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

TSFS 2016:9
Utkom från trycket
den 8 mars 2016

SJÖFART

beslutade den 3 mars 2016.
Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 1 kap. 2 § förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg att 11 kap. 3 och 6 §§
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot
förorening från fartyg ska ha följande lydelse.

11 kap.
3§

I detta kapitel används följande definitioner.

existerande
fartyg

fartyg som inte definieras som nytt fartyg i detta kapitel

existerande
passagerarfartyg

passagerarfartyg som inte är ett fartyg för vilket
byggnadskontrakt tecknats eller, om byggnadskontrakt
saknas, som är kölsträckt eller befinner sig på
motsvarande byggnadsstadium den 1 januari 2019 eller
vilket levereras minst två år efter 1 januari 2019

IMO

den internationella sjöfartsorganisationen (International
Maritime Organization)
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
6 § Toalettavfall från passagerarfartyg får, trots det generella utsläppsförbudet i 4 §, släppas ut inom ett specialområde under förutsättning att
fartyget har en godkänd reningsanläggning i drift, för vilken Transportstyrelsen har utfärdat ett certifikat om uppfyllelse av de driftskrav som det
hänvisas till 9 a § i detta kapitel, och utsläppen inte ger upphov till synliga,
flytande fasta partiklar eller missfärgar det omgivande vattnet.
Första stycket gäller för nya passagerarfartyg från och med den 1 januari
2019, och för existerande passagerarfartyg från och med den 1 januari 2021.
Med nytt passagerarfartyg i denna paragraf avses ett fartyg
– för vilket byggnadskontrakt tecknats eller, om byggnadskontrakt
saknas, vilket är kölsträckt eller befinner sig på motsvarande byggnadsstadium den 1 januari 2019, eller
– vilket levereras minst två år efter 1 januari 2019.
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Denna författning träder i kraft den 8 mars 2016.
På Transportstyrelsens vägnar
MARIA ÅGREN
Karin Fransson
(Sjö- och luftfartsavdelningen)
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