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Viktig information gällande nya och ändrade
föreskrifter avseende arbets- och
levnadsförhållanden på fiskefartyg
Transportstyrelsen har meddelat nya föreskrifter om bostadsutrymmen på
fiskefartyg samt ändrat i föreskrifterna om bemanning och i föreskrifterna om
certifikat och tillsyn inom sjöfartsområdet. De nya och ändrade föreskrifterna
träder ikraft den 15 november 2019.
Fiskefartyg som är 24 meter eller längre, ska snarast ansöka om ett beslut om
säkerhetsbesättning hos Transportstyrelsen.
Dock kommer Transportstyrelsen INTE kunna påbörja tillsyn av arbets- och
levnadsförhållanden och utfärda sjöarbetscertifikat för berörda fiskefartyg
förrän under år 2020. Detta innebär att berörda fiskefartyg kommer att segla
utan ett giltigt sjöarbetscertifikat ombord. För att säkerställa att fiskefartygen
inte stöter på problem vid en eventuell kontroll av utländska myndigheter,
kommer Transportstyreslen att utfärda ett temporärt intyg ”To whom it may
concern” som kan visas upp vi en eventuell utländsk kontroll. Dessa intyg
kommer att skickas ut de fiskefartyg som kan beröras.
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I korthet innebär de nya reglerna följande:
Beslut om säkerhetsbesättning:
Fiskefartyg som är 24 meter eller längre ska snarast ansöka om
säkerhetsbesättningsbeslut hos Transportstyreslen. Detta gäller oavsett om det
finns anställda fiskare ombord eller inte. Länk till ansökan,
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Blanketter/Sjofart/Ombordanstallda/Ansokan-om-beslut-om-sakerhetsbesattning/
Krav gällande bostadsutrymmen:
För fiskefartyg som är 24 meter eller längre och som har en eller flera anställda
fiskare ombord gäller nya krav på hur bostadsutrymmen ombord ska utformas
och utrustas. Detta gäller endast fiskefartyg som byggs, flaggas in eller väsentligen
byggs om efter att föreskrifterna trätt i kraft.
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Tillsyn och sjöarbetscertifikat med avseende på arbets- och
levnadsförhållanden:
Fiskefartyg som har en eller flera anställda ombord ska ha ett sjöarbetscertifikat
om det stannar till sjöss i mer än tre dygn och
 har en längd om 24 meter eller mer, eller
 normalt framförs på ett avstånd från Sveriges kustlinje som överstiger 200
sjömil
Ni hittar de nya och ändrade föreskrifterna TSFS 2019:110 (om bemanning), TSFS
2019:111 (om certifikat och tillsyn) och TSFS 2019:109 (om bostadsutrymmen) i
Transportstyrelsens författningsdatabas.
https://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/sok-ts-foreskrifter/

Kontaktpersoner
Om du har frågor med anledning av föreskrifterna är du välkommen att kontakta:
Mikael Hellgren, handläggare arbets- och levnadsförhållanden
E-post: mikael.hellgren@transportstyrelsen.se
010 – 495 40 35

2 (2)

