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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2018:27) om certifikat och till-
syn inom sjöfartsområdet; 

beslutade den 7 november 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver1 med stöd av 3 kap. 2–4 §§, 6 kap. 4 § och 

8 kap. 1 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att det i styrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om certifikat och tillsyn inom 

sjöfartsområdet ska införas ett nytt kapitel, 3 a kap., samt en ny bilaga, 

bilaga 3, av följande lydelse. 

3 a kap. Sjöarbetscertifikat för fiskefartyg och tillsyn över 
arbets- och levnadsförhållanden på fiskefartyg 

Innehåll 

1 § I detta kapitel finns bestämmelser om sjöarbetscertifikat för fiskefartyg 

och om tillsyn över arbets- och levnadsförhållandena ombord på fiskefartyg.  

Tillämpning 

2 § Bestämmelserna i detta kapitel gäller för svenska fiskefartyg där en 

eller flera fiskare, inom ramen för ett anställningskontrakt eller ett 

anställningsförhållande, är sysselsatta eller arbetar i någon funktion ombord. 

Bestämmelserna ska dock inte tillämpas på fiskefartyg som omfattas av 

Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:26) om fartyg 

i nationell sjöfart. 

3 § I fråga om tillsyn över arbets- och levnadsförhållanden på utländska 

fiskefartyg som används på svenskt sjöterritorium gäller 13–15 §§ istället 

för vad som anges om hamnstatskontroller i 8 kap. 

 
1 Jfr rådets direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 2016 om genomförande av 
avtalet om genomförande av Internationella arbetsorganisationens konvention om 
arbete ombord på fiskefartyg från 2007 som ingicks den 21 maj 2012 mellan 
Organisationen för lantbrukskooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska 
transportarbetarfederationen (EFT) och Sammanslutningen för de nationella fiskeri-
företagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche). 
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Definitioner 

4 § I detta kapitel används följande begrepp med nedan angiven betydelse. 

bostadsutrymme sådant utrymme som avses i Transportstyrelsens före-

skrifter (TSFS 2019:109) om bostadsutrymmen på 

fiskefartyg 

fiskare 1. varje person som, inom ramen för ett anställ-

ningskontrakt eller ett anställningsförhållande, är 

sysselsatt eller arbetar i någon funktion på ett 

fiskefartyg, och 

2. varje person som befinner sig på samma fartyg 

som fiskare som avses i punkt 1 och som är sysselsatt 

eller arbetar i någon funktion på fartyget utan att vara 

anställd 

fiskefartyg fartyg som används eller är avsett att användas 

yrkesmässigt för att fånga fisk eller andra levande 

tillgångar ur havet  

redare fiskefartygets ägare eller annan organisation eller 

person, såsom en manager, agent eller tidsbefraktare, 

som har tagit över ansvaret för fartygets drift från 

ägaren och som vid övertagandet av detta ansvar har 

gått med på att ta över det ansvar och de skyldigheter 

som vilar på fiskefartygsägare i fråga om arbets- och 

levnadsförhållanden för fiskare, oberoende av om 

någon annan organisation eller person tar visst ansvar 

eller uppfyller vissa skyldigheter på uppdrag av 

fiskefartygets ägare 

Tillsyn av fartyg som ska ha sjöarbetscertifikat för fiskefartyg 

Besiktning före utfärdande av sjöarbetscertifikat för fiskefartyg 

5 § Innan ett sjöarbetscertifikat för fiskefartyg får utfärdas ska fartyget 

genomgå en besiktning som omfattar de områden som anges i bilaga 3. 

Syftet med besiktningen är att kontrollera att arbets- och levnadsför-

hållandena på fartyget motsvarar föreskrivna krav. 

Sjöarbetscertifikats giltighetstid 

6 § Giltighetstiden för ett sjöarbetscertifikat för fiskefartyg är högst 

60 månader förutsatt att fartyget genomgår minst en mellanliggande besikt-

ning enligt 7 §. 

Ett sjöarbetscertifikat för fiskefartyg upphör dock att gälla om 

1. fartyget byter flaggstat, 

2. redaren inte längre ansvarar för driften av fartyget, eller 

3. bostadsutrymmena ombord har byggts om eller ändrats väsentligt. 
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Mellanliggande besiktning 

7 § Ett fiskefartyg ska genomgå minst en mellanliggande besiktning under 

sjöarbetscertifikatets giltighetstid, motsvarande den besiktning som anges i 

5 §, i syfte att kontrollera att arbets- och levnadsförhållandena på 

fiskefartyget motsvarar föreskrivna krav. Om endast en mellanliggande 

besiktning utförs för ett certifikat som är giltigt i 60 månader, ska den 

mellanliggande besiktningen äga rum mellan certifikatets andra och tredje 

årsdag. 

Förnyelse av sjöarbetscertifikat för fiskefartyg 

8 § För förnyelse av ett sjöarbetscertifikat för fiskefartyg ska fartyget 

genomgå en ny besiktning motsvarande den besiktning som anges i 5 §. 

Giltighetstiden för ett förnyat sjöarbetscertifikat för fiskefartyg räknas 

från det existerande certifikatets förfallodag, om besiktningen genomförts 

tidigast tre månader innan det existerande certifikatet upphör att gälla. Om 

besiktningen genomförs tidigare än tre månader innan det existerande certi-

fikatet upphör att gälla, ska det nya certifikatet gälla i högst fem år, räknat 

från den dag då besiktningen slutförs.  

Tillsyn av fiskefartyg som inte ska ha certifikat 

9 § Fiskefartyg med en längd av 24 meter eller mer som inte omfattas av 3 

kap. 9 c § fartygssäkerhetslagen (2003:364) om att ha ett sjöarbetscertifikat 

för fiskefartyg, ska genomgå en inspektion innan det används för första 

gången och därefter minst en gång var 36:e månad. Syftet med 

inspektionerna är att kontrollera att arbets- och levnadsförhållandena på far-

tyget uppfyller föreskrivna krav. Inspektionerna ska omfatta de områden 

som anges i bilaga 3. 

10 § Om det har gjorts betydande ändringar av sådana utrymmen som 

avses i Transportstyrelsens föreskrifter (2019:109) om bostadsutrymmen på 

fiskefartyg, ska ett sådant fiskefartyg som avses i 9 § genomgå en inspektion 

i syfte att kontrollera att utrymmena uppfyller tillämpliga krav.  

Dokument ombord 

11 § Redaren ska se till att ett exemplar av varje fiskares anställnings- 

eller arbetsavtal, i pappersform eller elektronisk form, finns tillgängligt 

ombord för fiskaren och för granskning vid tillsyn av fiskefartyget. 

Hantering av klagomål 

12 § Redaren ska upprätta rutiner ombord för hantering av klagomål från 

fiskare rörande bostadsutrymmen som inte motsvarar föreskrivna krav. 

Rutinerna ska vara dokumenterade och redaren ska se till att fiskaren får en 
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kopia av rutinerna som också ska innehålla Transportstyrelsens kontakt-

uppgifter. 

Tillsyn av utländska fiskefartyg 

13 § Utländska fiskefartyg ska vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium 

hållas tillgängliga för inspektion av arbets- och levnadsförhållandena om-

bord när Transportstyrelsen så kräver. 

14 § Utländska fiskefartyg ska vid sjöfart inom Sveriges sjöterritorium 

kunna uppvisa ett giltigt sjöarbetscertifikat för fiskefartyg, eller en likvärdig 

handling som visar att arbets- och levnadsförhållandena ombord vid en 

besiktning bedömts överensstämma med föreskrivna krav, om  

1. fartyget är flaggat i en stat som genom bestämmelser i sin nationella 

författning har införlivat rådets direktiv (EU) 2017/159 av den 19 december 

2016 om genomförande av avtalet om genomförande av Internationella 

arbetsorganisationens konvention om arbete ombord på fiskefartyg från 

2007, som ingicks den 21 maj 2012 mellan Organisationen för lantbruks-

kooperativ i Europeiska unionen (Cogeca), Europeiska transportarbetar-

federationen (EFT) och Sammanslutningen för de nationella fiskeri-

företagsorganisationerna inom Europeiska unionen (Europêche), och 

2. fartyget enligt bestämmelser i flaggstatens författning omfattas av krav 

på att inneha sjöarbetscertifikat för fiskefartyg eller likvärdig handling. 

15 § När sådana utländska fiskefartyg som avses i 14 § 1 används till 

sjöfart inom Sveriges sjöterritorium, ska ett exemplar av varje fiskares 

anställnings- eller arbetsavtal, i pappersform eller elektronisk form, finnas 

tillgängligt ombord och kunna uppvisas vid en inspektion av fiskefartyget. 

___________ 

Denna författning träder ikraft den 15 november 2019. 

 

På Transportstyrelsens vägnar 

 

JONAS BJELFVENSTAM 

 Mikael Hellgren 

 (Sjö- och luftfart) 
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Bilaga 3 

En besiktning enligt 3 a kap. 5 § och en inspektion enligt 3 a kap. 9 § ska 

omfatta följande områden: 

1. Skyldigheter för redare, befälhavare och fiskare. 

2. Minimiålder. 

3. Läkarintyg. 

4. Bemanningsnivåer. 

5. Arbets- och vilotid. 

6. Besättningslista. 

7. Fiskares anställnings- eller arbetsavtal. 

8. Lön. 

9. Hemresa. 

10. Rekrytering av fiskare, inklusive användning av privata arbetsmark-

nadstjänster. 

11. Livsmedel och vatten. 

12. Bostadsutrymmen. 

13. Hälsoskydd och sjukvård; skydd vid arbetsskada. 

14. Hälsa och säkerhet i arbetet och förebyggande av olyckor. 

 


