
 

Föreskrifter 
om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2010:96) om åtgärder mot 
förorening från fartyg; 

beslutade den 24 november 2016. 

Transportstyrelsen föreskriver med stöd av 3 kap. 11 § förordningen 
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg att bilaga 5 ska ha 
följande lydelse. 
___________ 

1. Denna författning träder i kraft den 9 december 2016. 
2. Tills Sjöfartsverket har uppdaterat sitt elektroniska system för för-

handsanmälan om avlämning av avfall från fartyg till att motsvara innehållet 
i den nu beslutade bilaga 5 får anmälan enligt 12 kap. 26 § istället innehålla 
de uppgifter som anges i bilaga 5 i den äldre lydelsen.  
 
På Transportstyrelsens vägnar 
 
MARIA ÅGREN 
 Stina Paulin  
 (Sjö- och luftfartsavdelningen) 
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Bilaga 5 

Bilaga 5 

Följande information ska anmälas till hamn före ankomst.  

1.  Fartygets namn, anropssignal och IMO-nummer  

2.  Flaggstat  

3.  Beräknad ankomst (datum och klockslag)  

4.  Beräknad avgång (datum och klockslag)  

5.  Tidigare hamn  

6.  Nästa hamn  

7.  a) Senaste hamn där sludge/oljehaltigt länsvatten avlämnats, mängd som 
avlämnats (m³) och datum för avlämningen  

 b) Senaste hamn där fast avfall avlämnats, mängd som avlämnats (m³), 
och datum för avlämningen  

 c) Senaste hamn där toalettavfall avlämnats, mängd som avlämnats (m³) 
och datum för avlämningen 

8. Hur mycket avfall som fartyget avser att lämna (allt, en del, inget)  

9. Typ och mängd av avfall och lastrester som ska avlämnas och/eller 
behållas ombord, samt procentuell andel av den totala lagringskapaciteten, 
specificerat enligt nedan:  

– typ:  spilloljor – sludge, oljehaltigt länsvatten, eller andra (vilka ska 
anges)  
 fast avfall – plast, matavfall, hushållsavfall (t.ex. pappersprodukter, 
textilier, glas, metall, flaskor, porslin), matolja, aska från 
förbränning, driftsavfall, djurkadaver,  
toalettavfall (inklusive gråvatten)  
 lastrester (vilka ska kategoriseras i avfallskategorier enligt denna 
föreskrift, särskilt kap. 6,9,10,12) 

– avfall som ska avlämnas (m³)  
– maximal lagringskapacitet för avfall i därför avsedda utrymmen (m³)  
– mängd avfall som behålls ombord (m³)  
– hamn där återstående avfall kommer att avlämnas  
– uppskattad mängd avfall som kommer att genereras mellan anmälan och 

nästa hamn (m³)  
– avfall som lämnats i senaste hamn enligt punkt 7 ovan (m³) 

10. En försäkran att ovanstående uppgifter är riktiga och att det finns 
tillräcklig lagringskapacitet i därför avsedda utrymmen ombord för att 
förvara allt avfall som genereras till nästa hamn där avfallet ska avlämnas  

11. Underskrift med angivande av datum och tidpunkt 
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