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SJÖFART

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 38 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) i fråga om styrelsens föreskrifter (TSFS 2010:102)
om bemanning
dels att 2 kap. 8 § samt bilaga 2 ska ha följande lydelse,
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 12 §, samt närmast före
2 kap. 12 § en ny rubrik av följande lydelse.

2 kap.
8 § Tjänstgör fler befäl ombord än vad som föreskrivs i bilaga 1–6 ska det
övertaliga befälet inneha lägst den behörighet som anges för övrigt fartygsoch maskinbefäl i den befattningen enligt förordningen (2011:1533) om behörigheter för sjöpersonal.
Det övertaliga befälet ombord på snabba fartyg ska dessutom inneha
sådant certifikat som anges i 11 §.

Särskilt om seglande traditionsfartyg
12 § Seglande traditionsfartyg, med en bruttodräktighet av minst 20 men
med en längd understigande 24 meter beräknad enligt 1969 års skeppsmätningskonvention, ska vid tillämpningen av bilaga 2 betraktas som fartyg
med en bruttodräktighet mellan 20 och 70.
___________
Denna författning träder i kraft den 1 maj 2012.
På Transportstyrelsens vägnar
STAFFAN WIDLERT
Olle Hansson
(Sjöfartsavdelningen)
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Bilaga 2

Bilaga 2. Krav på utbildning och behörigheter för fartygsbefäl
på traditionsfartyg1 2
Fartområde
och
befattning

Bruttodräktighet
< 20

20–70

71–150

151–499

Inre fart
Befälhavare

FartygsbefälsBefälhavare
examen klass VIII TF70 inre fart
eller skepparexamen

Överstyrman3 Fartygsbefälsexamen klass VIII
eller skepparexamen

Befälhavare
TF70 inre fart
eller Styrman
TF70 inre fart
(segelfartyg)

Befälhavare
TF500

Befälhavare
TF500

Befälhavare
TF70 inre fart
eller Styrman
TF70 inre fart
(segelfartyg)

Styrman
TF500

Befälhavare
TF500

Befälhavare
TF500

Närfart och MOU-farvatten
Befälhavare

Befälhavare
Utbildning som
fartygsbefäl klass TF70
VII eller skeppare
A-utbildning

Överstyrman4 Utbildning som
fartygsbefäl klass
VII eller skeppare
A-utbildning

Befälhavare
TF70 eller
Styrman TF70
(segelfartyg)

Befälhavare
Styrman
TF70 eller
TF500
Styrman TF70
(segelfartyg)

Styrman5

Befälhavare
TF70 eller
Styrman TF70
(segelfartyg)

Styrman
Befälhavare
TF500
TF70 eller
Styrman TF70
(segelfartyg)

Utbildning som
fartygsbefäl klass
VII eller skeppare
A-utbildning

1

Särskilda regler om seglande traditionsfartyg finns i 2 kap. 12 §.
Kraven på behörighet i denna tabell gäller med den begränsning som
framgår av behörighetsbeviset.
3
Överstyrman får undvaras på kort resa.
4
Överstyrman får undvaras på kort resa om fartygets bruttodräktighet är
högst 70.
5
2:e styrman får undvaras på fartyg med en bruttodräktighet om högst 70
under förutsättning att arbetstidsuttaget för kvarvarande fartygsbefäl, inom
ramen för gällande vilotidslagstiftning, möjliggör att skeppstjänsten kan
delas in i två vakter.
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