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TSFS 2022:58 
Utkom från trycket 
den 23 juni 2022 

SJÖFART 

 

Transportstyrelsens författningssamling  
 

Föreskrifter  
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter      
och allmänna råd (TSFS 2019:39) om transport av 
förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E 
samt på inre vattenvägar; 

beslutade den 1 juni 2022 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 2 kap. 1 § fartygssäkerhetsför-
ordningen (2003:438) samt 15 § förordningen (2006:311) om transport av 
farligt gods att 1–3 och 7 §§ styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2019:39) om transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och 
E samt på inre vattenvägar ska ha följande lydelse samt beslutar följande 
allmänna råd. 

 

1 § I dessa föreskrifter anges de krav som gäller vid transporter av för-
packat farligt gods till sjöss i fartområde D, fartområde E och på inre 
vattenvägar när transporterna inte utförs i enlighet med Transportstyrelsens 
föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods 
(IMDG-koden). 

Möjligheten att vid transporter som omfattas av IMDG-koden istället 
tillämpa dessa föreskrifter framgår av 5 § Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-
koden).  

2 § Dessa föreskrifter gäller transporter som omfattas av 1 § Transport-
styrelsens föreskrifter (TSFS 2022:52) om transport till sjöss av förpackat 
farligt gods (IMDG-koden) och som utförs i fartområde D, fartområde E eller 
på inre vattenvägar. 

3 § Vid denna typ av transport ska Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på väg 
och terräng (ADR-S) tillämpas. 

7 § På det transporterande fartyget ska finnas befattningshavare med rele-
vant utbildning i transport av farligt gods för att omedelbart kunna vidta 
effektiva åtgärder i händelse av olycka som medför risk för hälsa eller miljö. 
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Utbildningsintyg eller annan relevant dokumentation som verifierar den 
genomgångna utbildningen ska medföras vid transporten. 

Allmänna råd 
Relevant utbildning kan exempelvis vara grundkurs för förare enligt 
avsnitt 8.2 i bilaga B till Myndigheten för samhällsskydd och bered- 
skaps föreskrifter (MSBFS 2020:9) om transport av farligt gods på 
väg och i terräng.  
___________ 

 
Denna författning träder i kraft den 1 juli 2022.  

På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Helena Ragnarsson 
 (Sjö- och luftfart) 
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