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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord  
på fartyg som omfattas av sjöarbetskonventionen 
(MLC 2006); 

beslutade den 19 juni 2019. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 5 kap. 10 § fartygssäkerhets-
förordningen (2003:438) att 3 kap. 8, 9, 15–19 och 33 §§ styrelsens före-
skrifter (TSFS 2013:68) om bostadsutrymmen ombord på fartyg som 
omfattas av sjöarbetskonventionen (MLC 2006) ska ha följande lydelse. 

3 kap. 

8 §1 Det ska finnas tillräckligt med avlopp i bostadsutrymmen. I livs-
medelslokaler, hygienutrymmen, omklädningsrum och andra utrymmen, där 
spill lätt uppkommer och daglig avspolning erfordras, ska det finnas till-
räckligt antal golvbrunnar och/eller rännsten. Golv i sådana utrymmen ska 
vara så doserade att avrinning kan ske även vid ogynnsam slagsida och trim. 

Samtliga avlopp från sjukvårdsutrymmen ska ledas till avlopp för svart-
vatten. 

9 § Bostadsutrymmen och arbetslokaler ska vara tillfredsställande isole-
rade mot värme och kyla. Isoleringen ska vara utförd så att köld- och 
värmebryggor undviks. Där så erfordras ska åtgärder mot kallras vara vid-
tagna. 

Arbetslokaler ska även uppfylla 2 kap. 57 § Transportstyrelsens före-
skrifter och allmänna råd (TSFS 2019:56) om arbetsmiljö på fartyg. 

15 § Arbetslokaler och personalutrymmen ska uppfylla 2 kap. 57 § 
Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019:56) om 
arbetsmiljö på fartyg. 

16 § Bostadsutrymmen och fritidsutrymmen ska placeras i den del av far-
tyget där störande buller från de huvudsakliga bullerkällorna såsom pro-
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peller, framdrivningsmaskineri och hjälpmaskineri kan förväntas få minsta 
inverkan. Bostadshytter får inte placeras omedelbart ovanför propeller. 

Bostadshytter ska placeras så att stegljud från gångstråk och andra 
störande ljud från närliggande utrymmen får minsta möjliga inverkan. 

Arbetslokaler och fritidsutrymmen ska uppfylla kraven i 2 kap. 29–32 §§ 
och 4 kap. Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019: 
56) om arbetsmiljö på fartyg. 

17 § Fartyg ska uppfylla kraven i 2 kap. 58–60 §§ Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019: 56) om arbetsmiljö på fartyg. 

18 § Bostadshytter, fritids- och förplägnadsutrymmen ska uppfylla de 
bestämmelser om kemiska arbetsmiljörisker som finns i 2 kap. 44 § Tran-
sportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2019: 56) om arbets-
miljö på fartyg. 

19 § Fartygets bostadsutrymmen ska vara försedda med godtagbar 
elektrisk belysning. Bostadshytter, mässar och gemensamma dagrum ska 
därutöver ha tillgång till dagsljus. Närmare bestämmelser om belysning 
finns i 2 kap. 26–27 §§ Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2019: 56) om arbetsmiljö på fartyg. 

33 § I mån av behov ska det finnas särskilt låsbara utrymmen för förvaring 
av arbetskläder. 

Dessa förvaringsutrymmen ska vara placerade i eller i omedelbar närhet 
av ett allmänt omklädningsrum. 

Om det inte finns något allmänt omklädningsrum, ska förvarings-
utrymmen för arbetskläder placeras i närheten av, men inte i, bostadshytten. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 augusti 2019. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Christina Östberg 
 (Sjö- och luftfart) 
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