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Sjö- och luftfart 
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Remiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2016:102) om registrering av 
ombordvarande på passagerarfartyg. 
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Kommissionen har genom direktiv (EU) 2017/2109 ändrat 
Europaparlamentets och rådets direktiv 98/41/EG om registrering av 
personer som färdas ombord på passagerarfartyg. Direktiv 98/41/EG är 
införlivat genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2016:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg. 
Ändringar i denna föreskrift behöver göras för att genomföra förändringarna 
i den EU-rättsliga regleringen.  

Förslagets innehåll i korthet 
Föreskriftsförslaget införlivar de bestämmelser i direktivet som 
medlemsstaterna ska ha satt i kraft senast den 21 december 2019.  
 
De ändringar som nu föreslås syftar till att förbättra sjösäkerheten, att 
förtydliga och ändra vissa begrepp och tillämpningsområdet samt att 
anpassa direktivet till det nya regelverket om behandling av 
personuppgifter. För en närmare beskrivning hänvisas till 
konsekvensutredningen. 
 
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 8 november 2019.  

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:  
sjofart@transportstyrelsen.se 

eller till 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-76 i svaret. 

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: 

Kristian Karlernäs, sakkunnig  
Sjö- och luftfart, Sektionen för sjövärdighet 
Direkt: +46-10-495 65 13 
SMS: 076-721 60 20 
kristian.karlernäs@transportstyrelsen.se 

Karin Wahrby, jurist 
Sjö- och luftfart, Juridiska sektionen för sjöfart 
Direkt: 010-495 63 27 
Sms: 0720-83 03 26 
karin.wahrby@transportstyrelsen.se  

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Kristian Karlernäs  
Sakkunnig fartygssäkerhetstekniska frågor 

 

mailto:sjofart@transportstyrelsen.se
mailto:kristian.karlern%C3%A4s@transportstyrelsen.se
mailto:karin.wahrby@transportstyrelsen.se
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Sändlista 
 

Sjöfartsverket  
Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
SEKO Sjöfolk 
Sjöbefälsföreningen 
Svensk Sjöfart 
SWEREF Skärgårdsredarna 
Svenska charterredarföreningen 
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