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Förordning
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mot förorening från fartyg;

Utkom från trycket
den 27 juni 2003

utfärdad den 12 juni 2003.
Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1980:789) om åtgärder
mot förorening från fartyg2
dels att 4 kap. 1, 2 och 7 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 12–14 §§, 7 kap. 6 och 6 a §§
samt 8 kap. 2 § skall ha följande lydelse,
dels att det skall införas sju nya paragrafer, 4 kap. 9–12 §§, 6 kap. 16 §
samt 7 kap. 8 och 9 §§, av följande lydelse.

4 kap.
1 § Föreskrifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift enligt 4 kap.
1 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg meddelas av
Sjöfartsverket. Sådana bestämmelser finns även i Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot
tennorganiska föreningar på fartyg.
2 §3 Svenska oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150 och
andra svenska fartyg med en bruttodräktighet av minst 400 som används i
internationell resa skall vara försedda med internationellt oljeskyddscertifikat enligt 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL 73/78). Sådant certifikat får
utfärdas att gälla högst fem år.
Svenska fartyg som avses i regel 2 i bilaga IV till MARPOL 73/78 och
som används i internationell resa skall vara försedda med ett internationellt

1
Jfr rådets direktiv 95/21/EG av den 19 juni 1995 om tillämpning av internationella
normer för säkerhet på fartyg, förhindrande av förorening samt boende- och arbetsförhållanden ombord på fartyg som anlöper gemenskapens hamnar och framförs i medlemsstaternas territorialvatten (hamnstatskontroll) (EGT L 157, 7.7.1995, s. 1, Celex
31995L0021), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/
EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53, Celex 32001L0084), Europaparlamentets och
rådets förordning (EG) nr 417/2002 av den 18 februari 2002 om ett påskyndat införande av krav på dubbelskrov eller likvärdig konstruktion för oljetankfartyg med
enkelskrov och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 978/94 (EGT L 64,
7.3.2002, s. 1, Celex 32002R0417) och Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 782/2003 av den 14 april 2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på
fartyg (EUT L 115, 9.5.2003, s. 1, Celex 32003R0782).
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Förordningen omtryckt 1983:59. Senaste lydelse av förordningens rubrik 1996:528.
3
Senaste lydelse 1985:828.

1

SFS 2003:441

föroreningsskyddscertifikat för toalettavfall. Sådant certifikat får utfärdas att
gälla högst fem år.
Svenska kemikalietankfartyg som används i internationell resa skall vara
försedda med ett internationellt föroreningsskyddscertifikat för transport av
skadliga flytande ämnen i bulk enligt MARPOL 73/78. Sådant certifikat får
utfärdas att gälla högst fem år.
7 § Sjöfartsverket skall lämna Internationella sjöfartsorganisationen
(IMO) sådana uppgifter om fartygs konstruktion, utrustning och drift som
enligt MARPOL 73/78 eller 2001 års internationella konvention om kontroll
av skadliga påväxthindrande system på fartyg skall lämnas av administrationen.
9 § Svenska fartyg får inte användas till sjöfart om de inte i fråga om konstruktion, utrustning och drift uppfyller föreskrifter som har meddelats med
stöd av 1 § eller som följer av förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot
tennorganiska föreningar på fartyg.
Första stycket gäller även utländska fartyg inom Sveriges sjöterritorium
eller ekonomiska zon.
10 § Bestämmelser om besiktning och certifiering av påväxthindrande system på fartyg finns i förordning (EG) nr 782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg.
11 § För fartyg som omfattas av bestämmelserna i förordning (EG) nr
782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg och i 2001 års
internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system
på fartyg utfärdas certifikat och motsvarande handlingar av Sjöfartsverket.
Sjöfartsverket skall förklara ett sådant certifikat som avses i första stycket
ogiltigt om fartygets påväxthindrande system har ändrats eller ersatts utan
att en besiktning av systemet har utförts enligt den nämnda förordningen.
12 § Föreskrifter som behövs för tillämpningen av förordning (EG) nr
782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg meddelas av
Sjöfartsverket.

6 kap.
1 §4 Tillsyn över efterlevnaden av de bestämmelser som har meddelats
med stöd av 4 kap. 1 § och över efterlevnaden av förordning (EG) nr
782/2003 om förbud mot tennorganiska föreningar på fartyg utövas av Sjöfartsverket. I fråga om fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och används för annat ändamål än att befordra gods eller passagerare i allmän trafik utövas dock tillsynen av den myndighet under vars förvaltning fartyget
står.
Sådan tillsyn som enligt första stycket utövas av Sjöfartsverket utövas
även av Kustbevakningen i den utsträckning som Sjöfartsverket beslutar i
samråd med Kustbevakningen.
2
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Tillsyn utom riket får utövas av sådana utlandsmyndigheter som har förordnats att utöva tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364).
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2 §5 Sjöfartsverket får träffa avtal med en sådan organisation som anges i
1 kap. 5 § fartygssäkerhetslagen (2003:364) om undersökning av svenska
fartyg och utrustning eller utfärdande av certifikat för svenska fartyg.
Sjöfartsverket skall i verkets författningssamling tillkännage med vilka
organisationer som avtal har träffats.
4 § Innan ett fartyg som avses i 3 § sätts i trafik eller innan ett internationellt oljeskyddscertifikat eller föroreningsskyddscertifikat för transport av
skadliga flytande ämnen i bulk utfärdas första gången skall fartyget genomgå en första besiktning.
Besiktningen syftar till att säkerställa att fartygets konstruktiva delar och
dess utrustning, system, anordningar, arrangemang och material uppfyller de
krav som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 §.
12 §6 Besiktningar enligt detta kapitel skall i den mån det är möjligt utföras i samband med att fartygen genomgår tillsynsförrättningar enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364).
13 §7 I fråga om annat fartyg än sådant som avses i 3 eller 8 § skall i samband med en tillsynsförrättning enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) säkerställas att fartygets konstruktiva delar och dess utrustning, system, anordningar, arrangemang och material uppfyller de föreskrifter som har meddelats med stöd av 4 kap. 1 §.
14 §8 Föreskrifter som avses i 6 kap. 4 och 8 §§ lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg meddelas av Sjöfartsverket. Sjöfartsverket
får även meddela föreskrifter om sådana undantag som avses i 6 kap. 3 §
tredje stycket samma lag.
16 § Sjöfartsverket får till den behöriga myndigheten i en stat som har anslutit sig till 2001 års internationella konvention om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg överlämna en begäran om att den myndigheten skall utföra en besiktning av ett svensk fartyg och utfärda ett intyg enligt nämnda konvention. Om en sådan begäran överlämnas skall vad som
anges i bilaga 4, regel 3 och 4 i konventionen gälla.

7 kap.
6 §9 Ett beslut enligt 7 kap. 4, 5, 6 eller 6 b § lagen (1980:424) om åtgärder
mot förorening från fartyg eller enligt 8 § denna förordning skall genast tillställas befälhavaren och fartygets redare eller ägare.
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En skriftlig underrättelse om omständigheterna kring ett sådant ingripande mot ett utländskt fartyg skall genast lämnas till konsuln eller den närmaste diplomatiske representanten för den stat där fartyget är registrerat.
När ett beslut har meddelats med stöd av 7 kap. 4 § första stycket 1 eller 4,
eller 5 § 1, 2, 5 eller 7 lagen om åtgärder mot förorening från fartyg skall den
beslutande myndigheten även underrätta berörda hamnar.
6 a §10 Sjöfartsverket skall underrätta
1. svenska hamnar om ett förbud för ett fartyg att anlöpa hamn enligt 8 §
och om när ett sådant förbud har upphört att gälla,
2. den behöriga myndigheten i flaggstaten och de behöriga myndigheterna
i övriga stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) om ett
förbud för ett fartyg att anlöpa hamn enligt 8 § och om skälen för förbudet,
3. den behöriga myndigheten i den stat där reparationsvarvet är beläget
om sådant villkor som avses i 8 § första stycket 2,
4. den behöriga myndigheten i den stat som har anvisat ett fartyg till ett
reparationsvarv i Sverige eller som har anvisat ett svenskt fartyg till ett reparationsvarv i en stat inom EES om de åtgärder som har vidtagits i Sverige,
5. den behöriga myndigheten i den stat i vars hamn ett svenskt fartyg befinner sig om Sjöfartsverket fått uppgift om att fartygets påväxthindrande
system inte uppfyller vad som krävs enligt den internationella konventionen
om kontroll av skadliga påväxthindrande system på fartyg.
8 § Sjöfartsverket skall förbjuda ett fartyg att anlöpa svensk hamn, om
1. fartyget lämnar en hamn i strid med ett förbud som har meddelats med
stöd av 7 kap. 4 eller 5 § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg,
2. fartyget av tillsynsmyndigheten har tillåtits att gå till ett reparationsvarv
men inte uppfyller villkoren för resan eller fortsätter den utan att anlöpa varvet, eller
3. fartyget inte uppfyller de krav i fråga om påväxthindrande system som
finns i förordning (EG) nr 782/2003 om tennorganiska föreningar på fartyg.
Vad som sagts i första stycket gäller i samma utsträckning om motsvarande beslut har fattats av en behörig myndighet i en annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i en annan stat som har undertecknat Paris Memorandum of Understanding on Port State Control (Paris
MOU).
9 § Sjöfartsverket får, trots vad som anges i 8 §, tillåta ett fartyg att anlöpa
en anvisad hamn
1. om force majeure eller säkerhetsskäl gör det nödvändigt,
2. för att minska risken för föroreningar, eller
3. för att fartygets brister skall avhjälpas, förutsatt att lämpliga åtgärder
har vidtagits för att garantera ett säkert anlöp till hamnen.

4

10

Senaste lydelse 2001:1292.

SFS 2003:441

8 kap.
11

2§
Ett beslut enligt 7 kap. 4 § första stycket, 5 eller 6 §, 6 a § andra
stycket eller 6 b § lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg
eller enligt 7 kap. 8 § denna förordning som har meddelats inom Sjöfartsverket av någon annan än chefen för Sjöfartsinspektionen skall genast underställas denne.
Denna förordning träder i kraft den 21 juli 2003.
På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)
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