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Remiss  
Förslag om ändring i Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:101) 
om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-
koden 1994) och Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) 
om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-
koden 2000)  
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Den internationella sjöfartsorganisationen (IMO) har antagit ändringar av 
HSC-koden1 1994 och HSC-koden 2000. Koderna har sedan tidigare satts i 
kraft i Sverige genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd 
(TSFS 2009:101) om säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 1994) 
och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:102) om 
säkerheten på höghastighetsfartyg (HSC-koden 2000). Dessa föreskrifter 
behöver därmed revideras i syfte att omhänderta de ändringar av koderna 
som antagits av IMO. 

Förslagets innehåll i korthet 
Transportstyrelsens föreskrifter revideras genom ändringsföreskrifter. Syftet 
med revideringen är att omhänderta de ändringar av HSC-koden 1994 och 
HSC-koden 2000 som har antagits av IMO. 
 

                                                 
1 International Code of Safety for High-Speed Craft. 
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Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 
 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 
13 mars 2023. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2018-73 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till e-postadressen  
sjofart@transportstyrelsen.se 
 
eller till: 
 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping  

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Personuppgifter eller uppgifter som 
omfattas av sekretess kommer dock inte att publiceras.  

Kontakt 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Stefan Eriksson 
010-495 32 19 
stefan.eriksson@transportstyrelsen.se   
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Sändlista 
American Bureau of Shipping  
Arbetsmiljöverket  
Bureau Veritas  
Chalmers Tekniska Högskola  
DNV GL  
Föreningen Sveriges Varv  
Försvarets materielverk 
Försvarsmakten  
Havs- och vattenmyndigheten  
Kockum Sonics Sweden  
Kommerskollegium  
Kungliga Tekniska Högskolan  
Kustbevakningen  
Landsbyggds- och infrastrukturdepartementet 
Lloyd´s Register Group Ltd  
Marinens fartygsinspektion  
Näringslivets Regelnämnd  
Regelrådet  
RINA 
SEKO sjöfolk  
Sjöbefälsföreningen  
Sjöfartshögskolan LNU  
Sjöfartsverket  
Statens haverikommission  
Stena Rederi AB  
Swedac  
Svensk Sjöfart  
Sweref (Skärgårdsredarna)  
Sveriges hamnar  
Trafikverket 
Wallenius Marine 
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