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Föreskrifter och allmänna råd  
om ändring i Sjöfartsverkets föreskrifter  
(SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd;  

beslutade den 22 oktober 2008. 

Sjöfartsverket föreskriver med stöd av 3, 4 och 9 §§ förordningen 
(2004:283) om sjöfartsskydd i fråga om verkets föreskrifter (SJÖFS 
2004:13) om sjöfartsskydd 

dels att i 5, 11, 14, 19, 21–25, 27, 31 och 33 §§ ordet ”Sjöfartsverket” ska 
bytas ut mot ”Transportstyrelsen”, 

dels att rubriken samt 16, 29 och 35 §§ i föreskrifterna ska ha följande 
lydelse, 

dels att det ska införas en ny paragraf, 36 §, samt närmast före 36 § en ny 
rubrik av följande lydelse, och  

beslutar följande allmänna råd.  
 
 

Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd 
(SJÖFS 2004:13) om sjöfartsskydd 
 
16 § Ändringar av en hamnanläggnings eller ett svenskt fartygs skydds-
plan ska godkännas av Transportstyrelsen om 

1. ändringen påverkar omfattningen av de åtgärder som specificeras i 
skyddsplanen, 

2. den ursprungliga skyddsplanen inte längre beskriver förhållandena på 
fartyget eller i hamnanläggningen,  

3. ändringen leder till förändring av utrustning som finns beskriven i 
skyddsplanen, eller 

4. namn och kontaktuppgifter på rederiets eller hamnanläggningens 
skyddschef ändras.  

 Allmänna råd 

 Följande kan föranleda ändring av en skyddsplan: 
  1. kraven enligt lagen (1998:958) om vilotid för sjömän kan inte 

upprätthållas och systemet måste anpassas,  
  2. fartygets bemanning ändras så att skyddsorganisationen på-

verkas, 
  3. arbetsspråket ändras ombord på fartyget, 
  4.  skyddsutredningen ändras, 
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  5. ny typ av sjöfartsskyddsutrustning installeras, som har annan 
prestanda, såsom räckvidd, synfält eller placering, 

  6. fartyget och/eller hamnanläggningen inför ett alternativt eller 
likvärdigt skyddsarrangemang. 

  7. hamnanläggningen avser ta emot andra fartygstyper än de som 
angivits i planen, 

  8. fartygstypen ändras, 
  9. fartyget byggs om,  
  10. sjöfartsskyddsutrustning ombord på fartyget avlägsnas, eller 
  11. fartyget ändrar trafikmönster. 

 
29 § Ansökan om att få en skyddsplan för en hamnanläggning godkänd 
ska inges till Transportstyrelsen. 

Till ansökan ska bifogas underlag till en skyddsutredning av hamn-
anläggningen och två exemplar av en skyddsplan för hamnanläggningen. 

 
35 § En hamnanläggning eller ett fartyg som ska undergå tillsyn enligt 
bestämmelserna i bilaga I eller bilaga II till förordning (EG) nr 725/2004 
eller enligt dessa föreskrifter ska erlägga avgift för detta i enlighet med 
reglerna i Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2008:94) om avgifter för 
tillsyn. 
 
 
Register 

36 § Ett svenskt fartyg ska förvara ombord samtliga de register som listas i 
regel 10 i bilaga II till förordning (EG) 725/2004 och som upprättats under 
de senaste tre åren. 
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2009. 
 
På Sjöfartsverkets vägnar 
 
PER NORDSTRÖM 
 Dan Sarenius 
 (Sjöfartsinspektionen) 
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