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Remiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg 
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
Genom resolution MEPC 286(71) utnämndes Östersjön och Nordsjön till 
utsläppskontrollområden för kväve (NECA) vilket innebär att det gäller 
striktare utsläppsbestämmelser i dessa områden (Tier III) för fartyg byggda 
efter den 1 januari 2021. Resolutionen har införlivats i TSFS 2010:96, men 
det har därefter konstaterats att svenskt inre vatten inte omfattas av de 
striktare bestämmelserna. 

Förslagets innehåll i korthet 
För att få samma krav för kväveutsläpp inom hela det svenska territoriet 
görs ett tillägg i den befintliga bestämmelsen 13 kap. 24 § Transport-
styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg. 
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 juni 2022.  
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 
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Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och konsekvens-
utredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda senast den 
18 februari 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-103 i svaret. 

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

eller till 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de remiss-
synpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen och 
kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller sekretess-
belagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att publiceras.  

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

Caroline Petrini, miljöhandläggare 
caroline.petrini@transportstyrelsen.se 
010–495 32 50 

Christine Vallhagen, jurist 
christine.vallhagen@transportstyrelsen.se 
010–495 63 27 

Med vänlig hälsning 

Caroline Petrini 
Miljöhandläggare 

Sändlista 
Chalmers 
Kustbevakningen 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
Näringslivets transportråd  
Regelrådet 
Sjöfartshögskolan i Kalmar 
Sjöfartsverket 
Svensk Sjöfart 
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