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Utkom från trycket
den 29 juli 1985

Sjöfartsverkets kungörelse
om godkännande av viss utbildning för förare
av fritidsskepp;
utfärdad den 25 juni 1985.
Sjöfartsverket
föreskriver
med
stöd
av
kungörelsen
(1970:344) om kompetenskrav för förare av större fritidsbåtar att följande utbildning kan godtas för förare av
fritidsskepp som avses i kungörelsen:
a. Genomgånget godkänt förhör enligt 13 § mom. 1.
b) förordningen (1936:315) angående befäl å svenska handelsfartyg m. m. (befälsförordningen).
b. Före den 1 januari 1971 avlagt godkänt prov som "inomskärsskeppare" eller "utomskärsskeppare" i Navigationssällskapets regi.
c. Vid marin utbildningsanstalt genomgången utbildning som
motsvarar lägst skepparexamen. Sådan utbildning framgår av
bilaga till denna kungörelse.
d. Avlagt godkänt prov för "kustskepparintyg" i Nämndens
för båtlivsutbildning regi.
e. Före den 1 oktober 1985 avlagt godkänt prov för "yachtskeppare III", teoretiska delen i Svenska Kryssarklubbens
regi.
Denna kungörelse träder i kraft den 1 oktober 1985, då
sjöfartsverkets kungörelse (1971:A1) om godkännande av viss
utbildning för förare av större fritidsbåtar skall upphöra
att gälla.
Med anledning av att sjöfartsverket den 1 oktober 1985
överlämnar administrationen av förarintyg för fritidsbåtar
till Nämnden för båtlivsutbildning upphör sjöfartsverkets
kungörelse (SJÖFS 1983:56) om förarintyg för fritidsbåtar
m.m. att gälla samma dag.
KAJ JANÉRUS
Bengt Erik Stenmark
(Sjöfartsinspektionen)
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Bilaga
Följande vid marinen genomgången utbildning godtas:
1.
Sjöofficer/regementsofficer, stam.
2.
Reservofficer, flottan, linje B.
3.
Underofficer/kompaniofficer, flottan, styrmanslinjen,
stam och reserv.
4.
Underbefäl, flottan, däcksmatroser, stam.
5.
Officer,
sjövärnskåren,
linjerna
motortorpedbåt,
röjdykare och svep.
6.
Underofficer/kompaniofficer, sjövärnskåren linje svep.
7.
Officer/regementsofficer, kustartilleriet, stam.
8.
Underofficer/kompaniofficer,
kustartilleriet,
minlinjen, stam.
9.
Underbefäl, kustartilleriet, minlinjen, stam.
10. Reservofficer, kustartilleriet, minlinjen.
11. Värnpliktig officer/regementsofficer, kustartilleriet,
minlinjen.
12. Värnpliktig
underofficer/kompaniofficer,
kustartilleriet, minlinjen.
13. Följande plutonbefälskurser, flottan; PB-SL sjö, PB-SL
sjö stri, PB-SB, PB-VB, PB-SVEP, PB-RÖJ, PB-UB, PB-UHA
och PB-UBJ.
14. Plutonbefälskurs, PB-båt, kustartilleriet.
15. Marinens officershögskola.

