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Remissyttrande till förslag till Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 20XX:XX) om transport av förpackat farligt 
gods på roro-fartyg i Östersjön (Östersjöavtalet) 

SäkerhetsRådgivarna AB är mycket positiva att den redaktionella uppbyggnaden av 
Östersjöavtalet har påbörjats och vi har följande synpunkter på föreskriftsförslaget.  

3 § Särskild bedömning gällande LWHA 

Enligt definition av LWHA-område avses områden i Östersjön där den signifikanta 
våghöjden inte överskrider 2,3 meter under mer än 10 procent av året. Andra områden har 
enligt Östersjöavtalet kunnat anses som LWHA-område om likvärdig säkerhet uppnås. 
Sedan LWHA-områden infördes i Östersjöavtalet år 2002 har denna bedömning legat på 
respektive lands behöriga myndighet. Det innebär att Transportstyrelsen har mångårig 
erfarenhet av sådana bedömningar.  

Vi anser att ansvarsförskjutningen från Transportstyrelsen till en enskild person, fartygets 
befälhavare, inte är rimlig. Transportstyrelsen har bäst förutsättningar att kunna göra en 
helhetsbedömning om vad som krävs för att ett område ska anses kunna uppvisa samma 
säkerhet som ett LWHA-område. Om Transportstyrelsen behåller ansvaret att ge tillstånd 
har de också möjlighet att ompröva och revidera det samma. Det ger tydligare 
förutsättningar för verksamheten både för rederiet, avsändare och andra berörda aktörer.  

I Sverige är det främst turer till Gotland som hamnar i fartområde C i Östersjön och inom 
område som inte är LWHA enligt bilaga 1 till TSFS 2009:131. Gotland ligger dessutom 
enligt Stockholmsöverenskommelsen i ett område med den högsta signifikanta våghöjden i 
Östersjön. Vi är frågande till om enbart bedömning av ”lämpliga väderförutsättningar” 
räcker för att anse att likvärdig säkerhet kan uppnås som i ett LWHA-område. 

Ansvaret för att bedöma ”lämplig väderförutsättning” läggs i föreskriftsförslaget på fartygets 
befälhavare och måste bedömas inför varje avgång. Hur har Transportstyrelsen fastställt 
att befälhavare har kunskap att göra sådan bedömning och vilka parametrar ska de utgå 
ifrån? Finns det inom sjöfarten en definition av ”lämplig väderförutsättning”? Vår 
bedömning är att det är orimligt att ställa sådant krav på en befälhavare om det inte finns 
en tydlig definition med vad som anses med ”lämplig väderförutsättning”, särskilt med 
tanke på Gotland, som enligt internationell bedömning ligger i ett område med de tuffaste 
väderförutsättningar i Östersjön.  

Vi ser även problem med att bedömningen ska ske inför varje avgång. Det blir i princip 
omöjligt för ett rederi att hinna planera sin verksamhet och kommunicera till sina kunder om 
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vilka regler som gäller. Det som skiljer transport enligt Östersjöavtalet i ett LWHA-område 
jämfört med områden som inte är LWHA-område är att IMDG-kodens separeringskrav 
mellan lastbärare och vid samlastning av förpackningar i lastbärare frångås. Rederiets 
planering av separering mellan lastbärare ombord fartyget bör rimligtvis göras i god tid 
innan lastningen och inget man kan göra strax innan avgång. Om rederiets kunder ska 
frångå IMDG-kodens separationskrav inuti lastbärare så ska det också kommuniceras ut i 
mycket god tid. Om rederiet ändrar villkoren för samlastning inuti en lastbärare inför varje 
avgång blir det i praktiken omöjligt att frångå IMDG-kodens separationsregler och vad är 
då syftet med 3 §.  
 
Vidare ska befälhavarens bedömning dokumenteras i syfte att den ska kunna bli föremål 
för kontroll. Det framgår inte vad det är slags dokumentunderlag som krävs för att fastställa 
lämplig väderförutsättning. Om tillsynsmyndighet med hjälp av denna dokumentation ska 
kunna bedöma att likvärdig säkerhet kan uppnås som för LWHA-områden så behöver 
tillsynsmyndigheten veta vad man kontrollerar mot.  
 
I konsekvensbeskrivningen skriver Transportstyrelsen att tillsynsmyndigheten 
Kustbevakningen är de som ska granska befälhavarens bedömning gällande LWHA-
områden. Transportstyrelsen föreskriver Östersjöavtalet med stöd av 15 § förordningen  
(2006:11) om transport av farligt gods. Enligt 10 § i nämnda förordning är 
Transportstyrelsen tillsynsmyndighet för sjötransport och bör rimligtvis vara den myndighet 
som utövar tillsyn i denna fråga. Kustbevakningen, som tillsynsmyndighet i hamnars 
landområde, kan dock tillsyna efterlevnaden av bestämmelserna som får tillämpas i LWHA-
områden. Granskning om fartygets befälhavare gjort rätt eller fel bedömning av ”lämplig 
väderförutsättning” och tillhörande dokumentationsunderlag ligger dock enligt vår tolkning 
av lagstiftningen på Transportstyrelsen. Kustbevakningen kan enbart, på Transport-
styrelsens begäran, biträda vid tillsyn av sjötransporter. Transportstyrelsen bör därför 
revidera konsekvensbeskrivningen avseende punkt 5.3 då de baseras på fel 
tillsynsmyndighet. Vilka tillsynsresurser behöver Transportstyrelsen för att utöva tillsyn av 
ett sådant här upplägg? Vi ser också behov av regelbunden tillsyn om en sådan här viktig 
avvikelse från internationella regler läggs på fartygets befälhavare. 
 
Vår uppfattning är att 3 § stryks och att ansvaret kvarstår hos behörig myndighet i linje med 
de internationella bestämmelserna.  
 
 
4 § 
 
Vi noterar att föreskriftsförslaget inte har översatt sista meningen i Section 3 punkt 1 i Baltic 
MoU 2018, ” Subsection 3.4.5.5 of the IMDG Code needs not be applied if the cargo 
transport unit (CTU) is marked in accordance with section 10 (1) c) of this MoU”. Vad är 
anledningen att Transportstyrelsen väljer att ta bort denna mening i föreskriftsförslaget?  
 
 
5 § 
 
Vi noterar att föreskriftsförslaget inte har översatt andra meningen i Section 3 punkt 2 i 
Baltic MoU 2018, ”This information is not required for dangerous goods exempted by the 
IMDG Code.”. Vad är anledningen att Transportstyrelsen väljer att ta bort denna mening i 
föreskriftsförslaget?  
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6 § 
 
Vi noterar att föreskriftsförslaget inte har översatt inledande bisatsen ”Irrespective of 
special provision 961 of the IMDG Code,” från Section 3 punkt 3 i Baltic MoU 2018. Vad är 
anledningen att Transportstyrelsen väljer att ta bort denna bisats i föreskriftsförslaget?  
 
 
10 § 
 
Andra meningen i 10 § har fel meningsuppbyggnad och bör ändras till ”Tankar med öppna 
luftningssystem är inte tillåtna ombord på rorofartyg”. 
 
 
13 § punkt 3 
 
Vi rekommenderar att man ser över översättningen av sista meningen. Syftet bör vara att 
poängtera märkningen av lastbäraren och inte transportslaget. Nu ligger fokus mer på ”vid 
vägtransport” och ”vid järnvägstransport” än på lastbäraren. Några förslag på skrivelse:  
 

I samband med vägtransport ska skyltarna vara fästa fram- och baktill på 
lastbäraren och i samband med järnvägstransport ska skyltarna vara fästa 
på lastbärarens båda långsidor. 
 
I samband med vägtransport ska skyltarna placeras så att den ena är 
framtill och den andra baktill på lastbäraren. I samband med 
järnvägstransport ska skyltarna placeras på lastbärarens båda långsidor.  
 
Lastbärare ska märkas framtill och baktill i samband med vägtransport och 
på båda långsidor i samband med järnvägstransport. 
 
Skyltarna ska vara fästa fram- och baktill på lastbärare i samband med 
vägtransport och på lastbärarens båda långsidor i samband med 
järnvägstransport. 

 
 
17 §  
 
Hänvisningen ska ändras till 23 §. 
 
Tillägget “Packed together in accordance with the MoU” är i föreskriftsförslaget översatt till 
“Samlastat enligt Östersjöavtalet”. Enligt vår korrespondens med Transportstyrelsen per 
2021-04-16, avseende översättning av IMDG-koden till svenska, klargjorde 
Transportstyrelsen att tilläggsuppgifterna i IMDG-koden kommer vid en svensk 
översättning att stå kvar på engelska. Om detta är intentionen vid en svensk översättning 
av IMDG-koden bör samma regel gälla för Östersjöavtalet.  
 
I föreskriftsförslaget finns det idag inget stöd för att man kan skriva tillägget på annat språk 
än svenska så slutsatsen blir att tillägget ”Samlastat enligt Östersjöavtalet” ska vara på 
svenska för svenska rorofartyg och utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium.  
 
Det finns utrymme för internationell konsensus avseende språkkrav för tillägg i 
dokumentationen enligt Östersjöavtalet då det ser olika ut i de berörda länderna.  
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18 § punkt 1 a) och 2 
 
I 18 § punkt 1a) listas internationella koden för transport till sjöss av förpackat farligt gods 
(IMDG-koden) som obligatorisk dokumentation men i 18 § punkt 2 anges den svenska 
föreskriften (Östersjöavtalet) och inte MoU Baltic Sea. 
 
Enligt vår korrespondens med Transportstyrelsen per 2021-04-16, avseende översättning 
av IMDG-koden till svenska, klargjorde Transportstyrelsen att de svenska föreskrifterna, 
vari IMDG-koden kommer att vara översatt, kommer att vara gällande i Sverige och ska 
tillämpas av myndigheter och domstolar. Om man väljer att hänvisa till svenska 
Östersjöavtalet i 18 § bör man då inte även hänvisa till svenska föreskrifter (IMDG-koden)? 
 
För svenska rorofartyg i Östersjöområdet går det ställa krav på svenska föreskrifter som 
obligatorisk dokumentation. Man måste dock ta hänsyn till att föreskriftens 
tillämpningsområde även omfattar utländska rorofartyg på svenskt sjöterritorium i 
Östersjöområdet. Hur ska de förväntas ha svenska föreskrifter ombord fartyget?  
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
SäkerhetsRådgivarna AB 
 

 
Svetlana Borak 


