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  Enligt sändlista 

 
 

  
  

Transportstyrelsen     
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 
Besöksadress 
Olai kyrkogata 35, Norrköping 

Telefon 0771-503 503 Helena Ejlerung 
Enheten för fartyg och sjövärdighet 
Sektionen för sjövärdighet 
helena.ejlerung@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22 

Telefax 011-185 256 

    
transportstyrelsen.se 
sjofart@transportstyrelsen.se 
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Externremiss 
Förslag till ändring av TSFS 2015:66 om transport till 
sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) och 
nytryck av SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av 
förpackat farligt gods till sjöss i fartområde D och E 
Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
I dagsläget anges i föreskrifterna (TSFS 2015:66) om transport till sjöss av 
förpackat farligt gods (IMDG-koden) att Transportstyrelsen kan besluta om 
undantag från föreskrifterna för fartyg som uppfyller förutsättningarna för 
att i stället få tillämpa SJÖFS 2007:21 om inrikes transport av förpackat 
farligt gods till sjöss i fartområde D och E.  
 
För att ett fartyg ska få lov att tillämpa de förenklade reglerna i SJÖFS 
2007:21 anges att fartyget ska ha beviljats undantag av Transportstyrelsen.  

Förslagets innehåll i korthet 
Transportstyrelsens förslag innebär att det inte längre ska krävas något 
undantag från IMDG-föreskriften (TSFS 2015:66) för att i stället få välja att 
tillämpa föreskrifterna om transport av förpackat farligt gods i fartområde D 
och E samt på inre vattenvägar (nuvarande SJÖFS 2007:21). 

I samband med regelförenklingen upphävs Sjöfartsverkets föreskrifter och 
allmänna råd (SJÖFS 2007:21) och ges ut som nytryck i Transportstyrelsens 
författningssamling, TSFS. Den nya föreskriften utformas i större 
utsträckning med funktionsbaserade krav. 

Innebörden av begreppet ”handburet” i undantaget i TSFS 2015:66 för 
farligt gods som passagerare medför stryks.  
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 2 april 2019. 
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Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transporten. 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen 
tillhanda senast den 25 februari 2019. Vänligen ange vårt diarienummer               
TSF 2018-57 i svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:  
sjofart@transportstyrelsen.se 

 
eller till: 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfartsavdelningen 
601 73 Norrköping 

 
Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på Transporten.  

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

Helena Ejlerung, handläggare farligt gods 

helena.ejlerung@transportstyrelsen.se  

 

Christine Vallhagen, jurist 

christine.vallhagen@transportstyrelsen.se  

 

Med vänlig hälsning 

 

Pernilla Wallin, enhetschef 

Fartyg och sjövärdighet 
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Sändlista extern 
 
Svensk Sjöfart 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB 

Kustbevakningen 
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