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Konsekvensutredning av förslag om 
nytryck av Transportstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om transport av 
förpackat farligt gods på rorofartyg i 
Östersjön (Östersjöavtalet)   

Transportstyrelsens förslag: 

Att föreskrifterna som införlivar Östersjöavtalet revideras och publiceras 
som ett nytryck. 

Syftet med revideringen är att: 
– föreskrifterna ska följa Östersjöavtalets (Baltic MoU 2018) uppbyggnad, 
– rätta till ett antal fel i föreskrifterna, 
– införa en ny bestämmelse som innebär att vid nationella transporter kan de 
områden som inte är LWHA-områden anses som sådana då lämpliga 
väderförutsättningar råder under transporten. 
A. Allmänt 
1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen? 
Transport av förpackat farligt gods till sjöss regleras internationellt genom 
IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code). Koden är 
införlivad genom Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2015:66) om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden).  
Undantag från föreskrifterna kan medges, bland annat om man uppfyller 
kraven i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:131) 
om transport av förpackat farligt gods på rorofartyg i Östersjön (Östersjö-
avtalet). Detta är ett avtal mellan länderna runt Östersjön (Memorandum of 
Understanding for the Transport of Dangerous Goods on Ro-Ro Ships in the 
Baltic Sea), som tillkommit för att underlätta multimodala transporter. 
Avtalet innebär att reglerna i Myndigheten för Samhällsskydd och bered-
skaps föreskrifter om transport av farligt gods på väg respektive järnväg 
(ADR/RID) i vissa fall får tillämpas istället för IMDG-kodens krav.  
De ändringar av Östersjöavtalet som antogs vid Östersjökonferensen i april 
2017 och som ligger till grund för gällande Baltic MoU 2018 har införlivats 
genom ändringsföreskrifter till TSFS 2009:131.  

Problemet med gällande föreskrifter är att de inte följer Östersjöavtalets 
redaktionella uppbyggnad och därför har en mängd hänvisningar till 
originalavtalet kopplats till respektive paragraf i föreskrifterna. Detta 
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sammantaget medför att föreskrifterna är röriga och svårlästa. Det före-
kommer även en del sakfel, t.ex. i 1 kap. 5 § TSFS 2009:131 där det anges 
att stuvningsintyg ska upprättas för varje lastbärare. 

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 än de som anges i bilaga 1 till TSFS 2009:131 kan 
av behörig myndighet, d.v.s. Transportstyrelsen, anses vara LWHA-område 
om likvärdig säkerhet kan uppnås. I LWHA-områden kan vissa separerings-
krav mellan förpackningar i en lastbärare samt mellan lastbärare enligt 
IMDG-koden frångås. Kustbevakningen har vid farligt gods-tillsyn upp-
märksammat att vissa lättnader kopplade till LWHA-områden har tillämpats 
utan någon skriftlig dokumentation från den behöriga myndigheten. 
      

2. Vad ska uppnås? 
Föreskrifterna anpassas för att bli mer tydliga och lättlästa samt att de följer 
Östersjöavtalets uppbyggnad. Sakfel i nuvarande föreskrifter kommer också 
att rättas till.  

Vad gäller LWHA-områden ska det tydliggöras vilka andra områden, utöver 
de områden som framgår av bilaga 1 till TSFS 2009:131, som kan anses 
vara LWHA-områden. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 
Föreskrifterna förblir röriga, svårlästa och delvis felaktiga.  

Avseende LWHA-områden skulle det fortsatt vara otydligt för alla berörda 
vad Transportstyrelsen gör för bedömning avseende om ett område anses 
vara LWHA eller inte. 

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 
Vad gäller att anpassa föreskrifterna efter Östersjöavtalets uppbyggnad och 
att rätta till sakfel, har några andra alternativ som inte innebär reglering inte 
kunnat identifieras. 

 Avseende möjligheten för Transportstyrelsen som behörig myndighet att 
anse även andra områden än de som framgår av bilaga 1 till TSFS 2009:131 
som LWHA-områden har alternativ som inte innebär reglering övervägts. 
Ett alternativ är att manifestera Transportstyrelsens bedömning genom ett 
skriftligt ställningstagande som görs känt hos de som är berörda. Ett annat 
alternativ är att besluta om en s.k. ”enhetlig tillämpning”, som myndigheten 
kan använda sig av när det finns oklarheter i regelverk. 
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3.3 Regleringsalternativ 
Som behörig myndighet kan alltså Transportstyrelsen anse att andra 
områden till sjöss än sådana där den signifikanta våghöjden inte överskrider 
2,3 meter under mer än 10 procent av året, vara LWHA om likvärdig säker-
het kan uppnås. Detta kan ske genom en ny bestämmelse i nytrycket av 
TSFS 2009:131. Transportstyrelsens utgångspunkt är att ”likvärdig säker-
het” endast kan uppnås när det råder lämpliga väderförutsättningar och att 
det är befälhavaren som ska göra en sådan bedömning från fall till fall inför 
varje avgång. En annan utgångspunkt är att det inte går att peka ut olika 
geografiska vattenområden som generellt kan anses som LWHA-områden, 
utan bedömningen begränsas till att gälla vid nationella transporter, och när 
det råder lämpliga väderförhållanden. Vidare ska befälhavarens bedömning 
dokumenteras i syfte att den ska kunna bli föremål för kontroll. Därvid 
bedöms att likvärdig säkerhet kan uppnås. 

4. Vilka är berörda? 
Rederier som äger fartyg som transporterar farligt gods i fartområde C  
i Östersjön, inom område som inte är LWHA enligt bilaga 1 till 
TSFS 2009:131. Endast fartyg som går i nationell trafik omfattas. 
Transportstyrelsens bedömer att endast ett mycket litet antal rederier berörs. 

Tillsynsmyndigheten (Kustbevakningen) som ska granska bedömningarna 
gällande LWHA-områden. 

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 
X Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, 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. 

De rederier som önskar tillämpa föreskriftsändringen behöver upprätta 
rutiner för att säkerställa att denna typ av riskbedömning genomförs för 
aktuella fartyg inför varje resa. Resurser för framtagande av rutiner är en 
engångskostnad och själva bedömningen i sig antas inte medföra några 
direkt högre kostnader för rederierna. 

5.2 Medborgare 
Regleringen bedöms inte få några konsekvenser för medborgare. 
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5.3 Staten, regioner eller kommuner 
Regleringen bedöms inte få några konsekvenser för regioner, landsting och 
kommuner. 

Såsom tillsynsmyndighet berörs Kustbevakningen av ändringen vad gäller 
LWHA-områden, men effekterna för myndigheten bedöms bli små med 
beaktande av den kompetens som finns inom Kustbevakningens tillsyns-
organisation och då ytterligare tidskrävande arbetsuppgifter inte bedöms 
uppstå för inspektörerna. 

5.4 Miljö 
Regleringen bedöms inte få några konsekvenser för miljön. 

5.5 Externa effekter 
Regleringen bedöms inte medföra några externa effekter. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

En reglering genom införande av en ny bestämmelse vid nytryck av TSFS 
2009:131 bedöms vara det bästa alternativet eftersom det blir tydligare för 
alla berörda vad den behöriga myndigheten bedömer ska anses vara LWHA-
områden, jämfört med om bedömningen skulle göras i ett ställningstagande, 
som är av mer informell karaktär. Även med beaktande av att det ställs krav 
på befälhavare att göra en bedömning avseende om det föreligger lämpliga 
väderförutsättningar, anses en reglering genom föreskrift vara ett bättre 
alternativ jämfört ett informellt ställningstagande i frågan.  

Avseende beslut om ”enhetlig tillämpning”, bedöms detta inte vara det mest 
ändamålsenliga alternativet för det syfte som ska uppnås eftersom en 
”enhetlig tillämpning” beslutas för att de regelverk som ligger till grund för 
ärendehandläggningen inom sjö- och luftfartsavdelningen ska tolkas och 
tillämpas på ett enhetligt sätt inom avdelningen.  

Vad gäller att lägga ansvar för bedömningen om likvärdig säkerhet kan 
uppnås på befälhavaren istället för att peka ut ett specificerat geografiskt 
område, är det Transportstyrelsens bedömning att det endast är genom att en 
bedömning av väderförhållandena görs inför varje resa som likvärdig 
säkerhet kan uppnås i varje enskilt fall. Detta bedöms därför vara det bästa 
alternativet för att reglera LWHA-områden. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

15 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods. 
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8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Transport av farligt gods inom EU regleras genom ADR-, RID, och IMDG-
regelverken. Östersjöavtalet är en regional överenskommelse som anger de 
medverkande ländernas gemensamma tillämpning av de nationella undantag 
som får medges enligt IMDG-koden. Undantaget som regleras genom 
Östersjöavtalet meddelas för fem år i taget och tillkännages till övriga länder 
i världen genom särskild notifiering till IMO. Det reviderade Östersjöavtalet 
har notifierats i enlighet med dessa procedurer och regleringen 
överensstämmer således med EU-rättsliga och andra internationella regler. 

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

Ingen särskild hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraft-
trädande. Inget behov av speciella informationsinsatser har identifierats. 

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? 
Regleringen bedöms inte få någon påverkan på funktionsmålet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 
Regleringen bedöms inte få någon påverkan på hänsynsmålet i och med att 
föreskriftsändringen medför att likvärdig säkerhet ska uppnås. 
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C. Sammanställning av konsekvenser 
Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter (tkr) 
Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag - Tydligare 
regelverk utan 
sakfel. 
- Tydligare vad 
som ska gälla 
avseende 
LWHA-områden.  
- Vid fler 
nationella 
transporter av 
farligt gods kan 
vissa 
separeringskrav 
mellan 
förpackningar i 
en lastbärare 
samt mellan 
lastbärare enligt 
IMDG-koden 
frångås,  

- Nya rutiner 
behöver införas 
för den 
riskbedömning 
och 
dokumentation 
som krävs. 

  

Medborgare - -   

Staten m.fl.   Tydlighet för 
tillsynsmyndighe
ten vad den 
behöriga 
myndigheten 
anser ska vara 
LWHA-områden. 

Marginell effekt 
för 
tillsynsmyndighe
ten pga ändrat 
arbetssätt. 

  

Externa effekter  - -   

Totalt     

 

D. Samråd 
Enligt 19 § förordningen (2006:311) om transport av farligt gods ska samråd 
ske med berörda myndigheter, i detta fall Myndigheten för samhällsskydd- 
och beredskap samt Kustbevakningen. 

 

REMISS



  

  Datum Dnr/Beteckning 7 (7)  
2021-05-04 TSF 2019-67 
  
 

 

 
 

 
 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 
synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta oss: 
 
Helena Ejlerung 
helena.ejlerung@transportstyrelsen.se 
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