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Tidsorientering PNF 

 

2 mars -17 
Regeringen 

fattar beslut  om 
lagrådsremissen

. 

 15 maj -17 
Informations- och 

stödmaterial färdigt. 
EKAN redo för skarp 

drift. 

 1 juni -17 
Regelverket 
träder ikraft 

1 januari –  31 
mars -18  

självdeklaration 
i EKAN cert. 

Tonnage. 

1 april -18 
Certifierat 
tonnage 

omfattas till 
fullo av PNF 

1 januari –  
31 mars -19  

självdeklarati
on i EKAN 5-

15m. 

1 april -19 
5-15m 

omfattas till 
fullo av PNF 
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Olika typer av material  

• Information 

– Informationsfilm för web och andra forum 

– Broschyr för utskick 

– www.transportstyrelsen.se 

 

• Stödmaterial 

– Handböcker för egenkontroll och regelverk 

– Kontrollistor som stöd för egenkontroll 

• Fartygsspecifika och dynamiska 

 

  

 

 

 

http://www.transportstyrelsen.se/
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Avgiftsmodell för PNF 

• Vi är relativt tidigt i avgiftsprocessen och nivåerna på avgifterna är 

högst preliminära. 

• Internremissen är planerad till maj och externremissen från 

slutet av juni till september.  
 

• Indelningsmodell för fartyg i PNF: 
  Fritidsfartyg 24 + 

  Pass A-C 

  Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd upp till 15 m 

  Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd 15 - 24 m 

  Passagerarfartyg, fartområde D-E, längd över 24 m 

  Handelsfartyg 5-15 m med passbeford. 

  Övriga handelsfartyg längd 5-15 m 

  Övriga handelsfartyg längd 15 -24 m 

  Övriga handelsfartyg längd över 24 m 
 

  


