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Remiss 
Förslag till Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2022:XX) om transport till sjöss av förpackat farligt 
gods (IMDG-koden) 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Bakgrund till förslaget 
IMDG-koden (the International Maritime Dangerous Goods Code) är en 
internationellt tvingande överenskommelse för transport av förpackat farligt 
gods till sjöss, som ges ut i reviderad form vartannat år. En ny resolution, 
MSC.477(102), med ändringar till IMDG-koden, version 40, antogs den  
11 november 2020. Den träder i kraft den 1 juni 2022. 

I samband med införlivandet av version 40 har ett arbete gjorts med att 
översätta IMDG-koden till svenska för att brott mot koden ska kunna 
lagföras. Därför sker ett nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter om 
transport till sjöss av förpackat farligt gods. 

Förslagets innehåll i korthet 
Utöver att IMDG-koden nu översätts och införlivas i svensk rätt genom 
transformering innehåller förslaget även dessa ändringar: 

– De senaste ändringarna i IMDG-koden (version 40) införlivas.
– 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 tas bort.
– Några mindre redaktionella ändringar och uppdaterade hänvisningar görs.
Observera att föreskrifternas typografiska utformning inte är helt klar, bland
annat saknas innehållsförteckning och paginering (sidnumrering).
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Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft den 1 juni 2022.  
Förslaget i dess helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 
senast den 14 april 2022. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2021-48 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till: 

sjofart@transportstyrelsen.se 

eller till 

Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Helena Ragnarsson, handläggare farligt gods   
helena.ragnarsson@transportstyrelsen.se 
010-495 33 22 

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

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Helena Ragnarsson 
handläggare farligt gods 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
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Sändlista 
 

Sändlista, extern 

DGM Sverige 
Försvarsmakten 
Näringslivets Regelnämnd (NNR) 
Polismyndigheten 
RISE 
Sjöbefälsföreningen 
Sjöfartsverket 
Skärgårdsredarna 
Svensk Sjöfart 
Säkerhetsrådgivarna AB 
Trafikverket, Färjerederiet 
Transportjuristen Sverige AB 
 
Sändlista, intern 
Enheten för fartyg och sjövärdighet, SLf 
Sektionen för sjövärdighet, SLfv 
Sektionen för sjöfartstillsyn Norrköping, SLfN 
Sektionen för sjöfartstillsyn Göteborg/Malmö, SLfG 
Sektionen för sjöfartstillsyn Stockholm ,SLfS 
Sektionen för miljö, SLhm 
Juridiska sektionen för sjöfart, SLjs 
Sektionen för internationell samordning, SLji 
Infrastrukturenheten, SLi 
Sektionen för sjötrafik, SLis 
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