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Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg2
dels att 1 kap. 2 §, 3 kap. 4, 5 och 11 §§, 9 kap. 1–3 och 5 §§ samt rubriken till 3 kap. skall ha följande lydelse,
dels att det i förordningen skall införas två nya paragrafer, 3 kap. 12 och
13 §§, av följande lydelse.

1 kap.
2 §3 Föreskrifter som avses i 1 kap. 3 § lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg meddelas av Sjöfartsverket.
Sjöfartsverket meddelar också föreskrifter om vad som vid tillämpningen
av denna förordning förstås med hamn, rent barlastvatten, rent länsvatten
och kemikalietankfartyg.

3 kap. Mottagning av avfall från fartyg
4 §4 Finner Sjöfartsverket att anordningar för mottagning av förorenat barlast- och tankspolvatten behövs även på andra platser än vad som sägs i
3 kap. 1 § första stycket lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg, samt 3 kap. 2 och 3 §§ denna förordning, får verket meddela föreskrifter om detta. Sjöfartsverket får då även meddela föreskrifter om vem
som svarar för dessa anordningar.
5 §5 Mottagningsanordningar för annat avfall från fartyg än förorenat barlast- och tankspolvatten skall finnas i alla hamnar.
I de hamnar där hamnavgift eller motsvarande generell avgift tas ut för utnyttjande av hamnen ansvarar den som tar ut avgiften för att mottagningsanordningar finns tillgängliga och uppfyller de krav som ställs i denna förord-
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ning eller i föreskrifter som meddelats med stöd av denna förordning. I
övriga hamnar ansvarar fastighetsägaren för mottagningsanordningarna.
11 §6 Föreskrifter enligt 3 kap. 7 § samt 8 § 2 och 3 lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg meddelas av Sjöfartsverket.
Sjöfartsverket prövar om en mottagningsanordning motsvarar de föreskrifter om utformning och drift som verket har meddelat med stöd av första
stycket.
Om tillstånds- och anmälningsplikt i fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar finns bestämmelser i 9 kap. miljöbalken och förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
12 § Innan ett fartyg avgår från en svensk hamn skall det till en mottagningsanordning avlämna allt sådant avfall som härrör från eller i övrigt står i
samband med fartygets drift och som det är förbjudet att släppa ut. Sjöfartsverket får meddela närmare föreskrifter om denna skyldighet. Sjöfartsverket
får även meddela föreskrifter om skyldigheten att avlämna lastrester.
13 § Den som ansvarar för en mottagningsanordning skall efter samråd
med kommunen upprätta en avfallshanteringsplan. Sjöfartsverket får meddela närmare föreskrifter om sådana planer.

9 kap.
1 §7 Sjöfartsverket får föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från
de bestämmelser som anges i 2 kap. 2 § första stycket, 3 kap. 1 § första
stycket eller 3 kap. 5 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg i annat hänseende än som anges i denna förordning eller från bestämmelserna i 3 kap. 2, 3, 5, 12 och 13 §§ eller 5 kap. 1 och 2 §§ förordningen.
När undantag meddelas får särskilda villkor föreskrivas.
2 §8 Lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg är tillämplig
på svenska statsfartyg som inte används i affärsdrift. Svenska örlogsfartyg
undantas dock från tillämpningen av 4–6 kap. samt 7 kap. 4–11 §§ lagen.
I fråga om örlogsfartyg meddelar Försvarsmakten i stället för Sjöfartsverket
1. föreskrifter som anges i 2 kap. denna förordning,
2. beslut i frågor som anges i 9 kap. 1 § denna förordning, när det gäller
undantag från bestämmelsen i 2 kap. 2 § första stycket lagen om åtgärder
mot förorening från fartyg.
I fråga om mottagnings- och behandlingsanordningar som uteslutande används av örlogsfartyg meddelar Försvarsmakten i stället för Sjöfartsverket
1. beslut i frågor som anges i 3 kap. denna förordning,
2. beslut i frågor som anges i 9 kap. 1 § denna förordning, när det gäller
undantag från bestämmelserna i 3 kap. 1 § första stycket lagen om åtgärder
mot förorening från fartyg eller 3 kap. 2, 3 eller 5 § denna förordning.
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3 §9 Beslut som meddelas av Sjöfartsverket med stöd av denna förordning
skall meddelas efter samråd med
1. Naturvårdsverket, i fråga om,
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 1 kap. 2 §, 2 kap., 3 kap. 2 § andra stycket, 7 §, 8 §, 11 § första stycket i fråga om anordningarnas utformning och drift eller 13 §, 4 kap. 1 eller 8 §,
b) medgivande som lämnas med stöd av 3 kap. 1 §,
c) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, dock ej såvitt avser
undantag från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,
2. Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen, i fråga om
a) föreskrifter som meddelas med stöd av 5 kap. 4 §,
b) undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §, såvitt avser undantag
från bestämmelserna i 5 kap. 1 eller 2 §,
3. Kustbevakningen och Naturvårdsverket samt, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet, Försvarsmakten, i fråga om föreskrifter som
meddelas med stöd av 7 kap. 1 §,
4. Försvarsmakten, Kustbevakningen, Sveriges meteorologiska och
hydrologiska institut, Luftfartsverket, Fiskeriverket och Naturvårdsverket,
i fråga om föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 1 lagen (1980:424) om åtgärder mot
förorening från fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,
5. Kustbevakningen och Naturvårdsverket, i fråga om
a) föreskrifter enligt 7 kap. 3 § 2 lagen om åtgärder mot förorening från
fartyg som meddelas med stöd av 7 kap. 2 §,
b) beslut om samråd som avses i 7 kap. 4 § andra stycket,
c) föreskrifter som avses i 7 kap. 7 §,
6. Försvarsmakten, om det behövs med hänsyn till ärendets beskaffenhet,
i fråga om föreskrifter som meddelas med stöd av 3 kap. 11–13 §§ eller
undantag som föreskrivs med stöd av 9 kap. 1 §.
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5 §10 När föreskrifter meddelas och undantag medges med stöd av denna
förordning skall i tillämpliga delar iakttas
1. sådana bestämmelser i internationella överenskommelser som är bindande för Sverige,
2. i den mån regeringen så förordnar, andra bestämmelser i internationella
överenskommelser.
Denna förordning träder i kraft den 1 april 2001.
På regeringens vägnar
BJÖRN ROSENGREN
Cathrine Lilja Hansson
(Näringsdepartementet)
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