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Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Johan Stenborg 
Enheten för juridik och internationell samordning 
Juridiska sektionen för sjöfart 
johan.stenborg@transportstyrelsen.se 
010-495 32 21 

Telefax 011-185 256 

    
transportstyrelsen.se 
kontakt@transportstyrelsen.se 
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Remiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2018:27) om tillsyn och 
certifikat inom sjöfartsområdet. 
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Föreskriftsförslaget syftar till att införliva direktiv (EU) 2017/2110  i svensk 
författning. Ändringar genomförs även i fartygssäkerhetslagen (2003:364) 
och fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). 

Förslagets innehåll i korthet 
Direktiv (EU) 2017/2110 medför att tillsyn av ro-ro-passagerarfartyg och 
höghastighetspassagerarfartyg i reguljär trafik inte längre kommer att 
utföras genom så kallade värdstatsbesiktningar. Dessa fartyg kommer 
istället att genomgå hamnstatskontrollinspektioner om de för utländsk flagg. 
De fartyg med svensk flagg som går i inrikes trafik i fartområde A, 
exempelvis fartyg som trafikerar Gotland, eller till annan stat som inte ingår 
i EES-området kommer att omfattas av motsvarande tillsynskrav. 

Omfattningen av tillsyn för ro-ro-passagerarfartyg och höghastighets-
passagerarfartyg kommer inte att påverkas av förslaget i större utsträckning. 

 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 21 december 2019.  
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 
senast den 7 november 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-
163 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:  
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. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

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

Dan Sarenius 
Handläggare 
010-495 33 48 
dan.sarenius@transportstyrelsen.se 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Dan Sarenius 
Handläggare 

 

Sändlista 
 

Svensk Sjöfart 
Sjöbefälsföreningen 
Seko sjöfolk 

mailto:dan.sarenius@transportstyrelsen.se

	Remiss
	Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2018:27) om tillsyn och certifikat inom sjöfartsområdet.
	Bakgrund till förslaget
	Förslagets innehåll i korthet
	Synpunkter
	Kontaktpersoner
	Sändlista



