
 

  

Om du angett att fartyget är lastat med radioaktiva ämnen, kondenserad gas eller ämnen med låg 
kokpunkt, tar "Nästa sida" dig till en utvärderingssida. Om du svarat NEJ på de tre frågorna om last, 
kommer du istället till en sida med ytterligare frågor om fartygets last. 

 

ALLMÄNT: De här frågorna har förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella 
situationen. De förvalda svaren är satta för kontroll av ett normalt fartyg som ska gå i en lotsled och som inte är lastat 
med radioaktiva ämnen, kondenserad gas eller ämnen med låg kokpunkt.  

 

Inledning Här kan du välja om guiden ska 
visas på svenska eller engelska. 

 

Olika lotspliktsregler gäller för 
normala fartyg respektive bogserade 
enheter. 

 

Alternativet är att fartyget ska 
framföras utanför en lotsled (i 
svenskt inre vatten). 

 

 Högaktivt radioaktivt avfall kan t.ex. 
vara flytande avfall från det första 
extraktionssteget i en anläggning för 
upparbetning av bestrålat 
kärnbränsle eller fasta produkter 
som sådant flytande avfall har 
omformats till. 

 

 Normalt består sådana laster av 
gaser som Liquefied Natural Gas 
(LNG) eller Liquefied Petroleum Gas 
(LPG). 

 

 
Sådana laster kan t.ex. bestå av eter. 
Lasterna måste transporteras kylda 
för att inte koka. Den här lasttypen 
finns listad i IGC-koden* men är 
sällsynt i Sverige. 
 (* International Code for the 
Construction and Equipment of Ships 
Carrying Liquefied Gases in Bulk) 

 

 Om ett fartyg eller en bogserad 
enhet har enkelbotten, så har det 
betydelse för lotsplikten om lasten 
består av oljeprodukter eller farliga 
kemikalier i bulk. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLMÄNT: De här frågorna förvalda svar, som emellertid kan ändras utifrån vad som gäller i den aktuella situationen. Det 
förvalda svaret på frågorna om lasten består av kemikalier eller oljeprodukter är NEJ. Detta innebär att fartyget inte för 
last som påverkar lotsplikten. Det kan vara t.ex. containrar, timmer eller spannmål. Fartyget kan också vara i ballast.  
 

Olja och kemikalier 

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den inledande 
vyn. Där kan du justera de värden du angett 
tidigare. 

 

Beroende på hur du svarat på de olika frågorna, så 
tar "Nästa sida" dig antingen till nya fråge- eller 
utvärderingssidor. 

 

 

Om du svarar JA på denna fråga och 
klickar på "Nästa sida", kommer du 
till en ny sida med ytterligare frågor 
om kemikalielasten. Du behöver då 
inte besvara de övriga frågorna på 
denna sida . 

 

 Oljeprodukter är petroleum i varje 
form, såsom råolja, brännolja, 
oljeslam, oljeavfall, bitumen, 
orimulsion och raffinerade produkter 
inklusive de ämnen som förtecknas i 
appendix I till MARPOL 73/78 
 annex I. Om du svarar JA på denna 
fråga och klickar på ”Nästa sida”, 
kommer du till en ny sida med frågor 
om fartygets dimensioner. 

 

 
Denna fråga är endast relevant om 
fartyget eller den bogserade enheten 
transporterar oljeprodukter och har 
enkelbotten (det finns en 
undantagsregel för fartyg med 
enkelbotten och en längd under 
 50 meter). 

 

 

 



  

ALLMÄNT: I denna vy skriver du in fartygets längd, bredd och 
aktuella djupgående. Välj också vilken lotsled utvärderingen avser. 

 

Dimensioner och lotsledsleder 

"Nästa sida" tar dig till en utvärderingssida, där du 
får information om eventuell lotsplikt. 

 

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den föregående 
vyn. Där kan du justera de värden du angett tidigare. 

 

Ange dimensionerna med så god 
noggrannhet du kan, men normalt 
med högst två decimaler. 

 

Här väljer du lotsområde. Ditt val 
avgör vilka lotsleder som visas nedan.  

 

Ange först under ”Från” var lotsleden 
börjar. Listan innehåller både 
bordningsplatser till sjöss och 
hamnar. Kontrollera sedan om det 
finns flera destinationer genom att 
fälla ned listen under ”Till”. 
Kontrollera till sist om det finns 
alternativ att välja i listen under 
”Via”. 

 



 

  

Dimensioner bogserad enhet 
ALLMÄNT: Här anger du den bogserade enhetens längd, 
bredd och aktuella djupgående. 

 

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den föregående vyn. 
Där kan du justera de värden du angett tidigare. 

 

"Nästa sida" tar dig till en utvärderingssida, där du 
får information om eventuell lotsplikt. 

 

Ange dimensionerna med så god 
noggrannhet du kan, men normalt 
med högst två decimaler. 

 



 
  

ALLMÄNT: När vyn öppnas är knapparna ”IBC-koden kapitel 17” och 
”MEPC.2/Circ.” omarkerade. I den nedfällningsbara listan 
 visas då både kemikalier i IBC-koden och i MEPC-cirkuläret. 
 

"Nästa sida" tar dig till en utvärderingssida, där du 
får information om eventuell lotsplikt. 

 

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den föregående 
vyn. Där kan du justera de värden du angett tidigare. 
. 

 

Här kan du dela in kemikalierna efter 
de IMO-regler där de finns 
förtecknade: IBC-koden eller MEPC-
cirkuläret. 

 
Leta upp önskat kemikalienamn och 
markera detta. Guiden hittar då den 
föroreningskategori kemikalien har 
och i vilken fartygstyp den ska 
fraktas. Eventuella tidigare val i 
listorna nedan raderas då. 

 

Det är föroreningskategorin i 
kombination med fartygstypen som 
är avgörande för lotsplikten. Vet du 
inte kemikaliens namn räcker det 
därför att ange föroreningskategori 
och fartygstyp i de här 
nedfällningslistorna. Eventuella 
tidigare val i listan ovan kommer då 
att raderas. 

 

 

Kemikalier 



 

  

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den föregående vyn. Där 
kan du justera de värden du angett tidigare. 

 

 

ALLMÄNT: Utvärderingen visar om fartyget är lotspliktigt eller inte, och anger skälen till 
detta. 
 

Utvärdering 1 

Här ser du om befälhavaren måste anlita lots. Du ser 
också vilken lotspliktskategori fartyget eller den 
bogserade enheten tillhör. 

 

Här kan du se de olika uppgifter du matat in om 
lasten och fartygets eller den bogserade enhetens 
konstruktion. 

 

Här kan du se om fartygets eller den bogserade 
enhetens dimensioner medför lotsplikt i farleden eller 
farvattnen i fråga. 

Här visas den farled eller det farvatten du har angett. 

 

Här visas de gränser som gäller för fartyg eller 
bogserade enheter som tillhör lotspliktskategori 2. 

 

Här visas de gränser som gäller för fartyg eller 
bogserade enheter som tillhör lotspliktskategori 3. 

 

Här visas de mått som du angett för fartyget eller den 
bogserade enheten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvärdering 2 
 

ALLMÄNT: Utvärderingsvyn visar om fartyget eller den bogserade enheten har lotsplikt eller inte, och anger skälen till detta.  I detta 
fall har fartyget eller den bogserade enheten lotsplikt oavsett storlek, och oavsett farled eller farvatten. 
 

"Föregående sida" tar dig tillbaka till den föregående vyn. Där 
kan du justera de värden du angett tidigare. 

 

Här ser du om befälhavaren måste anlita 
lots. Du ser också vilken lotspliktskategori 
fartyget eller den bogserade enheten 
tillhör. 
. 

 

Här kan du se de olika uppgifter du matat 
in om lasten och fartygets eller den 
bogserade enhetens konstruktion. 
. 

 

Här kan du se om fartygets eller den 
bogserade enhetens dimensioner medför 
lotsplikt i farleden eller farvattnen i fråga.  
. 
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