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Nya krav på sjöfartsskyddscertifikat 
 

Den 1 januari 2014 trädde nya bestämmelser ikraft gällande certifikat för de 
som tjänstgör på fartyg där det finns krav om sjöfartsskydd (ISPS).  

Utöver det idag gällande kravet om certifikat som skyddsansvarig ombord 
(SSO) finns från och med 1 januari 2014 krav på certifikat gällande 
sjöfartsskydd för övrig personal.  

 

De nya certifikat som krävs från och med 1 januari 2014 är: 

 Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsskyddsutbildning, och  

 Certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter.  

Giltighetstiden för dessa certifikat kommer att vara obegränsad. 

 

Vem ska ha certifikaten? 

Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning 

Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning ska innehas av all 
personal ombord på fartyg som omfattas av kraven om sjöfartsskydd.  
Undantagna är endast de som ska inneha certifikat för sjöpersonal med 
särskilda sjöfartsskyddsuppgifter eller certifikat som skyddsansvarig 
ombord (SSO).  
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Certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter 

Certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter ska innehas 
av sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter, vilka framgår av 
fartygets säkerhetsplan, och som inte har certifikat som skyddsansvarig 
ombord (SSO). 

 

Krav för att erhålla certifikaten 

De nya certifikaten kan erhållas mot bakgrund av en godkänd utbildning. 

 

Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning 

Godkänd utbildning 

Certifikat för grundläggande sjöfartsskyddsutbildning kan utfärdas till den 
som fullgjort en utbildning för grundläggande sjöfartsskydd hos en av 
Transportstyrelsen godkänd utbildningsanordnare.  

 

Certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter 

Godkänd utbildning 

Certifikat för sjöpersonal med särskilda sjöfartsskyddsuppgifter kan utfärdas 
till den som fullgjort en utbildning hos en av Transportstyrelsen godkänd 
utbildningsanordnare. Detta certifikat kan även sökas ut mot bakgrund av en 
av Transportstyrelsen godkänd SSO -utbildning. 

 

Godkända utbildningar 

För information om vilka utbildningsanordnare som är godkända av 
Transportstyrelsen för utbildningar som leder till certifikat för 
grundläggande sjöfartsskyddsuppgifter och certifikat för sjöpersonal med 
särskilda sjöfartsskyddsuppgifter se 
http://sjo.transportstyrelsen.se/BUMSReportCentral/Default.aspx 

 

Byte av certifikat för skyddsansvarig ombord (SSO) 

De certifikat för skyddsansvarig ombord (SSO-certifikat) som hittills har 
utfärdats, och som utfärdats på ett gult papper, kommer inte att vara giltiga 
för tjänstgöring efter den 31 december 2016 i och med STCW-Manila. För 



  Datum   3 (3)

2014-02-05   
   

  
  

 

 

att kunna tjänstgöra som SSO efter detta datum behöver dessa certifikat 
bytas ut. Detta sker via Transportstyrelsen mot avgift. De nya certifikaten 
kommer att uppfylla kraven i den reviderade STCW-konventionen och 
kommer att utfärdas på ett blåaktigt papper med högre inbyggd säkerhet än 
tidigare certifikat. I och med att de nya certifikaten kommer utfärdas med 
obegränsad giltighetstid kan de bytas ut redan nu utan att sjömannen förlorar 
någon giltighetstid jämfört med att vänta till slutet av 2016. 

För att undvika långa handläggningstider kan certifikaten med fördel bytas 
ut snarast möjligt. 

 

Erkännande av utländska certifikat 

Utländska certifikat gällande sjöfartsskydd är giltiga på svenska fartyg, 
förutsatt att certifikatet är utfärdat av en stat som är medlem i EU eller EES. 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Bo Bergström 
Chef, sektionen för sjöpersonal 
 


