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Krav på tillsyn från EU 

Genomförandebeslut 2015/253 

 Loggböcker på 10% av alla individuella fartygsanlöp 

 Av dessa ska 40% tas oljeprover 

 SE har cirka 2800 individuella fartygsanlöp  

 Kan minskas om fjärranalyser eller  

Qvick Scan-modell används.  

 Målinriktad tillsyn 

 



Provtagningsmetod 

Fartyg med marin gasolja (MGO)  

 Ett eller flera stickprover med hänsyn till 

bränslekvaliteterna som används. Bränslelinan eller nära 

HM. 3 prover, ett prov sparas ombord, ett prov 

analyseras, ett sparar TS (2015/253) 

 BDN samt kontroll av fartygs loggböcker,  

skepps- , olje- och maskindagböcker  

(2015/253) 

 Fartyg utifrån SECA kontrolleras på rutin  

för bränslebyte (MARPOL Annex VI) 

 

 

 

 



Provtagningsmetod 

Fartyg med reningsteknik (skrubber) 

 Kontroll av typgodkännande eller försök/ idriftsättning 

  Kontroll av loggböcker att skrubber är aktiv och 

uppfyller utsläppsvärdena     

        

        

        

        

        

 

Fartyg med alternativa bränslen 

 

 

S-halt i marina bränslet Utsläppskvot SO2/CO2 

3,50 151,7 

1,50 65,0 

1,00 43,3 

0,50 21,7 

0,10 4,3 





Tillsyn och efterlevnad 2016 

 165 oljeprover (441 stycken 2015) 

 9 prover över 0,10 % svavel (16 stycken 2015) 

- 6 prover upp till 0,2 % 

- 2 prover mellan 0,2 till 0,3 % 

 - 1 prov mellan 0,4 to 0,5 % 

Ökad trend…. 

2016: 5,6% 

2015: 3,6 % 

2014: 8,5 % 

 

 



Notifications of Protest 

Protester till TS 

 

2014: 139 stycken 

2015:34 stycken 

2016: 22 stycken 

 

Nedåtgående  trend! 
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Aktiviteter 2017 

 Behov av ett risk-baserat tillsynssystem 

Behov av mer data  

 Utveckling av Thetis- EU 

Alerts från andra MS, automatisering av  

olika mättekniker 

 Ny tillsynsteknik  

Satelliter , sniffer mm 

 ESSF EGCS (skrubber) 

 Ny arbetspunkt till PPR om ”0,5 % global cap” 

Change-over procedures, training, checklistor mm 

 


