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FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE FÖR FRITIDSBÅT 
GÄLLANDE DESIGN-, KONSTRUKTIONS- OCH BULLERKRAV 

Enligt direktiv 94/25/EG och 2003/44/EG vilka satts i kraft i Sverige genom Sjöfartsverkets 
föreskrifter (SJÖFS 2004:16) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar m.m. ändrade 

genom SJÖFS 2005:4 
 

 
Tillverkarens namn:         

Adress :         

Postnummer:        Ort:        Land:        
    

Namn på auktoriserad representant (om tillämpligt):        

Adress:         

Postnummer:       Ort:        Land:        
 
Namn på det anmälda organet som deltagit i kontrollen av konstruktion och tillverkning (om tillämpligt):        

Adress:         

Postnummer:       Ort:       Land:       ID nummer:       

EG-typintyg nummer:      Datum: (år/mån/dag)      /      /      
 
Namn på det anmälda organet som deltagit i kontrollen av bullerkraven (om tillämpligt):        

Adress:         

Postnummer:       Ort:       Land:        ID nummer:       
 
Använd modul för kontroll av konstruktion: A    Aa   B+C    B+D    B+E  B+F  G  H     
Använd modul för kontroll av buller:  A    Aa   G  H 
Andra direktiv som tillämpats:                
 
BESKRIVNING AV FRITIDSBÅTEN 
 Båtens ID nummer (CIN):  

Fritidsbåtens märke:       Typ och nummer:        

Båttyp: 
 segelbåt   motorbåt  
  uppblåsbar båt    
 annat (specificera):        
Skrovtyp: 
 enkelskrov  dubbelskrov 
 annat (specificera):        
Konstruktionsmaterial: 
 aluminium, aluminiumlegering plast, fiberarmerad plast 
 stål, stållegering  trä 
 annat (specificera):        
Designkategori:   A   B   C   D  
Motorstyrka:  Max. rekommenderad:      kW,  
  Installerad:      kW (om tillämpligt) 
Skrovlängd Lh:      m Skrovbredd  Bh:     m Djupgående T:     m 

Typ av huvudsaklig framdrivning: 
 segel  bensinmotor 
 dieselmotor  elektrisk motor 
 åror 
 annat (specificera):        
Motortyp: 
 utombord    inombord 
 z eller inu-drev utan inbyggt avgassystem 
 z eller inu-drev med inbyggt avgassystem  
 annat (specificera):        
Däck 
 däckad  delvis däckad 
 öppen 
 annat (specificera):      

 
Denna försäkran om överensstämmelse är utfärdad på tillverkarens eget ansvar. Jag försäkrar på uppdrag av tillverkaren att nämnda fritidsbåt uppfyller alla 
tillämpliga säkerhetskrav som de redovisat i detta dokument samt överensstämmer med det angivna EG-typintyget som utfärdats. 
  
 
Namn och verksamhet:      Namnunderskrift och titel:      
(identifiering av den person som är bemyndigad att skriva på för 
tillverkaren eller hans auktoriserade representant 
 

 

Ort och datum:  (år/månad/dag) _______________________________      /      /      
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 * Endast för båtar med inombordsmotor eller båtar med inu-drev utan inbyggt avgassystem.

Väsentliga säkerhetskrav  
(SJÖFS 2004:16 ändrad genom SJÖFS 2005:4) 
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Specificera 
(*: obligatoriska standarder) 

Allmänna krav (Kapitel 4)    EN ISO 8666:2002 * 

    Båtens ID nummer  (CIN)  (1 §)    EN ISO 10087:2006 * 

    Tillverkarskylt (2 §)  

    Skydd mot att falla överbord och åter ta sig ombord (4 §)  

    Synfält från huvudsaklig styrplats (5 §)  

    Ägarens instruktionsbok (3 §)  

Integritet, skrovstyrka och övriga 
konstruktionskrav (Kapitel 4)     

    Skrovstyrka (6 §)  

   Stabilitet och fribord (7 §)  

    Flytkraft och flytbarhet (8 §)  

    Öppningar i skrov, däck och överbyggnad (9 §)  

    Inträngande vatten (10 §)  

    Tillverkarens rekommenderade maximala last (11 §)  

    Stuvningsutrymme för livflottar (12 §)  

    Utrymning (13 §)  

    Ankring, förtöjning och bogsering (14 §)  

Manöveregenskaper (15 §)  

Motor och motorrum (16 §)     

    Inombordsmotor (16 §)  

    Ventilation (17 §)  

    Friliggande delar (18 §)  

    Utombordsmotor (19 §)  

Bränslesystem     

    Allmänt – bränslesystem (21 §)  

    Bränsletankar (22 §)  

Elektriska system (24 §)  

Styrsystem     

    Allmänt – styrsystem (25 §)  

    Nödutrustning (26 §)  

Gasanläggningar (27 §)  

Brandskydd     

    Allmänt – brandskydd (28 §)  

    Brandskyddsutrustning (29 §)  

Navigationsljus (30 §)  

Förebyggande av utsläpp (31 §)  

Avgasutsläpp (Kapitel 5) Se försäkran om överensstämmelse från motortillverkaren 

Buller (Kapitel 6)*  

    Bullerkrav (Kap. 6, 1 §)  

    Ägarens instruktionsbok (Kap. 6, 2 §)  
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