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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar; 

beslutade den [DATUM ÅR]. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av stöd av 6 § förordningen 
(2011:811) om ackreditering och teknisk kontroll och 2–11 §§ förordningen 
(2016:98) om fritidsbåtar och vattenskotrar att 3 kap. 13 § styrelsens före-
skrifter (TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar ska ha följande 
lydelse.  

3 kap. 

13 § Försäkran om överensstämmelse ska vara skriven på svenska, upp-
dateras regelbundet och innehålla  

1. namnet på och adressen till den som har upprättat försäkran om
överensstämmelse, 

2. tillverkarens namn och adress i de fall försäkran har upprättats av
tillverkarens representant, 

3. identitetsuppgifterna för den som är bemyndigad att underteckna
försäkran för annans räkning, 

4. en beskrivning av produkten och dess avsedda användning,
5. uppgifter om produkt-, typ-, parti- och serienummer i förekommande

fall, samt annan information som är nödvändig för produktens identifikation 
och spårbarhet, 

6. en försäkran om att produkten i förekommande fall överensstämmer
med den typ som beskrivs i EU-typintyget, 

7. en försäkran om att produkten uppfyller de grundläggande krav som är
tillämpliga, 

8. hänvisningar till harmoniserade standarder eller andra tekniska speci-
fikationer som har tillämpats vid bedömningen av överensstämmelse, 

9. namnet på och kontaktuppgifterna till det eller de anmälda organ som i
förekommande fall har medverkat vid bedömningen av överensstämmelse, 
samt uppgifter om utfärdade intyg,  

10. en försäkran av motortillverkaren om att framdrivningsmotorn
kommer att uppfylla tillämpliga avgasutsläppskrav, när den är installerad på 
eller i en vattenfarkost enligt de anvisningar som åtföljer motorn,  

11. en försäkran av den som i förekommande fall anpassar en sådan
framdrivningsmotor som avses i 1 kap. 5 § punkt 7 om att tillgänglig 
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TSFS 2019: 

information från tillverkaren har beaktats fullt ut och att motorn, när den är 
installerad på eller i en vattenfarkost enligt de anvisningar som åtföljer 
motorn, kommer att uppfylla de avgasutsläppskrav som är tillämpliga för en 
sådan motor,  

12. en uppgift om att framdrivningsmotorn inte får tas i bruk förrän det 
har upprättats en nödvändig försäkran om överensstämmelse för den 
vattenfarkost för vilken motorn är avsedd,  

13. en uppgift om att framdrivningsmotorn i förekommande fall har 
släppts ut på marknaden under den övergångsperiod som anges i punkt 4 i 
ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2016:96) om 
fritidsbåtar och vattenskotrar, och  

14. de övriga uppgifter som i förekommande fall ska anges enligt det 
kontrollförfarande som har tillämpats vid bedömningen av överens-
stämmelse. 
__________ 

Denna författning träder i kraft den XX XX 2019. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Christer Bergström 
 (Sjö- och luftfart) 
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