Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet;

TSFS 2018:27
Utkom från trycket
den 29 mars 2018

beslutade den 13 mars 2018.
Transportstyrelsen föreskriver1 följande med stöd av 6 kap. 14 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, förordningen
(1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra beslut
enligt sjölagen (1994:1009), 3 § förordningen (1998:962) om vilotid för sjömän, 2 kap. 1, 2, 6 och 7 §§, 3 kap. 2–4 §§, 6 kap. 4, 7, 8 och 11 §§ och
8 kap. 1 och 2 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt beslutar
följande allmänna råd.

SJÖFART

1 kap. Inledande bestämmelser
Tillämpningsområde
1 § Dessa föreskrifter gäller för
1. svenska fartyg,
2. svenska redare, och
3. utländska fartyg på svenskt sjöterritorium, där det särskilt anges.
2 § Föreskrifterna gäller inte för
1. fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används för
annat ändamål än att i allmän trafik transportera passagerare eller gods, eller
2. örlogsfartyg.

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/45/EG av den 6 maj 2009 om
säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg, senast ändrat
genom kommissionens direktiv 2010/36/EU, Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/16/EG av den 23 april 2009 om hamnstatskontroll, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/757 samt rådets direktiv
1999/35/EG av den 29 april 1999 om ett system med obligatoriska besiktningar för
en säker drift av ro-ro-passagerarfartyg och höghastighetspassagerarfartyg i reguljär
trafik, senast ändrat genom direktiv 2002/84/EG. Genom dessa föreskrifter införlivas
delar av 2006 års sjöarbetskonvention.
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Fartyg i nationell sjöfart
3 § För fartyg i nationell sjöfart gäller endast 1 kap. 5 och 6 §§, 3 kap.,
4 kap. 2 och 3 §§, 4 kap. 8 § 2, 4 kap. 10 §, 4 kap. 15 och 19 §§, 4 kap.
20 § 4–5 och 4 kap. 21–29 §§, 5 kap. samt 7 kap.
Fartyg i inlandssjöfart
4 § För fartyg i inlandssjöfart gäller endast 1 kap. 5, 6, och 9 §§, 2 kap.
22 och 26 §§ samt 7 kap. 1 och 2 §§.
Definitioner
5 § I dessa föreskrifter används följande begrepp med nedan angiven
betydelse.
ankarplats

hamn eller ett annat område under en hamns jurisdiktion, men inte vid kaj, där samverkan mellan
fartyg och hamn sker

bogserfartyg

fartyg som drar eller skjuter på en eller flera bogserade enheter

bogserplan

dokument som innehåller de särskilda uppgifter som
krävs för en säker bogsering enligt planerad rutt

bottenbesiktning

besiktning av skrov upp till skottdäck eller, där
skottdäck saknas, djupaste nedlastningslinje, inklusive tillhörande delar såsom bottenventiler, roder eller
propeller, som normalt genomförs när fartyget är
torrsatt

bruttodräktighet

jämförelsetal baserat på ett fartygs totala inneslutna
volym

Obs! Detta rättelseblad ersätter sidan 1 och 2 i tidigare utgivna TSFS 2018:27.
Rättelsen avser att hänvisningen till 4 kap. 10 § 2 i 1 kap. 3 § har ändrats till 4 kap.
10 §.
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