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Konsekvensutredning av Transportstyrelsens 
föreskrifter om transport till sjöss av förpackat 
farligt gods (IMDG-koden) – nytryck 
Transportstyrelsens förslag: 
De nuvarande föreskrifterna om transport till sjöss av förpackat farligt gods 
(TSFS 2015:66), genom vilka IMDG-koden införlivas, upphävs och ersätts 
av nya föreskrifter samt bilagor. 

Ändringarna innefattar följande: 
– De senaste ändringarna i IMDG-koden (version 40) införlivas i svensk
rätt.

– IMDG-koden översätts till svenska och införlivandesättet ändras från
inkorporering till transformering.

– En bestämmelse om att reglerna ska tillämpas från och med incheckning
vid en svensk hamnanläggning införs.

– Undantaget för transporter av farligt gods, förpackat för detaljhandels-
försäljning, som passagerare medför i nuvarande 1 § punkt 4 tas bort.

– Några mindre redaktionella ändringar och uppdaterade hänvisningar görs.

A. Allmänt
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?
IMDG-koden (the International Maritime Dangerous Goods Code) är en
internationellt tvingande överenskommelse för transport av förpackat farligt
gods till sjöss. Koden syftar till att säkerställa att transporter av farligt gods
som kan orsaka skador på människor, djur, miljö eller egendom om det inte
hanteras korrekt, sker på ett säkert sätt.

(A) Ändringar av IMDG-koden
IMDG-koden uppdateras kontinuerligt för att anpassas till utvecklingen på
området, med exempelvis nya produkter, ändrade riskbedömningar och
ändrade eller nya hanteringskrav. Ändringar av IMDG-koden beslutas av
MSC (Maritime Safety Committe) vartannat år. En ny IMO-resolution
MSC.477(102) med ändringar till IMDG-koden, version 40, antogs den
11 november 2020. Den träder i kraft internationellt den 1 juni 2022.
Version 39 är införlivad i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
(TSFS 2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-
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koden). En sammanfattning av de viktigaste ändringarna till IMDG-koden 
som har beslutats till version 40 finns i bilaga till denna konsekvens-
utredning.  

(B) Fråga om översättning och införlivandemetod 
Fram till dess att nuvarande föreskrifter beslutades (TSFS 2015:66) 
införlivades IMDG-koden i svensk rätt genom transformering, vilket 
innebär att innehållet i den internationella överenskommelsen förs över till 
föreskrifter som skrivs på svenska. Eftersom IMDG-koden är mycket 
omfattande och av övervägande teknisk karaktär behölls den ursprungliga 
systematiken och texten, översatt till svenska, lades som en bilaga.  

Vid nytryck av föreskrifterna i samband med införlivande av version 37 av 
IMDG-koden, bytte dock Transportstyrelsen införlivandemetod till att 
inkorporera IMDG-koden i svensk rätt. Detta innebär att man föreskriver att 
överenskommelsen ska gälla som svensk författning och om överenskom-
melsen är skriven på ett främmande språk, är det den utländska texten som 
blir gällande rätt. Enligt 14 § fjärde stycket lagen (1976:633) om kungör-
ande av lagar och andra författningar gäller dock som huvudregel att, vid 
inkorporering av en internationell överenskommelse som saknar svensk 
autentisk text, ska den kungöras tillsammans med en svensk översättning. 
Undantag gäller om det finns särskilda skäl att utelämna en svensk över-
sättning. Inför beslut om nuvarande föreskrifter (TSFS 2015:66) bedömdes 
särskilda skäl föreligga, varför IMDG-koden inte kungjordes tillsammans 
med en svensk översättning. 

Högsta domstolen har i NJA 2019 s. 577 angående den straffrättsliga legali-
tetsprincipen anfört bl.a. att de krav som följer av denna princip inte är upp-
fyllda om en straffbestämmelse i sådana delar som är avgörande för en 
gärnings straffbarhet inte är avfattad på svenska. Detta prejudicerande 
avgörande har därefter föranlett Åklagarmyndigheten att dra slutsatsen att 
det inte finns förutsättningar att lagföra överträdelser av IMDG-regelverket, 
då denna inte finns i svensk översättning. Därför inleder inte Åklagar-
myndigheten förundersökning angående brott mot lagen om transport av 
farligt gods i den mån IMDG-koden berörs. Detta har slagits fast av Riks-
åklagaren i beslut den 17 juni 2020 (ärende AMR-3739-20). Det som är 
problemet är alltså att i nuläget, när IMDG-koden inte är översatt till 
svenska, så kan straffbestämmelserna inte tillämpas eftersom det strider mot 
legalitetsprincipen. 

(C) Tillämpning i hamns landområde 
I en dom vid Gotlands tingsrätt meddelad den 27 augusti 2018, mål nr B 
578-18, ogillades ett åtal som avsåg misstänkta brott mot lagen (2006:263) 
om transport av farligt gods, då en person inte följt vissa bestämmelser i 
TSFS 2015:66. Detta motiverades med att de brott som åklagaren gjort 
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gällande var begångna vid transport till sjöss, men att lastbilen aldrig kört 
ombord på färjan utan stoppats i Visby hamn. Tingsrätten bedömde att 
termen sjötransport borde ges en, till den tilltalades fördel, strikt tolkning. 
Det påpekades även att det inte hade framkommit att den tilltalade efter 
incheckning varit förhindrad att välja att vända utan att åka ombord på 
färjan och han har därmed inte idkat sjötransport. 

Transportstyrelsen konstaterar att begreppet sjötransport inte närmare defi-
nieras i lagen om transport av farligt gods eller i dess förarbeten. Vidare 
anges i Transportstyrelsens nuvarande föreskrifter att de ska tillämpas vid 
”transporter till sjöss” och därmed bör reglerna vid en strikt tolkning endast 
tillämpas när det farliga godset befinner sig till sjöss.  

Enligt 10 § första stycket p 3 förordningen (2006:311) om transport av 
farligt gods ska Kustbevakningen utöva tillsyn över gods i hamnars land-
områden som är avsett för vidare transport. Problemet som uppstår med en 
strikt tolkning av begreppet ”transport till sjöss”, blir att Kust-bevakningens 
tillsyn blir meningslös då IMDG-regelverket inte gäller förrän fartyget har 
lämnat hamn. Det kan i detta sammanhang påpekas att tillsyn över IMDG-
regelverket bl.a. av praktiska skäl såväl som av resursskäl inte utförs när ett 
fartyg rent faktiskt befinner sig till sjöss, så därför är Kustbevakningens 
tillsyn som utförs efter incheckning vid en svensk hamn i princip den enda 
tillsynen som utförs av IMDG-regelverket. 

(D) Undantag för passagerares detaljhandelsförpackade farliga gods 
I nuvarande reglering finns ett undantag i 1 § punkt 4, vari anges att 
föreskrifterna inte gäller transporter av farligt gods som passagerare medför, 
om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett för egen 
användning och under förutsättning att befälhavaren har bedömt att godset 
kan medföras utan risk för säkerhet och miljö. Något sådant undantag finns 
det emellertid inte stöd för enligt IMDG-koden, vilket innebär att nuvarande 
föreskrift om undantag inte införlivar den internationella överenskommelsen 
korrekt, utan går utöver de internationellt beslutade bestämmelserna. 

(E) Redaktionella ändringar och hänvisningar 
Hänvisning görs till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps före-
skrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng som inte längre är 
gällande, utan har ersatts av nyare föreskrifter. Vidare är ömsesidighets-
bestämmelsen inte formulerad på det sätt som är den senast kända version 
som kommissionen förespråkar. I övrigt återfinns definitionsbestämmelsen 
relativt långt ner i nuvarande föreskrifter. 

 

REMISS



  

  Datum Dnr/Beteckning 4 (13)  
2022-03-07 TSF 2021-48 
  

 
 

 
 

 
 

2. Vad ska uppnås? 
(A) Ändringar av IMDG-koden 
Den senaste versionen av IMDG-koden ska införlivas i svensk författning, i 
syfte att ändringarna ska bli gällande i svensk rätt. 

(B) Fråga om översättning och införlivandemetod 
Syftet med detta föreskriftsarbete är att se till så att IMDG-koden införlivas 
i svensk rätt på sådant sätt att bestämmelserna kan ligga till grund för 
tillämpning av straffbestämmelserna. Med andra ord ska införlivandet leva 
upp till kraven som gäller enligt legalitetsprincipen.  

(C) Tillämpning i hamns landområde 
Det som ska uppnås är att se till så att regelverket ska tillämpas redan efter 
att farligt gods har checkats in i en svensk hamn, så att Kustbevakningens 
tillsyn blir meningsfull. 

(D) Undantag för passagerares detaljhandelsförpackade farliga gods 
Målet är att införliva IMDG-koden korrekt i de svenska föreskrifterna. 

(E) Redaktionella ändringar och hänvisningar 
Vissa mindre redaktionella ändringar ska göras för att förbättra före-skrift-
erna, hänvisningar till Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps före-
skrifter om transport av farligt gods på väg och i terräng ska uppdateras och 
ömsesidighetsbestämmelsen uppdateras. Eftersom dessa ändringar inte kom-
mer att få några konsekvenser för användarna kommer de inte att redovisas 
ytterligare i denna konsekvensutredning. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
(A) Ändringar av IMDG-koden 
Om ingenting görs skulle Sverige ha den äldre versionen av IMDG-koden i 
kraft samtidigt som övriga länder efter 1 juni 2022 kommer att tillämpa 
version 40 av IMDG-koden. Detta skulle innebära problem för de som ska  
tillämpa regelverket samtidigt som det innebär att Sverige bryter mot sina 
internationella åtaganden att införliva de antagna ändringarna till IMDG-
koden. 

(B) Fråga om översättning och införlivandemetod 
Om problemet inte löses, d.v.s. om IMDG-koden fortsätter att vara 
inkorporerad i nationell rätt utan att översättas, så får det till följd att det 
även fortsättningsvis inte kommer att vara möjligt att enligt de straffrättsliga 
bestämmelserna i lagen om transport av farligt gods fälla någon till ansvar 
för brott som har begåtts mot IMDG-regelverket. 
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(C) Tillämpning i hamns landområde 
Effekten av att inte göra något skulle vara att Kustbevakningens tillsyn i 
hamn över att farligt gods-bestämmelserna som gäller till sjöss följs i 
princip skulle vara verkningslös, eftersom det inte skulle vara möjligt med 
någon typ av påföljd. Detta skulle vara negativt för att åstadkomma ökad 
regelefterlevnad. 

(D) Undantag för passagerares detaljhandelsförpackade farliga gods 
Om ingenting görs för att lösa problematiken att undantaget inte är i 
enlighet med IMDG-koden, får det till effekt att Sverige även fortsätt-
ningsvis brister i sina internationella åtaganden. För enskilda får det till följd 
att man som passagerare fortsatt kan medföra farligt gods som är detalj-
handelsförpackat (under förutsättning att det är för eget bruk och att befäl-
havaren bedömer att det kan medföras) utan att omfattas av reglerna om 
farligt gods. 

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
Det har inte identifierats några alternativ som inte innebär reglering för att 
åstadkomma vad vi vill uppnå i fråga om punkterna A-C. Vad gäller 
punkten D är det enda sättet att uppnå syftet att vi tar bort en reglering som 
inte har stöd i IMDG-koden. Några regleringsalternativ blir därför inte 
aktuella för punkt D. 

3.3 Regleringsalternativ 
(A) Ändringar av IMDG-koden 
Det bedöms inte finns några andra regleringsalternativ vad gäller att införa 
den senaste versionen av IMDG-koden i nationell rätt, än att detta måste ske 
genom att införa bestämmelserna i Transportstyrelsens föreskrifter om tran-
sport till sjöss av förpackat farligt gods. 

Ändringarna som har införts i IMDG-koden liknar till stor del de ändringar 
som har införts i ADR- och RID-regelverken, gällande transport av farligt 
gods på väg och järnväg, och som har utretts i Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps (MSB) konsekvensutredning till MSBFS 2020:9. 

(B) Fråga om översättning och införlivandemetod 
För att lösa problemet med att bestämmelserna i nuläget inte kan ligga till 
grund för tillämpning av straffbestämmelserna finns bara ett alternativ och 
det är att översätta IMDG-koden till svenska. 

Vad gäller införlivandemetod finns två möjligheter när det gäller att inför-
liva en internationell överenskommelse i nationell rätt, genom inkorporering 
eller transformering. Det finns inga allmänna bestämmelser om på vilket sätt 
internationellt antagna regler ska införlivas i svensk rätt. I praxis har meto-
derna transformering och inkorporering använts och båda metoderna anses 
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godtagbara från konstitutionell synpunkt. Vad gäller IMDG-koden har den 
tidigare införlivats genom transformering, men från och med TSFS 2015:66 
införlivas IMDG-koden genom att koden inkorporeras i svensk rätt utan att 
tillsammans med den engelska texten kungöra en svensk översättning.  

Transformering, innebär att innehållet i överenskommelsen förs över till 
föreskrifter som skrivs på svenska. Det är då dessa svenska föreskrifter som 
är gällande rätt. Vid inkorporering föreskrivs genom en författning att öve-
renskommelsen eller de bestämmelser som är relevanta direkt ska gälla i 
Sverige. Om överenskommelsen skrivs på ett främmande språk, blir den 
utländska texten vid inkorporeringen gällande rätt. 

Riksdagen har uttalat att om en överenskommelse saknar svensk autentisk 
text, bör huvudregeln vara att transformeringsmetoden ska användas. När 
särskilda skäl talar för det, exempelvis när reglerna huvudsakligen riktar sig 
till myndigheter eller till särskilda grupper av enskilda för vilka det inte kan 
antas innebära några svårigheter att ta del av texten i överenskommelsen, 
kan emellertid även inkorporeringsmetoden godtas.1 

Transportstyrelsen bedömer att det alternativ som är att föredra är det som 
ska vara huvudregeln i ett fall som detta, nämligen att införliva IMDG-
koden genom transformeringsmetoden. Detta är som sagt den metod som 
användes fram till 2015 och den metod som MSB använder för att införliva 
motsvarande regelverk för transporter av farligt gods på väg och i terräng.  

(C) Tillämpning i hamns landområde 
Det bedöms bara finnas ett regleringsalternativ för att möjliggöra att Kust-
bevakningens tillsyn i hamn blir meningsfull och det är att genom att införa 
en verkställighetsföreskrift om att IMDG-regelverket i de delar som är 
relevanta, ska tillämpas från och med att förpackat farligt gods som avses 
transporteras till sjöss har checkats in i en svensk hamnanläggning.  

4. Vilka är berörda? 
De föreslagna föreskrifterna berör verksamheter/aktörer i Sverige som är 
delaktiga i transport av farligt gods till sjöss. Hit räknas bland annat avsän-
dare, mottagare, tillverkare av förpackningar och tankar samt transportörer. 
Alla som ingår i transportkedjan har ett ansvar att tillämpa regelverket. 
Även om det inte går att beräkna så kan det alltså antas vara ett mycket stort 
antal företag som ska känna till IMDG-regelverket och som kan komma att 
beröras av de aktuella ändringarna.  

De flesta som i sin verksamhet avsänder eller utför transporter av farligt 
gods är skyldiga att ha en eller flera säkerhetsrådgivare. Säkerhetsrådgiv-
arna ska se till att företagen följer bestämmelserna och vidtar de åtgärder 
                                                 
1 Ds 1998:43 Myndigheternas föreskrifter, bilaga 4, s. 200. 
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som krävs för att förebygga olyckor i samband med transport av farligt 
gods. Säkerhetsrådgivarna berörs således när IMDG-regelverket ändras, 
eftersom de måste ha kännedom om ändringarna och vad de innebär för de 
företag som de stöttar. 

Föreslagna föreskrifter berör till viss del även Kustbevakningen som utövar 
tillsyn över transport av farligt gods i hamnars landområden, vilka utpekas i 
10 § i förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1          Företag 
( X  ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  

 

(   ) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

(A) Ändringar av IMDG-koden 
IMDG-regelverket uppdateras med tvåårsintervall vilket gör att branschen 
kan antas ha rutin på att sätta sig in i sådana ändringar och kontinuerligt 
anpassa sig till de nya versionerna av regelverket. 

Transportstyrelsen har ingen möjlighet att uppskatta kostnader som 
ändringar i IMDG-koden medför, då det inte är känt 
• hur många företag som berörs, eller 
• vilka ämnen, mängder eller typ av produktinneslutningar som används. 

Dessa uppgifter är inte heller möjliga att få fram från branschorganisationer 
då alla företag inte är anslutna till sådana organisationer. Det kan dock 
konstateras att den nu aktuella nya versionen av IMDG-koden inte inne-
håller några ändringar som bedöms leda till ökade kostnader eller ökad 
tidsåtgång för företag.  

Säkerhetsrådgivarens arbete med att för ett företags räkning gå igenom 
relevanta regeländringar kan enligt uppgift från företrädare för säkerhets-
rådgivarbranschen beräknas ta några timmar i anspråk. De utbildningar som 
säkerhetsrådgivarna håller med företagen hålls kontinuerligt, i allmänhet 
varje eller vartannat år, och har endast undantagsvis direkt samband med att 
reglerna har ändrats.  

En administrativ kostnad som möjligen kan uppkomma för vissa företag är 
att rutiner och dokumentation som företaget använder för sin hantering av 
farligt gods behöver uppdateras på vissa punkter för att inbegripa ändring-
arna. Det är svårt att uppskatta kostnaden för sådana uppdateringar, då 
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företag har olika lösningar samt då det är helt och hållet är företagsspecifikt 
hur mycket som måste ändras och huruvida kompetensen att revidera rele-
vanta bestämmelser finns inom företaget eller inte. Uppskattningsvis är det 
fråga om maximalt några timmars arbete för med att föra in de ändringar 
som berör den typ av transporter som ett genomsnittligt företag är involverat 
i. Det bör påpekas att motsvarande tidsåtgång skulle bli aktuell även om 
ändringarna i IMDG-koden inte införlivas nationellt. Arbetet med att 
jämföra och hålla isär vilka regler som gäller internationellt respektive 
nationellt skulle bli mer tidskrävande än när samma regler gäller överallt. 

Sammanfattningsvis bedömer Transportstyrelsen att ändringarna är av sådan 
detaljjusterande karaktär att de inte medför några nämnvärda ekonomiska 
konsekvenser för de företag som berörs. 

(B) Fråga om översättning och införlivandemetod 
Införlivande av IMDG-koden genom att använda transformeringsmetoden 
innebär att det är den svenska översättningen som kommer att gälla som 
svensk rätt. När det gäller frågan om vilken införlivandemetod som används 
för IMDG-koden är detta inte en fråga som har någon påverkan på de krav 
som företagen har att rätta sig efter. Det är istället en fråga av hur man rent 
praktiskt använder sig av de publikationer som innehåller regelverket och 
huruvida en ändrad införlivandemetod har någon påverkan på företagens 
möjlighet att veta och kunna kontrollera vilka regler som gäller för just 
deras verksamhet. 

Eftersom det är företagens säkerhetsrådgivare som har till uppgift att för 
företagens (inklusive rederiernas/fartygens) räkning ha koll på regelverket 
och som ska kunna lämna instruktioner och råd till dessa, är det denna typ 
av företag som främst berörs av huruvida IMDG-koden inkorporeras eller 
om den tillhandahålls som en svensk översättning genom transformerings-
metoden. Transportstyrelsen bedömer att det innebär ingen eller marginellt 
ökad tidsåtgång för säkerhetsrådgivarna att övergå till att tillämpa den 
svenska översättningen av IMDG-koden, eftersom den helt följer IMDG-
kodens systematik. 

(C) Tillämpning i hamns landområde 
Denna bestämmelse medför för de transportföretag som berörs att dessa 
måste se till så att t.ex. märkning av det farliga godset som är avsett för 
vidare transport till sjöss är på plats redan efter att fartyget checkat in i en 
svensk hamnanläggning och att har de transportdokument som krävs enligt 
IMDG-regelverket. Detta torde inte medföra några konsekvenser eftersom 
om man följer regelverket, så är det en självklarhet att ha detta ordnat redan 
i samband med incheckning vi hamnanläggningen.  
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(D) Undantag för passagerares detaljhandelsförpackade farliga gods 
I och med att undantaget för transporter av farligt gods som passagerare 
medför, om detta gods är förpackat för detaljhandelsförsäljning och avsett 
för egen användning och under förutsättning att befälhavaren har bedömt att 
godset kan medföras utan risk för säkerhet och miljö, tas bort ställer det 
högre krav på rederierna att själva ta ansvar för att informera passagerare 
om vilka regler som gäller för det gods som medförs ombord. Tidåtgången 
för detta bedöms vara mycket liten. 

5.2 Medborgare 
Vad gäller punkt B blir IMDG-koden mer tillgänglig och lättare att ta till sig 
för medborgarna genom att den nu kommer vara gällande i svensk 
översättning. 

5.3 Staten, regioner eller landsting och kommuner 
För tillsynsmyndigheter och rättsvårdande myndigheter innebär IMDG-
kodens översättning till svenska att straffbestämmelserna återigen kan 
tillämpas.  

För Transportstyrelsen kommer arbetet med att översätta IMDG-koden leda 
till ökade kostnader. Myndighetens föreskriftsarbete finansieras med skatte-
anslag. Arbetet med att bearbeta och konsolidera texten till den svenska 
utgåvan har inte kunnat omhändertas helt av Transportstyrelsens egen perso-
nal, utan det har i samband med dessa föreskriftsarbeten varit nödvändigt att 
köpa in konsulthjälp motsvarande ca 300 000 kronor. Eftersom koden dess-
utom uppdateras vartannat år är det fråga om ett återkommande resurs-
behov. Dessa uppdateringar kommer att omhändertas av Transportstyrelsens 
egen personal med följden att föreskriftsarbetena för att införliva nya 
versioner av IMDG-koden kommer att vara något mer resurskrävande.   

I och med införandet av bestämmelsen att reglerna ska tillämpas från och 
med att det farliga godset checkats in vid en svensk hamnanläggning kan 
tillsynsmyndigheten i hamnars landområden genomföra en mer meningsfull 
tillsyn jämfört med tidigare där IMDG-reglerna började gälla först ombord 
på fartyget. 

Personal hos de myndigheter som bedriver tillsyn över tillämpningen av 
föreskrifterna bedöms ha ett utbildningsbehov av ca en arbetsdag för att 
sätta sig in i ändringarna i version 40. 

5.4 Externa effekter 
Ändringarna bedöms inte få externa effekter annat än att de regelbundna 
ändringarna i IMDG-koden bidrar till ett allt säkrare transportsystem för 
förpackat farligt gods. 
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6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

Vad gäller punkt B finns alternativet att inkorporera den engelska original-
versionen av IMDG-koden och tillsammans med denna kungöra en svensk 
översättning. Följden av det alternativet skulle vara att den engelska versi-
onen skulle vara gällande rätt och att det som skulle vara föremål för kun-
görelsen skulle vara väldigt omfångsrikt, då IMDG-koden är runt 1 000 si-
dor. Tillsammans med den svenska översättning skulle det därför vara fråga 
om ca 2 000 sidor. För att undvika detta bedömer Transportstyrelsen att det 
är ett bättre alternativ att införliva IMDG-koden genom transformerings-
metoden. Därtill kommer att detta är den metod som användes fram till 2015 
och den metod som MSB använder för att införliva motsvarande regelverk 
för transporter av farligt gods på väg och i terräng. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Transportstyrelsens beslutanderätt grundar sig på följande bemyndiganden: 
– 15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods  
– 2 kap. 1 § och 3 kap. 2 och 4 §§ fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) 
– 4 kap. 8 § förordningen (1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Regleringen överensstämmer till fullo med IMDG-koden som fastslagits av 
IMO. EU-rättslig reglering saknas för transporter av förpackat farligt gods 
till sjöss, varför förslaget inte strider mot gemenskapsrätten. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

Det internationella regelverket träder i kraft den 1 juni 2022. De svenska 
föreskrifterna bör träda i kraft vid samma tidpunkt. 
 
Information om ändringsföreskriften kommer att publiceras på Transport-
styrelsens webbplats. 
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B. Transportpolitisk måluppfyllelse 
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 
Version 40-20 av IMDG-koden bedöms inte få någon påverkan på 
funktionsmålet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Intentionen med arbetet inom IMO för att utveckla IMDG-koden går i linje 
med hänsynsmålet. 

 

C. Företag 
Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbets-
förutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konse-
kvenser för företag beskrivs därför under punkt 5.1. 
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D. Sammanställning av konsekvenser 
Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 
Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Harmoniserat 
regelverk 

  Viss tidsåtgång för 
uppdateringar av rutiner 
och dokumentation 
Utbildningsbehov för 
säkerhetsrådgivare samt 
personer delaktiga vid 
transport av farligt gods 

  Passagerares 
detaljhandels- 
förpackade 
farliga gods 
undantas inte. 

 Ev. mycket liten 
tidsåtgång för att 
informera passagerare. 

 Mer tillgängliga 
bestämmelser 
på svenska. 

   

Staten m.fl.   Effektivare 
tillsyn 

  Straffbestämmelserna 
kan börja tillämpas. 
Definierad avgränsning 
mellan väg- och sjö-
regelverken. 
Utbildningsbehov för 
personal som bedriver 
tillsyn över tillämpningen 
av föreskrifterna. 

Externa effekter  Säkrare 
regelverk 

   

Totalt    Övervägande positiva 
konsekvenser 

 

E. Samråd 
Av 19 § andra stycket förordningen (2006:311) om transport av farligt gods 
framgår att innan föreskrifter meddelas med stöd av lagen (2006:263) om 
transport av farligt gods ska samråd ske med berörda myndigheter. I detta 
fall bedömer Transportstyrelsen att samråd ska ske med Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap samt Kustbevakningen. Vidare ska Natur-
vårdsverket samt Havs- och vattenmyndigheten höras ifråga om föreskrifter 
som meddelas med stöd av 4 kap. 8 § förordningen (1980:789) om åtgärder 
mot förening från fartyg. 
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Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 
 
Helena Ragnarsson, sakhandläggare farligt gods 
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22 

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

REMISS


	Konsekvensutredning av Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) – nytryck
	A. Allmänt
	1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?
	2. Vad ska uppnås?
	3. Vilka är lösningsalternativen?
	3.1 Effekter om ingenting görs?
	3.2 Alternativ som inte innebär reglering
	3.3 Regleringsalternativ

	4. Vilka är berörda?
	5. Vilka konsekvenser medför regleringen?
	5.1          Företag
	5.2 Medborgare
	5.3 Staten, regioner eller landsting och kommuner
	5.4 Externa effekter

	6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till regleringen och varför anses regleringen vara det bästa alternativet?
	7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens beslutanderätt på?
	8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller andra internationella regler?
	9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och finns det behov av speciella informationsinsatser?

	B. Transportpolitisk måluppfyllelse
	10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet?
	11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet?

	C. Företag
	D. Sammanställning av konsekvenser
	E. Samråd



