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Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter  
och allmänna råd (TSFS 2015:66) om transport 
till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden); 

beslutade den [DATUM ÅR]. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 8 § förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg, 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 
och 4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) samt 15 § förordningen 
(2006:311) om transport av farligt gods  

dels att 13 § ska upphöra att gälla, 
dels att 1 § ska ha följande lydelse 
dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a § ny 

rubrik av följande lydelse. 

1 § Dessa föreskrifter ska tillämpas vid transport till sjöss av förpackat 
farligt gods på alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjö-
territorium och på svenska fartyg som används till sjöfart utanför sjö-
territoriet. 

Dessa föreskrifter gäller inte för 
1. transporter med fritidsfartyg,
2. transporter med Försvarsmaktens örlogsfartyg, transporter som om-

fattas av 9 § lagen (2006:263) om transport av farligt gods eller transporter 
som avses i 4 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods, 

3. transporter av farliga ämnen som är avsedda för fartygets drift eller
arbetet ombord, samt 

4. transporter av farligt gods som passagerare medför, om detta gods är
förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett för egen användning samt 
att befälhavaren bedömer att godset, med hänsyn till dess specifika 
egenskaper, kan medföras utan att det medför en risk från säkerhets- eller 
miljösynpunkt. 

Tillämpning av föreskrift om inrikes transport i fartområde D och E 

2 a § Vid inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss i fartområde 
D och E får istället kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna 
råd (TSFS 2018:XX) om inrikes transport av förpackat farligt gods till sjöss 
i fartområde D och E tillämpas. 

TSFS 20[YY]:[XX] 
Utkom från trycket 
den [DATUM ÅR] 

SJÖFART 
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TSFS 20: 

___________ 

Denna författning träder i kraft den 2 april 2019. 
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
JONAS BJELFVENSTAM 
 Helena Ejlerung 
 (Sjö- och luftfart) 
 
 
 

 
 
 
 

 
Utgivare: Kristina Nilsson, Transportstyrelsen, Norrköping   ISSN 2000-1975 

Exte
rnr

em
iss


	Tillämpning av föreskrift om inrikes transport i fartområde D och E



