
SJÖFS 1981:17
Utkom från trycket
den 14 juli 1981

Sjöfartsverkets kungörelse 
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Sjöfartsverket föreskriver att i övergångsbe-
stämmelserna till sjöfartsstyrelsens kungörelse
(1968:A20) med föreskrifter om fartygs utrustning1 skall
införas följande.

Lanterna med giltigt certifikat som utfärdats av sjö-
fartsverket, dansk, finsk eller norsk myndighet enligt
äldre bestämmelser får användas ombord på det fartyg,
kölsträckt före den 15 juli 1977, till vilket den hör
enligt följande.

1. Lanterna med certifikat av klass A eller B skall
vara försedd med glödlampa enligt bilaga 2 till
sjöfartsverkets kungörelse (SJÖFS 1977:12) om typprovning
av elektriska lanternor m. m.2 Runtlysande lanterna av
klass B får emellertid inte användas ombord i fartyg med
en längd över allt av 50 meter eller mera.

2. Lanterna med certifikat av klass C får användas
endast på fartyg med en längd över allt som understiger 7
meter vid fart i inre vatten tillhörigt svenskt, danskt,
norskt eller finskt sjöterritorium.

På fartyg med en längd understigande 20 meter och som
kölsträckts före den 15 juli 1981 får befintlig lanterna
av typ som typgodkänts av sjöfartsverket men saknar
märkning för typgodkännande användas om den överensstäm-
mer med den godkända typen.

Lanterna på fartyg med en längd understigande 12 meter
och som kölsträckts före den 15 juli 1981 skall. om ej
föreskrifterna ovan uppfyllts, på nationellt inre vatten
under mörker vara försedd med glödlampa med en

1 Kungörelsen omtryckt 1970:A 16 och ändrad SJÖFS
1977:13.
2 Kungörelsen (SJÖFS 1977:12) är omtryckt (SJÖFS 1981:16)
och intagen i författningshandboken under SFH 1.2.1.9.
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effekt av minst 10 watt samt ha en ljusöppning med en
höjd av 4 centimeter eller mer och en utvändig ljusdiame-
ter av 4.5 centimeter eller mer.3        

Denna kungörelse träder i kraft den 15 juli 1981.

KAJ JANÉRUS
Per Eriksson
(Sjöfartsinspektionen)

1 Kravet på utvändig linsdiameter innebar att linsens
bredd mätt utmed yttersidan av den rundade linsen skall
vara, på sidolanterna minst 44 mm, på topplanterna minst
88 mm och på akterlanterna minst 53 mm.
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