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Remissyttrande till förslag till nytryck av Transportstyrelsens 
föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-
koden) 
 
SäkerhetsRådgivarna AB vill lämna följande remissyttrande på rubricerad remiss, dels på 
den inledande föreskriftstexten samt på bilagan som är en svensk översättning av den 
internationella IMDG-koden.  
 
Allmänt om svensk översättning av den internationella IMDG-koden 
 
Vi är fullt medvetna om Högsta domstolens anförande om att den straffrättsliga 
legalitetsprincipen inte är uppfylld om en straffbestämmelse, i sådana delar som är 
avgörande för en gärnings straffbarhet, inte är avfattad på svenska. Likaså att 
Åklagarmyndigheten drog slutsatsen om att det inte går att lagföra överträdelser av IMDG-
koden, då denna inte finns i svensk översättning, samt Riksåklagarens beslut i samma 
fråga. 
 
Den senaste svenska utgåvan av IMDG-koden, utgåva 36-12, hade så pass många 
redaktionella och översättningsfel att vi som utbildningsorganisation inte kunde använda 
den i våra utbildningar om sjötransport av farligt gods. Kursdeltagarna fick fel svar på sina 
övningsuppgifter när de löste dessa med den svenska IMDG-koden. Med detta som 
bakgrund och då vi visste att en ny svensk översättning av IMDG-koden var på gång, skrev 
vi 2021-04-14 ett brev till Transportstyrelsen med frågor inför denna nya översättning. I 
samband med detta remissyttrande väljer vi att ta med några av de frågor vi ställde och 
Transportstyrelsens svar: 
 
Fråga och svar A:  
 
SäkerhetsRådgivarna AB, fråga A: Hur säkerställer man att översättningen blir korrekt 
denna gång? Kommer den som genomför översättningen att ha kompetens inom farligt 
gods området så att de begrepp i den svenska översättningen av IMDG-koden är 
vedertagna inom området transport farligt gods? Kommer de tilläggsuppgifter som krävs i 
bl a godsdeklaration och märkning att stå kvar på engelska som IMDG-koden ställer krav 
på? 
 
Transportstyrelsen, svar A: Vi kommer såklart att göra det vi kan för att IMDG-koden ska 
implementeras på ett så korrekt sätt som möjligt. Vid översättning av de regelkrav som är 
gemensamma för IMDG och ADR ska i möjligaste mån den översättning av ADR till 
svenska som redan finns följas. Vad gäller fråga om tilläggsuppgifter i bl.a. godsdeklaration 
och märkning ska stå kvar på engelska, så kommer det att gälla även fortsättningsvis, 
oavsett omständigheten att IMDG-koden nu översätts till svenska. 
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Fråga och svar B:  
 
SäkerhetsRådgivarna AB, fråga B: Vilken föreskrift har tolkningsföreträde i svensk 
domstol om någon bryter mot reglerna för förpackat farligt gods till sjöss inom svenskt 
sjöterritorium, dvs den internationella IMDG-koden eller den svenska föreskriften med den 
svenska översättningen av IMDG-koden? 
 
Transportstyrelsen, svar B: I Sverige kommer det att vara de svenska föreskrifterna, vari 
IMDG-koden kommer att vara översatt, som är gällande, och som ska tillämpas av 
myndigheter och domstolar. Utgångspunkten är att översättningen till svenska helt ska 
motsvara det som framgår av den engelska originaltexten. 
 
 
Kommentar till remiss av föreskriften 
  
Föreskriften som ligger till remiss är på drygt 1100 sidor föreskriftstext. Det är en fysisk 
omöjlighet att korrekturläsa alla dessa sidor under utsatt remisstid. Vi har således gjort 
stickprovskontroller genom väl valda delar av remissen. Utfallet av dessa kontroller är allt 
annat än bra. Det visar språkliga fel, bakvända meningsuppbyggnader, översättningsfel 
och begrepp som blandas hur som helst. Resultatet blir en osammanhängande text som 
helt enkelt inte håller måttet. En normal användare, som inte har den engelska 
originaltexten vid sidan av eller kan den mer eller mindre utantill, tappar totalt bort sig i den 
svenska översättningen.  
 
Dessutom noterar vi att Transporstyrelsen lagt in egna ord, begrepp och texter i den 
svenska översättningen som inte finns i originaltexten. Detta innebär att Transportstyrelsen 
har gjort en egen tolkning av IMDG-kodens bestämmelser. Vidare måste det tydligt framgå 
när det är skrivelser som Transportstyrelsen lägger till och som inte finns i den engelska 
texten.  
 
Vi har en lång lista med konstigheter men inser att den enbart speglar de delar vi gjort 
stickprov i. Med det som bakgrund väljer vi att ge en mer generell feedback i detta 
remissyttrande. Alla de textmassor vi inte har gått igenom torde rimligtvis ha lika mycket 
konstigheter i sig. Vi ser det helt enkelt inte som lösning att Transportstyrelsen enbart rättar 
upp det vi har i vår långa lista och sedan anser sig vara nöjd med denna svenska IMDG-
kod.  
 
Vi är mycket oroade av faktumet att texterna är så bristfälliga då föreskriften ska tillämpas 
av myndigheter och domstolar. Är det riktigt illa så kanske någon döms för ett fel baserat 
på den svenska översättningen men där det är rätt i den engelska originalversionen. Det 
vore en rättslig skandal.  
 
Det kan inte vara rimligt och försvarbart att stressa fram en sådan här viktig föreskrift med 
någon/några handläggare på Transportstyrelsen och på så kort tid. Det är inte heller rimligt 
att förvänta sig att remissinstanser ska göra och klara av detta jobb. Tittar vi bara på de 
timmar vi lagt ner på stickprovskontroller så inser man hur tidskrävande detta arbete är. Då 
arbetar vi dessutom dagligen med den engelska IMDG-koden och likaså ADR-S och RID-S 
och är väl vana vid de begrepp som används i regelverken. 
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I bilaga 1 har vi lagt exempel på konstiga översättningar och andra felaktigheter samt specifika 
referenser vi vill lyfta med tillhörande kommentarer. 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
SäkerhetsRådgivarna AB 

 
Birgit Rönnecke   
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BILAGA 1 
 
Exempel på konstiga översättningar och felaktigheter 
 
 
Engelsk original 
text 

Översättningstext Kommentar 

”as amended” ”i dess ändrade lydelse” Bör vara ”med ändringar” 

”preclude” I vissa stycken översätter man med 
”hindra” i andra ”utesluta” 

”utesluta” är rätt 

”Non-dangerous 
goods” 

Ibland översätter man med ”ej farligt 
gods” och ibland med ”ofarligt gods”.  

Två vitt skilda översättningar 

”single 
packaging” 

I olika delar översatt som ”enskild 
förpackning” eller ”separat 
förpackning” eller ”enkelförpackning” 

"Enkelförpackning" är rätt, de andra 
förekommer inte i andra svenska 
bestämmelser för farligt gods, ADR-S och 
RID-S. Olika begrepp förvirrar en 
oerfaren läsare totalt särskilt som de inte 
finns definierade. Detta är ett typexempel 
på av problem med översättningen i 
denna remiss. Det gör texterna oerhört 
tunga att läsa. 

”appropriate” Översätts med ”rätt”  ”lämplig” eller ”tillämplig” beroende på 
sammanhang 

”viscous 
sustances” 

Ibland översatt som ”viskösa ämnen” 
och ibland som ”trögflytande ämnen” 

”Viskösa ämnen” är rätt 

”appendix” Översätts med ”tillägg” ”bilaga” är rätt översättning men blir ännu 
konstigare eftersom hela IMDG-koden är 
en bilaga till föreskriften. Hur ska man 
hänvisa till ”tillägg” när ordet tillägg finns 
hur många gånger som helst genom 
IMDG-koden? 

”divisions” Översätts som ”riskgrupp” ”Riskgrupp” är ok att använda för klass 1, 
men i denna översättning blir det hela 
konstigt när det även används i text inom 
klass 2 eller som ”riskgrupperna 5.1 och 
5.2”.  
 
Riskgrupp och riskgruppering används 
lite fritt överallt. 
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Specifika referenser vi vill lyfta med kommentarer 
 
Referens Föreskriftstext Kommentar 

Inledande 
föreskriftstext, 1§, 
andra stycket 

Föreskrifterna ska, i de delar det är 
relevant, tillämpas från och med att 
förpackat farligt gods som avses 
transporteras till sjöss har checkats 
in i en svensk hamnanläggning. 

Vi tycker generellt att det kan vara en bra 
skrivelse, men en definition av ”checkats in 
i en svensk hamnanläggning” bör göras. 
Alla Sveriges hamnar arbetar på olika sätt 
och det gör att detta måste förtydligas.  
 
Som kommentar har man i Göteborgs 
allmänna hamnföreskrifter tillämpat detta 
sedan 20 år. Det fungerar hyfsat i 
containerhamnar men lite sisådär i roro-
terminaler. Många chaufförer får sina 
storetiketter i samband med att de anmäler 
sig och ställer sig sedan på hamnplan och 
etiketterar.  

Inledande 
föreskriftstext, 1§, 
nuvarande 4. 
passagerare 

 I nuvarande föreskrift tas 4. Bort gällande 
passagerare som medför farligt gods i 
detaljhandelsförpackningar.  
 
Vi misstänker att detta kan bli ett stort 
problem då tillsynsmyndigheter hittar farligt 
gods i personbilar då de gör kontroll av 
annat.  

Inledande 
föreskriftstext, 4§ 
kopplat till 1§ 

Vid transport i enlighet med dessa 
föreskrifter ska reglerna i bilaga 1 
följas. Bilagan innehåller en svensk 
översättning av IMDG-koden, 
version 
40-20. 

Är det rimligt att kräva att bilaga 1 följs av 
”utländska fartyg inom Sveriges 
sjöterritorium”. Borde det inte stå alternativt 
kan den engelska IMDG-koden följas? 

Inledande 
föreskriftstext, 
10§ 

10 § Svenska fartyg som 
transporterar farligt gods ska ha 
läkemedel och medicinsk utrustning 
ombord enligt bilaga 2. 

Bilaga 2 finns inte med. 

5.3.2.4 Lastbärare som innehåller farligt 
gods endast i begränsade mängder 
ska märkas med storetiketter och 
märkning enligt 3.4.5.5. 

Här har man lagt till ett ”endast”. Detta är 
inte en översättning utan en omformulering 
av IMDG-kodens text. 

5.4.1.4.1.2 Officiell transportbenämning (proper 
shipping name) enligt 3.1.2, 
tillsammans med den tekniska 
benämningen inom parentes, enligt 
vad som är tillämpligt (se 3.1.2.8). 
Den officiella transportbenämningen 
samt den tekniska benämningen ska 
anges på engelska. 
 
 
 
 
 
 

Sista meningen är ett exempel på när 
Transportstyrelsen lagt till text som inte 
finns i den engelska IMDG-koden.  
Sådana här anmärkningar hör hemma i 
paragrafdelen. 
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Referens Föreskriftstext Kommentar 
5.4.1.4.1.3 Klassen eller, där sådan beteckning 

anges, riskgruppen för godset, för 
klass 1 inkluderande bokstaven för 
samhanteringsgruppen. Orden 
”Class” eller ”Division” får inkluderas 
före nummer för klass eller 
riskgrupp. 

Fullständigt obegripligt text. En 
översättning som inte fungerar.  

5.4.1.4.1.4 Beteckningar för sekundärfara/-faror 
eller riskgrupp(er), motsvarande den 
eller de etiketter för sekundärfara 
som krävs, ska, om de anges, 
skrivas in omedelbart efter klassen 
eller riskgruppen och omges av 
parentestecken. Orden ”Class” eller 
”Divison” får inkluderas före nummer 
för sekundärfara eller riskgrupp. 

Fullständigt obegripligt text. En 
översättning som inte fungerar. 

5.4.1.4.4 UN 1603, ETHYL BROMOACETATE 
6.1 (3) II (58°C c.c.) 
samt 
UN 1603, ETHYL 
BROMOACETATE, class 6.1, (class 
3), PG II, (58°C c.c.) 

Finns det någon rimlig anledning att man 
väljer andra exempel än i originaltexten när 
detta är en svensk översättning av 
orginaltexten? 

7.3.4.1 Typer av farligt gods som måste 
separeras från varandra enligt 
bestämmelserna i kapitel 7.2 får 
inte transporteras i samma 
lastbärare, med undantag för sådana 
typer av farligt gods som ska 
transporteras ”på avstånd från” 
varandra, vilka får transporteras i 
samma lastbärare efter 
godkännande av den behöriga 
myndigheten. I dessa fall ska en 
likvärdig säkerhetsstandard 
upprätthållas. 

Typer av? 

7.9.3 SP, Technical Research Institute of 
Sweden 
Box 857 
SE-501 15 Borås 
SVERIGE 
Telefon: +46 10 516 5000 
Fax: +46 33 135 520 
E-post: info@sp.se 
Webbplats: www.sp.se 

Här är översättningen korrekt men det kan 
vara läge att uppdatera till korrekt 
kontaktinformation, se www.rise.se 
(samt att i förlängningen även uppdatera 
mot IMO). Som anekdot har ni med RISE 
på sändlistan över remissinstanser.  

3.1.4.4 Ämnen Alla ämnen i kombination till UN nummer är 
skrivna på svenska, medan farligt gods 
listan är främst på engelska med svenska i 
parentes. Är det ett medvetet val? 

Farligt gods listan 
3.2, rubrikrad, 
Kolumn 9 och 
kolumn 11 

Bestämmelser Ska heta ”Särbestämmelser för 
förpackningen” i enlighet med 
förpackningsinstruktionerna i 4.1 
 
 
 

http://www.rise.se/
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Referens Föreskriftstext Kommentar 
Farligt gods listan 
3.2, rubrikrad, 
Kolumn 14 

Bestämmelser Ska heta ”Särbestämmelser för UN-tankar” 
i enlighet med 4.2.5.3 

Kapitel 3.3 Särbestämmelser Inkonsekvens gällande när en 
särbestämmelse har ett proper shipping 
name i sig. Ibland översätts det till svenska 
och ibland står de på engelska.  
 
Alla proper shipping name måste alltid 
finnas både på engelska och svenska så 
man har en möjlighet att söka upp 
ämnena/föremålen korrekt.  
 
Eventuella tillägg som krävs genom en 
särbestämmelse ska vara på engelska. 

Kapitel 3.3, SP 
900 

Transport av följande ämnen är 
förbjuden: 
AMMONIUMHYPOKLORIT 
AMMONIUMNITRAT benäget till 
självupphettning, tillräckligt för att 
initiera ett sönderfall 
AMMONIUMNITRITER och 
blandningar av en oorganisk nitrit 
med ett ammon- iumsalt 
KLORSYRA I VATTENLÖSNING 
med koncentration över 10 % 
ETYLNITRIT, ren 
CYANVÄTESYRA, 
VATTENLÖSNING (CYANVÄTE, 
VATTENLÖSNING) 
med mer än 20 % cyanväte 
KLORVÄTE, KYLD, FLYTANDE 
CYANVÄTE, LÖSNING I ALKOHOL 
med mer än 45 % cyanväte 
KVICKSILVEROXICYANID, ren 
METYLNITRIT 
PERKLORSYRA med över 75 
viktprocent syra 
SILVERPIKRAT, torrt eller fuktat 
med mindre än 30 vikt-% vatten 
ZINKAMMONIUMNITRIT 

Här räknar man upp förbjuda ämnen att 
transportera. En otroligt viktig 
särbestämmelse vid sjötransport. Här 
måste namnen vara både på svenska och 
engelska så ingen missar ämnena. 

3.4.5.5.1 Lastbärare som endast innehåller 
farligt gods i begränsade mängder 
behöver inte förses med storetiketter 
eller märkas i enlighet med 5.3.2.0 
och 5.3.2.1. De ska dock på lämpligt 
sätt vara märkta på utsidan med 
märkningen i 3.4.5.5.4. 

Här har man åter lagt in ordet endast. 
Problemet med ”endast” kommer att 
uppkomma då en lastbärare exempelvis 
innehåller ett kolli som begränsad mängd 
och resten icke farligt gods.  
 
 

Index Index Ämnena är alla enbart på svenska. 
Viktigt att listan även tar upp det engelska 
namnet, särskilt om man t ex letar upp ett 
ämne som är marine pollutant. 

 
 
 


