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Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg; 

beslutade den 4 mars 2015. 

Transportstyrelsen föreskriver1

dels att 1 kap. 1 § ska ha följande lydelse,  

 med stöd av 1 kap. 2 § förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg i fråga om styrelsens 
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot förorening 
från fartyg 

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 11 a kap., av följande lydelse. 

1 kap.  

1 §2

Föreskrifterna gäller inte för fartyg som används uteslutande för fritids-
ändamål, med följande undantag. 

 Dessa föreskrifter gäller, om inte annat anges, för fartyg inom Sveri-
ges sjöterritorium och ekonomiska zon och på svenskt fartyg inom andra 
vattenområden.  

– 11 kap. gäller för fartyg som används för fritidsändamål och som har en 
bruttodräktighet om 400 och däröver.  

– 11 a kap. gäller för fartyg som används för fritidsändamål och som har 
en bruttodräktighet under 400.  

 

 
1 Se Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett 
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och beträf-
fande föreskrifter för informationssamhällets tjänster. 
2 Motsvarar MARPOL 73/78 regel IV/2.1 och Helsingforskonventionen regel IV/5 A 
inklusive rekommendation 24/8. 

TSFS 2015:10 
Utkom från trycket 
den 11 mars 2015 

SJÖFART 

 



 

 
 

2 

TSFS 2015:10 

11 a kap. Toalettavfall från fartyg som används för 
fritidsändamål3

Omfattning 

   

1 § Enligt vad som sägs i 1 kap. 1 § ska detta kapitel tillämpas på fartyg 
som används för fritidsändamål och som har en bruttodräktighet under 400.  

Definitioner 

2 § I detta kapitel används de beteckningar som framgår av bilaga 1. 

Utsläppsbestämmelser 

Förbud mot utsläpp av toalettavfall 

3 §4

4 §

 Utsläpp av toalettavfall får inte ske inom Sveriges sjöterritorium.  
5

Undantag från förbudet att släppa ut toalettavfall 

 I de fall utsläpp av toalettavfall blandas med avfall eller avloppsvatten 
ska, utöver kraven i detta kapitel, de krav som i övrigt finns i dessa före-
skrifter om den typen av avfall vara uppfyllda. 

5 §6

1. utsläppet är nödvändigt för fartygets säkerhet eller för att rädda 
människoliv till sjöss, eller 

 Utsläpp av toalettavfall får, trots förbudet i 3 §, ske om: 

2. utsläppet är en följd av skada på fartyget eller dess utrustning, om alla 
rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits före och efter skadans uppkomst 
för att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet.  

6 § Fartyg byggda före 1965 som är K-märkta i enlighet med Statens 
maritima museers kriterier för K-märkning av fritidsbåtar får släppa ut 
toalettavfall om utsläppet sker minst en halv nautisk mil från närmaste land. 
Utsläppet ska dock alltid ske så långt från land som möjligt.  

7 § Transportstyrelsen kan medge undantag från förbudet i 3 § om det kan 
visas att toalettavfallet kan renas ombord på fartyget så att utsläpp kan ske 
utan att olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. 
___________ 

  

 
3 Motsvarar MARPOL 73/78 annex IV och Helsingforskonventionen regel IV/5-7 
inklusive berörda rekommendationer. 
4 Motsvarar MARPOL 73/78 regel IV/11.1 och Helsingforskonventionen annex IV 
genom rekommendation 24/8. 
5 Motsvarar MARPOL 73/78 regel IV/11.3 och Helsingforskonventionen annex IV 
genom rekommendation 24/8. 
6 Motsvarar MARPOL 73/78 regel IV/3 och Helsingforskonventionen regel IV/5.D. 
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Denna författning träder i kraft den 1 april 2015.  
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
MARIA ÅGREN 
 Lina Petersson 
 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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