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Transportstyrelsens föreskrifter 
om förarbevis för vattenskoter; 

beslutade den 18 juni 2021. 

Transportstyrelsen föreskriver följande med stöd av 12 och 13 §§ 
förordningen (2021:628) om förarbevis för vattenskoter.  

Tillämpningsområde 

1 § Dessa föreskrifter gäller utbildningar för att framföra vattenskoter och 
ansökan om förarbevis för vattenskoter.  

Föreskrifterna innehåller kompletterande bestämmelser till lagen 
(2021:626) om förarbevis för vattenskoter och förordningen (2021:628) om 
förarbevis för vattenskoter. 

Definitioner 

2 § I dessa föreskrifter används följande termer och definitioner. 

timme 60 minuter, om inte annat särskilt framgår 

sjövärdig 
 

att ett fartyg är så konstruerat, byggt, utrustat och hållet i 
stånd att det med hänsyn till sitt ändamål och den fart 
som det används i eller avses att användas i ger 
betryggande säkerhet mot sjöolyckor 

Ansökan om förarbevis 

3 § Ansökan om förarbevis för vattenskoter görs hos Transportstyrelsen på 
det sätt som myndigheten anvisar.  

4 § Den som genomgått en utbildning för förarbevis för vattenskoter har 
två år på sig att ansöka om förarbevis, räknat från det datum då utbildnings-
intyget utfärdats. Om ansökan inte kommit in inom två år, måste en ny 
utbildning genomgås innan ansökan. 
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Tillstånd att bedriva utbildning 

Villkor för att få tillstånd 

5 § För att få tillstånd att bedriva utbildning för att framföra vattenskoter 
ska den sökande  

1. inte vara försatt i konkurs, 
2. ha utsett en person som utbildningsansvarig, 
3. ha tillräckliga resurser för att bedriva utbildning, och 
4. ha fastställda och dokumenterade rutiner för att bedriva utbildning. 

Ansökan om tillstånd 

6 § Ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för att framföra vatten-
skoter enligt 12 och 13 §§ förordningen (2021:628) om förarbevis för 
vattenskoter ska göras hos Transportstyrelsen på det sätt som myndigheten 
anvisar.  

7 § Ansökan enligt 6 § ska innehålla  
1. uppgifter om den sökande i enlighet med bilaga 1, 
2. uppgifter om utbildningen i enlighet med bilaga 2, 
3. en redogörelse för kursupplägget och undervisningsmetodiken,  
4. en redogörelse för det undervisningsmaterial och de övriga materiella 

resurser som kommer att nyttjas för att genomföra utbildningen, 
5. en beskrivning enligt bilaga 2 av kompetensen hos instruktörerna, och 
6. en redogörelse av examinationsformerna.  

Villkor som gäller den som har tillstånd 

8 § Den som har tillstånd att bedriva utbildning för att framföra vatten-
skoter ska uppfylla följande villkor: 

1. Utbildningsanordnaren ska inte vara försatt i konkurs. 
2. Organisationsförändringar ska meddelas till Transportstyrelsen. 
3. Det ska finnas en person som är utsedd som utbildningsansvarig. 
4. Det ska finnas tillräckliga materiella och personella resurser för att 

fortsatt kunna bedriva utbildningen. 
5. Instruktörerna ska bibehålla den kompetens som krävs för att genom-

föra utbildning enligt bilaga 2. 
6. Utbildningen ska bedrivas enligt godkänd kursplan. 
7. Kursplanen ska revideras vid behov och efter ändringar i gällande 

regelverk och därefter sändas till Transportstyrelsen för godkännande. 
8. Fastställda rutiner för att bedriva utbildning ska upprätthållas och upp-

dateras vid behov. 
9. Kontroll ska genomföras, dokumenteras och inrapporteras i enlighet 

med 11 och 12 §§. 
10. Utbildningsanordnaren ska på begäran från Transportstyrelsen inkom-

ma med dokumentation över den genomförda kontrollen enligt 11 §. 
11. Utbildningsanordnaren ska på begäran från Transportstyrelsen hålla 

lokaler samt verksamhet tillgänglig för tillsyn.  
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12. Eventuella avvikelser vid tillsyn ska åtgärdas inom den tidsfrist Tran-
sportstyrelsen anger. 

13. Genomförda utbildningar ska rapporteras till Transportstyrelsen en-
ligt myndighetens anvisningar. 

14. Intyg om genomförd utbildning med godkänt resultat ska tillhanda-
hållas eleven enligt Transportstyrelsens anvisningar. 

15. Utbildningsverksamheten får inte göra längre uppehåll än 18 samman-
hängande månader. 

Giltighetstid för ett tillstånd 

9 § Ett tillstånd att bedriva utbildning för att framföra vattenskoter är 
giltigt tills vidare. Transportstyrelsen får återkalla ett tillstånd om något av 
villkoren i 8 § inte uppfylls. 

Kontroll och dokumentation 

Utbildningsansvarig 

10 § Utbildningsansvarig ska säkerställa att kontroll, dokumentation och 
inrapportering enligt 11, 12 och 14 §§ genomförs.  

Utbildningsanordnare 

11 § Utbildningsanordnaren ska kontinuerligt kontrollera och dokumen-
tera hur följande är uppfyllt: 

1. Att det finns tillräckliga materiella resurser för att genomföra utbild-
ningen.  

2. Att instruktörerna har relevant kompetens och att den bibehålls. 
3. Att utbildningen bedrivs i enlighet med godkänd kursplan. 
4. Att kursdeltagaren är minst 15 år gammal.  
5. Att identitetskontroll genomförs och att korrekt kursdeltagare regi-

streras. 
6. Att kursdeltagarnas kunskaper och färdigheter prövas i enlighet med 

godkänd kursplan. 
7. Att genomförda utbildningar rapporteras till Transportstyrelsen enligt 

myndighetens anvisningar och att inrapporterade uppgifter är korrekta. 
8. Att kursutvärderingar genomförs och att resultatet av dessa följs upp. 
9. Att eventuella avvikelser och åtgärder dokumenteras.  
10. Att organisationsförändringar meddelas Transportstyrelsen. 

12 § Utbildningsanordnaren ska årligen, i februari månad, rapportera in att 
kontroll och dokumentation enligt 11 § är genomförd. Inrapportering ska 
ske till Transportstyrelsen på det sätt som myndigheten anvisar.  

13 § Dokumentation enligt 11 § ska bevaras och hållas tillgänglig för till-
syn i minst fem år. Utbildningsanordnaren ska även på begäran hålla verk-
samheten tillgänglig för tillsyn.  
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14 § Utbildningsanordnaren ska vid Transportstyrelsens tillsyn, utöver vad 
som anges i 13 §, kunna visa dokumentation som innehåller uppgifter om 

1. vilka elever som deltagit i utbildning och vilka elever som examinerats, 
2. att elevernas identitet har kontrollerats innan utbildningen påbörjats, och  
3. hur identiteten på eleverna har kontrollerats och vem som utfört 

kontrollen. 
Dokumentation enligt första stycket ska bevaras i minst fem år.  

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 

1. Denna författning träder i kraft den 1 juli 2021. 
2. Fram till och med den 31 december 2022 får kompetenskravet på 

instruktör rörande förarbevis för vattenskoter enligt punkt 5 i bilaga 1 
ersättas av 

a) förarintyg för fritidsbåt, manöverintyg för högfartsbåt eller kustskep-
parintyg som är utfärdat av Nämnden för båtlivsutbildning, eller 

b) intyg om utbildning för fartygsbefälsbehörighet enligt 2 kap. 2 § för-
ordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Julian Planken 
 (Sjö- och luftfart) 
 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 
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Bilaga 1. Ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för att 
framföra vattenskoter  

Ansökan om tillstånd att bedriva utbildning för att framföra vattenskoter ska 
innehålla nedanstående uppgifter och bevis. 

1. Innehåll 

Uppgifter om utbildningsanordnaren 
– Namn, adress, kontaktuppgifter och organisationsnummer 
– Registreringsbevis från Bolagsverket, inte äldre än en månad 
– Namn, personnummer och kontaktuppgifter till den person som 

utsetts som utbildningsansvarig 

Beskrivning av utbildningsanordnarens organisation och resurser 
– Organisationsstruktur 
– Utbildningsort/er 
– Årlig utbildningskapacitet 
– Antal instruktörer  
– Utbildningslokaler 

Beskrivning av utbildningsanordnarens rutiner för kontroll  
och dokumentation 

Rutiner för att kontrollera och dokumentera 
– att tillräckliga materiella resurser finns för att bedriva utbildning 
– att instruktörers kompetens finns och upprätthålls 
– att utbildningen bedrivs i enlighet med godkänd kursplan 
– att ålderskravet till utbildningen kontrolleras och uppfylls  
– att kursdeltagares identitet kontrolleras och att korrekt kursdeltagare 

registreras 
– att kursdeltagarnas kunskaper och färdigheter prövas i enlighet med 

godkänd kursplan 
– att genomförda utbildningar rapporteras till Transportstyrelsen enligt 

myndighetens anvisningar och att inrapporterade uppgifter är 
korrekta 

– att kursutvärderingar genomförs och att resultatet av dessa följs upp  
– eventuella avvikelser och åtgärder 
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Bilaga 2. Utbildning för att framföra vattenskoter 

Utbildningen ska minst uppfylla nedan angivna krav på innehåll, tidsomfatt-
ning, lärandemål, examination, utrustningskrav och kompetenskrav för in-
struktör. Kursen fördelas på tre delar som ska genomföras i kronologisk 
ordning. Minst del 2 och 3 ska vara lärarledda.  

1. Innehåll 

Del 1. Teori                       8 timmar 
– Vattenskoterns uppbyggnad, konstruktion, egenskaper och begräns-

ningar samt olika typer av vattenskotrar 
– Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av allemans-

rätten 
– Sjövägsreglerna med särskild vikt vid regel 1–9 och 13–20 
– Fasta och flytande sjömärken samt sjövägmärken 
– Navigationshjälpmedel, användning och begränsningar  
– Sjökortets uppbyggnad, symboler och förkortningar  
– Säkerhetsutrustning inklusive flytväst, hjälm, våtdräkt, bogserlina, 

brandsläckare, paddel, mobiltelefon med vattentätt fodral, samt död-
mansgrepp 

– Metoder för att tillkalla hjälp vid nödsituation 
– Risker och personskador relaterade till vattenskoterkörning 
– Hypotermi - risker och förebyggande åtgärder 
– Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan 
– Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat 

körning i strandnära och grunda områden  
– Skyddade områden och förbudsområden 
– Befälhavarens ansvar, tillämpliga skyldigheter och straffbestämmel-

ser vid framförande av vattenskoter 
– Sjösättning och upptagning av vattenskoter 

Del 2. Teori                      3 timmar 
– Fördjupning och diskussion  

• Sjövett, förhållningssätt på sjön samt tillämpliga delar av alle-
mansrätten 

• Anpassad fart och hänsyn samt bullerpåverkan 
• Påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning inkluderat 

körning i strandnära och grunda områden  
– Grundläggande navigation 

• Välja rätt sjökort med rätt skala 
• Bestämma avstånd och position i sjökort 
• Visuell navigation 
• Färdplanering  

– Körteknik och handhavande av olika typer av vattenskotrar 
– Riskbedömning och fartens påverkan 
– Nödåtgärder 

• Ta sig upp på vattenskotern från vattnet 
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• Hjälpa en person upp ur vattnet med vattenskoter 
• Vända tillbaka en vält vattenskoter i vattnet 
• Bogsering  

Del 3. Praktiska övningar                     4 timmar 
– Genomgång av säkerhetsutrustning 
– Genomgång av vattenskotern, motorkontroll och tankning/laddning 
– Lågfartsmanöverövningar 

• Uppstart av vattenskoter 
• Köra fram till en boj eller brygga, stanna nära objektet, hålla 

vattenskotern stilla och därefter backa undan under kontrol-
lerade former 

• Tillämpa svallfri fart och förstå vilka farter som bygger svall 
• Köra med passagerare 
• Förtöjning 

– Högfartsmanöverövningar 
• Fri körning för att hitta balans, gas, gasavdrag och back 
• Körning över vågor/svall i olika farter och vinklar 
• Girar i lugnt vatten samt girar i vågor eller svall 

– Undanmanöverövningar 
• Slå av gas och kontrollera glidsträcka 
• Slå av gas och ge back 
• Slå av gas och ge fullt roderutslag 
• Slå av gas, gira och ge gas med kraftigt roderutslag 

– Nödåtgärder 
• Paddla med vattenskoter, simulering av motorstopp 

 
De praktiska övningarna ska genomföras efter de teoretiska momenten 

och ledas av en instruktör med vattenskoter eller för ändamålet lämplig båt. 
Antalet vattenskotrar per instruktör i de praktiska övningarna ska vara högst 
fyra. Högsta tillåtna antalet elever per vattenskoter är två. 

Övningarna ska avslutas med en genomgång ledd av instruktören där de 
praktiska momenten diskuteras och eleven ges möjlighet till reflektion och 
frågor.  

2. Lärandemål 

Efter avslutad utbildning ska vattenskoterföraren kunna 
1. beskriva tillämpliga sjövägsregler, 
2. förklara innebörden av sjövett och förhållningssätt på sjön, 
3. identifiera vanligt förekommande sjömärken och sjövägmärken samt 

symboler förkortningar på sjökort,  
4. välja rätt sjökort och bestämma en position, 
5. förklara nödåtgärder och metoder att tillkalla hjälp, 
6. beskriva påverkan på miljö och djurliv vid vattenskoterkörning,  
7. beskriva de risker som är förknippade med vattenskoterkörning, 
8. identifiera skyddade områden och förbudsområden, 
9. lokalisera tillämpliga skyldigheter och straffbestämmelser, 
10. tillämpa säker fart och förutse risker, och 



Bilaga 2 

 
9 

TSFS 2021:51 

11. visa färdighet i att framföra en vattenskoter på ett betryggande vis 
med särskild vikt på säkerhet, miljö och hänsyn. 

3. Examination 

Lärandemålen enligt punkt 2 ska kontrolleras genom examination. 
Lärandemål 1–9 ska examineras genom skriftlig tentamen. I det fall eleven 
har påtagliga läs- eller skrivsvårigheter kan lärandemål 1–9 examineras 
muntligt. Detta ska i så fall dokumenteras. 

Tidsåtgång för examination av lärandemål 1–9 ingår inte i bilagans an-
givna timhänvisning. 

Lärandemål 10–11 ska examineras genom kontroll av färdigheter vid de 
praktiska momenten i utbildningen.  

4. Utrustningskrav 

Den lärarledda teoretiska utbildningen ska bedrivas i en för ändamålet lämp-
lig lokal med hänsyn till antalet elever och val av undervisningsmetodik. 

De vattenskotrar som används ska vara lämpliga för de praktiska övning-
arna, vara CE-märkta, sjövärdiga och kunna framföras i minst 35 knop.  

5. Kompetenskrav för instruktör 

Instruktören ska inneha ett förarbevis för vattenskoter samt ha kunskap och 
erfarenhet om navigation och sjökort. 
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