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TSFS 2022:56 
Utkom från trycket 
den 23 juni 2022 

SJÖFART 

Transportstyrelsens författningssamling  
 

Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter       
och allmänna råd (TSFS 2011:91) om arbetsmiljö  
på örlogsfartyg; 

beslutade den 1 juni 2022 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen 
(1977:1166) och 5 kap. 10 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) att 
2 kap. 2 och 27 §§ styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2011:91) 
om arbetsmiljö på örlogsfartyg ska ha följande lydelse. 

2 kap.  

2 § Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2003:3) om arbete i explosions-
farlig miljö gäller inte 

1. när explosionsfarliga ämnen är föremål för sådan internationell tran-
sport som avses i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om tran-
sport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden), 

2. för sådan användning och avsiktlig tillverkning av brandfarliga gaser 
och vätskor för vilka föreskrifter, som överför Europaparlamentets och rådets 
direktiv 1999/92/EG av den 16 december 1999 om minimikrav för förbättring 
av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av 
explosiv atmosfär (femtonde särdirektivet enligt artikel 16.1 i direktiv 
89/391/EG), har meddelats med stöd av förordningen (1988:1145) om brand-
farliga och explosiva varor, 

3. lokaler som används för medicinsk behandling av patienter, 
4. användning av anordningar för förbränning av gasformiga bränslen, 
5. hantering av explosiva varor, eller 
7. hantering där explosionsrisken enbart beror på närvaron av kemiskt 

instabila ämnen.  

27 § Föreskrifterna enligt 26 § gäller inte när gasflaskor är föremål för 
sådan internationell transport som avses i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-
koden).  
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Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022.  

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Helena Ragnarsson 
 (Sjö- och luftfart) 
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