Fartygs-

elektriker 

6 kap. 

Återkallelse av behörighetsbevis 

21 § Transportstyrelsen kan återkalla behörighetsbevis som omfattas av 

detta kapitel om de har utfärdats på felaktiga grunder. 

7 kap. 

2 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI inre fart ska sökanden, 

efter erhållande av behörighet som fartygsbefäl klass VII inre fart eller lägst 

fartygsbefäl klass VII, 
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1. ha tjänstgjort i minst 6 månader som fartygsbefäl på handelsfartyg i 

inre fart med en bruttodräktighet om minst 70, eller 

2. ha tjänstgjort i minst 12 månader som befälhavare på handelsfartyg i 

inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. 

3 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VII inre fart ska sökanden 

ha fullgjort godkänd utbildning enligt 9 kap. 14 §, och  

1. ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring på fartyg med en 

bruttodräktighet om minst 70, varav minst 6 månader på handelsfartyg i inre 

fart, där tjänstgöringen ska ha bestått av uppgifter som har samband med 

vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett fartygsbefäl med 

nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller 

2. ha fullgjort minst 24 månaders tjänstgöring som befälhavare på 

handelsfartyg i inre fart med en bruttodräktighet om minst 20. 

Tjänstgöringen enligt första stycket 1 och 2 får ersättas av handledd 

fartygsförlagd utbildning om denna fullgjorts som en kurs vid högskolan. 

4 § För att få behörighet som fartygsbefäl klass VIII inre fart ska sökanden 

ha fullgjort godkänd utbildning enligt bilaga 3, och  

1. ha fullgjort minst 12 månaders däckstjänstgöring, varav minst 6 måna-

der på fartyg i inre fart, där tjänstgöringen ska bestått av uppgifter som har 

samband med vakthållning på bryggan och skett under uppsikt av ett 

fartygsbefäl med nödvändig kunskap och erfarenhet för uppdraget, eller  

2. ha fullgjort minst 24 månaders däckspraktik i inre fart på den fartygs-

typ behörigheten avser, och inför fartygsinspektör ha avlagt godkänt prov i 

att upprätthålla fartygets säkerhet. 

Däckstjänstgöring enligt första stycket 1 ska vara fullgjord på ett fartyg 

med en bruttodräktighet om minst 20. Behörigheten enligt första stycket 2 

ska begränsas till att vara giltig för tjänstgöring på ett visst fartyg. 

4 a § För att få behörighet som begränsat fartygsbefäl klass VIII inre fart 

ska sökanden  

1. ha fullgjort godkänd utbildning enligt bilaga 3, och 

2. ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring som befälhavare på 

handelsfartyg i inre fart vars skrov har en längd om minst 6 meter. 

6 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII inre fart ska 

sökanden ha fullgjort godkänd utbildning enligt bilaga 4, och  

1. ha fullgjort minst 6 månaders maskinrumstjänstgöring, eller 

2. ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring på fartyg med minst 

400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i 

maskinens skötsel och handhavande. 

7 § Giltighetstiden för ett behörighetsbevis om behörighet som fartygs-

befäl begränsad till inre fart kan förlängas. Dock måste innehavaren kunna 

visa ett läkarintyg om att föreskrivna krav på syn och hörsel är uppfyllda. 

Läkarintyget får inte vara äldre än två år. Innehavaren ska dessutom  

1. ha tjänstgjort till sjöss som fartygsbefäl på fartyg i yrkesmässig trafik 

med en bruttodräktighet om minst 20 i inre fart i minst 180 dagar under den 

senaste femårsperioden  
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2. ha utfört arbetsuppgifter som av Transportstyrelsen bedöms som lik-

värdiga med tjänstgöringen som föreskrivs i 1, eller  

3. med godkänt resultat genomgått fortbildningskurs enligt bilaga 2.  

För behörigheterna fartygsbefäl klass VIII inre fart och begränsat fartygs-

befäl klass VIII inre fart krävs, i stället för fortbildningskurs enligt första 

stycket 3, att en ny utbildning genomgås i enlighet med bilaga 3. 

Om förlängningen avser ett behörighetsbevis som begränsat fartygsbefäl 

klass VIII inre fart kan tjänstgöringen enligt första stycket 1 ha fullgjorts i 

inre fart på fartyg i yrkesmässig trafik vars skrov har en längd om minst 6 

meter. 

9 § I inre fart medför innehav av behörighet rätt att tjänstgöra i de befatt-

ningar som framgår av nedanstående tabell. 

Rätt till tjänstgöring i inre fart 

Behörighet Bruttodräktighet 

20–40 41–70 71–150 151–500 501–800 ≥801 

Fartygs-

befäl 

klass VI 

inre fart 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

– 

Fartygs-

befäl 

klass VII 

inre fart 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Över-

styrman 

Styrman 

Över-

styrman 

Styrman 

– 

Fartygs-

befäl 

klass VIII 

inre fart 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

Styrman Styrman –  

Begränsat 

fartygsbefäl 

klass VIII 

inre fart 

Befälhavare 

Över-

styrman 

Styrman 

– – – –  

Matros  

inre fart 

Matros Matros Matros Matros Matros Matros 

Återkallelse av behörighetsbevis 

11 § Transportstyrelsen kan återkalla behörighetsbevis som omfattas av 

detta kapitel om de har utfärdats på felaktiga grunder. 

Handledd fartygsförlagd utbildning 

12 § Däckstjänstgöring för erhållande av behörighet som fartygsbefäl 

klass VII inre fart enligt 7 kap. 3 § får ersättas av en handledd utbildning om 

denna är genomförd och dokumenterad enligt följande: 

1. Den handledda utbildningen ska ingå i en kurs och genomföras under 

ledning av en högskola. 
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2. Den handledda utbildningen ska vara ombordförlagd på fartyg i inre 

fart eller närfart och genomföras på fartyg med en bruttodräktighet om högst 

800. 

3. Den ombordförlagda utbildningen ska omfatta minst 6 månader, varav 

minst 2 månader i inre fart, och uppfylla följande krav: 

a) Den ombordförlagda utbildningen ska fullgöras i enlighet med en av 

Transportstyrelsen godkänd utbildningsplan och dokumenteras i en utbild-

ningsjournal. 

b) Den ombordförlagda utbildningen ska genomföras på fartyg, som i 

samråd med Transportstyrelsen, har godkänts av den berörda högskolan. 

Högskolan ska före godkännandet se till att förutsättningarna för ett bra 

genomförande och en god kontroll av den ombordförlagda utbildningen är 

uppfyllda. 

c) Studenten ska, innan praktiken påbörjas, kunna uppvisa certifikat eller 

intyg över genomgången utbildning enligt bilaga 12. 

d) Den berörda högskolan ska, efter det att den ombordförlagda utbild-

ningen är avslutad, utvärdera om studenten har uppnått utbildningsmålen. 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Styrbjörn Bergström 

 (Sjö- och luftfart) 
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