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Regeringen föreskriver1 att 2 kap. 10 och 22 §§ förordningen (1980:789)
om åtgärder mot förorening från fartyg2 ska ha följande lydelse.

2 kap.
10 §3 Förbuden mot utsläpp av olja i 2 kap. 2 § första stycket lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg och förbuden i 5 § gäller
inte i fråga om
1. utsläpp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda
människoliv till sjöss,
2. utsläpp som är en följd av skada på fartyget eller dess utrustning om
– alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts i syfte att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg, och
– redaren eller befälhavaren inte handlat grovt vårdslöst och med insikt
om att en skada troligen skulle bli följden eller handlat med avsikt att orsaka
skada, eller
3. utsläpp av ämnen som innehåller olja, när utsläppet görs av Kustbevakningen eller av kommuner eller av någon på deras uppdrag i syfte att bekämpa ett annat utsläpp.
Första stycket 2 gäller förutom redaren och fartygets befälhavare även besättningen. Första stycket 2 gäller inte inom inre vatten eller territorialhav
som tillhör Sverige eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen.
22 §4 Förbuden i 20 § mot utsläpp av skadliga flytande ämnen gäller inte i
fråga om
1. utsläpp som är nödvändiga för fartygets säkerhet eller för att rädda
människoliv till sjöss,
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2. utsläpp som är en följd av en skada på fartyget eller dess utrustning om
– alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det att skadan inträffat eller utsläppet upptäckts i syfte att hindra eller så långt som möjligt begränsa utsläppet enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 4 § lagen (1980:424) om
åtgärder mot förorening från fartyg, och
– redaren eller befälhavaren inte handlat grovt vårdslöst och med insikt
om att en skada troligen skulle bli följden eller handlat med avsikt att orsaka
skada, eller
3. utsläpp som görs av Kustbevakningen eller av kommuner eller av någon på deras uppdrag i syfte att bekämpa ett annat utsläpp.
Första stycket 2 gäller förutom redaren och fartygets befälhavare även besättningen. Första stycket 2 gäller inte inom inre vatten eller territorialhav
som tillhör Sverige eller en annan medlemsstat i Europeiska unionen.
Denna förordning träder i kraft den 7 december 2010.
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