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Rapport från den 40:e konferensen mellan 
avtalsparterna till Östersjöavtalet om transport 
av farligt gods på ro-ro-fartyg i Östersjöområdet 

 

 

Datum 
Plats 

 

17-18 maj 2022                                            
Hybridmöte (Tallinn, Estland)  

Svensk 
delegation 

Helena Ragnarsson, Transportstyrelsen                  
Christine Vallhagen, Transportstyrelsen 

  

  

Sammanfattning av viktigare händelser och resultat som 
uppnåddes under mötet: 

 Undantaget 1.1.3.1 (a) i ADR införs under avsnitt 3 ”Exempted 
dangerous goods”. Den maximala volymen brandfarlig vätska 
som får transporteras är 25 liter per fordon och storleken på 
behållare får inte överstiga 25 liter.     

 Stuvningstabellen i avsnitt 12(1) blir kvar i och med att 
konsensus gällande borttagande inte kunde nås.  

 

1. Öppnande/välkomnande 

Ordförande Kristjan Truu hälsade välkomna och öppnade mötet. 
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Deltagare från Danmark, Estland, Finland och Tyskland fanns på 

plats i Tallinn och deltagare från Sverige, Polen, Lettland och 

Tyskland deltog via länk. Litauen deltog inte på mötet varken på 

plats eller via länk. 

 

2. Godkännande av agendan 

Den preliminära agendan antogs. 

 

3. Förslag till ändringar av Östersjöavtalet 

a) I dagsläget finns inget undantag i Östersjöavtalet som gäller för 

privatpersoner som transporterar farligt gods för personligt bruk, 

hushållsbruk eller för sport och fritid. Ett sådant undantag finns i 

ADR och Danmark föreslår nu att detta undantag införs även i 

Östersjöavtalet. 

Danmarks förslag (DEN 01) innebär att två nya punkter läggs till 

under avsnitt 3 ”Excempted dangerous goods” i Östersjöavtalet. 

Dessa handlar om att undantaget 1.1.3.1 (a) i ADR införs och i 

tillägg till detta föreslås för transport av brandfarliga vätskor att 

rederierna genom en riskbedömning som ska bestämma maximal 

volym som får transporteras. Dock maximalt den volym som 

gäller i ADR d v s 240 liter. 

”(3) By derogation from the provisions of the IMDG Code, 

dangerous goods may be exempted in accordance with chapter 

1.1.3.1(a) of the ADR, provided that the maximum quantity of 

flammable liquids carried by a private individual is decided on 

the basis of a risk assessment carried out by the shipping 

company, however not exceeding the maximum quantity stated in 

ADR 1.1.3.1 (a).  

(4) The risk assessment shall as a minimum contain elements 

handling the specific vessel and operational conditions, the 

length, duration and nature of the voyage, as well as seasonal 

impact such as increased transport of private individuals. The 

risk assessment must give clear instructions to the master on how 

to ensure compliance with ADR chapter 1.1.3.1 (a) and any 

limitations from the shipping company. [It is not the intent that 

the risk assessment shall be approved or accepted by the Flag 

State or Baltic MoU member states.” 
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Efter inledande diskussioner var deltagarna överens om att även 

om det inte är tillåtet för privatpersoner att transportera farligt 

gods enligt nuvarande Östersjöavtal genomförs ändå denna typ 

av transporter regelbundet och därför finns ett behov av att 

reglera detta.  

Många olika synpunkter framlades och efter en lång diskussion 

kom majoriteten av deltagarna till slutsatsen att kravet på 

riskbedömning vid transport av brandfarliga vätskor skulle bli 

för krångligt och väsentligt öka den administrativa bördan för 

rederierna.  

Man enades istället om att vid transport av brandfarliga vätskor 

införa en maximal volym på 25 liter per fordon och där storleken 

på behållare inte får överstiga 25 liter.    

Det diskuterades även om det skulle vara tillåtet för passagerare 

att bära ombord 25 liter brandfarlig vätska för hand, men mötet 

kom fram till att passagerare utan fordon inte omfattas av 

Östersjöavtalet. 

Den nya punktens lydelse blir: 

”(3) By derogation from the provisions of the IMDG Code, 
dangerous goods may be exempted in accordance with 
chapter 1.1.3.1(a) of the ADR, provided that  the  maximum 
quantity of flammable liquids in receptacle(-s) carried by 
private  individual(-s) is  no more than 25 litres per vehicle in total. 
Maximum size of receptacle shall not exceed 25 litres.” 

Nuvarande punkt 3 ändras därmed till punkt 4. 

b) Tysklands förslag (DEU 01) innebär att stuvningstabellen i 

avsnitt 12(1) i Östersjöavtalet tas bort och att stuvning därmed 

ska ske enligt reglerna i IMDG-koden, men att lättnaden med                   

1 passagerare per 1 meter av fartygets längd kvarstår. 

Förslaget om borttagande av stuvningstabellen började 

diskuteras redan vid den 36:e Östersjökonferensen och bygger 

ursprungligen på ett förslag från Danmark. 

Konsensus kunde inte nås i frågan i och med att flera deltagande 

länder motsatte sig förslaget. Anledningen till detta är att om 

stuvningstabellen tas bort kommer vissa UN-nummer (t ex. 1203 

och 2211) inte längre vara tillåtna för transport ombord på 

passagerarfartyg med fler än 25 passagerare eller 1 passagerare 

per 1 meter av fartygets längd. 
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Om detta problem tas om hand finns dock inget principiellt 

motstånd mot att stuvningstabellen tas bort. 

Tyskland vidarebefordrade data till deltagande länder över vilka 

UN-nummer som inte längre kommer att vara tillåtna att 

transportera på passagerarfartyg om stuvningstabellen tas bort. 

Mötet enades om att deltagande länder vidarebefordrar denna 

data till intressenter i branschen för att på så sätt fånga upp vilka 

UN-nummer som innebär problem i respektive land.  

Tyskland och intresserade länder kommer därefter att samarbeta 

och diskutera fram hur man ska gå vidare för att eventuellt 

inkomma med ett förslag om ändring av avsnitt 12 till nästa 

konferens.  

Sverige ifrågasatte varför sekundärfaror inte beaktas i 

stuvningstabellen. Tyskland informerade om att sekundärfaror 

inte kan beaktas i nuvarande stuvningstabell, eftersom 

sekundärfaror inte tilldelas någon förpackningsgrupp. 

 

4. Kontroller enligt Östersjöavtalet 

Polen presenterade resultaten från de koordinerade kontrollerna 

genomförda under 2020 och 2021. Finland redovisade muntligt 

resultaten från sina kontroller genomförda 2019 och 2020. 

Resultaten noterades. Polen informerade om att resultaten för 

kontroller genomförda 2022 ska mailas till Mariusz Fryska 

(mfryska@ums.gov.pl). 

  

5. Nästa konferens/ korrespondensgrupp 

Enligt turordningen i Annex 2 är det Litauens tur att anordna nästa 

konferens. I och med att ingen representant från Litauen deltog på 

mötet kom därför frågan till Sverige som står därefter i tur. Sveriges 

representant meddelade att man inte hade planerat att stå som värd, 

men förutsåg dock inga problem med att påta sig värdskapet för 

nästa konferens. 

Mötet kom överens om att konferensen ska äga rum under våren 

2024.  

 

 

mailto:mfryska@ums.gov.pl
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6. Övriga frågor 

a) Kontaktinformationen i avsnitt 15 uppdaterades för Danmark, 

Estland, Finland, Tyskland, Litauen och Polen.  

b) Ändringar av i Östersjöavtalet: Ändringar i ADR, RID och 

IMDG beaktades och Östersjöavtalet ändrades i enlighet med 

dessa regelverk. Ändringar som man kom överens om vid det 

38:e mötet i Stettin, Polen och den 39:e korrespondensgruppen 

som anordnades av Finland införlivas i Tallinn-versionen av 

Östersjöavtalet. 

c) Redaktionella ändringar:                                                               

I avsnitt 3 2) ersattes hänvisningen till 1.1.3.1 (b) ”b” med ”c”, 

eftersom 1.1.3.1 (b) har tagits bort från ADR. 

I paragraf 13 i Annex 2 ersätts ordet ”section” med ordet 

”paragraph”, eftersom intentionen med paragraf 13 från början var 

att referera till paragraf 5 i Annex 2. 

 

7. Ikraftträdande och notifiering 

Det reviderade Östersjöavtalet kommer att träda i kraft 1 januari 

2023, under förutsättning att Litauen inte inkommer med 

invändningar mot det beslutade samarbetsavtalet senast fyra veckor 

efter mottagandet av rapporten. 

Estland kommer att distribuera det reviderade Östersjöavtalet till 

IMO:s, UNECE:S och OTIF:s sekretariat.  
 

8. Godkännande av rapporten 

Rapporten godkändes. 

 

 

 


