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Utkom från trycket
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utfärdad den 18 november 2004.
Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:965) om behörigheter för sjöpersonal
dels att 2 kap. 1, 14, 20 och 29 §§ samt bilagan till förordningen skall ha
följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 19 a och
19 b §§, av följande lydelse.

2 kap.
1 § För att få behörighet enligt detta kapitel, med undantag för fartygsbefäl
klass VIII och maskinbefäl klass VIII, fordras godkänd utbildning vid högskola och praktik i den omfattning som anges i detta kapitel. För samtliga
behörigheter fordras personbevis som inte är äldre än tre månader samt läkarintyg som inte är äldre än två år som visar att de krav på syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkarintyg för sjöfolk
är uppfyllda.
Vid en ansökan om erkännande av utländska yrkesbehörigheter får sökanden, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är uppfyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den
stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myndighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.
Sjöfartsverket prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumentet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.
14 § Behörigheter för maskinbefäl och övrig maskinpersonal enligt denna
förordning är följande.
Sjöingenjör (I)
Maskinbefäl (klass II)
Maskinbefäl (klass III)
Maskinbefäl (klass IV)
Maskinbefäl (klass V)
Maskinbefäl (klass VI)
Maskinbefäl (klass VII)
Maskinbefäl (klass VIII)
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Motorman (Mtm)
Eldare (Eld)
Fartygselektriker (Ele)
19 a § För att få behörighet som maskinbefäl klass VI skall sökanden efter
att ha fått behörighet som maskinbefäl klass VII ha fullgjort minst 12 månaders tjänstgöring som maskinbefäl på fartyg med en maskinstyrka om lägst
400 kW.
19 b § För att få behörighet som maskinbefäl klass VII skall sökanden
1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med minst
400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i
maskinens och tillhörande hjälpsystems skötsel vad avser förebyggande och
avhjälpande underhåll, samt handhavandet av maskinrumsinstallationerna i
närfart eller vidsträcktare fart.
20 § För att få behörighet som maskinbefäl klass VIII skall sökanden
1. ha fullgjort godkänd utbildning, och
2. ha fullgjort minst 24 månaders maskinrumstjänstgöring, eller
3. ha fullgjort minst 48 månaders tjänstgöring på fartyg med minst
400 kW maskinstyrka utan särskild maskinrumsbemanning och då deltagit i
maskinens skötsel och handhavande i närfart eller vidsträcktare fart.
29 § Maskinrumstjänstgöring som utgör behörighetsvillkor för behörigheterna sjöingenjör och maskinbefäl klasserna II–VII skall till hälften fullgöras på ångfartyg och till hälften på motorfartyg. Den som tjänstgjort mindre än den föreskrivna tiden på ångfartyg eller motorfartyg men i övrigt uppfyller behörighetsvillkoren för någon av de nämnda behörigheterna får endast behörighet för tjänstgöring på ångfartyg eller motorfartyg.
1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005.
2. Ett behörighetsbevis som maskinbefäl klass VI som utfärdats före den
1 januari 2005 skall anses motsvara en behörighet som maskinbefäl
klass VIII.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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Maskinbefäl
Mask.styrka (kW)
750–1500
1501–3000
> 3000

1

Inre fart
Tch 1Fi
VII
VIII
IV
VIII
IV
V

Senaste lydelse 2003:443.

Fi
VIII
VIII
VIII

Närfart
Tch 1Fi
VI
VI
III
IV
I
II

Fi
VII
VII
V

Europafart
Tch 1Fi
III
VI
III
IV
I
II

Fi
VII
V
V

Oceanfart
Tch 1Fi
I
IV
I
IV
I
II

Fi
V
V
V
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