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Transportstyrelsens föreskrifter 
om ändring i Sjöfartsverkets kungörelse  
(SJÖFS 1994:8) med föreskrifter och allmänna råd 
om dricksvatten på fartyg; 

beslutade den 15 maj 2017. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 5 kap. 10 § fartygssäkerhets-

förordningen (2003:438) i fråga om Sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 

1994:8) med föreskrifter och allmänna råd om dricksvatten på fartyg 

dels att 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 1 a §, av följande lydelse. 

1 §1 Dessa föreskrifter gäller hantering, lagring och produktion av dricks-

vatten på svenska fartyg som efter den 1 juli 1994 beställs vid nybyggnads-

varv eller genomgår en ombyggnad av dricksvattensystemet. 

1 a § Föreskrifterna gäller inte 

1. fartyg i nationell sjöfart, 

2. fritidsfartyg, eller 

3. övriga fartyg, med undantag av passagerarfartyg, med en skrovlängd 

mindre än 15 meter. 

För fartyg i inlandssjöfart gäller endast 3, 30, 31 och 33 §§. 

2 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven 

betydelse. 

avsaltat vatten vatten som erhålls från evaporator, genom omvänd 

osmos eller annan avsaltningsteknik som leder till en 

sänkning av salthalten 

dricksvatten vatten som används till dryck, matlagning eller bered-

ning av livsmedel samt rengöring av matlagningskärl 

och redskap eller av lokaler som används vid bered-

ning eller förvaring av livsmedel samt vatten för per-

sonlig hygien 
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TSFS 2017:33 

dricksvatten-

system 

tankar och rörledningar med tillhörande utrustning 

vilka innehåller eller distribuerar dricksvatten inom 

ett fartyg 

fartyg i inlands-

sjöfart 

fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlands-

sjöfart i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter 

och allmänna råd (TSFS 2014:96) om tekniska krav 

för fartyg i inlandssjöfart 

fartyg i nationell 

sjöfart 

fartyg som omfattas av Transportstyrelsens före-

skrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg i 

nationell sjöfart 

havsvatten för motorer, matarvatten, spolvatten för toaletter, av-

saltat vatten eller kondensat och kondensvatten från 

luftkonditioneringsanläggning 

nöddricksvatten konserverat dricksvatten som är en del av nödproviant 

för livbåtar och livflottar 

råvatten vatten som efter beredning kan användas som dricks-

vatten 

skrovlängd skrovets största längd inklusive fast anbringad ut-

rustning och varaktigt integrerade tillbehör 

tekniskt vatten annat vatten än dricksvatten, såsom kylvatten 

vattenberednings-

anläggning 

anläggning för beredning av råvatten till dricksvatten 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2017. Äldre föreskrifter gäller 

dock fortfarande för fartyg som sägs i punkterna 2 och 3 i övergångs-

bestämmelserna till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 

2017:26) om fartyg i nationell sjöfart om den författningen inte gäller för 

fartyget. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Dennis Lundin 

 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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