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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med 
speciellt användningsområde; 

beslutade den 4 februari 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § fartygssäkerhets-
förordningen (2003:438) att 4 kap. 1–3 §§, 5 kap. 1–5 §§ samt 6 kap. 1 § 
styrelsens föreskrifter (TSFS 2014:12) om säkerheten på fartyg med 
speciellt användningsområde ska ha följande lydelse. 

4 kap.  

1 §1 Fartyg med speciellt användningsområde ska, förutom vad som sägs i 
2 och 3 §§, uppfylla kraven i 2–15 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk installation 
och periodvis obemannat maskinrum. 

2 §2 Fartyg med speciellt användningsområde ska uppfylla kraven för 
passagerarfartyg i 12 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis 
obemannat maskinrum. 

3 §3 För installation av styrmaskin gäller 5 kap. Transportstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk 
installation och periodvis obemannat maskinrum, enligt följande: 

1. Om fartyget medför högst 240 personer gäller 5 kap. 8 § 4. 
2. Om fartyget medför fler än 240 personer gäller 5 kap. 8 § 3. 

5 kap.  

1 §4 Fartyg med speciellt användningsområde ska, förutom vad som sägs i 
2–5 §§, uppfylla kraven i 16–22 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och 
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allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elektrisk installation 
och periodvis obemannat maskinrum. 

2 §5 Installation av nödkraftkälla på fartyg med speciellt användnings-
område som medför högst 60 personer ska vara i enlighet med 20 kap. 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om 
maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskin-
rum. Dessutom ska fartyg med speciellt användningsområde med en längd 
överstigande 50 meter uppfylla kraven i 18 kap. 7 § 8 i de föreskrifterna. 

3 §6 Installation av nödkraftkälla på fartyg med speciellt användnings-
område som medför fler än 60 personer ska vara i enlighet med 18 kap. 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om 
maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskin-
rum. 

4 §7 Alla installationer ska vara i enlighet med 22 kap. 1–25 §§ Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskin-
installation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum. 

5 §8 Installationer på fartyg med speciellt användningsområde som medför 
fler än 60 personer ska vara i enlighet med 22 kap. 27 § Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om maskininstallation, elek-
trisk installation och periodvis obemannat maskinrum. 

6 kap. 

1 §9 Fartyg med speciellt användningsområde ska uppfylla kraven i 23–
30 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:4) om 
maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskin-
rum. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 mars 2019. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Saeed Mohebbi 
 (Sjö- och luftfart) 
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