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Remiss av nytryck av Transportstyrelsens 
föreskrifter och allmänna råd TSFS 2019:XX  
om containersäkerhet 
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Föreskriften som föreslås införlivar olika ändringar som antagits 
internationellt och som berör de områden som tidigare reglerades av 
SJÖFS 1982:14. 

Förslagets innehåll i korthet 
 
• Nytryck av SJÖFS 1982:14. Förskriften reglerar förfaranden vid 

provning, inspektion, godkännande, kontroll och egenkontroll av 
containrar och grundas på konventionen ”International Convention for 
Safe Containers” (CSC), utgiven av International Maritime Organization 
(IMO). CSC-konventionen är tvingande och gäller för internationella 
transporter på väg, järnväg och sjö. 
Nytrycket omfattar grundföreskriften SJÖFS 1982:14 samt därpå 
följande 4 stycken ändringsföreskrifter samt ytterligare ändringar och 
tillägg kortfattat beskrivna nedan. 

• Ändringar relaterade till CSC-konventionen införlivas. 
× Förtydliganden och tillägg för godkännande av containrar vid 

provbelastning 
× Uppdatering om vad som ska anges på säkerhetsskylten 
× Ny bilaga om riktlinjer för framtagning av program för fortlöpande 

egenkontroll. 
• Redaktionella ändringar för att i görligaste mån följa strukturen i 

konventionen samt gjorda språkliga justeringar och vissa förtydliganden. 
 
Föreskriften planeras träda i kraft den 25 november 2019. 
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Föreskriften i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

 
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på föreskriften och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 22 
augusti 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2016-184 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas med e-post till: 
sjofart@transportstyrelsen.se  
 

eller med vanlig post till: 
 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Transportstyrelsen sammanställer och kommenterar de remissynpunkter 
som kommer in. Sammanställningen publiceras därefter på Transport-
styrelsens webbplats. Av sammanställningen kommer följande att framgå: 
vem som skickat in synpunkterna, själva synpunkterna och Transport-
styrelsens kommentarer. Innan sammanställningen publiceras görs en 
sekretessprövning, så att eventuella remissynpunkter som omfattas av 
sekretess inte publiceras. 

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Johan Troive, sakhandläggare 

Johan.Troive@transportstyrelsen.se  

Christine Vallhagen, jurist 

Christine.Vallhagen@transportstyrelsen.se 

 

Med vänlig hälsning 
 
 
Pernilla Wallin 
Enhetschef 
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Sändlista, extern 
ACL AB 
Föreningen Svensk Sjöfart 
Haplag-Lloyd (Sweden) AB 
IKEA 
Kustbevakningen 
Maersk Sverige AB 
MariTerm AB 
MCR AB - Mobile Container Repair 
MSC Sweden AB 
SEACO 
Sveriges Hamnar 
SWEDAC 
Tullverket 
TYA 
 
Sändlista, intern 
CSLjs 
CSLfN 
CSLfv 
CSLfG 
CSLfS 
Transportstyrelsen Järnväg 
Transportstyrelsen Väg 
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