
 

 

1

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

beslutade den 24 november 2015. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 4 kap. 1 § förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg att 8 kap. 10 § och 
10 kap. 5 § styrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:96) om 
åtgärder mot förorening från fartyg ska ha följande lydelse. 

8 kap. 

10 § Ett fartyg lastat med last som betecknas som farlig eller skadlig ska 
ha en lastplan på en lättillgänglig plats ombord. Vilka laster som är farliga 
eller skadliga framgår av 

1. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:34) om transport till sjöss av 
skadliga flytande kemikalier i bulk (BCH-koden), 

2. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:35) om transport till sjöss av 
skadliga flytande kemikalier i bulk (IBC-koden). 

3. Sjöfartsverkets föreskrifter (SJÖFS 2006:36) om transport till sjöss av 
kondenserade gaser i bulk (IGC-koden), och 

4. Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till sjöss 
av förpackat farligt gods (IMDG-koden). 

På samma plats ombord ska underlag finnas för de beräkningar som kan 
behöva göras i samband med bärgning och med andra liknande åtgärder med 
fartyget. 

I underlaget för beräkningarna ska följande uppgifter finnas: 
1. Generalarrangemang av fartyget. 
2. Tankplaner. 
3. Hållfasthetsberäkningar av fartygsbalken för de lastfall som ingår i 

stabilitetsboken.  
4. Intaktstabilitetsberäkningar med gränskurvor för läckstabilitet. 

10 kap. 

5 § I Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2015:66) om transport till 
sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) finns detaljerade bestämmel-
ser om förpackning, märkning, etikettering, dokumentation, stuvning, 
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mängdbegränsningar och undantag för att förhindra eller reducera förore-
ning av den marina miljön med skadliga ämnen.  
___________ 

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2016. 
 

På Transportstyrelsens vägnar 
 
MARIA ÅGREN 
 Anna-Pia Johansson 
 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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