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Förslag på agenda…

• Kort presentation

• Förändringar i regelverk?

• Regelverk för nationell sjöfart – TSFS 2017:26

• Tillsynsaktiviteter

• Frågestund - Inkomna frågor

– Behörigheter, 12x4m, tryckkärl, Vägledning yrkesmässig 

användning av fartyg mm.
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Förändringar i regelverk…

• Säkerhetsorganisation fartyg nationell sjöfart

• TSFS 2009:114 - Skrovkonstruktion 

• Säkert något mer…
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Regelverk för nationell sjöfart –

TSFS 2017:26 (PNF)

• Utvärdering planerad under 2022.

• Föreskriftsändringar troligtvis under 2022.

• Glöm för guds skull inte kompletterande upplysningar!
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Tillsynsaktiviteter 2021-2022 

• Minimalt med riskbaserad tillsyn 2021 pga Covid-19

• Dokumentationskontroll 5-15m

• 2022 – fortsatt dokumentationskontroll och även 

riskbaserad tillsyn.
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Frågestund ☺

Lite info om yrkestrafik med 5 - 24m? 

Vägledningen finns tillgänglig genom 

SÅF.
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Frågestund ☺

Behörighetskrav för maskinist och befälhavare skulle behöva preciseras då 

det råder viss tveksamhet om vad som gäller för gruppen små fartyg ( under 

75 KW) med eller utan passagerare. 

Finns det nya undantag för insjö farvatten är en annan vanlig förfrågan som 

behöver ett svar.

Skickar svaret till SÅF för vidare distribuering till er medlemmar.
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Frågestund ☺

Ändring av regler för indelning av fartyg i skepp och båtar. 

Gärna lite bakgrund till ändringen.

Skickar svaret till SÅF för vidare distribuering till er medlemmar.
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Frågestund ☺

Är gamla måtten 12 x 4 m fortfarande relevanta i något sammanhang?

Ja, Det finns fortfarande krav på mätning av samtliga svenska fartyg 

som har en största längd av minst 12 meter och en största bredd av 

minst fyra meter, fritidsfartyg undantagna, där är de mätpliktiga först 

från 24 meter. 
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Frågestund ☺

Om jag fattat rätt är det besiktningskrav på lite större 

ångslupar även om man kör med max 12 pax. När inträder 

det kravet. T ex Östa.

Frågan ”när och vilka ångpannor (på fartyg) omfattas av krav på periodisk 

besiktning?” faller in under TSFS 2019:56 7§ som hänvisar till AFS 2017:3.

AFS 2017:3 är väldigt omfattande och för att få 100%-ig klarhet bör frågan 

vändas till Arbetsmiljöverket eller ett ackrediterat kontrollorgan så som. t.ex. 

Kiwa-Inspecta.
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Frågestund ☺


