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Obs! Detta rättelseblad ersätter sidorna 31 och 32 av tidigare utgivna TSFS 2018:27. 
Rättelsen avser punkt 2 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna och innebär att 
författningsnumret har ändrats till TSFS 2009:2. 
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9 §1 En inspektion enligt 7 § första stycket 1–3 omfattar i första hand de 
förhållanden som anges i bilaga 1. 

Certifikat och handlingar 

10 § Ett utländskt fartyg ska, beroende på användning, vid sjöfart inom 
Sveriges sjöterritorium, ha de certifikat eller motsvarande handlingar samt 
de övriga handlingar ombord som framgår av bilaga 2. 

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 maj 2018.  
2. Genom denna författning upphävs Transportstyrelsens föreskrifter och 

allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet. 
3. Ett certifikat eller intyg som har utfärdats innan dessa föreskrifter 

träder i kraft ska gälla till och med certifikatets eller intygets förfallodag. 
4. Beslut fattade av Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen, som gäller då 

denna författning träder ikraft, gäller även efter att denna författning trätt i 
kraft. Beslut enligt första meningen ska anses ha meddelats av Transport-
styrelsen och gäller tills Transportstyrelsen meddelar ett nytt beslut eller tills 
giltighetstiden för beslutet löper ut. 

5. Om det i en författning som har beslutats av Sjöfartsverket hänvisas 
till Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd (SJÖFS 2008:23) om 
tillsyn, ska denna hänvisning i stället avse dessa föreskrifter. 

6. Äldre föreskrifter gäller för förrättningar som har påbörjats innan dessa 
föreskrifter träder i kraft. 

7. Fartyg som godkänts för systemtillsyn enligt tidigare gällande före-
skrifter får fortsätta att tillämpa bestämmelserna i 2 kap. 35 § första stycket, 
tredje stycket första och andra meningarna samt fjärde stycket, 37–39 §§ 
samt 2 kap. 43 § tredje stycket andra meningen i Transportstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet. 

8. Äldre föreskrifter gäller för fartyg som sägs i punkt 3 i övergångs-
bestämmelserna till Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2017:26) om fartyg i nationell sjöfart om den författningen inte gäller för 
fartyget. 
  

 
1 Motsvarar standard A5.2.1.2 i sjöarbetskonventionen. 



TSFS 2018:27 

 
 

32 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Henrik Tunfors 
 (Sjö- och luftfart) 
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