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(Finlands författningssamlings nr 1669/2009)

Lag

Nr 70

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till

förhindrande av förorening från fartyg

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i bilaga I, antagen i London
den 15 oktober 2004, till 1978 års protokoll

(FördrS 51/1983) till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening
från fartyg gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

21—2010



2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.

Åtgärder som verkställigheten av lagen
förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen
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(Finlands författningssamlings nr 560/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 71

om sättande i kraft av den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i bilagan

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern,
föreskrivs:

1 §
Den i London den 15 oktober 2004 an-

tagna reviderade bilaga I till 1978 års proto-
koll till 1973 års internationella konvention
till förhindrande av förorening från fartyg
(FördrS 51/1983), vilken riksdagen godkänt
den 14 december 2009 och vilken republik-
ens president godkänt den 29 december 2009,
träder i kraft den 15 juli 2010.

2 §
Lagen av den 29 december 2009 om sät-
tande i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i den reviderade
bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg (1669/2009) som
även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall
till, träder i kraft den 15 juli 2010.

3 §
De bestämmelser i bilagan som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 15 juli

2010.

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen
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RÄTTELSE
Den märkta punkten har tillfogats som rättelsen.
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BILAGA 

 
KAPITEL 1 – ALLMÄNNA  

BESTÄMMELSER 

Regel 1 

Definitioner 

I denna bilaga används följande definitio-
ner: 

1 Med olja förstås petroleum i varje form, 
inklusive råolja, eldningsolja (fuel oil), olje-
slam (sludge), oljeavfall och raffinerade pro-
dukter (utom de petrokemiska produkter på 
vilka bilaga II till konventionen tillämpas) in-
klusive, utan att begränsa allmängiltigheten i 
det föregående, de ämnen som ingår i för-
teckningen i bihang I till denna bilaga. 

2 Med råolja förstås varje sådan flytande 
kolväteblandning som förekommer naturligt i 
jorden, vare sig den är behandlad för att lätta-
re kunna transporteras eller inte, och inbegri-
per 

.1 råolja från vilken vissa destillationsfrak-
tioner kan ha avlägsnats och 

.2 råolja till vilken vissa destillationsfrak-
tioner kan ha tillsatts. 

3 Med oljehaltig blandning förstås en 
blandning som innehåller olja, oberoende av 
dess koncentration. 

4 Med bunkerolja förstås varje slag av olja 
som används som bränsle i framdrivnings- 
och hjälpmaskinerier i det fartyg där den förs. 

 
5 Med oljetankfartyg förstås fartyg som är 

konstruerat eller anpassat huvudsakligen för 
transport av olja i bulk i dess lastutrymmen. 
Begreppet inkluderar kombinationsfartyg, 
kemikalietankfartyg som definieras i annex II 
till konventionen och de gastankfartyg som 
avses i SOLAS 74 (såsom den ändrats), kapi-
tel II-1, regel 3.20 när dessa för last som helt 
eller delvis består av olja i bulk, 

6 Med råoljetankfartyg förstås oljetankfar-
tyg som används för transport av råolja. 

7 Med produkttankfartyg förstås oljetank-
fartyg som används för transport av annan 
olja än råolja. 

8 Med kombinationsfartyg förstås fartyg 
avsett för transport av antingen olja eller fasta 
laster i bulk. 

ANNEX 

CHAPTER 1 – GENERAL 

 
Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 
 
1 Oil means petroleum in any form includ-

ing crude oil, fuel oil, sludge, oil refuse and 
refined products (other than those petro-
chemicals which are subject to the provisions 
of Annex II of the present Convention) and, 
without limiting the generality of the forego-
ing, includes the substances listed in appen-
dix I to this Annex. 

2 Crude oil means any liquid hydrocarbon 
mixture occurring naturally in the earth 
whether or not treated to render it suitable for 
transportation and includes: 

 
.1 crude oil from which certain distillate 

fractions may have been removed; and 
.2 crude oil to which certain distillate frac-

tions may have been added. 
3 Oily mixture means a mixture with any 

oil content. 
 
4 Oil fuel means any oil used as fuel in 

connection with the propulsion and auxiliary 
machinery of the ship in which such oil is 
carried. 

5 Oil tanker means a ship constructed or 
adapted primarily to carry oil in bulk in its 
cargo spaces and includes combination carri-
ers, any "NLS tanker" as defined in Annex II 
of the present Convention and any gas carrier 
as defined in regulation 3.20 of chapter II-1 
of SOLAS 74 (as amended), when carrying a 
cargo or part cargo of oil in bulk. 

 
6 Crude oil tanker means an oil tanker en-

gaged in the trade of carrying crude oil. 
7 Product carrier means an oil tanker en-

gaged in the trade of carrying oil other than 
crude oil. 

8 Combination carrier means a ship de-
signed to carry either oil or solid cargoes in 
bulk. 
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9 Med väsentlig förändring förstås 
.1 en förändring av ett fartyg som 
.1 i väsentlig grad ändrar fartygets dimen-

sioner eller lastkapacitet, eller 
.2 ändrar fartygets typ, eller 
.3 enligt administrationen är avsedd att vä-

sentligt förlänga fartygets livslängd, eller 
 
4 på annat sätt förändrar fartyget så att det, 

om det hade varit ett nytt fartyg, skulle berö-
ras av bestämmelser i detta protokoll, vilka 
inte är tillämpliga på fartyget som existerande 
fartyg. 

.2 Oavsett vad som föreskrivs i denna defi-
nition 

.1 skall en sådan förändring av ett oljetank-
fartyg, levererat senast den 1 juni 1982 enligt 
definitionen i regel 1.28.3 och med en död-
vikt av 20 000 ton eller mera, som utförs för 
att fartyget skall uppfylla kraven i regel 18 i 
denna bilaga, inte anses utgöra en sådan vä-
sentlig förändring som avses i denna bilaga, 

.2 skall en sådan förändring av ett oljetank-
fartyg, levererat före den 6 juli 1996 enligt 
definitionen i regel 1.28.5, som utförs för att 
fartyget skall uppfylla kraven i regel 19 och 
20 i denna bilaga, inte anses utgöra en sådan 
väsentlig förändring som avses i denna bila-
ga. 

10 Med närmaste land förstås den baslinje 
från vilken ifrågavarande stats territorialvat-
ten räknas enligt internationell rätt, med un-
dantag av vattnen utanför Australiens nord-
östra kust, där ”från närmaste land” i konven-
tionen betyder: från en linje dragen från en 
punkt på Australiens kust med koordinaterna 
latitud 11°00'S, longitud 142°08'E, 

 
 
därifrån till en punkt latitud 10°35'S, longi-

tud 141°55'E, 
därifrån till en punkt latitud 10°00'S, longi-

tud 142°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 9°10'S, longi-

tud 143°52'E, 
därifrån till en punkt latitud 9°00'S, longi-

tud 144°30'E, 
därifrån till en punkt latitud 10°41'S, longi-

tud 145°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 13°00'S, longi-

tud 145°00'E, 
 

9 Major conversion: 
.1 means a conversion of a ship: 
.1 which substantially alters the dimensions 

or carrying capacity of the ship; or 
.2 which changes the type of the ship; or 
.3 the intent of which in the opinion of the 

Administration is substantially to prolong its 
life; or 

.4 which otherwise so alters the ship that, if 
it were a new ship, it would become subject 
to relevant provisions of the present Conven-
tion not applicable to it as an existing ship. 

 
2 Notwithstanding the provisions of this 

definition: 
.1 conversion of an oil tanker of 20,000 

tonnes deadweight and above delivered on or 
before 1 June 1982, as defined in regulation 
1.28.3, to meet the requirements of regulation 
18 of this Annex shall not be deemed to con-
stitute a major conversion for the purpose of 
this Annex; and 

.2 conversion of an oil tanker delivered be-
fore 6 July 1996, as defined in regulation 
1.28.5, to meet the requirements of regulation 
19 or 20 of this Annex shall not be deemed to 
constitute a major conversion for the purpose 
of this Annex. 

 
10 Nearest land. The term from the nearest 

land means from the baseline from which the 
territorial sea of the territory in question is 
established in accordance with international 
law, except that, for the purposes of the pre-
sent Convention "from the nearest land" off 
the north-eastern coast of Australia shall 
mean from a line drawn from a point on the 
coast of Australia in: 

latitude 11°00' S, longitude 142°08' E 
to a point in latitude 10°35' S, longitude 

141°55' E, 
thence to a point latitude 10°00' S, longi-

tude 142°00' E, 
thence to a point latitude 9°10' S, longitude 

143°52' E, 
thence to a point latitude 9°00' S, longitude 

144°30' E, 
thence to a point latitude 10°41' S, longi-

tude 145°00' E, 
thence to a point latitude 13°00' S, longi-

tude 145°00' E, 
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därifrån till en punkt latitud 15°00'S, longi-
tud 146°00'E, 

därifrån till en punkt latitud 17°30'S, longi-
tud 147°00'E, 

därifrån till en punkt latitud 21°00'S, longi-
tud 152°55'E, 

därifrån till en punkt latitud 24°30'S, longi-
tud 154°00'E, 

därifrån till en punkt på Australiens kust la-
titud 24°42'S, longitud 153°15'E. 

 
11 Med specialområde förstås ett havsom-

råde där det av erkända tekniska skäl som 
sammanhänger med dess oceanografiska och 
ekologiska status och med hänsyn till trafi-
kens särskilda karaktär är nödvändigt att infö-
ra särskilda bindande metoder för att förhind-
ra marin förorening på grund av oljeutsläpp. 

I denna bilaga definieras specialområdena 
på följande sätt: 

.1 Medelhavsområdet: det egentliga Medel-
havet med vikar och hav. Gränsen mellan 
Medelhavet och Svarta havet utgörs av lati-
tudparallellen 41°N, medan den västra grän-
sen utgörs av Gibraltarsundet vid meridianen 
5°36'W. 

 
.2 Östersjöområdet: det egentliga Östersjön 

med Bottniska viken, Finska viken och inlop-
pet till Östersjön begränsat av latitudparallel-
len genom Skagen i Skagerrak vid 57°44,8'N. 

 
.3 Svartahavsområdet: det egentliga Svarta 

havet. Gränsen mellan Svarta havet och Me-
delhavet utgörs av latitudparallellen 41°N. 

 
.4 Rödahavsområdet: det egentliga svarta 

havet med Suezviken och Akabaviken, be-
gränsat i söder av loxodromer mellan Ras si 
Ane (12°8,5'N; 43°19,6'N) och Husn Murad 
(12°40,4'N; 43°30,2'W); 

 
.5 Gulfområdet: havsområdet nordväst om 

loxodromen mellan Ras al Haddin (22°30'N; 
59°48'E) och Ras al Fasteh (25°04'N; 
61°25'E) 

.6 Adenvikenområdet: den del av Adenvi-
ken mellan Röda havet och Arabiska havet 
som i väster begränsas av loxodromen mellan 
Ras si Ane (12°28,5'N; 43°19,6'E) och Husn 
Murad (12°40,4'N; 43°30,2'E) och i öster av 
loxodromen mellan Ras Asir (11°50'N; 

thence to a point latitude 15°00' S, longi-
tude 146°00' E, 

thence to a point latitude 17°30' S, longi-
tude 147°00' E, 

thence to a point latitude 21°00' S, longi-
tude 152°55' E, 

thence to a point latitude 24°30' S, longi-
tude 154°00' E, 

thence to a point on the coast of Australia 
in latitude 24°42' S, longitude 153°15' E. 

 
11 Special area means a sea area where for 

recognized technical reasons in relation to its 
oceanographical and ecological condition 
and to the particular character of its traffic 
the adoption of special mandatory methods 
for the prevention of sea pollution by oil is 
required. 

For the purposes of this Annex, the special 
areas are defined as follows: 

.1 the Mediterranean Sea area means the 
Mediterranean Sea proper including the gulfs 
and seas therein with the boundary between 
the Mediterranean and the Black Sea consti-
tuted by the 41° N parallel and bounded to 
the west by the Straits of Gibraltar at the me-
ridian of 005°36' W; 

.2 the Baltic Sea area means the Baltic Sea 
proper with the Gulf of Bothnia, the Gulf of 
Finland and the entrance to the Baltic Sea 
bounded by the parallel of the Skaw in the 
Skagerrak at 57°44.8' N; 

.3 the Black Sea area means the Black Sea 
proper with the boundary between the Medi-
terranean Sea and the Black Sea constituted 
by the parallel 41° N; 

.4 the Red Sea area means the Red Sea 
proper including the Gulfs of Suez and 
Aqaba bounded at the south by the rhumb 
line between Ras si Ane (12°28.5' N, 
043°19.6' E) and Husn Murad (12°40.4' N, 
043°30.2' E); 

.5 the Gulfs area means the sea area lo-
cated north-west of the rhumb line between 
Ras al Hadd (22°30' N, 059°48' E) and Ras al 
Fasteh (25°04' N, 061° 25' E); 

.6 the Gulf of Aden area means that part of 
the Gulf of Aden between the Red Sea and 
the Arabian Sea bounded to the west by the 
rhumb line between Ras si Ane (12°28.5'N, 
043°19.6' E) and Husn Murad (12°40.4' N, 
043°30.2' E) and to the east by the rhumb 
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51°16,9'E) och Ras Fartak (15°35'N; 
52°13,8'E); 

 
.7 Antarktisområdet: havsområdet söder om 

latituden 60ºS. 
.8 Nordvästeuropeiska havsområdet: Nord-

sjön med anslutande havsområden, Irländska 
sjön med anslutande havsområden, Keltiska 
sjön, Engelska kanalen med anslutande havs-
områden och en del av nordöstra Atlanten 
omedelbart väster om Irland. Området be-
gränsas av linjerna som förenar följande 
punkter: 

 
48°27'N på Frankrikes kust 
48°27'N; 6°25'W 
49°52'N; 7°44'W 
50°30'N; 12°'W 
56°30'N; 12°'W 
62°N; 3°W 
62°N på Norges kust, 
57°44,8'N på Danmarks och Sveriges kust. 
 
 
.9 Omanområdet i Arabiska havet: havsom-

rådet som begränsas av koordinaterna 
 
 
22°30,00'N; 59°48,00'E 
23°47,27'N; 60°35,73'E 
22°40,62'N; 62°25,29'E 
21°47,40'N; 63°22,22'E 
20°30,37'N; 62°52,41'E 
19°45,90'N; 62°25,97'E 
18°49,92'N; 62°02,94'E 
17°44,36'N; 61°05,53'E 
16°43,71'N; 60°25,62'E 
16°03,90'N; 59°32,24'E 
15°15,20'N; 58°58,52'E 
14°36,93'N; 58°10,23'E 
14°18,93'N; 57°27,03'E 
14°11,53'N; 56°53,75'E 
13°53,80'N; 56°19,24'E 
13°45,86'N; 55°54,53'E 
14°27,38'N; 54°51,42'E 
14°40,10'N; 54°27,35'E 
14°46,21'N; 54°08,56'E 
15°20,74'N; 53°38,33'E 
15°48,69'N; 53°32,07'E 
16°23,02'N; 53°14,82'E 
16°39,06'N; 53°6,52'E. 
 

line between Ras Asir (11°50' N, 051°16.9' 
E) and the Ras Fartak (15°35' N, 052°13.8' 
E); 

.7 the Antarctic area means the sea area 
south of latitude 60°S; and 

.8 the North West European waters include 
the North Sea and its approaches, the Irish 
Sea and its approaches, the Celtic Sea, the 
English Channel and its approaches and part 
of the North East Atlantic immediately to the 
west of Ireland. The area is bounded by lines 
joining the following points: 

 
 
48° 27' N on the French coast 
48° 27' N; 006° 25' W 
49° 52' N; 007° 44’ W 
50° 30' N; 012° W 
56° 30' N; 012° W 
62° N; 003° W 
62° N on the Norwegian coast 
57° 44.8' N on the Danish and Swedish 

coasts 
 
.9 the Oman area of the Arabian Sea means 

the sea area enclosed by the following co-
ordinates: 

 
22° 30.00' N; 059° 48.00' E 
23° 47.27' N; 060° 35.73' E 
22° 40.62' N; 062° 25.29' E 
21° 47.40' N; 063° 22.22' E 
20° 30.37' N; 062° 52.41' E 
19° 45.90' N; 062° 25.97' E 
18° 49.92' N; 062° 02.94' E 
17° 44.36' N; 061° 05.53' E 
16° 43.71' N; 060° 25.62' E 
16° 03.90' N; 059° 32.24' E 
15° 15.20' N; 058° 58.52' E 
14° 36.93' N; 058° 10.23' E 
14° 18.93' N; 057° 27.03' E 
14° 11.53' N; 056° 53.75' E 
13° 53.80' N; 056° 19.24' E 
13° 45.86' N; 055° 54.53' E 
14° 27.38' N; 054° 51.42' E 
14° 40.10' N; 054° 27.35'E 
14° 46.21' N; 054° 08.56' E 
15° 20.74' N; 053° 38.33' E 
15° 48.69' N; 053° 32.07' E 
16° 23.02' N; 053° 14.82' E 
16° 39.06' N; 053° 06.52' E 
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12 Med momentan oljeutsläppshastighet
förstås oljeutsläppshastigheten i liter per 
timme vid ett givet tillfälle dividerad med far-
tygets fart i knop vid samma tillfälle. 

13 Med tank förstås ett sådant slutet ut-
rymme i ett fartyg som är avgränsat av fasta 
konstruktioner och är avsett att föra vätskor i 
bulk. 

14 Med vingtank förstås en tank som är 
placerad intill sidobordläggningen. 

15 Med centertank förstås en tank som är 
placerad innanför ett långskeppsskott. 

16 Med sloptank förstås en tank som är sär-
skilt avsedd för uppsamling av tankdränering, 
tankspolvätska och andra oljehaltiga bland-
ningar. 

17 Med ren barlast förstås barlast i en tank 
som efter att den senast innehållit olja har 
rengjorts tills utflödet från tanken, om det 
släpps ut från ett stillastående fartyg i rent, 
lugnt vatten, klart väder under dagtid, inte 
medför synliga spår av olja på vattenytan el-
ler på närliggande strandlinjer och inte heller 
till slam eller emulsion under vattenytan eller 
på omgivande stränder. Om barlasten släpps 
ut genom ett system för övervakning och kon-
troll av oljeutsläpp som godkänts av admi-
nistrationen, skall bevis grundade på ett så-
dant system, som visar att koncentrationen av 
olja i utflödet inte överstiger 15 delar per mil-
jon delar vatten vara avgörande för att barlas-
ten skall betraktas som ren, oberoende av om 
synliga spår av olja upptäcks. 

 
18 Med segregerad barlast förstås barlast-

vatten som intagits i en tank som är helt av-
skild från lastolje- och bunkeroljesystemet 
och som är avsedd att stadigvarande användas 
för barlast eller last som inte utgörs av olja el-
ler skadliga flytande ämnen, vilka definieras 
på olika sätt i annexen till konventionen. 

 
 
19 Med ett fartygs längd (L) förstås anting-

en 96 procent av den totala längden i en vat-
tenlinje belägen på 85 procent av minsta 
malldjupet, mätt från övre kanten av kölen, 
eller längden från förstävens förkant till ro-
derhjärtstockens mittlinje mätt längs samma 
vattenlinje, ifall sistnämnda längd är längre. I 
fartyg konstruerade med styrlastighet, mäts 
längden i en vattenlinje som är parallell med 

12 Instantaneous rate of discharge of oil 
content means the rate of discharge of oil in 
litres per hour at any instant divided by the 
speed of the ship in knots at the same instant. 

13 Tank means an enclosed space which is 
formed by the permanent structure of a ship 
and which is designed for the carriage of liq-
uid in bulk. 

14 Wing tank means any tank adjacent to 
the side shell plating. 

15 Centre tank means any tank inboard of a 
longitudinal bulkhead. 

16 Slop tank means a tank specifically des-
ignated for the collection of tank drainings, 
tank washings and other oily mixtures. 

 
17 Clean ballast means the ballast in a tank 

which since oil was last carried therein, has 
been so cleaned that effluent therefrom if it 
were discharged from a ship which is station-
ary into clean calm water on a clear day 
would not produce visible traces of oil on the 
surface of the water or on adjoining shore-
lines or cause a sludge or emulsion to be de-
posited beneath the surface of the water or 
upon adjoining shorelines. If the ballast is 
discharged through an oil discharge monitor-
ing and control system approved by the Ad-
ministration, evidence based on such a sys-
tem to the effect that the oil content of the ef-
fluent did not exceed 15 parts per million 
shall be determinative that the ballast was 
clean, notwithstanding the presence of visible 
traces. 

18 Segregated ballast means the ballast 
water introduced into a tank which is com-
pletely separated from the cargo oil and oil 
fuel system and which is permanently allo-
cated to the carriage of ballast or to the car-
riage of ballast or cargoes other than oil or 
noxious liquid substances as variously de-
fined in the Annexes of the present Conven-
tion. 

19 Length (L) means 96 per cent of the to-
tal length on a waterline at 85 per cent of the 
least moulded depth measured from the top 
of the keel, or the length from the foreside of 
the stem to the axis of the rudder stock on 
that waterline, if that be greater. In ships de-
signed with a rake of keel the waterline on 
which this length is measured shall be paral-
lel to the designed waterline. The length (L) 
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konstruktionsvattenlinjen. Längden (L) anges 
i meter. 

20 Med förliga och aktra perpendiklar för-
stås vertikala linjer som skär den förliga re-
spektive aktra änden av längden (L). Den för-
liga perpendikeln skall sammanfalla med stä-
vens förkant i den vattenlinje i vilken längden 
mäts. 

21 Med midskepps förstås mittpunkten av 
längden (L). 

22 Med ett fartygs bredd (B) förstås farty-
gets största bredd mätt midskepps till ytter-
kant av spant i fartyg med bordläggning av 
metall och till skrovets yttersida i fartyg med 
bordläggning av annat material. Bredden (B) 
anges i meter. 

 
23 Med ett fartygs dödvikt (DW) förstås 

skillnaden i metriska ton mellan fartygets de-
placement i vatten med en relativ densitet av 
1,025 vid den lastvattenlinje som motsvarar 
fastställt sommarfribord och fartygets lättvikt. 

 
24 Med ett fartygs lättvikt förstås fartygets 

deplacement i metriska ton utan last, bunker-
olja, smörjolja, barlastvatten, färskvatten och 
matarvatten i tankar, förbrukningsförråd, 
samt passagerare, besättning och deras tillhö-
righeter. 

25 Med permeabiliteten för ett utrymme 
förstås förhållandet mellan volymen av den 
del av utrymmet som antas kunna bli vatten-
fylld och utrymmets totala volym. 

26 Rymder och ytor i ett fartyg räknas alltid 
till mallade linjer. 

27 Med årsdag förstås den dag och månad 
varje år, som motsvarar den sista giltighets-
dagen för internationellt oljeskyddscertifikat. 

 
28.1 Med fartyg levererat den 31 december 

1979 eller tidigare förstås ett fartyg 
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 

den 31 december 1975 eller tidigare, eller 
.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 

har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium den 30 juni 1976 el-
ler tidigare eller 

.3 som har levererats den 31 december 1979 
eller tidigare eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 kontrakt har tecknats den 31 december 

shall be measured in metres. 
 
20 Forward and after perpendiculars shall 

be taken at the forward and after ends of the 
length (L). The forward perpendicular shall 
coincide with the foreside of the stem on the 
waterline on which the length is measured. 

 
21 Amidships is at the middle of the length 

(L). 
22 Breadth (B) means the maximum 

breadth of the ship, measured amidships to 
the moulded line of the frame in a ship with a 
metal shell and to the outer surface of the 
hull in a ship with a shell of any other mate-
rial. The breadth (B) shall be measured in 
metres. 

23 Deadweight (DW) means the difference 
in tonnes between the displacement of a ship 
in water of a relative density of 1.025 at the 
load waterline corresponding to the assigned 
summer freeboard and the lightweight of the 
ship. 

24 Lightweight means the displacement of 
a ship in metric tons without cargo, fuel, lu-
bricating oil, ballast water, fresh water and 
feed water in tanks, consumable stores, and 
passengers and crew and their effects. 

 
25 Permeability of a space means the ratio 

of the volume within that space which is as-
sumed to be occupied by water to the total 
volume of that space. 

26 Volumes and areas in a ship shall be 
calculated in all cases to moulded lines. 

27 Anniversary date means the day and the 
month of each year, which will correspond to 
the date of expiry of the International Oil 
Pollution Prevention Certificate. 

28.1 ship delivered on or before 31 De-
cember 1979 means a ship: 

.1 for which the building contract is placed 
on or before 31 December 1975; or 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or before 30 June 
1976; or 

.3 the delivery of which is on or before 31 
December 1979; or 

.4 which has undergone a major conver-
sion: 

.1 for which the contract is placed on or be-
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1975 eller tidigare, eller
.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 

påbörjats den 30 juni 1976 eller tidigare, eller 
 
.3 ombyggnaden har avslutats den 31 de-

cember 1979 eller tidigare. 
28.2 Med fartyg levererat efter den 31 de-

cember 1979 förstås ett fartyg 
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 

efter den 31 december 1975 eller 
.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 

har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium efter den 30 juni 
1976 eller 

.3 som har levererats den 31 december 1979 
eller tidigare, eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 kontrakt har tecknats efter den 31 de-
cember 1975, eller 

.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 
påbörjats efter den 30 juni 1976, eller 

 
.3 ombyggnaden har avslutats efter den 31 

december 1979. 
28.3 Med oljetankfartyg levererat den 1 

juni 1982 eller tidigare avses ett oljetankfar-
tyg 

.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 
den 1 juni 1979 eller tidigare, eller 

.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 
har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium den 1 januari 1980 
eller tidigare, eller 

.3 som har levererats den 1 juni 1982 eller 
tidigare, eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 kontrakt har tecknats den 1 juni 1979 el-
ler tidigare, eller 

.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 
påbörjats den 1 januari 1980 eller tidigare, el-
ler 

.3 ombyggnaden har avslutats den 1 juni 
1982 eller tidigare. 

28.4 Med oljetankfartyg levererat efter den 
1 juni 1982 avses ett oljetankfartyg 

.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 
efter den 1 juni 1979, eller 

.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 
har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium efter den 1 januari 

fore 31 December 1975; or 
.2 in the absence of a contract, the con-

struction work of which is begun on or be-
fore 30 June 1976; or 

.3 which is completed on or before 31 De-
cember 1979. 

28.2 ship delivered after 31 December 
1979 means a ship: 

.1 for which the building contract is placed 
after 31 December 1975; or 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction after 30 June 1976; or 

 
.3 the delivery of which is after 31 Decem-

ber 1979; or 
.4 which has undergone a major conver-

sion: 
.1 for which the contract is placed after 31 

December 1975; or 
.2 in the absence of a contract, the con-

struction work of which is begun after 
30 June 1976; or 

.3 which is completed after 31 December 
1979. 

28.3 oil tanker delivered on or before 1 
June 1982 means an oil tanker: 

 
.1 for which the building contract is placed 

on or before 1 June 1979; or 
.2 in the absence of a building contract, the 

keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or before 1 January 
1980; or 

.3 the delivery of which is on or before 1 
June 1982; or 

.4 which has undergone a major conver-
sion: 

.1 for which the contract is placed on or be-
fore 1 June 1979; or 

.2 in the absence of a contract, the con-
struction work of which is begun on or be-
fore 1 January 1980; or 

.3 which is completed on or before 1 June 
1982 

28.4 oil tanker delivered after 1 June 1982 
means an oil tanker: 

.1 for which the building contract is placed 
after 1 June 1979; or 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction after 1 January 1980; or 
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1980, eller 
.3 som har levererats efter den 1 juni 1982, 

eller 
.4 som har undergått en väsentlig föränd-

ring, sådan att 
.1 kontrakt har tecknats efter den 1 juni 

1979, eller 
.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 

påbörjats efter den 1 januari 1980, eller 
 
.3 ombyggnaden har avslutats efter den 1 

juni 1982. 
28.5 Med oljetankfartyg levererat före den 

6 juli 1996 avses ett oljetankfartyg 
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 

före den 6 juli 1993, eller 
.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 

har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium före den 6 januari 
1994 eller tidigare, eller 

.3 som har levererats före den 6 juni 1996, 
eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 kontrakt har tecknats före den 6 decem-
ber 1993, eller 

.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 
påbörjats före den 6 januari 1994, eller 

 
.3 ombyggnaden har avslutats före den 6 

juni 1996. 
28.6 Med oljetankfartyg levererat den 6 juli 

1996 eller senare avses ett oljetankfartyg 
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 

den 6 juli 1993 eller senare, eller 
.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 

har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium den 6 januari 1994 
eller senare, eller 

.3 som har levererats den 6 juli 1996 eller 
senare, eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 byggnadskontrakt har tecknats den 6 juli 
1993 eller senare, eller 

.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 
påbörjats den 6 januari 1994 eller senare, el-
ler 

.3 ombyggnaden har avslutats den 6 juli 
1996 eller senare. 

28.7 Med oljetankfartyg levererat den 1 
februari 2002 eller senare avses ett oljetank-

 
.3 the delivery of which is after 1 June 

1982; or 
.4 which has undergone a major conver-

sion: 
.1 for which the contract is placed after 1 

June 1979; or 
.2 in the absence of a contract, the con-

struction work of which is begun after 
1 January 1980; or 

.3 which is completed after 1 June 1982. 
 
28.5 oil tanker delivered before 6 July 

1996 means an oil tanker: 
.1 for which the building contract is placed 

before 6 July 1993; or 
.2 in the absence of a building contract, the 

keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction before 6 January 1994; 
or 

.3 the delivery of which is before 6 July 
1996; or 

.4 which has undergone a major conversion: 
 
.1 for which the contract is placed before 6 

July 1993; or 
.2 in the absence of a contract, the con-

struction work of which is begun before 6 
January 1994; or 

.3 which is completed before 6 July 1996. 
 
28.6 oil tanker delivered on or after 6 July 

1996 means an oil tanker: 
.1 for which the building contract is placed 

on or after 6 July 1993; or 
.2 in the absence of a building contract, the 

keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or after 6 January 
1994; or 

.3 the delivery of which is on or after 6 July 
1996; or 

.4 which has undergone a major conver-
sion: 

.1 for which the contract is placed on or af-
ter 6 July 1993; or 

.2 in the absence of a contract, the con-
struction work of which is begun on or after 
6 January 1994; or 

.3 which is completed on or after 6 July 
1996. 

28.7 oil tanker delivered on or after 1 Feb-
ruary 2002 means an oil tanker: 
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fartyg 
.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 

den 1 februari 1999 eller senare, eller 
.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 

har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium den 1 augusti 1999 
eller senare, eller 

 
.3 som har levererats den 1 februari 2002 

eller senare, eller 
.4 som har undergått en väsentlig föränd-

ring, sådan att 
.1 byggnadskontrakt har tecknats den 1 feb-

ruari 1999 eller senare, eller 
.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 

påbörjats den 1 augusti 1999 eller senare, el-
ler 

.3 ombyggnaden har avslutats den 1 februa-
ri 2002 eller senare. 

28.8 Med oljetankfartyg levererat den 1 ja-
nuari 2010 eller senare förstås ett oljetank-
fartyg 

.1 för vilket byggnadskontrakt har tecknats 
den 1 januari 2007 eller senare, eller 

.2 när byggnadskontrakt inte finns, vars köl 
har sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium den 1 juli 2007 eller 
senare, eller 

.3 som har levererats den 1 januari 2010 el-
ler senare, eller 

.4 som har undergått en väsentlig föränd-
ring, sådan att 

.1 byggnadskontrakt har tecknats den 1 ja-
nuari 2007 eller senare, eller 

.2 när kontrakt inte finns, ombyggnaden har 
påbörjats den 1 juli 2007 eller senare, eller 

 
.3 ombyggnaden har avslutats den 1 januari 

2010 eller senare. 
29 Med delar per miljon delar (ppm) för-

stås delar olja per miljoner delar vatten enligt 
volym. 

30 Med fartyg byggt förstås fartyg, vars köl 
sträckts eller vilket befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium. 

 
Regel 2 

Omfattning 

1 När annat inte uttryckligen föreskrivs, 
skall bestämmelserna i denna bilaga tillämpas 

.1 for which the building contract is placed 
on or after 1 February 1999; or 

.2 in the absence of a building contract, the 
keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or after 1 August 
1999; or 

 
.3 the delivery of which is on or after 1 

February 2002; or 
.4 which has undergone a major conver-

sion: 
.1 for which the contract is placed on or af-

ter 1 February 1999; or 
.2 in the absence of a contract, the con-

struction work of which is begun on or after 
1 August 1999; or 

.3 which is completed on or after 1 Febru-
ary 2002. 

28.8 oil tanker delivered on or after 1 Ja-
nuary 2010 means an oil tanker: 

 
.1 for which the building contract is placed 

on or after 1 January 2007; or 
.2 in the absence of a building contract, the 

keel of which is laid or which is at a similar 
stage of construction on or after 1 July 2007; 
or 

.3 the delivery of which is on or after 1 
January 2010; or 

.4 which has undergone a major conver-
sion: 

.1 for which the contract is placed on or af-
ter 1 January 2007; or 

.2 in the absence of a contract, the con-
struction work of which is begun on or after 
1 July 2007; or 

.3 which is completed on or after 1 January 
2010. 

29 Parts per million (ppm) means parts of 
oil per million parts of water by volume. 

 
30 Constructed means a ship the keel of 

which is laid or which is at a similar stage of 
construction. 

 
Regulation 2 

Application 

1 Unless expressly provided otherwise, the 
provisions of this Annex shall apply to all 
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på alla fartyg. 
2 Fartyg som inte är oljetankfartyg men 

som försetts med lastutrymmen byggda och 
använda för transport av olja i bulk med en 
sammanlagd kapacitet av 200 kubikmeter el-
ler mera, skall uppfylla kraven i reglerna 16, 
26.4, 29, 30, 31, 32, 34, och 36 i denna bilaga 
gällande oljetankfartyg, i fråga om konstruk-
tion och handhavande av sådana lastutrym-
men. Är den sammanlagda kapaciteten mind-
re än 1 000 kubikmeter, får kraven i regel 
34.6 i denna bilaga likväl tillämpas i stället 
för reglerna 29, 31 och 32. 

3 När en last, som omfattas av bestämmel-
serna i bilaga II till konventionen, transporte-
ras i lastutrymmet i ett oljetankfartyg, skall 
tillämpliga krav i bilaga II till konventionen 
även vara uppfyllda. 

4 Kraven i regel 29, 31 och 32 i denna bila-
ga skall inte tillämpas på oljetankfartyg som 
transporterar asfalt eller andra produkter som 
omfattas av bestämmelserna i denna bilaga 
och som på grund av sina fysikaliska egen-
skaper förhindrar effektiv separering från vat-
ten och övervakning av utsläpp. I sådana fall 
skall utsläppskontroll enligt regel 34 i denna 
bilaga genomföras så att lastrester behålls 
ombord och allt förorenat spolvatten lämnas 
till mottagningsanordningar. 

5 Om annat inte följer av punkt 6 i denna 
regel, skall reglerna 18.6–18.8 i denna bilaga 
inte tillämpas på oljetankfartyg som levere-
rats den 1 juni 1982 eller tidigare, enligt defi-
nition i regel 1.28.3, vilka enbart används för 
särskild fart 

.1 mellan hamnar och terminaler inom en 
fördragsstat, eller 

.2 mellan hamnar och terminaler i fördrags-
stater, när 

.1 resorna sker uteslutande inom ett speci-
alområde, eller 

.2 resorna sker helt i överensstämmelse med 
andra begränsningar definierade av organisa-
tionen. 

6 Bestämmelserna i punkt 5 i denna regel 
skall tillämpas bara ifall hamnarna eller ter-
minalerna, där fartyget lastas under resorna i 
fråga, är utrustade med fullgoda mottagnings-
anordningar som kan ta mot och behandla all 
barlast och allt tankspolvatten från oljetank-
fartyg som nyttjar dem, och vart och ett av 
följande villkor är uppfyllt: 

ships. 
2 In ships other than oil tankers fitted with 

cargo spaces which are constructed and util-
ized to carry oil in bulk of an aggregate ca-
pacity of 200 cubic metres or more, the re-
quirements of regulations 16, 26.4, 29, 30, 
31, 32, 34 and 36 of this Annex for oil tank-
ers shall also apply to the construction and 
operation of those spaces, except that where 
such aggregate capacity is less than 1,000 
cubic metres the requirements of regulation 
34.6 of this Annex may apply in lieu of regu-
lations 29, 31 and 32. 

3 Where a cargo subject to the provisions 
of Annex II of the present Convention is car-
ried in a cargo space of an oil tanker, the ap-
propriate requirements of Annex II of the 
present Convention shall also apply. 

4 The requirements of regulations 29, 31 
and 32 of this Annex shall not apply to oil 
tankers carrying asphalt or other products 
subject to the provisions of this Annex, 
which through their physical properties in-
hibit effective product/water separation and 
monitoring, for which the control of dis-
charge under regulation 34 of this Annex 
shall be effected by the retention of residues 
on board with discharge of all contaminated 
washings to reception facilities. 

5 Subject to the provisions of paragraph 6 
of this regulation, regulations 18.6 to 18.8 of 
this Annex shall not apply to an oil tanker de-
livered on or before 1 June 1982, as defined 
in regulation 1.28.3, solely engaged in spe-
cific trades between: 

.1 ports or terminals within a State Party to 
the present Convention; or 

.2 ports or terminals of States Parties to the 
present Convention, where: 

.1 the voyage is entirely within a Special 
Area; or 

.2 the voyage is entirely within other limits 
designated by the Organization. 

 
6 The provisions of paragraph 5 of this 

regulation shall only apply when the ports or 
terminals where cargo is loaded on such voy-
ages are provided with reception facilities 
adequate for the reception and treatment of 
all the ballast and tank washing water from 
oil tankers using them and all the following 
conditions are complied with: 
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.1 Om inte annat följer av de undantag som 
anges i regel 4 i denna bilaga, skall allt bar-
lastvatten, inklusive rent barlastvatten, och 
alla rester från tankrengöring behållas om-
bord och avlämnas till mottagningsanord-
ningar och korrekta anteckningar skall göras i 
den oljedagbok II, som avses i regel 36 i den-
na bilaga, och styrkas av behörig myndighet i 
hamnstaten. 

 
.2 Administrationen och regeringarna i de 

hamnstater som avses i punkterna 5.1 och 5.2 
i denna regel har ingått avtal om användning-
en av ett oljetankfartyg som levererats den 1 
juni 1982 eller tidigare, enligt definition i re-
gel 1.28.3, för särskild fart. 

 
.3 Mottagningsanordningarna i de hamnar 

och terminaler som nämns ovan uppfyller 
kraven i tillämpliga bestämmelser i denna bi-
laga med hänsyn till denna regel, vilket har 
bekräftats av regeringarna i de fördragsstater i 
vilka hamnarna och terminalerna är belägna. 

 
 
.4 I det internationella oljeskyddscertifikatet 

finns en styrkt anteckning om att oljetankfar-
tyget används uteslutande för sådan särskild 
fart som avses här. 

 
Regel 3 

Dispens och befrielse 

1 Ett fartyg vars konstruktion är sådan att 
tillämpningen av någon av de bestämmelser i 
kapitel 3 och 4 i denna bilaga som gäller kon-
struktion och utrustning är oskälig eller 
opraktisk, kan av administrationen beviljas 
undantag från kraven i sådana bestämmelser, 
förutsatt att fartygets konstruktion och utrust-
ning ger likvärdigt skydd mot oljeförorening 
med beaktande av den användning fartyget är 
avsett för. De fartyg som avses här kan t.ex. 
vara bärplansbåtar, luftkuddefarkoster och 
andra farkoster som rör sig nära vattenytan 
samt undervattensfarkoster. 

2 Detaljerade uppgifter om ett sådant un-
dantag, beviljats av administrationen, skall 
ingå i det certifikat som avses i regel 7 i den-
na bilaga. 

3 Den administration som beviljar sådant 

.1 subject to the exceptions provided for in 
regulation 4 of this Annex, all ballast water, 
including clean ballast water, and tank wash-
ing residues are retained on board and trans-
ferred to the reception facilities and the ap-
propriate entry in the Oil Record Book Part II 
referred to in regulation 36 of this Annex is 
endorsed by the competent Port State Au-
thority; 

 
.2 agreement has been reached between the 

Administration and the Governments of the 
Port States referred to in paragraphs 5.1 or 
5.2 of this regulation concerning the use of 
an oil tanker delivered on or before 1 June 
1982, as defined in regulation 1.28.3, for a 
specific trade; 

.3 the adequacy of the reception facilities in 
accordance with the relevant provisions of 
this Annex at the ports or terminals referred 
to above, for the purpose of this regulation, is 
approved by the Governments of the States 
Parties to the present Convention within 
which such ports or terminals are situated; 
and 

.4 the International Oil Pollution Preven-
tion Certificate is endorsed to the effect that 
the oil tanker is solely engaged in such spe-
cific trade. 

 
Regulation 3 

Exemptions and waivers 

1 Any ship such as hydrofoil, air-cushion 
vehicle, near-surface craft and submarine 
craft etc. whose constructional features are 
such as to render the application of any of the 
provisions of chapters 3 and 4 of this Annex 
relating to construction and equipment unrea-
sonable or impracticable may be exempted 
by the Administration from such provisions, 
provided that the construction and equipment 
of that ship provides equivalent protection 
against pollution by oil, having regard to the 
service for which it is intended. 

 
2 Particulars of any such exemption 

granted by the Administration shall be indi-
cated in the Certificate referred to in regula-
tion 7 of this Annex. 

3 The Administration which allows any 
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undantag skall snarast möjligt och senast efter 
90 dagar ge organisationen detaljerad infor-
mation om undantaget jämte motiveringar. 
Organisationen skall ge denna information 
vidare till parterna i konventionen för känne-
dom och eventuella åtgärder. 

 
4 Administrationen kan befria ett oljetank-

fartyg från kraven i reglerna 29, 30 och 31 i 
denna bilaga, när fartyget används uteslutan-
de för resor som varar högst 72 timmar, sker 
inom 50 nautiska mil från närmaste land och 
företas mellan hamnar och terminaler inom 
en fördragsstat. Varje sådant undantag skall 
ges på villkor att tankfartyget behåller alla ol-
jehaltiga blandningar ombord tills de lämnas 
till mottagningsanordningar, och att administ-
rationen fastställt att de anordningar som till-
handahålls för mottagande av sådana oljehal-
tiga blandningar är tillräckliga. 

 
 
5 Administrationen kan befria andra olje-

tankfartyg än de som avses i punkt 4 i denna 
regel från kraven i regel 31 och 32 i denna bi-
laga när 

 
.1 fartyget är ett oljetankfartyg levererat den 

1 juni 1982 eller tidigare, enligt definition i 
regel 1.28.3, med en dödvikt av minst 40 000 
ton och det används uteslutande för sådan 
särskild fart som avses i regel 2.5 i denna bi-
laga, och villkoren i regel 2.6 i denna bilaga 
är uppfyllda, eller 

.2 fartyget används uteslutande för resor 
som hör till en eller flera av följande katego-
rier: 

.1 resor inom specialområden, eller 

.2 resor inom 50 nautiska mil från närmaste 
land utanför specialområden, när tankfartyget 
används för: 

.1 resor mellan hamnar och terminaler inom 
en fördragsstat, eller 

.2 begränsade resor definierade av admi-
nistrationen, vilka varar högst 72 timmar, 

 
förutsatt att vart och ett av följande villkor 

är uppfyllt: 
.3 alla oljehaltiga blandningar behålls om-

bord på tankfartyget tills de för avlämning till 
mottagningsanordningar, 

.4 i fråga om sådana resor som avses i 

such exemption shall, as soon as possible, but 
not more than 90 days thereafter, communi-
cate to the Organization particulars of same 
and the reasons therefore, which the Organi-
zation shall circulate to the Parties to the pre-
sent Convention for their information and 
appropriate action, if any. 

4 The Administration may waive the re-
quirements of regulations 29, 31 and 32 of 
this Annex, for any oil tanker which engages 
exclusively on voyages both of 72 hours or 
less in duration and within 50 nautical miles 
from the nearest land, provided that the oil 
tanker is engaged exclusively in trades be-
tween ports or terminals within a State Party 
to the present Convention. Any such waiver 
shall be subject to the requirement that the oil 
tanker shall retain on board all oily mixtures 
for subsequent discharge to reception facili-
ties and to the determination by the Admini-
stration that facilities available to receive 
such oily mixtures are adequate. 

5 The Administration may waive the re-
quirements of regulations 31 and 32 of this 
Annex for oil tankers other than those re-
ferred to in paragraph 4 of this regulation in 
cases where: 

.1 the tanker is an oil tanker delivered on or 
before 1 June 1982, as defined in regula-
tion 1.28.3, of 40,000 tonnes deadweight or 
above, as referred to in regulation 2.5 of this 
Annex, solely engaged in specific trades, and 
the conditions specified in regulation 2.6 of 
this Annex are complied with; or 

.2 the tanker is engaged exclusively in one 
or more of the following categories of voy-
ages: 

.1 voyages within special areas; or 

.2 voyages within 50 nautical miles from 
the nearest land outside special areas where 
the tanker is engaged in: 

.1 trades between ports or terminals of a 
State Party to the present Convention; or 

.2 restricted voyages as determined by the 
Administration, and of 72 hours or less in du-
ration; 

provided that all of the following condi-
tions are complied with: 

.3 all oily mixtures are retained on board 
for subsequent discharge to reception facili-
ties; 

.4 for voyages specified in paragraph 5.2.2 



 Nr 71  
  

 

 

675

punkt 5.2.2 i denna regel, har administratio-
nen fastställt att fullgoda mottagningsanord-
ningar som kan ta emot sådana oljehaltiga 
blandningar finns att tillgå i de lasthamnar el-
ler lastterminaler som tankfartyget besöker, 

.5 när internationellt oljeskyddscertifikat 
krävs, skall det vara försett med en styrkt an-
teckning om att fartyget används uteslutande 
för trafik som tillhör en eller flera av de kate-
gorier som definieras i punkterna 5.2.1 och 
5.2.2.2 i denna regel, och 

 
.6 den avlämnade kvantiteten, tidpunkten 

och avlämningshamnen antecknas i oljedag-
boken. 

 
Regel 4 

Undantag 

Reglerna 15 och 34 i denna bilaga skall inte 
tillämpas på: 

.1 sådana utsläpp i havet av olja eller olje-
haltiga blandningar som är nödvändiga för 
fartygets säkerhet eller för att rädda männi-
skoliv till sjöss, eller 

.2 sådana utsläpp av olja eller oljehaltiga 
blandningar i havet som är en följd av att far-
tyget eller dess utrustning skadats: 

.1 förutsatt att alla rimliga försiktighetsåt-
gärder vidtagits efter att skadan skett eller ut-
släppet upptäckts för att förhindra eller be-
gränsa utsläppet, och 

 
.2 fartygets ägare eller befälhavare inte 

handlat i avsikt att åstadkomma skada eller 
vårdslöst, medveten om att skada sannolikt 
skulle bli följden, eller 

.3 utsläpp i havet av oljehaltiga ämnen som 
är godkända av administrationen, när de an-
vänds för att bekämpa förorening vid specifi-
ka tillbud och syftet är att minimera skadorna 
av föroreningen. Varje sådant utsläpp kräver 
godkännande av den regering inom vars ju-
risdiktionsområde utsläppet är avsett att utfö-
ras. 

 
 
 
 
 

of this regulation, the Administration has de-
termined that adequate reception facilities are 
available to receive such oily mixtures in 
those oil loading ports or terminals the tanker 
calls at; 

.5 the International Oil Pollution Preven-
tion Certificate, when required, is endorsed 
to the effect that the ship is exclusively en-
gaged in one or more of the categories of 
voyages specified in paragraphs 5.2.1 and 
5.2.2.2 of this regulation; and 

 
.6 the quantity, time and port of discharge 

are recorded in the Oil Record Book. 
 
 

Regulation 4 

Exceptions 

Regulations 15 and 34 of this Annex shall 
not apply to: 

.1 the discharge into the sea of oil or oily 
mixture necessary for the purpose of securing 
the safety of a ship or saving life at sea; or 

 
.2 the discharge into the sea of oil or oily 

mixture resulting from damage to a ship or 
its equipment: 

.1 provided that all reasonable precautions 
have been taken after the occurrence of the 
damage or discovery of the discharge for the 
purpose of preventing or minimizing the dis-
charge; and 

.2 except if the owner or the master acted 
either with intent to cause damage, or reck-
lessly and with knowledge that damage 
would probably result; or 

.3 the discharge into the sea of substances 
containing oil, approved by the Administra-
tion, when being used for the purpose of 
combating specific pollution incidents in or-
der to minimize the damage from pollution. 
Any such discharge shall be subject to the 
approval of any Government in whose juris-
diction it is contemplated the discharge will 
occur. 
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Regel 5 

Likvärdighet 

1 Administrationen kan tillåta att ett fartyg 
utrustas med tillbehör, materiel, utrustning el-
ler apparater som alternativ till tillbehör, ma-
teriel, utrustning eller apparater som anges i 
denna bilaga, förutsatt dessa alternativa lös-
ningar är minst lika ändamålsenliga. Denna 
befogenhet hos administrationen omfattar inte 
ersättning av krav på utformning och kon-
struktion som ställs i denna bilaga med opera-
tiva metoder för övervakning och kontroll av 
oljeutsläpp. 

2 En administration, som godkänner tillbe-
hör, materiel, utrustning eller apparater som 
alternativ till tillbehör, materiel, utrustning el-
ler apparater som anges i denna bilaga, skall 
lämna detaljerad information om detta till or-
ganisationen, som ger denna information vi-
dare till de fördragsslutande parterna för kän-
nedom och eventuella åtgärder. 

 
 

KAPITEL 2 – BESIKTNING OCH  
CERTIFIERING 

Regel 6 

Besiktningar 

1 Varje oljetankfartyg med en bruttodräk-
tighet av 150 eller mera och varje annat far-
tyg med en bruttodräktighet av 400 ton eller 
mera skall undergå följande besiktningar: 

.1 En första besiktning skall utföras innan 
fartyget satts i trafik eller innan det certifikat 
som krävs enligt regel 7 i denna bilaga utfär-
das första gången. Denna besiktning skall 
omfatta en fullständig besiktning av fartygets 
konstruktiva delar, utrustning, anordningar, 
arrangemang och byggnadsmaterial i den ut-
sträckning denna bilaga skall tillämpas på far-
tyget i fråga. Besiktningen skall utföras så, att 
den säkerställer att de konstruktiva delarna, 
utrustningen, anordningarna, arrangemangen 
och byggnadsmaterialen helt uppfyller till-
lämpliga krav i denna bilaga. 

.2 Förnyade besiktningar skall utföras med 
intervaller som fastställs av administrationen. 
Dessa intervaller får inte vara längre än fem 

Regulation 5 

Equivalents 

1 The Administration may allow any fit-
ting, material, appliance or apparatus to be 
fitted in a ship as an alternative to that re-
quired by this Annex if such fitting, material, 
appliance or apparatus is at least as effective 
as that required by this Annex. This authority 
of the Administration shall not extend to sub-
stitution of operational methods to effect the 
control of discharge of oil as equivalent to 
those design and construction features which 
are prescribed by regulations in this Annex. 

2 The Administration which allows a fit-
ting, material, appliance or apparatus to be 
fitted in a ship as an alternative to that re-
quired by this Annex shall communicate par-
ticulars thereof to the Organization for circu-
lation to the Parties to the Convention for 
their information and appropriate action, if 
any. 

 
 

CHAPTER 2 – SURVEYS AND  
CERTIFICATION 

Regulation 6 

Surveys 

1 Every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above, and every other ship of 400 gross ton-
nage and above shall be subject to the sur-
veys specified below: 

.1 an initial survey before the ship is put in 
service or before the Certificate required un-
der regulation 7 of this Annex is issued for 
the first time, which shall include a complete 
survey of its structure, equipment, systems, 
fittings, arrangements and material in so far 
as the ship is covered by this Annex. This 
survey shall be such as to ensure that the 
structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material fully comply with 
the applicable requirements of this Annex; 

 
 
.2 a renewal survey at intervals specified 

by the Administration, but not exceeding 
5 years, except where regulation 10.2.2, 10.5, 
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år, utom när regel 10.2.2, 10.5, 10.6 eller 10.7 
i denna bilaga tillämpas. Besiktningarna skall 
utföras så, att de säkerställer att de konstruk-
tiva delarna, utrustningen, anordningarna, ar-
rangemangen och byggnadsmaterialen helt 
uppfyller tillämpliga krav i denna bilaga. 

.3 En mellanbesiktning skall utföras högst 
tre månader före eller efter den andra årsda-
gen av certifikatet eller högst tre månader 
före eller efter den tredje årsdagen av certifi-
katet. Mellanbesiktningen skall ersätta en av 
de årliga besiktningar som specificeras i 
punkt 1.4 i denna regel. Denna besiktning 
skall utföras så, att den säkerställer att utrust-
ningen och därtill hörande pump- och rörled-
ningssystem, inklusive system för övervak-
ning och kontroll av oljeutsläpp, system för 
rengöring med råolja, system för behandling 
av länsvatten och system för filtrering av olja, 
helt uppfyller tillämpliga krav i denna bilaga 
och är i gott skick. Påteckning för mellanbe-
siktning skall göras på certifikat utfärdat en-
ligt regel 7 och 8 i denna bilaga. 

.4 Årliga besiktningar skall genomföras 
högst tre månader före eller efter varje årsdag 
av certifikatet. De årliga besiktningarna skall 
inkludera en allmän inspektion av de kon-
struktiva delarna, utrustningen, anordningar-
na, arrangemangen och byggnadsmaterialen 
enligt punkt 1.1 i denna regel, för att säker-
ställa att de skötts i enlighet med punkterna 
4.1 och 4.2 i denna regel och att de är i full-
gott skick med hänsyn till den användning 
fartyget är avsett för. Påteckning för årliga 
besiktningar skall göras på certifikat utfärdat 
enligt regel 7 och 8 i denna bilaga. 

.5 En tilläggsbesiktning skall utföras efter 
en reparation som skett till följd av sådana 
undersökningar som föreskrivs i punkt 4.3 i 
denna regel och dessutom alltid när en bety-
dande reparation eller renovering utförts. 
Tilläggsbesiktningen kan, beroende på om-
ständigheterna, vara antingen heltäckande el-
ler partiell. Besiktningen skall utföras så att 
den säkerställer att nödvändiga reparationer 
och renoveringar verkligen utförts, att använ-
da material och arbetets utförande är tillfreds-
ställande i alla avseenden och att fartyget på 
alla punkter överensstämmer med kraven i 
denna bilaga. 

2 Administrationen skall fastställa lämpliga 
åtgärder i fråga om sådana fartyg som inte 

10.6 or 10.7 of this Annex is applicable. The 
renewal survey shall be such as to ensure that 
the structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material fully comply with 
applicable requirements of this Annex; 

 
.3 an intermediate survey within 3 months 

before or after the second anniversary date or 
within 3 months before or after the third an-
niversary date of the Certificate which shall 
take the place of one of the annual surveys 
specified in paragraph 1.4 of this regulation. 
The intermediate survey shall be such as to 
ensure that the equipment and associated 
pump and piping systems, including oil dis-
charge monitoring and control systems, crude 
oil washing systems, oily-water separating 
equipment and oil filtering systems, fully 
comply with the applicable requirements of 
this Annex and are in good working order. 
Such intermediate surveys shall be endorsed 
on the Certificate issued under regulation 7 
or 8 of this Annex; 

.4 an annual survey within 3 months before 
or after each anniversary date of the Certifi-
cate, including a general inspection of the 
structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material referred to in para-
graph 1.1 of this regulation to ensure that 
they have been maintained in accordance 
with paragraphs 4.1 and 4.2 of this regulation 
and that they remain satisfactory for the ser-
vice for which the ship is intended. Such an-
nual surveys shall be endorsed on the Certifi-
cate issued under regulation 7 or 8 of this 
Annex; and 

.5 an additional survey either general or 
partial, according to the circumstances, shall 
be made after a repair resulting from investi-
gations prescribed in paragraph 4.3 of this 
regulation, or whenever any important re-
pairs or renewals are made. The survey shall 
be such as to ensure that the necessary re-
pairs or renewals have been effectively made, 
that the material and workmanship of such 
repairs or renewals are in all respects satis-
factory and that the ship complies in all re-
spects with the requirements of this Annex. 

 
 
2 The Administration shall establish appro-

priate measures for ships which are not subject 



 Nr 71  
  

 

 

678 

omfattas av bestämmelserna i punkt 1 i denna 
regel för att säkerställa att de uppfyller till-
lämpliga bestämmelser i denna bilaga. 

3.1 Besiktningar av fartyg i enlighet med 
bestämmelserna i denna bilaga skall genom-
föras av tjänstemän inom myndigheter inom 
administrationen. Administrationen kan likväl 
anförtro besiktningarna åt särskilt utnämnda 
inspektör eller godkända inrättningar. Sådana 
inrättningar skall följa de riktlinjer som anta-
gits av organisationen genom resolution 
A.739(18), vilka kan ändras av organisatio-
nen, och de specifikationer som antagits av 
organisationen genom resolution A.789(19), 
med senare ändringar. Sådana ändringar mås-
te godkännas, genomföras och träda i kraft i 
enlighet med bestämmelserna i artikel 16 i 
konventionen om förfaranden vid ändring av 
denna bilaga. 

 
 
3.2 En administration som utser inspektör 

eller godkänner inrättningar som skall verk-
ställa besiktningar i enlighet med punkt 3.1 i 
denna regel, skall åtminstone ge dessa inspek-
törer eller inrättningar fullmakt att 

 
.1 kräva att fartyg repareras, och 
.2 verkställa besiktningar och inspektioner 

på begäran av behöriga myndigheter i en 
hamnstat. 

Administrationen måste informera organi-
sationen om de specifika skyldigheterna och 
villkoren i fråga om de befogenheter den de-
legerat gett utnämnda inspektörer eller god-
kända inrättningar. Organisationen ger denna 
information vidare till parterna i konventio-
nen. 

3.3 När en för uppdraget utsedd inspektör 
eller godkänd inrättning slagit fast att farty-
gets kondition eller dess utrustning inte i hu-
vudsak stämmer överens med uppgifterna i 
certifikatet, eller om konditionen eller utrust-
ningen är sådan att fartyget inte kan fortsätta 
till sjöss utan att risken för skador på den ma-
rina miljön blir orimligt stor, skall en sådan 
inspektör eller organisation utan dröjsmål sä-
kerställa att bristerna åtgärdas och informera 
administrationen i behörig ordning. Om inga 
sådana korrigerande åtgärder vidtas, skall cer-
tifikatet dras in och administrationen utan 
dröjsmål informeras om detta. Om fartyget 

to the provisions of paragraph 1 of this regula-
tion in order to ensure that the applicable provi-
sions of this Annex are complied with. 

3.1 Surveys of ships as regards the en-
forcement of the provisions of this Annex 
shall be carried out by officers of the Ad-
ministration. The Administration may, how-
ever, entrust the surveys either to surveyors 
nominated for the purpose or to organizations 
recognized by it. Such organizations shall 
comply with the guidelines adopted by the 
Organization by resolution A.739(18), as 
may be amended by the Organization, and 
the specifications adopted by the Organiza-
tion by resolution A.789(19), as may be 
amended by the Organization, provided that 
such amendments are adopted, brought into 
force and take effect in accordance with the 
provisions of article 16 of the present Con-
vention concerning the amendment proce-
dures applicable to this Annex. 

3.2 An Administration nominating survey-
ors or recognizing organizations to conduct 
surveys as set forth in paragraph 3.1 of this 
regulation shall, as a minimum, empower any 
nominated surveyor or recognized organiza-
tion to: 

.1 require repairs to a ship; and 

.2 carry out surveys, if requested by the ap-
propriate authorities of a port State. 

 
The Administration shall notify the Or-

ganization of the specific responsibilities and 
conditions of the authority delegated to the 
nominated surveyors or recognized organiza-
tions, for circulation to Parties to the present 
Convention for the information of their offi-
cers. 

3.3 When a nominated surveyor or recog-
nized organization determines that the condi-
tion of the ship or its equipment does not cor-
respond substantially with the particulars of 
the Certificate or is such that the ship is not 
fit to proceed to sea without presenting an 
unreasonable threat of harm to the marine 
environment, such surveyor or organization 
shall immediately ensure that corrective ac-
tion is taken and shall in due course notify 
the Administration. If such corrective action 
is not taken the Certificate shall be with-
drawn and the Administration shall be noti-
fied immediately; and if the ship is in a port 



 Nr 71  
  

 

 

679

befinner sig i en hamn i en annan fördrags-
stat, skall även behöriga myndigheter i denna 
hamnstat omedelbart informeras. När en 
tjänsteman inom administrationen, en ut-
nämnd inspektör eller en godkänd inrättning 
har informerat behöriga myndigheter i hamn-
staten, skall hamnstatens regering ge nödvän-
digt bistånd så att nämnda tjänsteman, en in-
spektör eller inrättning kan fullgöra sina 
skyldigheter enligt denna regel. I tillämpliga 
fall skall regeringen i hamnstaten i fråga skri-
da till åtgärder för att säkerställa att fartyget 
inte avgår förrän det kan fortsätta till sjöss el-
ler till närmaste reparationsvarv utan att orsa-
ka orimligt stor risk för skada på den marina 
miljön. 

 
3.4 Under alla omständigheter måste admi-

nistrationen till fullo garantera att besiktning-
en är fullständig och utförs effektivt, och för-
binda sig att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla denna skyldighet. 

4.1 Fartyget och dess utrustning måste hål-
las i skick så att de uppfyller kraven i konven-
tionen för att säkerställa att fartyget i alla av-
seenden är i sådant skick att det kan lämna 
hamnen utan att utgöra en orimlig risk för den 
marina miljön. 

 
4.2 Efter att någon av de besiktningar som 

krävs i punkt 1 i denna regel har verkställts, 
får inga ändringar göras i konstruktiva delar, 
utrustning, anordningar, arrangemang och 
materiel som omfattas av besiktningen utan 
tillstånd från administrationen, med undantag 
av rent utbyte av sådan utrustning eller såda-
na anordningar. 

4.3 När ett fartyg har varit inblandat i en 
olycka eller en sådan brist har upptäckts som 
väsentligt inverkar på fartygets integritet eller 
på effektiviteten eller fullständigheten hos så-
dan utrustning som omfattas av denna bilaga, 
skall befälhavaren på fartyget eller fartygets 
ägare så fort som möjligt underrätta administ-
rationen, den godkända inrättningen eller den 
utnämnda inspektören som bär ansvar för att 
utfärda certifikatet i fråga. Denna skall sörja 
för att en undersökning inleds med syfte att 
bestämma om en besiktning i enlighet med 
punkt 1 i denna regel är nödvändig. Om far-
tyget befinner sig i en hamn i en annan för-
dragsstat, skall befälhavaren eller ägaren ock-

of another Party, the appropriate authorities 
of the port State shall also be notified imme-
diately. When an officer of the Administra-
tion, a nominated surveyor or a recognized 
organization has notified the appropriate au-
thorities of the port State, the Government of 
the port State concerned shall give such offi-
cer, surveyor or organization any necessary 
assistance to carry out their obligations under 
this regulation. When applicable, the Gov-
ernment of the port State concerned shall 
take such steps as will ensure that the ship 
shall not sail until it can proceed to sea or 
leave the port for the purpose of proceeding 
to the nearest appropriate repair yard avail-
able without presenting an unreasonable 
threat of harm to the marine environment. 

3.4 In every case, the Administration con-
cerned shall fully guarantee the completeness 
and efficiency of the survey and shall under-
take to ensure the necessary arrangements to 
satisfy this obligation. 

4.1 The condition of the ship and its 
equipment shall be maintained to conform 
with the provisions of the present Convention 
to ensure that the ship in all respects will re-
main fit to proceed to sea without presenting 
an unreasonable threat of harm to the marine 
environment. 

4.2 After any survey of the ship under 
paragraph 1 of this regulation has been com-
pleted, no change shall be made in the struc-
ture, equipment, systems, fittings, arrange-
ments or material covered by the survey, 
without the sanction of the Administration, 
except the direct replacement of such equip-
ment and fittings. 

4.3 Whenever an accident occurs to a ship 
or a defect is discovered which substantially 
affects the integrity of the ship or the effi-
ciency or completeness of its equipment cov-
ered by this Annex the master or owner of 
the ship shall report at the earliest opportu-
nity to the Administration, the recognized or-
ganization or the nominated surveyor respon-
sible for issuing the relevant Certificate, who 
shall cause investigations to be initiated to 
determine whether a survey as required by 
paragraph 1 of this regulation is necessary. If 
the ship is in a port of another Party, the mas-
ter or owner shall also report immediately to 
the appropriate authorities of the port State 
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så omedelbart underrätta behöriga myndighe-
ter i denna hamnstat, och den utsedda inspek-
tören eller godkända inrättningen skall för-
säkra sig om att en sådan underrättelse har 
gjorts. 

 
Regel 7 

Utfärdande av eller påteckning på certifikat 

1 För varje oljetankfartyg med en brutto-
dräktighet av 150 eller mera och varje annat 
fartyg med en bruttodräktighet av 400 eller 
mera vilket trafikerar hamnar eller terminaler 
som lyder under andra fördragsslutande par-
ters jurisdiktion skall, efter första eller förny-
ad besiktning i enlighet med kraven i regel 6 i 
denna bilaga, utfärdas ett internationellt olje-
skyddscertifikat. 

2 Ett sådant certifikat skall i tillämpliga fall 
utfärdas eller förses med påteckning av admi-
nistrationen eller av en person eller inrättning 
som vederbörligen godkänts av administra-
tionen. Under alla omständigheter bär admi-
nistrationen fullt ansvar för certifikatet. 

 
Regel 8 

Certifikat som utfärdas eller påtecknas av en 
annan stats regering 

1 Regeringen i en fördragsstat kan på begä-
ran av administrationen låta besiktiga ett far-
tyg, och om förutsättningarna i denna bilaga 
är uppfyllda, skall regeringen i fråga för far-
tyget utfärda eller ge fullmakt att utfärda ett 
internationellt oljeskyddscertifikat eller, i till-
lämpliga fall, påteckna eller ge fullmakt att 
påteckna certifikatet på fartyget i enlighet 
med denna bilaga. 

 
2 En kopia av certifikatet och besiktnings-

rapporten skall så snart som möjligt lämnas 
hos den administration som begärt besikt-
ningen. 

3 Ett sålunda utfärdat certifikat skall inne-
hålla en anteckning om att det har utfärdats 
på begäran av administrationen, och det skall 
äga samma giltighet och ges samma erkän-
nande som ett certifikat utfärdat enligt regel 7 
i denna bilaga. 

4 Ett internationellt oljeskyddscertifikat får 

and the nominated surveyor or recognized 
organization shall ascertain that such report 
has been made. 

 
 
 

Regulation 7 

Issue or endorsement of certificate 

1 An International Oil Pollution Prevention 
Certificate shall be issued, after an initial or 
renewal survey in accordance with the provi-
sions of regulation 6 of this Annex, to any oil 
tanker of 150 gross tonnage and above and 
any other ships of 400 gross tonnage and 
above which are engaged in voyages to ports 
or offshore terminals under the jurisdiction of 
other Parties to the present Convention. 

2 Such certificate shall be issued or en-
dorsed as appropriate either by the Admini-
stration or by any persons or organization 
duly authorized by it. In every case the Ad-
ministration assumes full responsibility for 
the certificate. 

 
Regulation 8 

Issue or endorsement of certificate by  
another Government 

1 The Government of a Party to the present 
Convention may, at the request of the Ad-
ministration, cause a ship to be surveyed and, 
if satisfied that the provisions of this Annex 
are complied with, shall issue or authorize 
the issue of an International Oil Pollution 
Prevention Certificate to the ship and where 
appropriate, endorse or authorize the en-
dorsement of that certificate on the ship in 
accordance with this Annex. 

2 A copy of the certificate and a copy of 
the survey report shall be transmitted as soon 
as possible to the requesting Administration. 

 
3 A certificate so issued shall contain a 

statement to the effect that it has been issued 
at the request of the Administration and it 
shall have the same force and receive the 
same recognition as the certificate issued un-
der regulation 7 of this Annex. 

4 No International Oil Pollution Prevention 
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inte utfärdas för fartyg med rätt att föra en så-
dan stats flagga som inte är part i konventio-
nen. 

 
Regel 9 

Certifikatets form 

Ett internationellt oljeskyddscertifikat skall 
vara utformat enligt modellen i bihang II till 
denna bilaga, och det skall vara skrivet åt-
minstone på engelska, franska eller spanska. 
Om anteckningar även görs på ett officiellt 
nationellt språk i det land som utfärdar certi-
fikatet, skall dessa gälla i fall av tvist eller 
oklarhet. 

 
Regel 10 

Certifikatets varaktighet och giltighet 

1 Ett internationellt oljeskyddscertifikat 
skall utfärdas för en period som bestäms av 
administrationen och får vara högst fem år 
lång. 

2.1 Utan hinder av punkt 1 i denna regel, 
skall ett förnyat certifikat utfärdat efter en 
förnyad besiktning som slutförs högst tre må-
nader innan existerande certifikat upphör att 
gälla, ha en giltighetstid som inleds den dag 
besiktningen slutförs och avslutas senast fem 
år efter det gamla certifikatets sista giltig-
hetsdag. 

2.2 Om förnyad besiktning slutförs efter att 
det gamla certifikatet upphört att gälla, skall 
det nya certifikatets giltighetstid inledas den 
dag den förnyade besiktningen slutförs och 
upphöra senast fem år efter det gamla certifi-
katets sista giltighetsdag. 

2.3 Om förnyad besiktning slutförs över tre 
månader innan giltighetstiden för det gamla 
certifikatet löper ut, skall det nya certifikatet 
ha en giltighetstid som inleds den dag den 
förnyade besiktningen slutförs och upphör 
senast fem år efter denna dag. 

 
3 Om ett certifikat är utfärdat för en period 

som är kortare än fem år, kan administratio-
nen förlänga certifikatets giltighetstid, dock 
så att den totala giltighetstiden inte överskri-
der den längsta giltighetstid som fastställs en-
ligt punkt 1 i denna regel. Detta förutsätter att 

Certificate shall be issued to a ship, which is 
entitled to fly the flag of a State, which is not 
a Party. 

 
Regulation 9 

Form of certificate 

The International Oil Pollution Prevention 
Certificate shall be drawn up in the form cor-
responding to the model given in appendix II 
to this Annex and shall be at least in English, 
French or Spanish. If an official language of 
the issuing country is also used, this shall 
prevail in case of a dispute or discrepancy. 

 
 

Regulation 10 

Duration and validity of certificate 

1 An International Oil Pollution Prevention 
Certificate shall be issued for a period speci-
fied by the Administration, which shall not 
exceed five years. 

2.1 Notwithstanding the requirements of 
paragraph 1 of this regulation, when the re-
newal survey is completed within 3 months 
before the expiry date of the existing certifi-
cate, the new certificate shall be valid from 
the date of completion of the renewal survey 
to a date not exceeding 5 years from the date 
of expiry of the existing certificate. 

2.2 When the renewal survey is completed 
after the expiry date of the existing certifi-
cate, the new certificate shall be valid from 
the date of completion of the renewal survey 
to a date not exceeding 5 years from the date 
of expiry of the existing certificate. 

2.3 When the renewal survey is completed 
more than 3 months before the expiry date of 
the existing certificate, the new certificate 
shall be valid from the date of completion of 
the renewal survey to a date not exceeding 5 
years from the date of completion of the re-
newal survey. 

3 If a certificate is issued for a period of 
less than 5 years, the Administration may ex-
tend the validity of the certificate beyond the 
expiry date to the maximum period specified 
in paragraph 1 of this regulation, provided 
that the surveys referred to in regulations 
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de besiktningar som avses i reglerna 6.1.3 och 
6.1.4 i denna bilaga och som skall utföras när 
ett certifikat är utfärdat för fem år genomförs 
i vederbörlig ordning. 

4 Om en förnyad besiktning har utförts, 
men ett nytt certifikat inte kan utfärdas eller 
föras ombord på fartyget innan det existeran-
de certifikatets giltighetstid löper ut, kan en 
person eller inrättning med fullmakt av admi-
nistrationen göra en påteckning på det existe-
rande certifikatet, som härigenom skall god-
tas som giltigt i högst fem månader efter dess 
sista giltighetsdag före påteckningen. 

5 Om ett fartyg när dess certifikat upphör 
att gälla inte befinner sig i en sådan hamn där 
det skall besiktigas, kan administrationen för-
länga certifikatets giltighetstid. En sådan för-
längning skall likväl beviljas endast för att 
fartyget skall kunna fullborda sin färd till den 
hamn där besiktningen skall genomföras, och 
endast när ett sådant förfarande förefaller än-
damålsenligt och skäligt. En sådan förläng-
ning av giltighetstiden för ett certifikat får 
vara högst tre månader lång, och det fartyg 
för vilket förlängningen beviljats får inte tillå-
tas att i kraft av certifikatet lämna hamnen där 
besiktningen skall verkställas utan att certifi-
katet först förnyas. Ett nytt certifikat som ut-
färdas efter förnyad besiktning skall i detta 
fall ha en giltighetstid som löper ut senast 
fem år efter det gamla certifikatets sista gil-
tighetsdag före förlängningen. 

 
6 När ett fartyg används för korta resor kan 

administrationen förlänga giltighetstiden för 
dess certifikat med en frist som är högst en 
månad lång räknat från den sista giltighetsdag 
som finns antecknad på certifikatet, förutsatt 
att certifikatets giltighetstid inte redan för-
längts med stöd av föregående bestämmelser i 
denna regel. Ett nytt certifikat som utfärdas 
efter förnyad besiktning skall ha en giltighets-
tid som löper ut senast fem år efter det gamla 
certifikatets sista giltighetsdag före förläng-
ningen. 

7 Under särskilda omständigheter som fast-
ställs av administrationen, behöver ett nytt 
certifikat inte dateras enligt den sista giltig-
hetsdagen för existerande certifikat såsom 
punkterna 2.2, 5 och 6 i denna regel förutsät-
ter. Under sådana särskilda omständigheter 
skall det nya certifikatets giltighetstid löpa ut 

6.1.3 and 6.1.4 of this Annex applicable 
when a certificate is issued for a period of 5 
years are carried out as appropriate. 

 
4 If a renewal survey has been completed 

and a new certificate cannot be issued or 
placed on board the ship before the expiry 
date of the existing certificate, the person or 
organization authorized by the Administra-
tion may endorse the existing certificate and 
such a certificate shall be accepted as valid 
for a further period which shall not exceed 5 
months from the expiry date. 

5 If a ship at the time when a certificate 
expires is not in a port in which it is to be 
surveyed, the Administration may extend the 
period of validity of the certificate but this 
extension shall be granted only for the pur-
pose of allowing the ship to complete its 
voyage to the port in which it is to be sur-
veyed, and then only in cases where it ap-
pears proper and reasonable to do so. 
No certificate shall be extended for a period 
longer than 3 months, and a ship to which an 
extension is granted shall not, on its arrival in 
the port in which it is to be surveyed, be enti-
tled by virtue of such extension to leave that 
port without having a new certificate. When 
the renewal survey is completed, the new 
certificate shall be valid to a date not exceed-
ing 5 years from the date of expiry of the ex-
isting certificate before the extension was 
granted. 

6 A certificate issued to a ship engaged on 
short voyages which has not been extended 
under the foregoing provisions of this regula-
tion may be extended by the Administration 
for a period of grace of up to one month from 
the date of expiry stated on it. When the re-
newal survey is completed, the new certifi-
cate shall be valid to a date not exceeding 5 
years from the date of expiry of the existing 
certificate before the extension was granted. 

 
 
7 In special circumstances, as determined 

by the Administration, a new certificate need 
not be dated from the date of expiry of the 
existing certificate as required by paragraphs 
2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special 
circumstances, the new certificate shall be 
valid to a date not exceeding 5 years from the 
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senast fem år efter den dag då den förnyade 
besiktningen slutförts. 

8 Om en årlig besiktning eller en mellanbe-
siktning slutförs före den tidsgräns som speci-
ficeras i regel 6 i denna bilaga, 

.1 skall den årsdag som framgår av certifi-
katet genom påteckning ändras till ett datum 
som infaller högst tre månader efter datum då 
besiktningen slutförts, 

 
.2 skall följande årliga besiktning eller mel-

lanbesiktning som krävs enligt regel 6 i denna 
bilaga utföras enligt den nya årsdagen och 
med intervaller som föreskrivs i nämnda re-
gel, 

.3 får förfallodagen lämnas oförändrad för-
utsatt att en eller flera årliga besiktningar eller 
mellanbesiktningar genomförs i vederbörlig 
ordning så, att de maximala intervaller mellan 
besiktningarna som definieras i regel 6.1 i 
denna bilaga inte överskrids. 

9 Ett certifikat som utfärdats enligt regel 7 
eller 8 i denna bilaga upphör att vara giltigt 

 
.1 om vederbörliga besiktningar inte utförs 

med iakttagande av de intervaller som före-
skrivs i regel 6.1 i denna bilaga, eller 

.2 om påteckningar på certifikatet inte 
gjorts enligt regel 6.1.3 eller 6.1.4 i denna bi-
laga, eller 

.3 om fartyget omregistreras i en annan stat. 
Ett nytt certifikat får utfärdas bar ifall den re-
gering som utfärdar certifikatet är fullständigt 
övertygad om att fartyget överensstämmer 
med reglerna 6.3.1 och 6.3.2 i denna bilaga. 
Om omregistreringen sker mellan parter i 
konventionen, skall regeringen i den stat un-
der vars flagga fartyget trafikerade före om-
registreringen, som svar på en anhållan som 
görs inom tre månader efter att omregistre-
ringen skett, snarast möjligt lämna administ-
rationen kopior av fartygets certifikat före 
omregistreringen och kopior av relevanta be-
siktningsrapporter, om sådana finns att tillgå. 

 
 

Regel 11 

Övervakning i hamnstaterna av operationella 
krav1 

1 Ett fartyg, som befinner sig i en hamn el-

date of completion of the renewal survey. 
 
8 If an annual or intermediate survey is 

completed before the period specified in 
regulation 6 of this Annex, then: 

.1 the anniversary date shown on the cer-
tificate shall be amended by endorsement to a 
date which shall not be more than 3 months 
later than the date on which the survey was 
completed; 

.2 the subsequent annual or intermediate 
survey required by regulation 6.1 of this An-
nex shall be completed at the intervals pre-
scribed by that regulation using the new an-
niversary date; and 

.3 the expiry date may remain unchanged 
provided one or more annual or intermediate 
surveys, as appropriate, are carried out so 
that the maximum intervals between the sur-
veys prescribed by regulation 6.1 of this An-
nex are not exceeded. 

9 A certificate issued under regulation 7 or 
8 of this Annex shall cease to be valid in any 
of the following cases: 

.1 if the relevant surveys are not completed 
within the periods specified under regula-
tion 6.1 of this Annex; 

.2 if the certificate is not endorsed in ac-
cordance with regulation 6.1.3 or 6.1.4 of this 
Annex; or 

.3 upon transfer of the ship to the flag of 
another State. A new certificate shall only be 
issued when the Government issuing the new 
certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of regula-
tions 6.4.1 and 6.4.2 of this Annex. In the 
case of a transfer between Parties, if re-
quested within 3 months after the transfer has 
taken place, the Government of the Party 
whose flag the ship was formerly entitled to 
fly shall, as soon as possible, transmit to the 
Administration copies of the certificate car-
ried by the ship before the transfer and, if 
available, copies of the relevant survey re-
ports. 

 
Regulation 11 

Port State control on operational  
requirements1 

1 A ship when in a port or an offshore ter-
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ler en utsjöterminal i en annan fördragsstat, 
får inspekteras av tjänstemän vederbörligen 
bemyndigade av nämnda stat i syfte att kon-
trollera att fartyget uppfyller de operationella 
kraven i denna bilaga, närhelst det finns klara 
skäl att tro att befälhavaren eller besättningen 
inte känner till väsentliga driftsåtgärder som 
måste vidtas på fartyget för att förhindra för-
orening med olja. 

2 Under de omständigheter som beskrivs i 
punkt 1 i denna regel, skall parten skrida till 
åtgärder för att säkerställa att fartyget inte 
lämnar hamnen innan alla brister rättats till i 
enlighet med kraven i denna bilaga. 

 
3 I fråga om denna regel tillämpas de pro-

cedurer som föreskrivs i artikel 5 i konven-
tionen för den övervakning som hamnstater 
bedriver. 

4 Ingen bestämmelse i denna regel får tol-
kas så att den begränsar en parts rättigheter 
och skyldigheter att övervaka efterlevnaden 
av sådana operationella krav som särskilt fö-
reskrivs i konventionen. 

 
KAPITEL 3 – KRAV FÖR MASKIN-

UTRYMMEN I ALLA FARTYG 

DEL A KONSTRUKTION 

Regel 12 

Tankar för oljerester (sludge) 

1 Varje fartyg med en bruttodräktighet av 
400 eller mera skall vara utrustat med en eller 
flera tankar för att ta mot sådana oljerester 
(sludge) som inte kan omhändertas på annat 
sätt i enlighet med kraven i denna bilaga. Till 
denna sludge hör sådana rester som uppstår 
vid rening av bränslen och smörjoljor samt 
genom oljeläckage i maskinrum. Sludgetan-
kar måste ha en tillräcklig kapacitet med hän-
syn till fartygets maskineri och resans längd. 

2 Rörledning till och från sludgetankar får 
inte ha direkt förbindelse överbord annat än 
via sådan standardiserad landanslutning som 
avses i regel 13. 

3 I fartyg som levererats efter den 31 de-
cember 1979, enligt definition i regel 1.28.2, 
skall tankar för oljerester vara utformade och 
konstruerade så att rengöringen av tankarna 

minal of another Party is subject to inspec-
tion by officers duly authorized by such Party 
concerning operational requirements under 
this Annex, where there are clear grounds for 
believing that the master or crew are not fa-
miliar with essential shipboard procedures re-
lating to the prevention of pollution by oil. 

 
 
2 In the circumstances given in paragraph 1 

of this regulation, the Party shall take such 
steps as will ensure that the ship shall not sail 
until the situation have been brought to order 
in accordance with the requirements of this 
Annex. 

3 Procedures relating to the port State con-
trol prescribed in article 5 of the present 
Convention shall apply to this regulation. 

 
4 Nothing in this regulation shall be con-

strued to limit the rights and obligations of a 
Party carrying out control over operational 
requirements specifically provided for in the 
present Convention. 

 
CHAPTER 3 – REQUIREMENTS FOR 
MACHINERY SPACES OF ALL SHIPS 

PART A CONSTRUCTION 

Regulation 12 

Tanks for oil residues (sludge) 

1 Every ship of 400 gross tonnage and 
above shall be provided with a tank or tanks 
of adequate capacity, having regard to the 
type of machinery and length of voyage, to 
receive the oil residues (sludge) which can-
not be dealt with otherwise in accordance 
with the requirements of this Annex, such as 
those resulting from the purification of fuel 
and lubricating oils and oil leakages in the 
machinery spaces. 

2 Piping to and from sludge tanks shall 
have no direct connection overboard, other 
than the standard discharge connection re-
ferred to in regulation 13. 

3 In ships delivered after 31 December 
1979, as defined in regulation 1.28.2, tanks 
for oil residues shall be designed and con-
structed so as to facilitate their cleaning and 
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och avlämnandet av rester till mottagningsan-
ordningar underlättas. Fartyg som levererats 
den 31 december 1979 eller tidigare, enligt 
definition i regel 1.28.1, bör stämma överens 
med detta krav i den utsträckning det är skä-
ligt och praktiskt möjligt. 

 
Regel 13 

Standardiserad landanslutning 

För att göra det möjligt att ansluta rörled-
ningar från mottagningsanordningar till farty-
gets landanslutning för avlämning av rester 
från maskinutrymmen, skall bägge rörled-
ningarna vara utrustade med standardiserade 
anslutningar enligt följande tabell: 

 

the discharge of residues to reception facili-
ties. Ships delivered on or before 31 Decem-
ber 1979, as defined in regulation 1.28.1, 
shall comply with this requirement as far as 
is reasonable and practicable. 

 
 

Regulation 13 

Standard discharge connection 

To enable pipes of reception facilities to be 
connected with the ship's discharge pipeline 
for residues from machinery bilges and from 
sludge tanks, both lines shall be fitted with a 
standard discharge connection in accordance 
with the following table: 
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Standarddimensioner för flänsar på landanslutning 
 

Beskrivning  Dimension 
Yttre diameter  215 mm 
Inre diameter  Motsvarar den yttre rördiametern 
Bultcirkeldiameter  183 mm 
Urtag i flänsen  6 hål med en diameter av 22 mm placerade på lika 

avstånd placerade längs en bultcirkel med ovan angi-
ven diameter. Hålen skall ha 22 mm breda urtag. 

Flänsens tjocklek  20 mm 
Bultar och muttrar  
Antal och diameter  6 st, var och en med en diameter av 20 mm och  

lämplig längd. 
Flänsen skall passa rörledningar med största innerdiametern 125 mm och vara av stål eller 
annat likvärdigt material samt ha plan yta. Flänsen med oljetät packning skall tåla ett arbets-
tryck av 600 kPa. 
 
 
Standard dimensions of flanges for discharge connections 

 
Description Dimension 
Outside diameter 215 mm 
Inner diameter According to pipe outside diameter 
Bolt circle diameter 183 mm 
Slots in flange 6 holes 22 mm in diameter equidistantly placed on a 

bolt circle of the above diameter, slotted to the flange 
periphery. The slot width to be 22 mm 

Flange thickness 20 mm 
Bolts and nuts: 
quantity, diameter 

6, each of 20 mm in diameter and of suitable length 

The flange is designed to accept pipes up to a maximum internal diameter of 125 mm and 
shall be of steel or other equivalent material having a flat face. This flange, together with a 
gasket of oil-proof material, shall be suitable for a service pressure of 600 kPa. 

 
 

DEL B UTRUSTNING 

Regel 14 

System för behandling av länsvatten 

1 Med undantag av vad som bestäms i 
punkt 3 i denna regel, skall alla fartyg med en 
bruttodräktighet av 400 eller mera men under 
10 000 vara försedda med ett system för be-
handling av länsvatten som uppfyller kraven i 
punkt 6 i denna regel. Varje fartyg som enligt 
regel 16.2 får släppa ut barlastvatten som 
transporterats i bunkeroljetankar måste upp-
fylla kraven i punkt 2 i denna regel. 

 

 
PART B EQUIPMENT 

Regulation 14 

Oil filtering equipment 

1 Except as specified in paragraph 3 of this 
regulation any ship of 400 gross tonnage and 
above but less than 10,000 gross tonnage 
shall be fitted with oil filtering equipment 
complying with paragraph 6 of this regula-
tion. Any such ship which may discharge 
into the sea ballast water retained in fuel oil 
tanks in accordance with regulation 16.2 
shall comply with paragraph 2 of this regula-
tion. 
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2 Med undantag av vad som bestäms i 
punkt 3 i denna regel, skall fartyg med en 
bruttodräktighet av 10 000 eller mera vara 
försedda med ett system för behandling av 
länsvatten som uppfyller kraven i punkt 7 i 
denna regel. 

3 Fartyg, såsom hotellfartyg, förrådsfartyg 
och liknande, som förutom vid resor för om-
lokalisering utan last är stationära, behöver 
inte vara utrustade med system för behand-
ling av länsvatten. Sådana fartyg skall ha en 
uppsamlingstank för oljehaltigt länsvatten 
med en kapacitet som administrationen anser 
tillräcklig. Allt oljehaltigt länsvatten skall be-
hållas ombord tills det lämnas till en mottag-
ningsanordning. 

4 Administrationen skall säkerställa att far-
tyg med en bruttodräktighet under 400, så vitt 
det är praktiskt genomförbart, är utrustade för 
att kunna behålla olja eller oljehaltiga bland-
ningar ombord eller släppa ut dem i enlighet 
med kraven i regel 15.6 i denna bilaga. 

5 Administrationen kan medge undantag 
från kraven i punkterna 1 och 2 i denna regel 
för fartyg som 

.1 uteslutande används för resor i special-
områden, eller 

.2 är certifierade enligt den internationella 
säkerhetskoden för höghastighetsfartyg (eller 
annars omfattas av denna kod med hänsyn till 
storlek och utformning) i tidtabellsbunden 
fart bestående av resor som inte varar över 24 
timmar och omflyttningar utan passagerare 
eller last, och 

 
.3 utöver kraven i punkt 5.1 eller 5.2 ovan, 

uppfyller följande villkor: 
 
.1 fartyget är utrustat med en uppsamlings-

tank med en kapacitet som administrationen 
anser tillräcklig för att behålla allt oljehaltigt 
länsvatten ombord på fartyget, 

.2 allt oljehaltigt länsvatten behålls ombord 
på fartyget för att avlämnas till mottagnings-
anordningar, 

.3 administrationen har slagit fast att full-
goda mottagningsanordningar för sådant olje-
haltigt länsvatten tillhandahålls i tillräckligt 
många av de hamnar och terminaler som far-
tyget besöker, 

.4 ifall internationellt oljeskyddscertifikat 
krävs, är detta försett med en styrkt anteck-

2 Except as specified in paragraph 3 of this 
regulation any ship of 10,000 gross tonnage 
and above shall be fitted with oil filtering 
equipment complying with paragraph 7 of 
this regulation. 

 
3 Ships, such as hotel ships, storage ves-

sels, etc., which are stationary except for 
non-cargo-carrying relocation voyages need 
not be provided with oil filtering equipment. 
Such ships shall be provided with a holding 
tank having a volume adequate, to the satis-
faction of the Administration, for the total re-
tention on board of the oily bilge water. All 
oily bilge water shall be retained on board for 
subsequent discharge to reception facilities. 

4 The Administration shall ensure that 
ships of less than 400 gross tonnage are 
equipped, as far as practicable, to retain on 
board oil or oily mixtures or discharge them 
in accordance with the requirements of regu-
lation 15.6 of this Annex. 

5 The Administration may waive the re-
quirements of paragraphs 1 and 2 of this 
regulation for: 

.1 any ship engaged exclusively on voyages 
within special areas, or 

.2 any ship certified under the International 
Code of Safety for High-Speed Craft 
(or otherwise within the scope of this Code 
with regard to size and design) engaged on a 
scheduled service with a turn-around time 
not exceeding 24 hours and covering also 
non-passenger/cargo-carrying relocation 
voyages for these ships, 

.3 with regard to the provision of subpara-
graphs .1 and .2 above, the following condi-
tions shall be complied with: 

.1 the ship is fitted with a holding tank hav-
ing a volume adequate, to the satisfaction of 
the Administration, for the total retention on 
board of the oily bilge water; 

.2 all oily bilge water is retained on board 
for subsequent discharge to reception facili-
ties; 

.3 the Administration has determined that 
adequate reception facilities are available to 
receive such oily bilge water in a sufficient 
number of ports or terminals the ship calls at; 

 
.4 the International Oil Pollution Preven-

tion Certificate, when required, is endorsed 
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ning om att fartyget bara används för fart 
inom specialområden eller har godkänts som 
ett sådant höghastighetsfartyg som avses i 
denna regel och att farten är identifierad, och 

 
.5 mängden avlämnat oljeavfall, tidpunkten 

och avlämningshamnen antecknas i oljedag-
bok I. 

6 Det system för behandling av länsvatten 
som avses i punkt 1 i denna regel skall ha en 
konstruktion som är godkänd av administra-
tionen, och den skall garantera att ingen olje-
haltig blandning som släpps ut i havet har ett 
oljeinnehåll som överstiger 15 ppm när den 
passerat systemet. När administrationen be-
dömer konstruktionen hos ett sådant system 
skall den beakta den specifikation som orga-
nisationen rekommenderat.2 

7 Det system för behandling av länsvatten 
som avses i punkt 2 i denna regel skall vara 
utformat i enlighet med punkt 6 i denna regel. 
Dessutom skall systemet vara försett med en 
larmanordning som meddelar när den efter-
strävade nivån på oljeinnehållet inte kan upp-
rätthållas. Systemet måste också omfatta ar-
rangemang som säkerställer att utsläpp av ol-
jehaltiga blandningar automatiskt stoppas när 
oljeinnehållet i utflödet överskrider 15 ppm. 
När administrationen bedömer och godkänner 
konstruktionen hos ett sådant system, skall 
den beakta den specifikation som organisa-
tionen rekommenderat.2 

 
 
 

DEL C ÖVERVAKNING AV  
OPERATIVA OLJEUTSLÄPP 

Regel 15 

Övervakning av oljeutsläpp 

1 När annat inte följer av regel 4 i denna bi-
laga eller av punkt 2, 3 eller 6 i denna regel, 
är alla utsläpp i havet av olja eller oljehaltiga 
blandningar från fartyg förbjudna. 
 

A. Utsläpp utanför specialområden 

2 Alla utsläpp i havet av olja eller oljehalti-
ga blandningar från fartyg med en bruttodräk-

to the effect that the ship is exclusively en-
gaged on the voyages within special areas or 
has been accepted as a high-speed craft for 
the purpose of this regulation and the service 
is identified; and 

.5 the quantity, time, and port of the dis-
charge are recorded in the Oil Record Book 
Part I. 

6 Oil filtering equipment referred to in 
paragraph 1 of this regulation shall be of a 
design approved by the Administration and 
shall be such as will ensure that any oily mix-
ture discharged into the sea after passing 
through the system has an oil content not ex-
ceeding 15 parts per million. In considering 
the design of such equipment, the Admini-
stration shall have regard to the specification 
recommended by the Organization.2 

7 Oil filtering equipment referred to in 
paragraph 2 of this regulation shall comply 
with paragraph 6 of this regulation. In addi-
tion, it shall be provided with alarm ar-
rangement to indicate when this level cannot 
be maintained. The system shall also be pro-
vided with arrangements to ensure that any 
discharge of oily mixtures is automatically 
stopped when the oil content of the effluent 
exceeds 15 parts per million. In considering 
the design of such equipment and approvals, 
the Administration shall have regard to the 
specification recommended by the Organiza-
tion.2 

 
 

PART C CONTROL OF  
OPERATIONAL DISCHARGE OF OIL 

Regulation 15 

Control of discharge of oil 

1 Subject to the provisions of regulation 4 
of this annex and paragraphs 2, 3, and 6 of 
this regulation, any discharge into the sea of 
oil or oily mixtures from ships shall be pro-
hibited. 

 
A. Discharges outside special areas 

 
2 Any discharge into the sea of oil or oily 

mixtures from ships of 400 gross tonnage and 
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tighet av 400 eller mera är förbjudna, utom 
när följande villkor är uppfyllda: 

.1 fartyget är under gång, 

.2 den oljehaltiga blandningen behandlas i 
ett system för behandling av länsvatten som 
uppfyller kraven i regel 14 i denna bilaga, 

.3 utflödet har et oljeinnehåll som utan ut-
spädning inte överskrider 15 ppm, 

.4 den oljehaltiga blandningen härrör inte, 
när det gäller oljetankfartyg, från lastpump-
rum, och 

.5 den oljehaltiga blandningen har inte, när 
det gäller oljetankfartyg, blandats med rester 
av oljelast. 

 
B. Utsläpp inom specialområden 

3 Alla utsläpp i havet av olja eller oljehalti-
ga blandningar från fartyg med en bruttodräk-
tighet av 400 eller mera är förbjudna, utom 
när följande villkor är uppfyllda: 

.1 fartyget är under gång, 

.2 den oljehaltiga blandningen behandlas 
med ett system för behandling av länsvatten 
som uppfyller kraven i regel 14.7 i denna bi-
laga, 

.3 utflödet har ett oljeinnehåll som utan ut-
spädning är högst 15 ppm, 

.4 den oljehaltiga blandningen härrör inte, 
om fartyget är ett oljetankfartyg, från last-
pumprum, och 

.5 den oljehaltiga blandningen har inte, om 
fartyget är ett oljetankfartyg, blandats med ol-
jelastrester. 

4 Inom Antarktisområdet är utsläpp av olja 
eller oljehaltiga blandningar förbjudet. 

 
5 Bestämmelserna i denna regel utgör inget 

hinder för att ett fartyg vars resa bara delvis 
går genom ett specialområde genomför ut-
släpp utanför sådana specialområden i enlig-
het med punkt 2 i denna regel. 

 
C. Krav som gäller fartyg med en brutto-
dräktighet under 400 i alla andra områden 
än Antarktisområdet 

6 I fråga om fartyg med en bruttodräktighet 
under 400 kan olja och oljehaltiga blandning-
ar antingen behållas ombord för att lämnas till 
mottagningsanordningar eller, om följande 
villkor är uppfyllda, släppas ut i havet: 

above shall be prohibited except when all the 
following conditions are satisfied: 

.1 the ship is proceeding en route; 

.2 the oily mixture is processed through an 
oil filtering equipment meeting the require-
ments of regulation 14 of this Annex; 

.3 the oil content of the effluent without di-
lution does not exceed 15 parts per million; 

.4 the oily mixture does not originate from 
cargo pump room bilges on oil tankers; and 

 
.5 the oily mixture, in case of oil tankers, is 

not mixed with oil cargo residues. 
 
 

B. Discharges in special areas 

3 Any discharge into the sea of oil or oily 
mixtures from ships of 400 gross tonnage and 
above shall be prohibited except when all of 
the following conditions are satisfied: 

.1 the ship is proceeding en route; 

.2 the oily mixture is processed through an 
oil filtering equipment meeting the require-
ments of regulation 14.7 of this Annex; 

 
.3 the oil content of the effluent without di-

lution does not exceed 15 parts per million; 
.4 the oily mixture does not originate from 

cargo pump room bilges on oil tankers; and 
 
.5 the oily mixture, in case of oil tankers, is 

not mixed with oil cargo residues. 
 
4 In respect of the Antarctic area, any dis-

charge into the sea of oil or oily mixtures 
from any ship shall be prohibited. 

5 Nothing in this regulation shall prohibit a 
ship on a voyage only part of which is in a 
special area from discharging outside a spe-
cial area in accordance with paragraphs 2 of 
this regulation. 

 
C. Requirements for ships of less than 400 
gross tonnage in all areas except the Ant-
arctic area 

 
6 In the case of a ship of less than 400 

gross tonnage, oil and all oily mixtures shall 
either be retained on board for subsequent 
discharge to reception facilities or discharged 
into the sea in accordance with the following 
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.1 fartyget är under gång, 
.2 fartyget har ett fungerande system för 

behandling av länsvatten med en konstruktion 
godkänd av administrationen, vilket säkerstäl-
ler att oljeinnehållet i utflödet utan utspäd-
ning inte överskrider 15 ppm, 

.3 den oljehaltiga blandningen härrör inte, 
om fartyget är ett oljetankfartyg, från last-
pumprum, och 

.4 den oljehaltiga blandningen har inte, om 
fartyget är ett oljetankfartyg, blandats med ol-
jelastrester. 

 
D. Allmänna krav 

7 Närhelst synliga spår av olja kan observe-
ras på eller under vattenytan i den omedelbara 
närheten av ett fartyg eller i dess kölvatten, 
skall fördragsstaternas regeringar, i den mån 
de rimligen är förmögna att göra så, med det 
snaraste undersöka fakta med relevans för 
frågan om bestämmelserna i denna regel har 
kränkts. Undersökningen skall särskilt inklu-
dera vind- och sjöförhållanden, fartygets 
färdväg och hastighet, andra möjliga källor 
till de synliga spåren i närheten och alla rele-
vanta dokumenterade oljeutsläpp. 

 
 
8 Inga utsläpp i havet får innehålla kemika-

lier eller andra ämnen i mängder eller kon-
centrationer som innebär risker för den mari-
na miljön, eller sådana kemikalier eller andra 
ämnen som tillsatts i syfte att kringgå de ut-
släppsvillkor som anges i denna regel. 

 
9 Sådana oljerester som inte kan släppas ut 

i havet i enlighet med denna regel, skall be-
hållas ombord för att lämnas till en mottag-
ningsanordning. 

 
Regel 16 

Segregering av olja och barlastvatten och 
förbud mot transport av olja i förpiktank 

1 När annat inte följer av punkt 2 i denna 
regel, får barlastvatten inte föras i bunkerolje-
tankar i ett fartyg som levererats efter den 31 
december 1979 enligt definitionen i regel 
1.28.2, ifall fartyget har en bruttodräktighet 

provisions :
.1 the ship is proceeding en route; 
.2 the ship has in operation equipment of a 

design approved by the Administration that 
ensures that the oil content of the effluent 
without dilution does not exceed 15 parts per 
million; 

.3 the oily mixture does not originate from 
cargo pump room bilges on oil tankers; and 

 
.4 the oily mixture, in case of oil tankers, is 

not mixed with oil cargo residues. 
 
 

D. General requirements 

7 Whenever visible traces of oil are ob-
served on or below the surface of the water in 
the immediate vicinity of a ship or its wake, 
Governments of Parties to the present Con-
vention should, to the extent they are rea-
sonably able to do so, promptly investigate 
the facts bearing on the issue of whether 
there has been a violation of the provisions of 
this regulation. The investigation should in-
clude, in particular, the wind and sea condi-
tions, the track and speed of the ship, other 
possible sources of the visible traces in the 
vicinity, and any relevant oil discharge re-
cords. 

8 No discharge into the sea shall contain 
chemicals or other substances in quantities or 
concentrations which are hazardous to the 
marine environment or chemicals or other 
substances introduced for the purpose of cir-
cumventing the conditions of discharge 
specified in this regulation. 

9 The oil residues which cannot be dis-
charged into the sea in compliance with this 
regulation shall be retained on board for sub-
sequent discharge to reception facilities. 

 
Regulation 16 

Segregation of oil and water ballast and  
carriage of oil in forepeak tanks 

1 Except as provided in paragraph 2 of this 
regulation, in ships delivered after 31 De-
cember 1979, as defined in regulation 1.28.2, 
of 4,000 gross tonnage and above other than 
oil tankers, and in oil tankers delivered after 



 Nr 71  
  

 

 

691

av 4 000 eller mera eller ifall fartyget är ett 
oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 150 
eller mera. 

 
2 När behov att föra stora mängder brännol-

ja gör det nödvändigt att föra barlastvatten 
som inte är ren barlast i en bunkeroljetank, 
skall sådant barlastvatten lämnas till mottag-
ningsanordningar eller släppas ut i havet i en-
lighet med regel 15 i denna bilaga och med 
användning av sådan utrustning som specifi-
ceras i regel 14.2 i denna bilaga. En anteck-
ning om utsläppet skall göras i fartygets olje-
dagbok. 

3 Olja får inte transporteras i en förpiktank 
eller i en tank som ligger för om kollisions-
skottet på ett fartyg med en bruttodräktighet 
av 400 eller mera, för vilket byggnadskon-
trakt tecknats efter den 1 januari 1982 eller 
vilket, om byggnadskontrakt saknas, blivit 
kölsträckt eller varit i motsvarande byggnads-
skede efter den 1 juli 1982. 

4 Alla andra fartyg än de som omfattas av 
punkterna 1 och 3 i denna regel skall uppfylla 
kraven i dessa punkter i den utsträckning det 
är rimligt och praktiskt genomförbart. 

 
Regel 17 

Oljedagbok I för maskinrumsoperationer 

 
1 På oljetankfartyg med en bruttodräktighet 

av 150 eller mera och på annat fartyg med en 
bruttodräktighet av 400 eller mera skall en ol-
jedagbok, kallad oljedagbok I, föras för ma-
skinrumsoperationer. Oljedagbok I skall, vare 
sig den ingår i fartygets skeppsdagbok eller 
inte, vara utformad enligt bihang III till denna 
bilaga. 

2 Anteckningar i oljedagbok I skall göras 
för varje tank när någon av följande maskin-
rumsoperationer utförs: 

 
 
.1 barlastning eller rengöring av bunkerolje-

tankar, 
.2 utsläpp av förorenad barlast eller rengö-

ringsvatten från bunkeroljetankar, 
.3 uppsamling och bortskaffande av oljeres-

ter inklusive sludge, 
.4 utsläpp överbord eller bortskaffande på 

31 December 1979, as defined in regula-
tion 1.28.2, of 150 gross tonnage and above, 
no ballast water shall be carried in any oil 
fuel tank. 

2 Where the need to carry large quantities 
of oil fuel render it necessary to carry ballast 
water which is not a clean ballast in any oil 
fuel tank, such ballast water shall be dis-
charged to reception facilities or into the sea 
in compliance with regulation 15 of this An-
nex using the equipment specified in regula-
tion 14.2 of this Annex, and an entry shall be 
made in the Oil Record Book to this effect. 

 
3 In a ship of 400 gross tonnage and above, 

for which the building contract is placed after 
1 January 1982 or, in the absence of a build-
ing contract, the keel of which is laid or 
which is at a similar stage of construction af-
ter 1 July 1982, oil shall not be carried in a 
forepeak tank or a tank forward of the colli-
sion bulkhead. 

4 All ships other than those subject to 
paragraphs 1 and 3 of this regulation shall 
comply with the provisions of those para-
graphs as far as is reasonable and practicable. 

 
Regulation 17 

Oil Record Book, Part I –- Machinery space 
operations 

1 Every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above and every ship of 400 gross tonnage 
and above other than an oil tanker shall be 
provided with an Oil Record Book Part I 
(Machinery Space Operations). The Oil Re-
cord Book, whether as a part of the ship’s of-
ficial log-book or otherwise, shall be in the 
Form specified in appendix III to this Annex. 

2 The Oil Record Book Part I shall be 
completed on each occasion, on a tank-to-
tank basis if appropriate, whenever any of the 
following machinery space operations takes 
place in the ship: 

.1 ballasting or cleaning of oil fuel tanks; 
 
.2 discharge of dirty ballast or cleaning wa-

ter from oil fuel tanks; 
.3 collection and disposal of oil residues 

(sludge and other oil residues); 
.4 discharge overboard or disposal other-
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annat sätt av länsvatten som samlats i ma-
skinutrymmen, och 

.5 bunkring av brännolja eller smörjolja. 
3 I fall av sådant utsläpp av olja eller olje-

haltiga blandningar som avses i regel 4 i den-
na bilaga eller i fall av oavsiktligt eller annat 
exceptionellt utsläpp av olja som inte utesluts 
i nämnda regel, skall omständigheterna kring 
och orsakerna till utsläppet redovisas i olje-
dagbok I 

 
4 Varje sådan åtgärd som avses i punkt 2 i 

denna regel skall utan dröjsmål redovisas 
fullständigt i oljedagbok I, så att alla uppgif-
ter som hänför sig till åtgärden i fråga fylls i. 
Varje slutförd operation skall undertecknas av 
den eller de befälspersoner som ansvarar för 
operationen, och varje avslutad sida i olje-
dagboken skall undertecknas av fartygets be-
fälhavare. Anteckningar i oljedagbok I skall i 
fråga om fartyg som har internationellt olje-
skyddscertifikat (IOPP-certifikat) göras åt-
minstone på engelska, franska eller spanska. 
Om anteckningar i oljedagbok I även görs på 
ett officiellt nationellt språk i den stat vars 
flagga fartyget har rätt att föra, skall sådana 
anteckningar ges företräde i fall av tvist eller 
oklarhet. 

5 Alla fel i behandlingssystem för länsvat-
ten skall antecknas i oljedagbok I. 

 
6 Oljedagbok I skall förvaras så att den är 

lätt tillgänglig för inspektion vid alla skäliga 
tidpunkter. Utom i fråga om obemannade far-
tyg som bogseras, skall den förvaras ombord 
på fartyget. Den måste bevaras i minst tre år 
efter att den sista anteckningen införts. 

 
7 En behörig regeringsmyndighet i en för-

dragsstat får inspektera oljedagbok I på varje 
fartyg som omfattas av denna bilaga medan 
fartyget befinner sig i en hamn eller utsjöter-
minal i staten i fråga. Myndigheten kan dess-
utom göra en kopia av vilken som helst an-
teckning i oljedagboken, och har rätt att kräva 
att fartygets befälhavare intygar kopians rik-
tighet. Varje sådan kopia av en anteckning i 
oljedagbok I för ett fartyg, vars riktighet inty-
gats av fartygets befälhavare, skall vid rättslig 
behandling godkännas som bevismaterial gäl-
lande de uppgifter som nämns i anteckningen. 
När en behörig myndighet inspekterar olje-

wise of bilge water which has accumulated in 
machinery spaces; and 

.5 bunkering of fuel or bulk lubricating oil. 
3 In the event of such discharge of oil or 

oily mixture as is referred to in regulation 4 
of this Annex or in the event of accidental or 
other exceptional discharge of oil not ex-
cepted by that regulation, a statement shall be 
made in the Oil Record Book Part I of the 
circumstances of, and the reasons for, the 
discharge. 

4 Each operation described in paragraph 2 
of this regulation shall be fully recorded 
without delay in the Oil Record Book Part I, 
so that all entries in the book appropriate to 
that operation are completed. Each com-
pleted operation shall be signed by the officer 
or officers in charge of the operations con-
cerned and each completed page shall be 
signed by the master of ship. The entries in 
the Oil Record Book Part I, for ships holding 
an International Oil Pollution Prevention 
Certificate, shall be at least in English, 
French or Spanish. Where entries in an offi-
cial national language of the State whose flag 
the ship is entitled to fly are also used, this 
shall prevail in case of a dispute or discrep-
ancy. 

5 Any failure of the oil filtering equipment 
shall be recorded in the Oil Record Book 
Part I. 

6 The Oil Record Book Part I, shall be kept 
in such a place as to be readily available for 
inspection at all reasonable times and, except 
in the case of unmanned ships under tow, 
shall be kept on board the ship. It shall be 
preserved for a period of three years after the 
last entry has been made. 

7 The competent authority of the Govern-
ment of a Party to the present Convention 
may inspect the Oil Record Book Part I on 
board any ship to which this Annex applies 
while the ship is in its port or offshore termi-
nals and may make a copy of any entry in 
that book and may require the master of the 
ship to certify that the copy is a true copy of 
such entry. Any copy so made which has 
been certified by the master of the ship as a 
true copy of an entry in the ship's Oil Record 
Book Part I shall be made admissible in any 
judicial proceedings as evidence of the facts 
stated in the entry. The inspection of an Oil 
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dagbok I och tar en kopia enligt denna punkt, 
skall detta ske så snabbt som möjligt, så att 
fartyget inte fördröjs oskäligt. 

 
 
 

KAPITEL 4 – KRAV GÄLLANDE LAST-
OMRÅDE I OLJETANKFARTYG 

DEL A KONSTRUKTION 

Regel 18 

Segregerade barlasttankar 

Oljetankfartyg med en dödvikt av 20 000 
ton eller mera levererade efter den 1 juni 
1982 

1 Råoljetankfartyg med en dödvikt av 20 
000 ton eller mera och produkttankfartyg med 
en dödvikt av 30 000 ton eller mera som leve-
rerats efter den 1 juni 1982, enligt definition i 
regel 1.28.4, skall utrustas med segregerade 
barlasttankar, och uppfylla tillämpliga krav i 
punkterna 2, 3 och 4 eller 5 i denna regel. 

 
2 De segregerade barlasttankarnas kapacitet 

skall fastställas så att fartyget kan framföras 
säkert under barlastresor utan att lasttankar 
används för vattenbarlast, utom i de fall som 
anges i punkterna 3 och 4 i denna regel. Lik-
väl skall kapaciteten av de segregerade bar-
lasttankarna alltid fastställas så att fartygets 
djupgående och trim under alla barlastförhål-
landen och under varje del av en resa, inbe-
gripet förhållanden med enbart lättvikt och 
segregerad barlast, kan uppfylla följande 
krav: 

 
.1 Fartygets mallade djupgående midskepps 

(dm) i meter (utan beaktande av deformation 
av fartyget) skall vara minst 

 
dm = 2,0 + 0,02L. 
 
.2 Djupgåendet vid de förliga och aktra 

perpendiklarna skall motsvara det djupgående 
som bestäms av djupgåendet midskepps (dm) 
enligt första punkten tillsammans med ett ak-
terligt trim av högst 0,015L. 

 
.3 I inget fall får djupgåendet vid den aktra 

Record Book Part I and the taking of a certi-
fied copy by the competent authority under 
this paragraph shall be performed as expedi-
tiously as possible without causing the ship 
to be unduly delayed. 

 
CHAPTER 4 – REQUIREMENTS FOR 

THE CARGO AREA OF OIL TANKERS 

PART A CONSTRUCTION 

Regulation 18 

Segregated Ballast Tanks 

Oil tankers of 20,000 tonnes deadweight 
and above delivered after 1 June 1982 

 
1 Every crude oil tanker of 20,000 tonnes 

deadweight and above and every product car-
rier of 30,000 tonnes deadweight and above 
delivered after 1 June 1982, as defined in 
regulation 1.28.4, shall be provided with seg-
regated ballast tanks and shall comply with 
paragraphs 2, 3 and 4, or 5 as appropriate, of 
this regulation. 

2 The capacity of the segregated ballast 
tanks shall be so determined that the ship 
may operate safely on ballast voyages with-
out recourse to the use of cargo tanks for wa-
ter ballast except as provided for in para-
graph 3 or 4 of this regulation. In all cases, 
however, the capacity of segregated ballast 
tanks shall be at least such that, in any ballast 
condition at any part of the voyage, including 
the conditions consisting of lightweight plus 
segregated ballast only, the ship's draughts 
and trim can meet the following require-
ments: 

.1 the moulded draught amidships (dm) in 
metres (without taking into account any 
ship's deformation) shall not be less than: 

 
dm = 2.0 + 0.02L 
 
.2 the draughts at the forward and after 

perpendiculars shall correspond to those de-
termined by the draught amidships (dm) as 
specified in paragraph 2.1 of this regulation, 
in association with the trim by the stern of 
not greater than 0.015L; and 

.3 in any case the draught at the after per-
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perpendikeln vara mindre än vad som behövs 
för full nedsänkning av fartygets propel-
ler/propellrar.  

3 Barlastvatten får inte föras i lasttankar, 
utom: 

 
 
.1 under sådana ovanliga resor, då väder-

leksförhållanden är så svåra att fartygets be-
fälhavare anser det nödvändigt för fartygets 
säkerhet att föra extra barlastvatten i lasttan-
kar, och 

.2 i sådana undantagsfall, då driften av ett 
oljetankfartyg är av en särskild natur som gör 
det nödvändigt att föra större mängder bar-
lastvatten än vad som krävs i punkt 2 i denna 
regel, förutsatt att denna typ av drift faller 
under den kategori av undantag som organi-
sationen definierat. 

 
Sådant extra barlastvatten skall behandlas 

och släppas ut i enlighet med regel 34 i denna 
bilaga, och en anteckning skall göras i den 
oljedagbok II, som avses i regel 36 i denna 
bilaga. 

4 I fråga om råoljetankfartyg får sådan extra 
barlast som är tillåten enligt punkt 3 i denna 
regel föras i lasttankar bara om tankarna före 
avgång från lossningshamn eller lossnings-
terminal blivit rengjorda med råolja i enlighet 
med regel 35 i denna bilaga. 

 
5 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 

i denna regel skall de villkor som gäller fö-
rande av segregerad barlast i oljetankfartyg 
med en längd under 150 meter godkännas av 
administrationen. 
 
Råoljetankfartyg med en dödvikt av 40 000 
ton eller mera levererade den 1 juni 1982 
eller tidigare 

6 Bortsett från de undantag som nämns i 
punkt 7 i denna regel skall varje råoljetank-
fartyg med en dödvikt av 40 000 ton eller 
mera som levererats den 1 juni 1982 eller ti-
digare, enligt definition i regel 1.28.3, ha 
segregerade barlasttankar och uppfylla kraven 
i punkterna 2 och 3 i denna regel. 

 
7 De råoljetankfartyg som avses i punkt 6 i 

denna regel får, i stället för segregerade bar-

pendicular shall not be less than that which is 
necessary to obtain full immersion of the 
propeller(s). 

3 In no case shall ballast water be carried in 
cargo tanks, except: 

 
 
.1 on those rare voyages when weather 

conditions are so severe that, in the opinion 
of the master, it is necessary to carry addi-
tional ballast water in cargo tanks for the 
safety of the ship; and 

.2 in exceptional cases where the particular 
character of the operation of an oil tanker 
renders it necessary to carry ballast water in 
excess of the quantity required under para-
graph 2 of this regulation, provided that such 
operation of the oil tanker falls under the 
category of exceptional cases as established 
by the Organization. 

Such additional ballast water shall be proc-
essed and discharged in compliance with 
regulation 34 of this Annex and an entry 
shall be made in the Oil Record Book Part II 
referred to in regulation 36 of this Annex. 

4 In the case of crude oil tankers, the addi-
tional ballast permitted in paragraph 3 of this 
regulation shall be carried in cargo tanks only 
if such tanks have been crude oil washed in 
accordance with regulation 35 of this Annex 
before departure from an oil unloading port 
or terminal. 

5 Notwithstanding the provisions of para-
graph 2 of this regulation the segregated bal-
last conditions for oil tankers less than 150 
metres in length shall be to the satisfaction of 
the Administration. 

 
Crude oil tankers of 40,000 tonnes dead-
weight and above delivered on or before 1 
June 1982 

6 Subject to the provisions of paragraph 7 
of this regulation every crude oil tanker 
of 40,000 tonnes deadweight and above de-
livered on or before 1 June 1982, as defined 
in regulation 1.28.3, shall be provided with 
segregated ballast tanks and shall comply 
with the requirements of paragraphs 2 and 3 
of this regulation. 

7 Crude oil tankers referred to in paragraph 
6 of this regulation may, in lieu of being pro-
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lasttankar utrustas med ett system för rengö-
ring av lasttankar med råolja i enlighet med 
regel 33 och 35 i denna bilaga ifall fartyget 
inte är avsett för transport av sådan råolja 
som inte lämpar sig för rengöring med råolja. 
 
 
 
Produkttankfartyg med en dödvikt av  
40 000 ton eller mera levererade den 1 juni 
1982 eller tidigare 

8 Produkttankfartyg med en dödvikt av 
40 000 ton eller mera som levererats den 1 
juni 1982 eller tidigare, enligt definition i re-
gel 1.28.3, skall utrustas med segregerade 
barlasttankar, och uppfylla kraven i punkterna 
2 och 3 i denna regel, eller alternativt använ-
da särskilt avdelade, rena barlasttankar i en-
lighet med följande föreskrifter: 

 
.1 Produkttankfartyget skall ha barlasttan-

kar med tillräcklig kapacitet som är avdelade 
uteslutande för att föra ren barlast enligt defi-
nition i regel 1.17 i denna bilaga och vars ka-
pacitet uppfyller kraven i punkterna 2 och 3 i 
denna regel. 

.2 Arrangemangen och hanteringsmetoder-
na för särskilt avdelade, rena barlast skall 
överensstämma med de krav som fastslagits 
av administrationen. Sådana krav skall åtmin-
stone omfatta samtliga föreskrifter i den revi-
derade specifikation för oljetankfartyg med 
särskilt avdelade, rena barlasttankar som an-
tagits av organisationen genom resolution 
A.495(XII) 

.3 Produkttankfartyget skall ha en oljehalt-
mätare, som möjliggör övervakning av olje-
innehållet i barlastvatten som släpps ut. Olje-
haltmätaren skall vara godkänd av administ-
rationen på grundval av specifikationer re-
kommenderade av organisationen.3 

.4 Varje produkttankfartyg som använder 
särskilt avdelade, rena barlasttankar skall ha 
en handbok4 som i detalj beskriver systemet 
och specificerar hanteringsmetoderna. Hand-
boken skall vara godkänd av administratio-
nen, och den skall innehålla alla uppgifter 
som ingår i de specifikationer som avses i 
punkt 8.2 i denna regel. Om en ändring 
genomförs som inverkar på systemet med 
särskilt avdelade, rena barlasttankar, skall 

vided with segregated tanks operate with a 
cargo tank cleaning procedure using crude oil 
washing in accordance with regulation 33 
and 35 of this Annex unless the crude oil 
tanker is intended to carry crude oil which is 
not suitable for crude oil washing. 

 
 

Product carriers of 40,000 tonnes dead-
weight and above delivered on or before 1 
June 1982 

 
8 Every product carrier of 40,000 tonnes 

deadweight and above delivered on or before 
1 June 1982, as defined in regulation 1.28.3, 
shall be provided with segregated ballast 
tanks and shall comply with the requirements 
of paragraphs 2 and 3 of this regulation, or 
alternatively operate with dedicated clean 
ballast tanks in accordance with the follow-
ing provisions: 

.1 The product carrier shall have adequate 
tank capacity, dedicated solely to the carriage 
of clean ballast as defined in regulation 1.17 
of this Annex, to meet the requirements of 
paragraphs 2 and 3 of this regulation. 

 
.2 The arrangements and operational pro-

cedures for dedicated clean ballast tanks shall 
comply with the requirements established by 
the Administration. Such requirements shall 
contain at least all the provisions of the re-
vised Specifications for Oil Tankers with 
Dedicated Clean Ballast Tanks adopted by 
the Organization by resolution A.495(XII). 

 
.3 The product carrier shall be equipped 

with an oil content meter, approved by the 
Administration on the basis of specifications 
recommended by the Organization, to enable 
supervision of the oil content in ballast water 
being discharged.3 

.4 Every product carrier operating with 
dedicated clean ballast tanks shall be pro-
vided with a Dedicated Clean Ballast Tank 
Operation4 Manual detailing the system and 
specifying operational procedures. Such a 
Manual shall be to the satisfaction of the 
Administration and shall contain all the in-
formation set out in the Specifications re-
ferred to in subparagraph 8.2 of this regula-
tion. If an alteration affecting the dedicated 
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handboken revideras i enlighet med detta.
 
 

Oljetankfartyg som får betraktas som olje-
tankfartyg med segregerade barlasttankar 

9 Ett oljetankfartyg som inte behöver utrus-
tas med segregerade barlasttankar enligt 
punkterna 1, 6 och 8 i denna regel, får betrak-
tas som ett oljetankfartyg med segregerade 
barlasttankar ifall det uppfyller kraven i 
punkterna 2 och 3 eller, i tillämpliga fall, 
punkt 5 i denna regel. 

 
Oljetankfartyg som har särskilda barlast-
arrangemang och som levererats den 1 
juni 1982 eller tidigare 

10 Oljetankfartyg med särskilda barlastar-
rangemang som levererats den 1 juni 1982 el-
ler tidigare, enligt definition i regel 1.28.3. 

.1 Ett oljetankfartyg som levererats den 1 
juni 1982 eller tidigare, enligt definition i re-
gel 1.28.3, och som är konstruerat eller som 
används så att det vid alla tidpunkter uppfyl-
ler kraven på djupgående och trim i punkt 2 i 
denna regel utan användning av barlastvatten, 
skall anses uppfylla de krav på segregerade 
barlasttankar som avses i punkt 6 i denna re-
gel, förutsatt att följande villkor är uppfyllda: 

 
 
.1 hanteringsmetoder och barlastarrange-

mang är godkända av administrationen, 
 
.2 en överenskommelse har ingåtts mellan 

administrationen och regeringarna i de berör-
da hamnstater som är parter i konventionen i 
de fall då kraven på djupgående och trim är 
uppfyllda genom hanteringsmetoder, och 

 
.3 på det internationella oljeskyddscertifika-

tet intygas att oljetankfartyget använder sär-
skilda barlastarrangemang. 

 
.2 Barlastvatten får inte föras i oljetankar, 

utom under sådana exceptionella resor, då 
väderleksförhållanden är så svåra att fartygets 
befälhavare anser det nödvändigt för fartygets 
säkerhet att föra extra barlastvatten i lasttan-
kar. Sådant extra barlastvatten skall behand-
las och släppas ut med beaktande av regel 34 

clean ballast tank system is made, the Opera-
tion Manual shall be revised accordingly. 

 
An oil tanker qualified as a segregated 
ballast oil tanker 

 
9 Any oil tanker which is not required to be 

provided with segregated ballast tanks in ac-
cordance with paragraphs 1, 6 or 8 of this 
regulation may, however be qualified as a 
segregated ballast tanker, provided that it 
complies with the requirements of paragraphs 
2 and 3 or 5 as appropriate, of this regulation. 

 
Oil tankers delivered on or before 1 June 
1982 having special ballast arrangements 

 
 
10 Oil tankers delivered on or before 1 

June 1982, as defined in regulation 1.28.3, 
having special ballast arrangements. 

.1 Where an oil tanker delivered on or be-
fore 1 June 1982, as defined in regula-
tion 1.28.3, is so constructed or operates in 
such a manner that it complies at all times 
with the draught and trim requirements set 
out in paragraph 2 of this regulation without 
recourse to the use of ballast water, it shall be 
deemed to comply with the segregated ballast 
tank requirements referred to in paragraph 6 
of this regulation, provided that all of the fol-
lowing conditions are complied with: 

.1 operational procedures and ballast ar-
rangements are approved by the Administra-
tion; 

.2 agreement is reached between the Ad-
ministration and the Governments of the port 
States Parties to the present convention con-
cerned when the draught and trim require-
ments are achieved through an operational 
procedure; and 

.3 the International Oil Pollution Preven-
tion Certificate is endorsed to the effect that 
the oil tanker is operating with special ballast 
arrangements. 

.2 In no case shall ballast water be carried 
in oil tanks except on those rare voyages 
when weather conditions are so severe that, 
in the opinion of the master, it is necessary to 
carry additional ballast water in cargo tanks 
for the safety of the ship. Such additional bal-
last water shall be processed and discharged 
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och i enlighet med kraven i regel 29, 31 och 
32 i denna bilaga. Anteckning skall göras i 
den oljedagbok som avses i regel 36 i denna 
bilaga. 

 
 
.3 En administration som har gjort en på-

teckning på ett certifikat i enlighet med punkt 
10.1.3 i denna regel, skall informera organisa-
tionen om detaljerna i certifikatet. Organisa-
tionen ger denna information vidare till de 
fördragsslutande parterna. 

 
Oljetankfartyg med en dödvikt av 70 000 
ton eller mera levererade efter den 31 de-
cember 1979 

11 Oljetankfartyg med en dödvikt av 
70 000 ton eller mera som levererats efter den 
31 december 1979, enligt definition i regel 
1.28.2, skall vara utrustade med segregerade 
barlasttankar och uppfylla föreskrifterna i 
punkterna 2, 3 och 4 eller, i tillämpliga fall, 
punkt 5 i denna regel. 

 
Skyddande placering av segregerad barlast

12 Skyddande placering av utrymmen för 
segregerad barlast 

På råoljetankfartyg med en dödvikt av 
20 000 ton eller mera och produkttankfartyg 
med en dödvikt av 30 000 ton eller mera vilka 
levererats efter den 1 juni 1982, enligt defini-
tion i regel 1.28.4, med undantag av de tank-
fartyg som uppfyller kraven i regel 19, skall 
de segregerade barlasttankar som behövs för 
att fartygen skall uppfylla kraven i punkt 2 i 
denna regel och vilka är placerade inom last-
tanklängden, arrangeras i överensstämmelse 
med punkterna 13, 14 och 15 i denna regel 
för att ge skydd mot oljeläckage i fall av 
grundstötning eller kollision. 

 
 
13 Segregerade barlasttankar och andra ut-

rymmen andra än oljetankar inom lasttank-
längden (Lt) skall arrangeras så att följande 
villkor blir uppfyllt: 

 
ΣPAc + ΣPAs > J[Lt(B + 2D)], 
 
där  

in compliance with regulation 34 of this An-
nex and in accordance with the requirements 
of regulations 29, 31 and 32 of this Annex, 
and entry shall be made in the Oil Record 
Book referred to in regulation 36 of this An-
nex. 

.3 An Administration which has endorsed a 
Certificate in accordance with subpara-
graph 10.1.3 of this regulation shall commu-
nicate to the Organization the particulars 
thereof for circulation to the Parties to the 
present Convention. 

 
Oil tankers of 70,000 tonnes deadweight 
and above delivered after 31 December 
1979 

 
11 Oil tankers of 70,000 tonnes deadweight 

and above delivered after 31 December 1979, 
as defined in regulation 1.28.2, shall be pro-
vided with segregated ballast tanks and shall 
comply with paragraphs 2, 3 and 4 or para-
graph 5 as appropriate of this regulation. 

 
 

Protective location of segregated ballast 
 
12 Protective location of segregated ballast 

spaces. 
In every crude oil tanker of 20,000 tonnes 

deadweight and above and every product car-
rier of 30,000 tonnes deadweight and above 
delivered after 1 June 1982, as defined in 
regulation 1.28.4, except those tankers that 
meet regulation 19, the segregated ballast 
tanks required to provide the capacity to 
comply with the requirements of paragraph 2 
of this regulation, which are located within 
the cargo tank length, shall be arranged in 
accordance with the requirements of para-
graphs 13, 14 and 15 of this regulation to 
provide a measure of protection against oil 
outflow in the event of grounding or colli-
sion. 

13 Segregated ballast tanks and spaces 
other than oil tanks within the cargo tanks 
length (Lt) shall be so arranged as to comply 
with the following requirement: 

 
ΣPAc + ΣPAs > J[Lt(B + 2D)] 
 
where:  
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PAc = ytan i kvadratmeter av sidobordlägg-
ningen för varje segregerad barlasttank eller 
utrymme som inte är oljetank, baserad på pro-
jektionen av mallade dimensioner, 

PAs = ytan i kvadratmeter av bottenbord-
läggningen för varje sådan tank eller sådant 
utrymme, baserad på projektionen av mallade 
dimensioner, 

Lt = lasttankarnas längd i meter mätt från 
tankarnas förliga till deras aktra ändpunkter 

 
B = fartygets största bredd i meter som den 

definieras i regel 1.22 i denna bilaga, 
D = mallat djup i meter mätt midskepps 

vertikalt från kölens översida till översidan av 
fribordsdäckets däcksbalk i fartygssidan. I 
fartyg med rundad övergång mellan sida och 
däck/reling, skall det mallade djupet mätas till 
skärningspunkten av de mallade linjerna för 
däck och sidobordläggning, varvid linjerna 
förlängs som om övergången hade rektangu-
lär form, 

J = 0,45 för oljetankfartyg med en dödvikt 
av 20 000 ton eller mera, och 0,30 för olje-
tankfartyg med en dödvikt av 200 000 ton el-
ler mera, med beaktande av bestämmelserna i 
punkt 14 i denna regel. 

För mellanliggande värden på dödvikten 
beräknas J genom linjär interpolation. 

 
De symboler som definieras i denna punkt 

har samma innebörd överallt i denna regel. 
 
14 För tankfartyg med en dödvikt av minst 

200 000 ton får värdet på J reduceras på föl-
jande sätt: 

 

PAc = the side shell area in square metres 
for each segregated ballast tank or space 
other than an oil tank based on projected 
moulded dimensions, 

PAs = the bottom shell area in square me-
tres for each such tank or space based on pro-
jected moulded dimensions, 

 
Lt = length in metres between the forward 

and after extremities of the cargo tanks, 
 
B = maximum breadth of the ship in metres 

as defined in regulation 1.22 of this Annex, 
D = moulded depth in metres measured 

vertically from the top of the keel to the top 
of the freeboard deck beam at side amid-
ships. In ships having rounded gunwales, the 
moulded depth shall be measured to the point 
of intersection of the moulded lines of the 
deck and side shell plating, the lines extend-
ing as though the gunwale were of angular 
design 

J = 0.45 for oil tankers of 20,000 tonnes 
deadweight, 0.30 for oil tankers of 200,000 
tonnes deadweight and above, subject to the 
provisions of paragraph 14 of this regulation. 

 
For intermediate values of deadweight the 

value of J shall be determined by linear in-
terpolation. 

Whenever symbols given in this paragraph 
appear in this regulation, they have the mean-
ing as defined in this paragraph. 

14 For tankers of 200,000 tonnes dead-
weight and above the value of J may be re-
duced as follows: 

 
 

Jreducerat = [J - (a - Oc + Os )] eller 0,2, det större värdet  

                               4O4                
används,

 

 
där  
a = 0,25 för oljetankfartyg med en dödvikt 

av 200 000 ton, 
a = 0,40 för oljetankfartyg med en dödvikt 

av 300 000 ton, 
a = 0,50 för oljetankfartyg med en dödvikt 

av 420 000 ton eller mera. 
För mellanliggande värden på dödvikten 

beräknas a genom linjär interpolation. 
 
Oc = enligt definition i regel 25.1.1 i denna 

Jreduced = [J - (a - Oc + Os )] or 0.2 whichever is greater 

                              4OA 

 
where:  
a = 0.25 for oil tankers of 200,000 tonnes 

deadweight, 
a = 0.40 for oil tankers of 300,000 tonnes 

deadweight, 
a = 0.50 for oil tankers of 420,000 tonnes 

deadweight and above. 
For intermediate values of deadweight the 

value of a shall be determined by linear in-
terpolation. 

Oc = as defined in regulation 25.1.1 of this 
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bilaga, 
Os = enligt definition i regel 25.1.2 i denna 

bilaga, 
OA = tillåtet oljeutflöde enligt regel 26.2 i 

denna bilaga. 
 
15 Vid beräkning av PAc och PAs för 

segregerade barlasttankar och utrymmen som 
inte är oljetankar gäller följande: 

.1 den minsta bredden för en vingtank eller 
ett utrymme som sträcker sig över fartygssi-
dans hela djup eller från däcket till övre sidan 
av den dubbelbottnen får inte vara mindre än 
två meter. Bredden skall mätas inombords 
från fartygssidan i rät vinkel mot centerlinjen. 
När bredden är mindre, skall vingtanken eller 
utrymmet inte beaktas vid beräkningen av 
den skyddande ytan PAc, och 

 
.2 det minsta vertikala djupet av varje dub-

belbottentank eller utrymme skall vara det 
minsta av värdena B/15 och två meter. När 
djupet är mindre skall bottentanken eller ut-
rymmet inte beaktas vid beräkning av den 
skyddande ytan PAs. 

Den minsta bredden och det minsta djupet 
av vingtankar och dubbelbottentankar skall 
mätas utan beaktande av slaget och, i fråga 
om den minsta bredden, utan beaktande av 
rundad övergång mellan däcket och fartygssi-
dan. 

 
Regel 19 

Krav om dubbelskrov och dubbel botten för 
oljetankfartyg levererade den 6 juli 1996  

eller senare 

1 Denna regel omfattar oljetankfartyg med 
en dödvikt av 600 ton eller mera som levere-
rats den 6 juli 1996 eller senare, enligt defini-
tion i regel 1.28, som följer: 

2 Varje oljetankfartyg med en dödvikt av 
5 000 ton eller mera skall: 

.1 i stället för relevanta delar av punkterna 
12–15 i regel 18 uppfylla kraven i punkt 3 i 
denna regel, utom i de fall när punkterna 4 
och 5 i denna regel skall tillämpas, och 

 
.2 i tillämpliga fall uppfylla kraven i regel 

28.6. 
3 Lasttankar skall skyddas längs hela deras 

Annex,
Os = as defined in regulation 25.1.2 of this 

Annex, 
OA = the allowable oil outflow as required 

by regulation 26.2 of this Annex. 
 
15 In the determination of PAc and PAs for 

segregated ballast tanks and spaces other 
than oil tanks the following shall apply: 

.1 the minimum width of each wing tank or 
space either of which extends for the full 
depth of the ship's side or from the deck to 
the top of the double bottom shall be not less 
than 2 metres. The width shall be measured 
inboard from the ship's side at right angles to 
the centreline. Where a lesser width is pro-
vided the wing tank or space shall not be 
taken into account when calculating the pro-
tecting area PAc; and 

.2 the minimum vertical depth of each dou-
ble bottom tank or space shall be B/15 or 
2 metres, whichever is the lesser. Where a 
lesser depth is provided the bottom tank or 
space shall not be taken into account when 
calculating the protecting area PAs. 

The minimum width and depth of wing 
tanks and double bottom tanks shall be 
measured clear of the bilge area and, in the 
case of minimum width, shall be measured 
clear of any rounded gunwale area. 

 
 

Regulation 19 

Double hull and double bottom requirements 
for oil tankers delivered on or after 6 July 

1996 

1 This regulation shall apply to oil tankers 
of 600 tonnes deadweight and above deliv-
ered on or after 6 July 1996, as defined in 
regulation 1.28.6, as follows: 

2 Every oil tanker of 5,000 tonnes dead-
weight and above shall: 

.1 in lieu of paragraphs 12 to 15 of regula-
tion 18, as applicable, comply with the re-
quirements of paragraph 3 of this regulation 
unless it is subject to the provisions of para-
graphs 4 and 5 of this regulation; and 

.2 comply, if applicable, with the require-
ments of regulation 28.6. 

3 The entire cargo tank length shall be pro-
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längd med barlasttankar eller utrymmen som 
inte är tankar för transport av olja enligt föl-
jande: 

.1 Vingtankar eller sidoutrymmen 
Vingtankar eller andra utrymmen skall 

sträcka sig över det fulla djupet av fartygssi-
dan eller från översidan av den dubbla bott-
nen till det översta däcket, utan beaktande av 
den rundade övergången mellan däcket och 
sidobordläggningen där sådan finns. Dessa 
tankar eller utrymmen skall inrättas så att 
lasttankarna är belägna innanför den mallade 
linjen av bordläggningsplåten på ett avstånd, 
mätt vinkelrätt mot bordläggningen enligt fi-
gur 1, som i ingen tvärsektion är mindre än 
värdet w, vilket beräknas på följande sätt: 

 
w = 0,5 +  DW         (m), eller 
               20 000 
 
w = 2,0 m, det minsta värdet används. 
Minimivärdet är w = 1,0 m. 
 
.2 Dubbelbottentankar eller dubbelbottenut-

rymmen 
I varje tvärsnitt skall djupet av dubbelbot-

tentankar och utrymmen vara sådant att av-
ståndet mellan bottnen av lasttankarna och 
den mallade linjen av bottenbordläggningen, 
mätt vinkelrätt mot bordläggningen enligt fi-
gur 1, inte är mindre än värdet h, som beräk-
nas som följer: 

 
h = B/15 (m) eller 
h = 2,0 m, det minsta värdet används. 
Minimivärdet är h = 1,0 m. 
 
.3 Området kring övergången mellan bot-

ten- och sidobordläggning och områden där 
en tydlig övergång saknas 

Där värdena h och w är olika, skall w väljas 
när höjden över baslinjen är 1,5h eller mera, 
såsom framgår av figur 1. 

 
.4 Barlasttankarnas sammanlagda kapacitet 
På råoljetankfartyg med en dödvikt av 20 

000 ton eller mera och på produkttankfartyg 
med en dödvikt av 30 000 ton eller mera skall 
vingtankar, dubbelbottentankar, förpiktankar 
och akterpiktankar ha en sammanlagd kapaci-
tet som är minst lika stor som den kapacitet 
hos segregerade barlasttankar som krävs en-

tected by ballast tanks or spaces other than 
tanks that carry oil as follows: 

 
.1 Wing tanks or spaces 
Wing tanks or spaces shall extend either for 

the full depth of the ship's side or from the 
top of the double bottom to the uppermost 
deck, disregarding a rounded gunwale where 
fitted. They shall be arranged such that the 
cargo tanks are located inboard of the 
moulded line of the side shell plating no-
where less than the distance w which, as 
shown in figure 1 is measured at any cross-
section at right angles to the side shell, as 
specified below: 

 
 
w = 0.5 +  DW         (m), or 
              20, 000 
 
w = 2.0 m, whichever is the lesser. 
The minimum value of w = 1.0 m. 
 
.2 Double bottom tanks or spaces 
 
At any cross-section the depth of each dou-

ble bottom tank or space shall be such that 
the distance h between the bottom of the 
cargo tanks and the moulded line of the bot-
tom shell plating measured at right angles to 
the bottom shell plating as shown in figure 1 
is not less than specified below: 

 
h = B/15 (m) or 
h = 2.0 m, whichever is the lesser. 
The minimum value of h = 1.0 m. 
 
.3 Turn of the bilge area or at locations 

without a clearly defined turn of the bilge 
 
When the distances h and w are different, 

the distance w shall have preference at levels 
exceeding 1.5h above the baseline as shown 
in figure 1. 

.4 The aggregate capacity of ballast tanks 
On crude oil tankers of 20,000 tonnes 

deadweight and above and product carriers 
of 30,000 tonnes deadweight and above, the 
aggregate capacity of wing tanks, double bot-
tom tanks, forepeak tanks and after peak 
tanks shall not be less than the capacity of 
segregated ballast tanks necessary to meet 
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ligt regel 18 i denna bilaga. Vingtankar eller 
sidoutrymmen och dubbelbottentankar som 
används för att uppfylla kraven i regel 18 
skall fördelas så jämnt som det är praktiskt 
möjligt längs längden av lasttankarna. Extra 
kapacitet för segregerad barlast kan placeras 
var som helst i fartyget för att minska böj-
spänningen i längsgående skrovbalkar, mins-
ka trimmet osv. 

.5 Länsbrunnar i lasttankar 
Länsbrunnar i lasttankar får sticka ner i den 

dubbla bottnen under den gränsyta som defi-
nieras av avståndet h förutsatt att dessa brun-
nar görs så små som det är praktiskt möjligt 
och att avståndet mellan bottnen av brunnen 
och bottenbordläggningen inte är mindre än 
0,5h. 

.6 Rörledningar för barlast och olja 
Rörledningar för barlastöverföring och 

andra rörledningar till barlasttanken, såsom 
rörledningar för pejling eller ventilation, får 
inte dras genom lasttankar. Rörledningar för 
lastöverföring och liknande rörledningar till 
lasttankar får inte dras genom barlasttankar. 
Undantag från detta krav kan beviljas för kor-
ta avsnitt av rörledningar, förutsatt att de är 
helt svetsade eller behandlade på likvärdigt 
sätt. 

4 Följande bestämmelser skall tillämpas på 
dubbelbottentankar eller dubbelbottenutrym-
men: 

.1 Tankar eller utrymmen med dubbel bot-
ten som krävs enligt punkt 3.2 i denna regel 
kan utelämnas, förutsatt att tankfartyget är ut-
format så att det tryck som ånga och last ut-
övar på den bottenbordläggning som utgör en 
enkel barriär mellan lasten och havsvattnet 
inte överskrider det yttre hydrostatiska vatten-
trycket, uttryckt med följande formel: 

 
 
f x hc x ρc x g + p < dn x ρs x g, 
 
där 
hc = höjden i meter på den last som är i 

kontakt med bottenbordläggningen, 
ρc = lastens största densitet i kilogram per 

kubikmeter, 
dn = det minsta djupgåendet i meter under 

tänkbara lastningsförhållanden, 
ρs = vattnets densitet i kilogram per kubik-

meter, 

the requirements of regulation 18 of this An-
nex. Wing tanks or spaces and double bottom 
tanks used to meet the requirements of regu-
lation 18 shall be located as uniformly as 
practicable along the cargo tank length. Ad-
ditional segregated ballast capacity provided 
for reducing longitudinal hull girder bending 
stress, trim, etc., may be located anywhere 
within the ship. 

.5 Suction wells in cargo tanks 
Suction wells in cargo tanks may protrude 

into the double bottom below the boundary 
line defined by the distance h provided that 
such wells are as small as practicable and the 
distance between the well bottom and bottom 
shell plating is not less than 0.5h. 

 
.6 Ballast and cargo piping 
Ballast piping and other piping such as 

sounding and vent piping to ballast tanks 
shall not pass through cargo tanks. Cargo 
piping and similar piping to cargo tanks shall 
not pass through ballast tanks. Exemptions to 
this requirement may be granted for short 
lengths of piping, provided that they are 
completely welded or equivalent. 

 
 
4 The following applies for double bottom 

tanks or spaces: 
 
.1 Double bottom tanks or spaces as re-

quired by paragraph 3.2 of this regulation 
may be dispensed with, provided that the de-
sign of the tanker is such that the cargo and 
vapour pressure exerted on the bottom shell 
plating forming a single boundary between 
the cargo and the sea does not exceed the ex-
ternal hydrostatic water pressure, as ex-
pressed by the following formula: 

 
f x hc x ρc x g + p ≤ dn x ρs x g 
 
where: 
hc = height of cargo in contract with the 

bottom shell plating in metres 
ρc = maximum cargo density in kg/m3 
 
dn = minimum operating draught under any 

expected loading condition in metres 
ρs = density of seawater in kg/m3 
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p = det största övertrycket relativt atmo-
sfärstrycket i övertrycksventil/vakuumventil i 
lasttanken angivet i pascal 

 
f = säkerhetsfaktor = 1,1, 
g = tyngdaccelerationens normalvärde (9,81 

m/s²). 
.2 Alla vågräta avdelningar som behövs för 

att uppfylla kraven ovan skall placeras på en 
höjd över baslinjen som inte är mindre än det 
minsta av B/6 och 6 m, men som likväl inte är 
större än 0,6D, där D är det mallade djupet 
midskepps. 

.3 Vingtankar eller sidoutrymmen skall pla-
ceras enligt punkt 3.1 i denna regel, med un-
dantag av att gränslinjen för en lasttank ne-
danför nivån på höjden 1,5 h ovanför baslin-
jen får löpa vertikalt ner till bottenbordlägg-
ningen, som illustreras i figur 2. Värdet h de-
finieras i punkt 3.2. 

5 Även andra metoder att utforma och kon-
struera oljetankfartyg kan godkännas som al-
ternativ till kraven i punkt 3 i denna regel, 
förutsatt att dessa metoder säkerställer åtmin-
stone en lika hög nivå på skyddet mot olje-
förorening vid kollision eller strandning och 
att metoderna i princip är godkända av Kom-
mittén för skydd av den marina miljön på 
grundval av de riktlinjer som organisationen 
utvecklat.5 

6 Oljetankfartyg med en dödvikt under 
5 000 ton skall uppfylla kraven i punkterna 3 
och 4 i denna regel, eller så skall de 

.1 vara utrustade åtminstone med dubbel-
bottentankar eller dubbelbottenutrymmen 
med ett djup sådant att det avstånd h som 
specificeras i punkt 3.2 i denna regel uppfyl-
ler följande villkor: 

 
h = B/15 (m) 
 
eller h = 0,76 m, det största av dessa värden 

väljs. 
I området kring övergången mellan botten- 

och sidobordläggningen och i områden där 
denna övergång inte är tydlig, skall gränslin-
jen för lasttankar löpa parallellt med den flata 
bottnen midskepps, som illustreras i figur 3, 
och 

.2 ha lasttankarna inrättade så att kapacite-
ten av varje tank underskrider 700 m3 ifall 
inte vingtankar och sidoutrymmen är ordnade 

p = maximum set pressure above atmos-
pheric pressure (gauge pressure) of pres-
sure/vacuum valve provided for the cargo 
tank in Pa 

f = safety factor = 1.1 
g = standard acceleration of gravity (9.81 

m/s2) 
.2 Any horizontal partition necessary to ful-

fil the above requirements shall be located at 
a height not less than B/6 or 6 m, whichever 
is the lesser, but not more than 0.6D, above 
the baseline where D is the moulded depth 
amidships. 

.3 The location of wing tanks or spaces 
shall be as defined in paragraph 3.1 of this 
regulation except that, below a level 1.5 h 
above the baseline where h is as defined in 
paragraph 3.2 of this regulation, the cargo 
tank boundary line may be vertical down to 
the bottom plating, as shown in figure 2. 

5 Other methods of design and construction 
of oil tankers may also be accepted as alter-
natives to the requirements prescribed in 
paragraph 3 of this regulation, provided that 
such methods ensure at least the same level 
of protection against oil pollution in the event 
of collision or stranding and are approved in 
principle by the Marine Environment Protec-
tion Committee based on guidelines devel-
oped by the Organization.5 

6 Every oil tanker of less than 5,000 tonnes 
deadweight shall comply with paragraphs 3 
and 4 of this regulation, or shall: 

.1 at least be fitted with double bottom 
tanks or spaces having such a depth that the 
distance h specified in paragraph 3.2 of this 
regulation, complies with the following: 

 
 
h = B/15 (m) 
 
with a minimum value of h = 0.76 m; 
 
in the turn of the bilge area and at locations 

without a clearly defined turn of the bilge, 
the cargo tank boundary line shall run paral-
lel to the line of the midship flat bottom as 
shown in figure 3; and 

 
.2 be provided with cargo tanks so arranged 

that the capacity of each cargo tank does not 
exceed 700 m3 unless wing tanks or spaces 
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i överensstämmelse med punkt 3.1 i denna 
regel, och uppfyller villkoret 

 
 
w = 0,4+ 2,4DW (m)   eller w = 0,76 m, där 
                20 000          det största av dessa  
                                     värden väljs. 
 
7 Olja får inte transporteras i ett utrymme 

som sträcker sig för om ett kollisionsskott 
placerat i enlighet med regel II-1/11 i den in-
ternationella konventionen om säkerheten för 
människoliv till sjöss, 1974, med senare änd-
ringar. Ett oljetankfartyg som inte behöver ha 
kollisionsskott i enlighet med regeln i fråga, 
får inte föra olja i utrymmen som sträcker sig 
längre fram än det tvärsnittsplan vinkelrätt 
mot centerlinjen, som är beläget som om det 
vore ett kollisionsskott i enlighet med regeln. 

 
8 När en administration godkänner utform-

ningen och konstruktionen av ett tankfartyg 
som skall byggas i enlighet med föreskrifter-
na i denna regel, måste den ta vederbörlig 
hänsyn till allmänna säkerhetsaspekter, inklu-
sive behovet av underhåll och inspektion av 
vingtankar och dubbelbottentankar eller dub-
belbottenutrymmen. 
 

are arranged in accordance with paragraph 
3.1 of this regulation, complying with the fol-
lowing: 

 
w = 0.4+ 2.4DW (m)  with a minimum  
               20 000          value of w = 0.76 m. 
 
 
7 Oil shall not be carried in any space ex-

tending forward of a collision bulkhead lo-
cated in accordance with regulation II-1/11 
of the International Convention for the Safety 
of Life at Sea, 1974, as amended. An oil 
tanker that is not required to have a collision 
bulkhead in accordance with that regulation 
shall not carry oil in any space extending 
forward of the transverse plane perpendicular 
to the centreline that is located as if it were a 
collision bulkhead located in accordance with 
that regulation. 

8 In approving the design and construction 
of oil tankers to be built in accordance with 
the provisions of this regulation, Administra-
tions shall have due regard to the general 
safety aspects including the need for the 
maintenance and inspections of wing and 
double bottom tanks or spaces. 
 

 

 

 

Figur 1 – Gränslinjer för lasttankar i punkt 3 

 

 

baslinje
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Figur 2 – Gränslinjer för lasttankar i punkt 4 

 

Figur 3 – Gränslinjer för lasttankar i punkt 6 
 

 
 
 

 
 

Figure 1 – Gargo tank boundary lines for purpose of paragaeph 3 

baslinje 

baslinje

base line
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Figure 2 – Gargo tank boundary lines for purpose of paragaeph 4 
 

 
Figure 3 – Gargo tank boundary lines for purpose of paragaeph 6 

 
 
 
 

Regel 20 

Krav om dubbelskrov och dubbel botten för 
oljetankfartyg levererade före den 6 juli 1996 

1 Om annat inte uttryckligen föreskrivs, 
skall denna regel 

.1 tillämpas på oljetankfartyg med en död-
vikt av 5 000 ton eller mera som levererats 
före den 6 juli 1996 eller senare, enligt defini-
tion i regel 1.28.5 i denna bilaga, 

.2 inte tillämpas på oljetankfartyg som leve-
rerats före den 6 juli 1996, enligt definition i 
regel 1.28.5, vilka uppfyller kraven i regel 19 

Regulation 20 

Double hull and double bottom requirements 
for oil tankers delivered before 6 July 1996 

1 Unless expressly provided otherwise this 
regulation shall: 

.1 apply to oil tankers of 5,000 tonnes 
deadweight and above, which are delivered 
before 6 July 1996, as defined in regulation 
1.28.5 of this Annex; and 

.2 not apply to oil tankers complying with 
regulation 19 and regulation 28 in respect of 
paragraph 28.6, which are delivered before 6 

base line 

base line 
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och regel 28 med beaktande av regel 28.6, 
och 

.3 inte tillämpas på oljetankfartyg som fal-
ler under punkt 1.1 ovan, när de uppfyller 
kraven i regel 19.3.1 och 19.3.2 eller 19.4 el-
ler 19.5 i denna bilaga, med undantag av att 
kraven om minsta avstånd mellan gränser för 
lasttankar och fartygets botten- och sidobord-
läggning inte behöver uppfyllas i alla avseen-
den. I sådana fall får de skyddande avstånden 
från sidorna inte vara mindre än de avstånd 
som specificeras i IBC-koden för placering av 
lasttankar av typ 2, och skyddsavståndet till 
bottnen vid mittlinjen skall uppfylla kraven i 
regel 18.15.2 i denna bilaga. 

2 I denna regel: 
.1 förstås med ”tung dieselolja” dieselolja, 

utom sådana fraktioner som till över 50 vo-
lymprocent destillerar i temperaturer på högst 
340°C, vid testning enligt den metod som or-
ganisationen godkänner.6 

.2 förstås med ”eldningsolja” sådana tunga 
destillat av råolja eller oljerester eller bland-
ningar av sådana ämnen, av en kvalitet som 
motsvarar den specifikation som organisatio-
nen godkänner, vilka är avsedda som bränsle 
vid produktion av värme eller kraft7. 

3 I denna regel delas oljetankfartyg in i föl-
jande kategorier: 

 
.1 Med ”oljetankfartyg av kategori 1” för-

stås oljetankfartyg med en dödvikt av 20 000 
ton eller mera, vilka transporterar råolja, eld-
ningsolja, tung dieselolja eller smörjolja som 
last, och oljetankfartyg med en dödvikt av 
30 000 ton eller mera, vilka transporterar olja 
av annat slag, och fartygen inte uppfyller kra-
ven för oljetankfartyg som levererats efter 
den 1 juni 1982, enligt definition i regel 
1.28.4 i denna bilaga. 

.2 Med ”Oljetankfartyg av kategori 2” för-
stås oljetankfartyg med en dödvikt av 20 000 
ton eller mera, vilka transporterar råolja, eld-
ningsolja, tung dieselolja eller smörjolja som 
last, och oljetankfartyg med en dödvikt av 
30 000 ton eller mera, vilka transporterar olja 
av annat slag, och fartygen uppfyller kraven 
för oljetankfartyg levererade efter den 1 juni 
1982, enligt definition i regel 1.28.4 i denna 
bilaga. 

.3 Med ”Oljetankfartyg av kategori 3” för-
stås oljetankfartyg med en dödvikt av 5 000 

July 1996, as defined in regulation 1.28.5 of 
this Annex; and 

.3 not apply to oil tankers covered by sub-
paragraph 1 above which comply with regu-
lation 19.3.1 and 19.3.2 or 19.4 or 19.5 of 
this Annex, except that the requirement for 
minimum distances between the cargo tank 
boundaries and the ship side and bottom plat-
ing need not be met in all respects. In that 
event, the side protection distances shall not 
be less than those specified in the Interna-
tional Bulk Chemical Code for type 2 cargo 
tank location and the bottom protection dis-
tances at centreline shall comply with regula-
tion 18.15.2 of this Annex. 

2 For the purpose of this regulation: 
.1 “Heavy diesel oil” means diesel oil other 

than those distillates of which more than 
50 per cent by volume distils at a temperature 
not exceeding 340ºC when tested by the 
method acceptable to the Organization.6 

.2 “Fuel oil” means heavy distillates or 
residues from crude oil or blends of such ma-
terials intended for use as a fuel for the pro-
duction of heat or power of a quality equiva-
lent to the specification acceptable to the Or-
ganization.7 

3 For the purpose of this regulation, oil 
tankers are divided into the following catego-
ries: 

.1 “Category 1 oil tanker” means an oil 
tanker of 20,000 tonnes deadweight and 
above carrying crude oil, fuel oil, heavy die-
sel oil or lubricating oil as cargo, and of 
30,000 tonnes deadweight and above carry-
ing oil other than the above, which does not 
comply with the requirements for oil tankers 
delivered after 1 June 1982, as defined in 
regulation 1.28.4 of this Annex; 

 
.2 “Category 2 oil tanker” means an oil 

tanker of 20,000 tonnes deadweight and 
above carrying crude oil, fuel oil, heavy die-
sel oil or lubricating oil as cargo, and of 
30,000 tonnes deadweight and above carry-
ing oil other than the above, which complies 
with the requirements for oil tankers deliv-
ered after 1 June 1982, as defined in regula-
tion 1.28.4 of this Annex; and 

 
.3 “Category 3 oil tanker” means an oil 

tanker of 5,000 tonnes deadweight and above 
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ton eller mera men mindre än vad som speci-
ficeras i punkterna 3.1 och 3.2. 

4 Ett oljetankfartyg på vilket denna regel 
tillämpas skall uppfylla kraven i reglerna 
19.2–19.5, 19.7, 19.8 och 28 med beaktande 
av regel 28.6 i denna bilaga senast den 5 april 
2005 eller årsdagen av fartygets leveransda-
tum eller under det år som fastställs enligt 
följande tabell: 
 

but less than that specified in subparagraph 1 
or 2 of this paragraph. 

4 An oil tanker to which this regulation ap-
plies shall comply with the requirements of 
paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of regulation 19 
and regulation 28 in respect of paragraph 
28.6 of this Annex not later than 5 April 
2005 or the anniversary of the date of deliv-
ery of the ship on the date or in the year 
specified in the following table: 
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Oljetankfartygets kategori Datum eller år 
Kategori 1 5 april 2005, om fartyget är levererat den 5 april 1982 eller 

tidigare2005, om fartyget är levererat efter den 5 april 1982 
Kategori 2 och kategori 3 5 april 2005, om fartyget är levererat den 5 april 1977 eller 

tidigare 
2005, om fartyget är levererat efter den 5 april 1977 men 
före den 1 januari 1978 
2006, om fartyget är levererat år 1978 eller 1979 
2007, om fartyget är levererat år 1980 eller 1981 
2008, om fartyget är levererat år 1982 
2009, om fartyget är levererat år 1983 
2010, om fartyget är levererat år 1984 eller senare 

 
 
 

Category of oil tanker Date or year 
Category 1 5 April 2005 for ships delivered on 5 April 1982 or earlier 

2005 for ships delivered after 5 April 1982 
Category 2 and 
Category 3 

5 April 2005 for ships delivered on 5 April 1977 or earlier 
2005 for ships delivered after 5 April 1977 but before 1  
January 1978 
2006 for ships delivered in 1978 and 1979 
2007 for ships delivered in 1980 and 1981 
2008 for ships delivered in 1982 
2009 for ships delivered in 1983 
2010 for ships delivered in 1984 or later 

 
 
 
 

5 Utan hinder av bestämmelserna i punkt 4 
i denna regel, kan administrationen tillåta 
fortsatt användning av ett oljetankfartyg efter 
det datum som specificeras i punkt 4 i denna 
regel, ifall tankfartyget är av kategori 2 eller 3 
och är utrustat med uteslutande sådana dubbla 
bottnar, dubbla sidor eller dubbelskrovsut-
rymmen som inte används för transport av 
olja och som sträcker sig längs lasttankarnas 
hela längd, men vilka inte uppfyller villkoren 
för undantag från bestämmelserna i punkt 1.3 
i denna regel, förutsatt att 

 
 
.1 fartyget varit i bruk den 1 juli 2001, 
.2 administrationen genom verifiering av 

officiella dokument kunnat verifiera att farty-
get uppfyllt de villkor som slagits fast ovan, 

 
.3 ovan specificerade förhållanden på farty-

get inte ändrats, och 

5 Notwithstanding the provisions of para-
graph 4 of this regulation, in the case of a 
Category 2 or 3 oil tanker fitted with only 
double bottoms or double sides not used for 
the carriage of oil and extending to the entire 
cargo tank length or double hull spaces 
which are not used for the carriage of oil and 
extend to the entire cargo tank length, but 
which does not fulfil conditions for being ex-
empted from the provisions of paragraph 1.3 
of this regulation, the Administration may al-
low continued operation of such a ship be-
yond the date specified in paragraph 4 of this 
regulation, provided that: 

.1 the ship was in service on 1 July 2001; 

.2 the Administration is satisfied by verifi-
cation of the official records that the ship 
complied with the conditions specified 
above; 

.3 the conditions of the ship specified 
above remain unchanged; and 
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.4 driften inte fortsätter längre än 25 år ef-
terfortsätter inte efter den 25:e årsdagen av 
fartygets leveransdag. 

6 Ett oljetankfartyg av kategori 2 eller 3 för 
vilket 15 år eller mera förflutit efter leverans-
datum, skall uppfylla kraven i det system för 
konditionsbedömning som godkänts av 
Kommittén för skydd av den marina miljön 
genom resolutionen MEPC.94(46), med änd-
ringar, förutsatt att dessa ändringar godkänts, 
genomförts och trätt i kraft i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 16 i konventionen gäl-
lande de förfaringssätt som skall följas vid 
ändring av tillägg till en bilaga. 

7 Administrationen kan tillåta att ett olje-
tankfartyg av kategori 2 eller 3 hålls i drift ef-
ter det datum som specificeras i punkt 4 i 
denna regel, ifall konditionsbedömningen ger 
resultat som enligt administrationens bedöm-
ning säkerställer att fartyget är i fullgott skick 
för sådan drift. Denna förlängda drift får lik-
väl inte fortsätta efter årsdagen år 2015 av 
fartygets leveransdatum eller efter den 25:e 
årsdagen av fartygets leveransdag, varvid det 
tidigaste datumet väljs. 

 
8 .1 Den administration i en fördragsstat 

som tillåter att punkt 5 i denna regel tillämpas 
eller tillåter, avbryter, drar tillbaka eller för-
bjuder tillämpningen av punkt 7 i denna regel 
i fråga om ett fartyg som har rätt att föra dess 
flagga, skall omedelbart underrätta organisa-
tionen om detaljerna. Organisationen ger 
denna information vidare till parterna i kon-
ventionen för kännedom och eventuella åt-
gärder. 

.2 En part i konventionen har rätt att neka 
ett oljetankfartyg besök i hamnar eller utsjö-
terminaler under dess jurisdiktion om detta 
fartyg drivs med stöd av bestämmelserna i: 

 
.1 punkt 5 i denna regel efter årsdagen år 

2015 av fartygets leveransdatum, eller 
 
.2 punkt 7 i denna regel. 
I sådana fall skall parten ge detaljerad in-

formation till organisationen, som ger infor-
mationen vidare till parterna i konventionen 
för kännedom. 

 
 
 

.4 such continued operation does not go 
beyond the date on which the ship reaches 
25 years after the date of its delivery. 

6 A Category 2 or 3 oil tanker of 15 years 
and over after the date of its delivery shall 
comply with the Condition Assessment 
Scheme adopted by the Marine Environment 
Protection Committee by resolution 
MEPC.94(46), as amended, provided that 
such amendments shall be adopted, brought 
into force and take effect in accordance with 
the provisions of article 16 of the present 
Convention relating to amendment proce-
dures applicable to an appendix to an Annex. 

7 The Administration may allow continued 
operation of a Category 2 or 3 oil tanker be-
yond the date specified in paragraph 4 of this 
regulation, if satisfactory results of the Con-
dition Assessment Scheme warrant that, in 
the opinion of the Administration, the ship is 
fit to continue such operation, provided that 
the operation shall not go beyond the anni-
versary of the date of delivery of the ship in 
2015 or the date on which the ship reaches 25 
years after the date of its delivery, whichever 
is the earlier date. 

8 .1 The Administration of a Party to the 
present Convention which allows the applica-
tion of paragraph 5 of this regulation, or al-
lows, suspends, withdraws or declines the 
application of paragraph 7 of this regulation, 
to a ship entitled to fly its flag shall forthwith 
communicate to the Organization for circula-
tion to the Parties to the present Convention 
particulars thereof, for their information and 
appropriate action, if any. 

.2 A Party to the present Convention shall 
be entitled to deny entry into the ports or off-
shore terminals under its jurisdiction of oil 
tankers operating in accordance with the pro-
visions of: 

.1 paragraph 5 of this regulation beyond the 
anniversary of the date of delivery of the ship 
in 2015; or 

.2 paragraph 7 of this regulation. 
In such cases, that Party shall communicate 

to the Organization for circulation to the Par-
ties to the present Convention particulars 
thereof for their information. 
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Regel 21 

Förhindrande av oljeförorening från  
oljetankfartyg som för tung olja som last 

1 Denna regel: 
.1 gäller oljetankfartyg med en dödvikt av 

600 ton eller mera med tung olja som last, 
oberoende av fartygets leveransdatum, och 

.2 gäller inte oljetankfartyg som faller under 
första punkten ovan, när de uppfyller kraven i 
regel 19.3.1 och 19.3.2 eller 19.4 eller 19.5 i 
denna bilaga, utom att kraven om minsta av-
stånd mellan gränser för lasttankar och farty-
gets botten- och sidobordläggning inte behö-
ver uppfyllas i alla avseenden. I sådana fall 
får de skyddande avstånden från sidorna inte 
vara mindre än de avstånd som specificeras i 
IBC-koden för placering av lasttankar av typ 
2, och skyddsavståndet till bottnen vid mitt-
linjen skall uppfylla kraven i regel 18.15.2 i 
denna bilaga. 

2 I denna regel förstås med ”tung olja” nå-
got av följande: 

.1 råolja vars densitet vid temperaturen 
15°C är minst 900 kg/m3, 

.2 eldningsolja vars densitet vid temperatu-
ren 15°C är minst 900 kg/m3 eller vars kine-
matiska viskositet vid temperaturen 50°C är 
över 180 mm2/s, eller 

.3 asfalt, tjära och emulsioner av dessa. 
3 Ett oljetankfartyg som omfattas av denna 

regel skall tillämpas måste uppfylla kraven i 
bestämmelserna i punkterna 4–8 i denna regel 
tillsammans med tillämpliga bestämmelser i 
regel 20. 

4 Om annat inte följer av punkterna 5, 6 el-
ler 7 i denna regel, skall ett oljetankfartyg på 
vilket denna regel tillämpas, 

.1 om dess dödvikt är 5 000 ton eller mera, 
uppfylla kraven i regel 19 i denna bilaga se-
nast den 5 april 2005, eller 

 
.2 om dess dödvikt är 600 ton eller mera 

men under 5 000 ton, senast på årsdagen år 
2008 av fartygets leveransdatum vara utrustat 
med dubbelbottentankar eller dubbelbottenut-
rymmen i enlighet med bestämmelserna i re-
gel 19.6.1 i denna bilaga samt vingtankar el-
ler sidoutrymmen inrättade i enlighet med re-
gel 19.3.1 vilka dessutom uppfyller kravet 
gällande avståndet w i regel 19.6.2. 

Regulation 21 

Prevention of oil pollution from oil tankers 
carrying heavy grade oil as cargo 

1 This regulation shall: 
.1 apply to oil tankers of 600 tonnes dead-

weight and above carrying heavy grade oil as 
cargo regardless of the date of delivery; and 

.2 not apply to oil tankers covered by sub-
paragraph 1 above which comply with regu-
lations 19.3.1 and 19.3.2 or 19.4 or 19.5 of 
this Annex, except that the requirement for 
minimum distances between the cargo tank 
boundaries and the ship side and bottom plat-
ing need not be met in all respects. In that 
event, the side protection distances shall not 
be less than those specified in the Interna-
tional Bulk Chemical Code for type 2 cargo 
tank location and the bottom protection dis-
tances at centreline shall comply with regula-
tion 18.15.2 of this Annex. 

2 For the purpose of this regulation “heavy 
grade oil” means any of the following: 

.1 crude oils having a density at 15ºC 
higher than 900 kg/m3; 

.2 fuel oils having either a density at 15oC 
higher than 900 kg/m3 or a kinematic viscos-
ity at 50oC higher than 180 mm2/s; or 

 
.3 bitumen, tar and their emulsions. 
3 An oil tanker to which this regulation ap-

plies shall comply with the provisions of 
paragraphs 4 to 8 of this regulation in addi-
tion to complying with the applicable provi-
sions of regulation 20. 

4 Subject to the provisions of paragraphs 5, 
6 and 7 of this regulation, an oil tanker to 
which this regulation applies shall: 

.1 if 5,000 tonnes deadweight and above, 
comply with the requirements of regula-
tion 19 of this Annex not later than 5 April 
2005; or 

.2 if 600 tonnes deadweight and above but 
less than 5,000 tonnes deadweight, be fitted 
with both double bottom tanks or spaces 
complying with the provisions of regulation 
19.6.1 of this Annex, and wing tanks or 
spaces arranged in accordance with regula-
tion 19.3.1 and complying with the require-
ment for distance w as referred to in regula-
tion 19.6.2, not later than the anniversary of 
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5 När ett oljetankfartyg med en dödvikt av 

5 000 ton eller mera, vilket transporterar tung 
olja som last, är utrustat med uteslutande så-
dana dubbla bottnar, dubbla sidor eller dub-
belskrovsutrymmen som inte används för 
transport av olja och som sträcker sig längs 
lasttankarnas hela längd, men som inte upp-
fyller villkoren för undantag från bestämmel-
serna i punkt 1.2 i denna regel, kan administ-
rationen tillåta att fartyget används efter det 
datum som specificeras i punkt 4 i denna re-
gel, förutsatt att 

 
 
.1 fartyget varit i bruk den 4 december 

2003, 
.2 administrationen genom verifiering av 

officiella dokument kunnat bedöma att farty-
get uppfyllt de villkor som slagits fast ovan, 

.3 ovan specificerade förhållanden på farty-
get inte ändrats, och 

.4 driften fortsätter inte efter den 25:e års-
dagen av fartygets leveransdag. 

 
6 .1 Administrationen kan tillåta att ett olje-

tankfartyg med en dödvikt av 5 000 ton eller 
mera, vilket transporterar råolja vars densitet 
vid temperaturen 15°C är över 900 kg/m3 
men under 945 kg/m3, hålls i drift efter det 
datum som specificeras i punkt 4.1 i denna 
regel, ifall den konditionsbedömning som av-
ses i regel 20.6 ger resultat som enligt admi-
nistrationens bedömning säkerställer att far-
tyget är i fullgott skick för sådan aktuell fart 
med beaktande av storleken, åldern, fartom-
rådet och konstruktionernas skick. Denna för-
längda drift får likväl inte fortsätta längre än 
25 år efter fartygets leveransdag. 

 
 
.2 Administrationen kan tillåta att ett olje-

tankfartyg med en dödvikt av 600 ton eller 
mera men mindre än 5 000 ton, vilket för 
tung olja som last, hålls i drift efter det datum 
som specificeras i punkt 4.2 i denna regel, om 
fartyget enligt administrationens bedömning 
är i fullgott skick för sådan drift med beak-
tande av storleken, åldern, fartområdet och 
konstruktionernas skick. Denna förlängda 
drift får likväl inte fortsätta längre än 25 år ef-

the date of delivery of the ship in the year 
2008. 

5 In the case of an oil tanker of 5,000 ton-
nes deadweight and above, carrying heavy 
grade oil as cargo fitted with only double 
bottoms or double sides not used for the car-
riage of oil and extending to the entire cargo 
tank length or double hull spaces which are 
not used for the carriage of oil and extend to 
the entire cargo tank length, but which does 
not fulfil conditions for being exempted from 
the provisions of paragraph 1.2 of this regu-
lation, the Administration may allow contin-
ued operation of such a ship beyond the date 
specified in paragraph 4 of this regulation, 
provided that: 

.1 the ship was in service on 4 December 
2003; 

.2 the Administration is satisfied by verifica-
tion of the official records that the ship com-
plied with the conditions specified above; 

.3 the conditions of the ship specified 
above remain unchanged; and 

.4 such continued operation does not go 
beyond the date on which the ship reaches 
25 years after the date of its delivery. 

6 .1 The Administration may allow contin-
ued operation of an oil tanker of 5,000 tonnes 
deadweight and above, carrying crude oil 
having a density at 15ºC higher than 
900 kg/m3 but lower than 945 kg/m3, beyond 
the date specified in paragraph 4.1 of this 
regulation, if satisfactory results of the Con-
dition Assessment Scheme referred to in 
regulation 20.6 warrant that, in the opinion of 
the Administration, the ship is fit to continue 
such operation, having regard to the size, 
age, operational area and structural condi-
tions of the ship and provided that the opera-
tion shall not go beyond the date on which 
the ship reaches 25 years after the date of its 
delivery. 

.2 The Administration may allow continued 
operation of an oil tanker of 600 tonnes 
deadweight and above but less than 5,000 
tonnes deadweight, carrying heavy grade oil 
as cargo, beyond the date specified in para-
graph 4.2 of this regulation, if, in the opinion 
of the Administration, the ship is fit to con-
tinue such operation, having regard to the 
size, age, operational area and structural con-
ditions of the ship, provided that the opera-
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ter fartygets leveransdatum. 
 
 
7 Administrationen i en fördragsstat kan 

medge undantag från bestämmelserna i denna 
regel för oljetankfartyg med en dödvikt av 
600 ton eller mera, vilket för tung olja, ifall 
oljetankfartyget 

.1 används antingen uteslutande för fart i ett 
område som lyder under denna stats jurisdik-
tion eller som ett flytande lager för tung olja 
beläget i ett sådant område, eller 

 
.2 används antingen uteslutande för fart 

inom ett område som lyder under en annan 
fördragsslutande parts jurisdiktion, eller som 
ett flytande lager för tung olja i ett sådant om-
råde, förutsatt att denna andra part godkänner 
att tankfartyget används inom ett område som 
lyder under dess jurisdiktion. 

 
 
8 .1 Den administration i en fördragsstat 

som tillåter, avbryter, drar tillbaka eller avslår 
tillämpningen av punkt 5, 6 eller 7 i denna 
regel i fråga om ett fartyg som har rätt att föra 
dess flagga, skall omedelbart underrätta orga-
nisationen om detaljerna. Organisationen ger 
denna information vidare till parterna i kon-
ventionen för kännedom och eventuella åt-
gärder. 

.2 När annat inte följer av bestämmelserna i 
internationell lag, har en part i konventionen 
rätt att neka ett oljetankfartyg som hålls i drift 
med stöd av bestämmelserna i punkterna 5 
och 6 i denna regel tillträde till sådana ham-
nar eller utsjöterminaler som lyder under dess 
jurisdiktion, och likaså rätt att neka läktring 
av tung olja i områden som lyder under dess 
jurisdiktion, utom när detta är nödvändigt för 
att garantera fartygets säkerhet eller rädda 
människoliv till sjöss. I sådana fall skall par-
ten ge detaljerad information till organisatio-
nen, som ger informationen vidare till parter-
na för kännedom. 

 
Regel 22 

Skydd av bottnen i pumprum 

1 Denna regel gäller oljetankfartyg med en 
dödvikt av 5 000 ton eller mera byggda den 1 

tion shall not go beyond the date on which 
the ship reaches 25 years after the date of its 
delivery. 

7 The Administration of a Party to the pre-
sent Convention may exempt an oil tanker 
of 600 tonnes deadweight and above carrying 
heavy grade oil as cargo from the provisions 
of this regulation if the oil tanker: 

.1 either is engaged in voyages exclusively 
within an area under its jurisdiction, or oper-
ates as a floating storage unit of heavy grade 
oil located within an area under its jurisdic-
tion; or 

.2 either is engaged in voyages exclusively 
within an area under the jurisdiction of an-
other Party, or operates as a floating storage 
unit of heavy grade oil located within an area 
under the jurisdiction of another Party, pro-
vided that the Party within whose jurisdiction 
the oil tanker will be operating agrees to the 
operation of the oil tanker within an area un-
der its jurisdiction. 

8 .1 The Administration of a Party to the 
present Convention which allows, suspends, 
withdraws or declines the application of 
paragraph 5, 6 or 7 of this regulation to a ship 
entitled to fly its flag shall forthwith commu-
nicate to the Organization for circulation to 
the Parties to the present Convention particu-
lars thereof, for their information and appro-
priate action, if any. 

.2 Subject to the provisions of international 
law, a Party to the present Convention shall 
be entitled to deny entry of oil tankers oper-
ating in accordance with the provisions of 
paragraph 5 or 6 of this regulation into the 
ports or offshore terminals under its jurisdic-
tion, or deny ship-to-ship transfer of heavy 
grade oil in areas under its jurisdiction except 
when this is necessary for the purpose of se-
curing the safety of a ship or saving life at 
sea. In such cases, that Party shall communi-
cate to the Organization for circulation to the 
Parties to the present Convention particulars 
thereof for their information. 

 
Regulation 22 

Pump-room bottom protection 

1 This regulation applies to oil tankers of 
5,000 tonnes deadweight and above con-



 Nr 71  
  

 

 

713

januari 2007 eller senare. 
 
2 Pumprummet skall vara utrustat med en 

dubbel botten, och djupet av varje dubbelbot-
tentank eller dubbelbottenutrymme skall vara 
så stort att avståndet h mellan pumprummets 
botten och fartygets baslinje, mätt i rät vinkel 
mot baslinjen i ingen tvärsektion underskrider 
värdet 

 
 
h = B/15(m) eller 
h = 2 m, varvid det minsta värdet väljs. 
Minimivärdet är h = 1 m. 
 
3 När bottenplåten i pumprummet ligger 

ovanför baslinjen på en höjd som uppgår till 
minst den minimihöjd som krävs i punkt 2 
ovan (t.ex. vid ”gondolakter”), behövs ingen 
konstruktion med dubbel botten i pumprum-
met. 

4 Barlastpumpar måste vara utrustade med 
lämpliga anordningar för att säkerställa effek-
tivt utsug från tankar med dubbelbotten. 

5 Oavsett bestämmelserna i punkterna 2 
och 3 ovan behövs ingen dubbel botten i så-
dana fall när översvämning av pumprummet 
inte leder till att barlast- eller pumpsystemet 
slutar fungera.  

 
 

Regel 23 

Utflödet av olja vid olycka 

1 Denna regel gäller oljetankfartyg som le-
vererats den 1 januari 2010 eller senare, en-
ligt definition i regel 1.28.8. 

2 I denna regel används följande definitio-
ner: 

.1 ”Lastlinjedjupgåendet (dS)” är det verti-
kala avståndet i meter från den mallade bas-
linjen midskepps till den vattenlinje som sva-
rar mot fastställt sommarfribord. Beräkningar 
i samband med denna regel skall basera sig 
på djupgåendet dS, trots att beräknade värden 
på djupgåendet, såsom tropiklastlinjen, kan 
överskrida dS. 

.2 ”Vattenlinjen (dB)” är det vertikala av-
ståndet i meter från den mallade baslinjen 
midskepps till den vattenlinje som svarar mot 
30 % av djupet DS i meter. 

structed on or after 1 January 2007. 
 
2 The pump-room shall be provided with a 

double bottom such that at any cross-section 
the depth of each double bottom tank or 
space shall be such that the distance h be-
tween the bottom of the pump-room and the 
ship’s base line measured at right angles to 
the ship’s base line is not less than specified 
below: 

 
h = B/15(m) or 
h = 2 m, whichever is the lesser. 
The minimum value of h = 1 m. 
 
3 In case of pump rooms whose bottom 

plate is located above the base line by at least 
the minimum height required in paragraph 2 
above (e.g. gondola stern designs), there will 
be no need for a double bottom construction 
in way of the pump-room. 

4 Ballast pumps shall be provided with 
suitable arrangements to ensure efficient suc-
tion from double bottom tanks. 

5 Notwithstanding the provisions of para-
graphs 2 and 3 above, where the flooding of 
the pump-room would not render the ballast 
or cargo pumping system inoperative, a dou-
ble bottom need not be fitted. 

 
 

Regulation 23 

Accidental oil outflow performance 

1 This regulation shall apply to oil tankers 
delivered on or after 1 January 2010, as de-
fined in regulation 1.28.8. 

2 For the purpose of this regulation, the fol-
lowing definitions shall apply: 

.1 "Load line draught (dS)" is the vertical 
distance, in metres, from the moulded base-
line at mid-length to the waterline corre-
sponding to the summer freeboard to be as-
signed to the ship. Calculations pertaining to 
this regulation should be based on draught dS, 
notwithstanding assigned draughts that may 
exceed dS, such as the tropical loadline. 

.2 "Waterline (dB)" is the vertical distance, 
in metres, from the moulded baseline at mid-
length to the waterline corresponding to 30 % 
of the depth DS. 
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.3 ”Bredden (BS)” är den största mallade 
bredden av fartyget i meter vid eller under 
den djupaste lastlinjen dS. 

.4 ”Bredden (BB)” är den största mallade 
bredden av fartyget i meter vid eller under 
vattenlinjen dB. 

.5 ”Djupet (DS)” är det mallade djupet i me-
ter mätt midskepps till det övre däcket på si-
dan. 

.6 ”Längden (L)” och ”dödvikten (DW)” de-
finieras som i regel 1.19 respektive 1.23. 

 
3 För att fullgott skydd mot oljeutsläpp vid 

kollision eller strandning skall uppnås, måste 
följande föreskrifter iakttas: 

 
.1 För oljetankfartyg med en dödvikt av 

5 000 ton (DWT) eller mera, skall den ge-
nomsnittliga oljeutflödesparametern uppfylla 
följande villkor: 

 
OM < 0,015 om C < 200 000 m3 

OM < 0,012 + (0,003/200 000) (400 000-C) om 200 000 m3 <  

                                                                            C < 400,000 m3 

OM < 0,012 om C > 400 000 m3 

 
För kombinationsfartyg med en dödvikt av 

5 000 ton (DWT) eller mera och en kapacitet 
av högst 200 000 m3 kan den genomsnittliga 
oljeutflödesparametern användas, förutsatt att 
beräkningar framläggs för administrationen 
för godkännande. Beräkningarna måste visa 
att fartyget, med beaktande av den extra styr-
kan i konstruktionen, har sådana egenskaper 
vid oljeutflöde som åtminstone är lika goda 
som motsvarande egenskaper i ett sådant 
tankfartyg med dubbelskrov av standardmo-
dell, för vilket OM ≤ 0,015. 

 
OM < 0,021    for C < 100 000 m3 

OM < 0,015 + (0,006/100 000) (200 000-C)    for 100 000 m3  

                                                                              < C < 200 000 m3 

 
där 
OM = den genomsnittliga oljeutflödespara-

metern, 
C = den totala volymen av oljelasten i ku-

bikmeter, när tankarna är fyllda till 98 pro-
cent. 

.2 För oljetankfartyg med en dödvikt under 
5 000 ton (DWT): 

Ingen tank får ha en längd som överskrider 

.3 "Breadth (BS)" is the greatest moulded 
breadth of the ship, in metres, at or below the 
deepest load line dS. 

.4 "Breadth (BB)" is the greatest moulded 
breadth of the ship, in metres, at or below the 
waterline dB. 

.5 "Depth (DS)" is the moulded depth, in 
metres, measured at mid-length to the upper 
deck at side. 

.6 "Length (L)" and "deadweight (DW)" 
are as defined in regulations 1.19 and 1.23, 
respectively. 

3 To provide adequate protection against 
oil pollution in the event of collision or 
stranding the following shall be complied 
with: 

.1 for oil tankers of 5,000 tonnes dead-
weight (DWT) and above, the mean oil out-
flow parameter shall be as follows: 

 
 

OM < 0.015 for C < 200,000 m3 

OM < 0.012 + (0.003/200,000) (400,000-C) for 200,000 m3 <  

                                                                            C < 400,000 m3 

OM < 0.012 for C > 400,000 m3 

 
for combination carriers between 5,000 

tonnes deadweight (DWT) and 200,000 m3 
capacity, the mean oil outflow parameter 
may be applied, provided calculations are 
submitted to the satisfaction of the Admini-
stration, demonstrating that after accounting 
for its increased structural strength, the com-
bination carrier has at least equivalent oil out 
flow performance to a standard double hull 
tanker of the same size having a OM < = 
0.015. 

 
 

OM < 0.021    for C < 100,000 m3 

OM < 0.015 + (0.006/100,000) (200,000-C)    for 100,000 m3  

                                                                              < C < 200,000 m3 

 
where: 
OM = mean oil outflow parameter. 
 
C = total volume of cargo oil, in m3, at 

98% tank filling 
 
.2 for oil tankers of less than 5,000 tonnes 

deadweight (DWT) : 
The length of each cargo tank shall not ex-
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10 meter eller något av följande värden, om 
det är större: 

.1 om det inte finns något långskeppsskott 
inuti lasttankarna:  

(0.5 
B

b
i  + 0.1)L inte större än 0,2L 

 
.2 om det finns ett långskeppsskott längs 

centerlinjen inuti lasttankarna: 

(0.25 
B

b
i  + 0.15)L 

 
.3 om det finns minst två långskeppsskott 

inuti lasttankarna: 
.1 i fråga om vingtankar: 0,2L 
.2 i fråga om centertankar: 

.1 om 
B

b
i  ≥ 0.2L : 0.2L 

.2 om 
B

b
i  is < 0.2: 

- om det inte finns något långskeppsskott 
längs centerlinjen: 

(0.5 
B

b
i  + 0.1) L 

- om det finns ett långskeppsskott längs 
centerlinjen: 

(0.25 
B

b
i  + 0.15) L 

.4 bi är minimiavståndet mellan fartygets 
sida och det yttersta långskeppsskottet i tan-
ken i fråga, mätt vinkelrätt mot centerlinjen 
på en höjd som svarar mot fastställt sommar-
fribord. 

 
4 Vid beräkning av den genomsnittliga 

oljeutflödesparametern används följande 
allmänna antaganden: 

.1 Lastområdets längd är sträckan mellan 
den mest aktra och den mest förliga punkten 
på någon av de tankar som är inrättade för 
transport av lastolja, inklusive sloptankar. 

.2 I denna regel skall med lasttankar förstås 
alla lasttankar, sloptankar och bunkeroljetan-
kar inom lastområdets längd. 

 
.3 Fartyget anses lastat till ett lastlinjedjup-

gående dS utan krängning eller trim. 
.4 Alla lasttankar anses lastade till 98 % av 

ceed 10 m or one of the following values, 
whichever is the greater: 

.1 where no longitudinal bulkhead is pro-
vided inside the cargo tanks: 

(0.5 
B

b
i  + 0.1)L but not to exceed 0.2L 

 
.2 where a centreline longitudinal bulkhead 

is provided inside the cargo tanks: 

(0.25 
B

b
i  + 0.15)L 

 
.3 where two or more longitudinal bulk-

heads are provided inside the cargo tanks: 
.1 for wing cargo tanks: 0.2L 
.2 for centre cargo tanks: 

.1 if 
B

b
i  ≥ 0.2L : 0.2L 

.2 if 
B

b
i  is < 0.2: 

where no centreline longitudinal bulkhead 
is provided: 

(0.5 
B

b
i  + 0.1) L 

where a centreline longitudinal bulkhead is 
provided: 

(0.25 
B

b
i  + 0.15) L 

.4 bi is the minimum distance from the 
ship's side to the outer longitudinal bulkhead 
of the tank in question measured inboard at 
right angles to the centreline at the level cor-
responding to the assigned summer free-
board. 

4 The following general assumptions shall 
apply when calculating the mean oil outflow 
parameter: 

.1 The cargo block length extends between 
the forward and aft extremities of all tanks 
arranged for the carriage of cargo oil, includ-
ing slop tanks. 

.2 Where this regulation refers to cargo 
tanks, it shall be understood to include all 
cargo tanks, slop tanks and fuel tanks located 
within the cargo block length. 

.3 The ship shall be assumed loaded to the 
load line draught dS without trim or heel. 

.4 All cargo oil tanks shall be assumed 
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deras totala volym. Lastoljans nominella den-
sitet (ρn) beräknas på följande sätt: 

 
ρn = 1000 (DWT)/C (kg/m3) 
.5 I dessa beräkningar av utflödet skall 

permeabiliteten för varje utrymme inom last-
området sättas lika med 0,99, utom när det 
kan bevisas att ett annat värde är korrekt. 

 
.6 Länsbrunnar kan försummas vid bestäm-

ning av tankarnas placering, förutsatt att des-
sa brunnar är så små som det är praktiskt möj-
ligt att göra dem, och avståndet mellan brun-
narnas botten och fartygets bottenplåt inte är 
mindre än 0,5h, där h är den höjd som defini-
eras i regel 19.3.2. 

5 När de olika oljeutflödesparametrarna 
kombineras används följande antaganden: 

.1 Det genomsnittliga oljeutflödet vid sido-
skada och vid bottenskada beräknas först obe-
roende av varandra, och kombineras sedan i 
en dimensionslös oljeutflödesparameter OM 
med hjälp av följande formel: 

 
OM = (0,4 OMS + 0,6 OMB ) / C, 
 
där 
OMS = genomsnittligt utflöde vid sidoskada 

i kubikmeter, och 
OMB = genomsnittligt utflöde vid bottenska-

da i kubikmeter. 
.2 I fråga om bottenskador skall oberoende 

beräkningar göras för tidvattennivåerna 0 m 
och -2,5 m, varefter de två värdena kombine-
ras på följande sätt: 

 
OMB = 0,7 OMB(0) + 0,3 OMB(2,5), 
 
där 
OMB(0) = genomsnittligt utflöde vid tidvat-

tennivån 0 m, och 
OMB(2,5) = genomsnittligt utflöde vid tid-

vattennivån -2,5 m, i kubikmeter 
6 Det genomsnittliga utflödet OMS vid sido-

skada beräknas med följande formel: 

OMS = C3 ∑
n

i

Ps(i) Os(i) (m
3) 

 
där 
i = betecknar var och en av de lasttankar 

som skall beaktas, 
n = det totala antalet lasttankar, 

loaded to 98% of their volumetric capacity. 
The nominal density of the cargo oil (ρ n) 
shall be calculated as follows: 
ρ n = 1000 (DWT)/C (kg/m3) 
.5 For the purposes of these outflow calcu-

lations, the permeability of each space within 
the cargo block, including cargo tanks, bal-
last tanks and other non-oil spaces shall be 
taken as 0.99, unless proven otherwise. 

.6 Suction wells may be neglected in the 
determination of tank location provided that 
such wells are as small as practicable and the 
distance between the well bottom and bottom 
shell plating is not less than 0.5h, where h is 
the height as defined in regulation 19.3.2. 

 
5 The following assumptions shall be used 

when combining the oil outflow parameters: 
.1 The mean oil outflow shall be calculated 

independently for side damage and for bot-
tom damage and then combined into the non-
dimensional oil outflow parameter OM, as 
follows: 

 
OM = (0.4 OMS + 0.6 OMB ) / C 
 
where: 
OMS = mean outflow for side damage, in 

m3; and 
OMB = mean outflow for bottom damage, in 

m3. 
.2 For bottom damage, independent calcu-

lations for mean outflow shall be done 
for 0 m and minus 2.5 m tide conditions, and 
then combined as follows: 

 
OMB = 0.7 OMB(0) + 0.3 OMB(2.5) 
 
where: 
OMB(0) = mean outflow for 0 m tide condi-

tion; and 
OMB(2.5) = mean outflow for minus 2.5 m 

tide condition, in m3. 
6 The mean outflow for side damage OMS 

shall be calculated as follows: 

OMS = C3 ∑
n

i

Ps(i) Os(i) (m
3) 

 
where: 
i = represents each cargo tank under con-

sideration; 
n = total number of cargo tanks; 
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Ps(i) = sannolikheten för att lasttank i penet-
reras vid sidoskada, beräknad i enlighet med 
punkt 8.1 i denna regel. 

Os(i) = utflödet i kubikmeter från lasttank i 
vid sidoskada; detta utflöde skall antas vara 
lika stort som lasttankens totala innehåll när 
den är fylld till 98 %, utom om det genom 
tillämpning av de riktlinjer som avses i regel 
19.5 kan bevisas att en betydande lastvolym 
kommer att stanna i tanken, och 

C3 = 0,77 för fartyg som har två lång-
skeppsskott inuti tankarna, förutsatt att dessa 
skott löper obrutna genom lastområdet och 
Ps(i) bestäms enligt denna regel. C3 ges vär-
det 1,0 för alla andra fartyg, och när Ps(i) be-
stäms i enlighet med punkt 10 i denna regel. 

 
 
7 Det genomsnittliga utflödet vid botten-

skada beräknas på följande sätt för olika tid-
vattennivåer: 

.1 OMB(0) = ∑
n

i

PB(i) OB(i) CDB(i) (m
3) 

där 
i = representerar var och en av de lasttankar 

som skall beaktas, 
n = det totala antalet lasttankar, 
PB(i) = sannolikheten för att lasttank i pe-

netreras vid sidoskada, beräknad i enlighet 
med punkt 9.1 i denna regel, 

 
OB(i) = oljeutflödet i kubikmeter ur lasttank 

i beräknat i enlighet med punkt 7.3 i denna 
regel, 

CDB(i) = faktor för oljeuppfångning definie-
rad i punkt 7.4 i denna regel, 

.2 OMB(2.5) = ∑
n

i

PB(i) OB(i) CDB(i)) (m
3) 

där 
i,n, PB(i) och CDB(i) definieras som i punkt 

7.1 ovan, 
OB(i) = utflödet i kubikmeter ur lasttank i 

vid ändring i tidvatten. 
.3 Oljeutflödet OB(i) skall beräknas för varje 

tank utgående från principer om tryckjämvikt 
och följande antaganden: 

 
.1 Fartyget antas strandat med trim och 

krängning lika med noll och med ett djupgå-
ende vid strandningen som är lika med last-

PS(i) = the probability of penetrating cargo 
tank i from side damage, calculated in accor-
dance with paragraph 8.1 of this regulation; 

OS(i) = the outflow, in m3, from side damage 
to cargo tank i, which is assumed equal to the 
total volume in cargo tank i at 98% filling, 
unless it is proven through the application of 
the Guidelines referred to in regulation 19.5 
that any significant cargo volume will be re-
tained; and 

C3 = 0.77 for ships having two longitudinal 
bulkheads inside the cargo tanks, provided 
these bulkheads are continuous over the 
cargo block and Ps(i) is developed in accor-
dance with this regulation. C3 equals 1.0 for 
all other ships or when Ps(i) is developed in 
accordance with paragraph 10 of this regula-
tion. 

7 The mean outflow for bottom damage 
shall be calculated for each tidal condition as 
follows: 

.1 OMB(0) = ∑
n

i

PB(i) OB(i) CDB(i) (m
3) 

where: 
i = represents each cargo tank under con-

sideration; 
n = the total number of cargo tanks; 
PB(i) = the probability of penetrating cargo 

tank i from bottom damage, calculated in ac-
cordance with, paragraph 9.1 of this regula-
tion; 

OB(i) = the outflow from cargo tank i, in m3, 
calculated in accordance with paragraph 7.3 
of this regulation; and 

CDB(i) = factor to account for oil capture as 
defined in paragraph 7.4 of this regulation 

.2 OMB(2.5) = ∑
n

i

PB(i) OB(i) CDB(i)) (m
3) 

where: 
i,n, PB(i) and CDB(i) = as defined in subpara-

graph .1 above; 
OB(i) = the outflow from cargo tank i, in m³, 

after tidal change 
.3 The oil outflow OB(i) for each cargo oil 

tank shall be calculated based on pressure 
balance principles, in accordance with the 
following assumptions: 

.1 The ship shall be assumed stranded with 
zero trim and heel, with the stranded draught 
prior to tidal change equal to the load line 
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linjedjupgåendet ds. 
.2 Lastnivån efter att fartyget skadats be-

räknas med formeln 
 
hc = {(ds + tc - Zl) (ρs) - (1000 p) / g }/ρn, 
 
där 
hc = lastoljans höjd över Zl i meter, 
 
tc = ändring i tidvattennivå i meter; sjun-

kande nivå uttrycks med negativa värden, 
Zl = höjden i meter av den lägsta punkten i 

lasttanken över baslinjen, 
ρs = havsvattnets densitet, som antas vara 1 

025 kg/m3, 
p = om fartyget har ett inertgassystem, skall 

det normala övertrycket i kilopascal antas 
vara minst 5 kPa; om sådant system inte finns 
får övertrycket antas vara noll, 

g = tyngdaccelerationen, som antas vara 
9,81 m/s2, och 

ρn = lastoljans nominella densitet, beräknad 
i enlighet med punkt 4.4 i denna regel. 

 
.3 För lasttankar som avgränsas av botten-

plåten, skall oljeutflödet OB(i) antas vara minst 
1 % av den totala volymen av den olja som 
lastats i tank i, för att det initiala flödet och 
dynamiska effekter av vågor och strömmar 
skall bli beaktade. 

.4 I fråga om bottenskada kan en del av ut-
flödet från en lasttank fångas upp i avdel-
ningar som inte för olja. Denna effekt upp-
skattas för varje tank med hjälp av en faktor 
CDB(i), vars värde bestäms på följande sätt: 

 
CDB(i) = 0,6 för lasttankar som avgränsas på 

undersidan av icke oljeförande avdelningar, 
CDB(i) = 1,0 för lasttankar som avgränsas av 

bottenplåten. 
8 Sannolikheten PS för brott på avdelning 

vid sidoskada skall beräknas på följande sätt: 
 
.1 PS = PSL PSV PST, 
 
där 
PSL = 1 - PSf - PSa = sannolikheten för att 

skadan sträcker sig fram till den zon i lång-
skeppsled som begränsas av Xa och Xf, 

PSV = 1 - PSu - PSl = sannolikheten för att 
skadan sträcker sig fram till den vertikala zon 
som begränsas av Zl och Zu, och 

draught ds. 
.2 The cargo level after damage shall be 

calculated as follows: 
 
hc = {(ds + tc - Zl) (ρ s) - (1000 p) / g }/ρ n 
 
where: 
hc = the height of the cargo oil above Zl, in 

metres; 
tc = the tidal change, in m. Reductions in 

tide shall be expressed as negative values; 
Zl = the height of the lowest point in the 

cargo tank above baseline, in m; 
ρ s = density of seawater, to be taken as 

1,025 kg/m3; 
p = if an inert gas system is fitted, the nor-

mal overpressure, in kPa, to be taken as not 
less than 5 kPa; if an inert gas system is not 
fitted, the overpressure may be taken as 0; 

g = the acceleration of gravity, to be taken 
as 9.81 m/s2; and 
ρ n = nominal density of cargo oil, calcu-

lated in accordance with paragraph 4.4 of this 
regulation. 

.3 For cargo tanks bounded by the bottom 
shell, unless proven otherwise, oil outflow 
OB(i) shall be taken not less than 1% of the to-
tal volume of cargo oil loaded in cargo tank i, 
to account for initial exchange losses and dy-
namic effects due to current and waves. 

.4 In the case of bottom damage, a portion 
from the outflow from a cargo tank may be 
captured by non-oil compartments. This ef-
fect is approximated by application of the 
factor CDB(i) for each tank, which shall be 
taken as follows: 

CDB(i) = 0.6 for cargo tanks bounded from 
below by non-oil compartments; 

CDB(i) = 1.0 for cargo tanks bounded by the 
bottom shell. 

8 The probability PS of breaching a com-
partment from side damage shall be calcu-
lated as follows: 

.1 PS = PSL PSV PST 

 
where: 
PSL =1 - PSf - PSa = probability the damage 

will extend into the longitudinal zone 
bounded by Xa and Xf; 

PSV = 1 - PSu - PS1 = probability the damage 
will extend into the vertical zone bounded by 
Zl and Zu; and 
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PST = 1 - PSy = sannolikheten att skadan i 
tvärskeppsled sträcker sig över den gräns som 
anges av y. 

.2 PSa, PSf, PSl, PSu och PSy bestäms genom 
linjär interpolation med hjälp av den tabell för 
sidoskada som ingår i punkt 8.3 i denna regel, 
där 

PSa = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger akter om punkten Xa/L, 

PSf = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger för om punkten Xf/L; 

PSl = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger under tanken; 

PSu = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger ovanför tanken, och 

PSy = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger utanför tanken. 

Avdelningarnas gränser Xa, Xf, Zl, Zu och y 
bestäms på följande sätt: 

Xa = avståndet i långskeppsled, angett i me-
ter, från den punkt på L som ligger längst ak-
terut till den punkt i den betraktade avdel-
ningen som ligger längst akterut, 

Xf = avståndet i långskeppsled, angett i me-
ter, från den punkt på L som ligger längst ak-
terut till den punkt i den betraktade avdel-
ningen som ligger längst förut, 

Zl = det vertikala avståndet i meter från den 
mallade baslinjen till den lägsta punkten i den 
betraktade avdelningen, 

Zu = det vertikala avståndet i meter från den 
mallade baslinjen till den högsta punkten i 
den betraktade avdelningen, Zu för likväl inte 
antas vara mindre än Ds, och 

y = det minsta horisontella avståndet i meter 
mellan den betraktade avdelningen och sido-
bordläggningen mätt vinkelrätt mot centerlin-
jen8. 
 

PST = 1 - PSy = probability the damage will 
extend transversely beyond the boundary de-
fined by y. 

.2 PSa, PSf, PSl, PSu and PSy shall be deter-
mined by linear interpolation from the table 
of probabilities for side damage provided in 
paragraph 8.3 of this regulation, where: 

PSa = the probability the damage will lie en-
tirely aft of location Xa/L; 

PSf = the probability the damage will lie en-
tirely forward of location Xf/L; 

PSl = the probability the damage will lie en-
tirely below the tank; 

PSu = the probability the damage will lie 
entirely above the tank; and 

PSy = the probability the damage will lie 
entirely outboard of the tank. 

Compartment boundaries Xa, Xf, Zl, Zu and 
y shall be developed as follows: 

Xa = the longitudinal distance from the aft 
terminal of L to the aftmost point on the 
compartment being considered, in metres; 

 
Xf = the longitudinal distance from the aft 

terminal of L to the foremost point on the 
compartment being considered, in metres; 

 
Zl = the vertical distance from the moulded 

baseline to the lowest point on the compart-
ment being considered, in metres; 

Zu = the vertical distance from the moulded 
baseline to the highest point on the compart-
ment being considered, in metres. Zu is not to 
be taken greater than Ds; and 

y = the minimum horizontal distance 
measured at right angles to the centreline be-
tween the compartment under consideration 
and the side shell in metres;8 
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.3 Tabell över sannolikheter för sidoskada 
 

Xa/L PSa  Xf/L PSf  Zl/Ds PSl  Zu/DS PSu 

0,00 0,000  0,00 0,967  0,00 0,000  0,00 0,968 

0,05 0,023  0,05 0,917  0,05 0,000  0,05 0,952 

0,10 0,068  0,10 0,867  0,10 0,001  0,10 0,931 

0,15 0,117  0,15 0,817  0,15 0,003  0,15 0,905 

0,20 0,167  0,20 0,767  0,20 0,007  0,20 0,873 

0,25 0,217  0,25 0,717  0,25 0,013  0,25 0,836 

0,30 0,267  0,30 0,667  0,30 0,021  0,30 0,789 

0,35 0,317  0,35 0,617  0,35 0,034  0,35 0,733 

0,40 0,367  0,40 0,567  0,40 0,055  0,40 0,670 

0,45 0,417  0,45 0,517  0,45 0,085  0,45 0,599 

0,50 0,467  0,50 0,467  0,50 0,123  0,50 0,525 

0,55 0,517  0,55 0,417  0,55 0,172  0,55 0,452 

0,60 0,567  0,60 0,367  0,60 0,226  0,60 0,383 

0,65 0,617  0,65 0,317  0,65 0,285  0,65 0,317 

0,70 0,667  0,70 0,267  0,70 0,347  0,70 0,255 

0,75 0,717  0,75 0,217  0,75 0,413  0,75 0,197 

0,80 0,767  0,80 0,167  0,80 0,482  0,80 0,143 

0,85 0,817  0,85 0,117  0,85 0,553  0,85 0,092 

0,90 0,867  0,90 0,068  0,90 0,626  0,90 0,046 

0,95 0,917  0,95 0,023  0,95 0,700  0,95 0,013 

1,00 0,967  1,00 0,000  1,00 0,775  1,00 0,000 

 
PSy beräknas på följande sätt: 
PSy = (24,96 -199,6 y/BS) (y/BS) ...........................................om y/BS < 0,05, 
PSy = 0,749 + {5 - 44,4 (y/BS – 0,05)} (y/BS - 0,05) .............om 0,05 < y/BS < 0,1, 
PSy = 0,888 + 0,56 (y/BS - 0,1) .............................................om y/BS > 0,1. 
PSy får inte antas vara större än 1. 
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.3 Table of probabilities for side damage 
 

Xa /L PSa Xf /L PSf Zl /DS PSl Zu /DS PSu 
0.00 0.000 0.00 0.967 0.00 0.000 0.00 0.968 
0.05 0.023 0.05 0.917 0.05 0.000 0.05 0.952 
0.10 0.068 0.10 0.867 0.10 0.001 0.10 0.931 
0.15 0.117 0.15 0.817 0.15 0.003 0.15 0.905 
0.20 0.167 0.20 0.767 0.20 0.007 0.20 0.873 
0.25 0.217 0.25 0.717 0.25 0.013 0.25 0.836 
0.30 0.267 0.30 0.667 0.30 0.021 0.30 0.789 
0.35 0.317 0.35 0.617 0.35 0.034 0.35 0.733 
0.40 0.367 0.40 0.567 0.40 0.055 0.40 0.670 
0.45 0.417 0.45 0.517 0.45 0.085 0.45 0.599 
0.50 0.467 0.50 0.467 0.50 0.123 0.50 0.525 
0.55 0.517 0.55 0.417 0.55 0.172 0.55 0.452 
0.60 0.567 0.60 0.367 0.60 0.226 0.60 0.383 
0.65 0.617 0.65 0.317 0.65 0.285 0.65 0.317 
0.70 0.667 0.70 0.267 0.70 0.347 0.70 0.255 
0.75 0.717 0.75 0.217 0.75 0.413 0.75 0.197 
0.80 0.767 0.80 0.167 0.80 0.482 0.80 0.143 
0.85 0.817 0.85 0.117 0.85 0.553 0.85 0.092 
0.90 0.867 0.90 0.068 0.90 0.626 0.90 0.046 
0.95 0.917 0.95 0.023 0.95 0.700 0.95 0.013 
1.00 0.967 1.00 0.000 1.00 0.775 1.00 0.000 
 
PSy shall be calculated as follows: 
PSy = (24.96 -199.6 y/BS) (y/BS) .............................................for y/BS ≤ 0.05 
PSy = 0.749 + {5 -44.4 (y/BS - 0.05)} (y/BS - 0.05) .................for 0.05 < y/BS < 0.1 
PSy = 0.888 + 0.56 (y/BS - 0.1) ................................................for y/BS ≥ 0.1 
PSy shall not be taken greater than 1. 

 
 
 

9 Sannolikheten PB för brott på avdelning 
vid sidoskada skall beräknas på följande sätt: 

 
 
.1 PB = PBL PBV PBT, 
 
där 
PBL = 1 - PBf - PBa = sannolikheten för att 

skadan sträcker sig fram till den zon i lång-
skeppsled som begränsas av Xa ja Xf, 

PBT = 1 - PBp - PBs = sannolikheten för att 
skadan sträcker sig fram till den vertikala zon 
som begränsas av Yp ja Ys, och 

9 The probability PB of breaching a com-
partment from bottom damage shall be calcu-
lated as follows: 

 
.1 PB = PBL PBT PBV 

 
where: 
PBL = 1 - PBf - PBa = probability the damage 

will extend into the longitudinal zone 
bounded by Xa and Xf; 

PBT = 1 - PBp - PBs = probability the damage 
will extend into the transverse zone bounded 
by Yp and Ys; and 
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PBV = 1 - PBz = sannolikheten för att skadan 
vertikalt sträcker sig ovanför den gräns som 
anges av z. 

.2 PBa, PBf, PBp, PBs och PBz bestäms genom 
linjär interpolation med hjälp av den tabell för 
sidoskada som ingår i punkt 8.3 i denna regel, 
där 

PBa = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger akter om punkten Xa/L, 

PBf = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger för om punkten Xf/L; 

PBp = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger babord om tanken, 

PBs = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger styrbord om tanken, 

PBz = sannolikheten för att skadan i sin hel-
het ligger under tanken, 

Avdelningarnas gränser Xa, Xf, Yp, Ys och z 
bestäms på följande sätt: 

Xa och Xf bestäms enligt punkt 8.2 i denna 
regel, 

Yp = avståndet i tvärskeppsled, uttryckt i 
meter, från den punkt i avdelningen, på eller 
under vattenlinjen dB, som ligger längst mot 
babord till ett vertikalt plan beläget på av-
ståndet BB/2 styrbord om fartygets centerlinje, 

Ys = avståndet i tvärskeppsled, uttryckt i 
meter, från den punkt i avdelningen, på eller 
under vattenlinjen dB, som ligger längst mot 
styrbord till ett vertikalt plan beläget på av-
ståndet BB/2 styrbord om fartygets centerlin-
je, och 

z = det minsta värdet av z längs avdelning-
ens hela längd, där z i varje läge i långskepps-
led är det vertikala avståndet från den lägsta 
punkten på bottenplåten i detta läge i lång-
skeppsled till den lägsta punkten i avdelning-
en i samma läge i långskeppsled. 

 
 

PBV = 1 - PBz = probability the damage will 
extend vertically above the boundary defined 
by z. 

.2 PBa, PBf, PBp, PBs, and PBz shall be deter-
mined by linear interpolation from the table 
of probabilities for bottom damage provided 
in paragraph 9.3 of this regulation, where: 

PBa = the probability the damage will lie en-
tirely aft of location Xa/L; 

PBf = the probability the damage will lie en-
tirely forward of location Xf/L; 

PBp = the probability the damage will lie 
entirely to port of the tank; 

PBs = the probability the damage will lie en-
tirely to starboard of the tank; and 

PBz = the probability the damage will lie en-
tirely below the tank. 

Compartment boundaries Xa, Xf, Yp, Ys, 
and z shall be developed as follows: 

Xa and Xf are as defined in paragraph 8.2 
of this regulation; 

Yp = the transverse distance from the port-
most point on the compartment located at or 
below the waterline dB, to a vertical plane lo-
cated BB /2 to starboard of the ship's centre-
line, in metres; 

Ys = the transverse distance from the star-
board-most point on the compartment located 
at or below the waterline dB, to a vertical 
plane located BB /2 to starboard of the ship's 
centreline, in metres; and 

 
z = the minimum value of z over the length 

of the compartment, where, at any given lon-
gitudinal location, z is the vertical distance 
from the lower point of the bottom shell at 
that longitudinal location to the lower point 
of the compartment at that longitudinal loca-
tion, in metres. 
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.3 Tabell över sannolikheter för bottenskada 
 
Xa/L PBa  Xf/L PBf  Yp/Bb PBp  Ys/BB PBs 

0,00 0,000  0,00 0,969  0,00 0,844  0,00 0,000 

0,05 0,002  0,05 0,953  0,05 0,794  0,05 0,009 

0,10 0,008  0,10 0,936  0,10 0,744  0,10 0,032 

0,15 0,017  0,15 0,916  0,15 0,694  0,15 0,063 

0,20 0,029  0,20 0,894  0,20 0,644  0,20 0,097 

0,25 0,042  0,25 0,870  0,25 0,594  0,25 0,133 

0,30 0,058  0,30 0,842  0,30 0,544  0,30 0,171 

0,35 0,076  0,35 0,810  0,35 0,494  0,35 0,211 

0,40 0,096  0,40 0,775  0,40 0,444  0,40 0,253 

0,45 0,119  0,45 0,734  0,45 0,394  0,45 0,297 

0,50 0,143  0,50 0,687  0,50 0,344  0,50 0,344 

0,55 0,171  0,55 0,630  0,55 0,297  0,55 0,394 

0,60 0,203  0,60 0,563  0,60 0,253  0,60 0,444 

0,65 0,242  0,65 0,489  0,65 0,211  0,65 0,494 

0,70 0,289  0,70 0,413  0,70 0,171  0,70 0,544 

0,75 0,344  0,75 0,333  0,75 0,133  0,75 0,594 

0,80 0,409  0,80 0,252  0,80 0,097  0,80 0,644 

0,85 0,482  0,85 0,170  0,85 0,063  0,85 0,694 

0,90 0,565  0,90 0,089  0,90 0,032  0,90 0,744 

0,95 0,658  0,95 0,026  0,95 0,009  0,95 0,794 

1,00 0,761  1,00 0,000  1,00 0,000  1,00 0,844 

 
PBz beräknas på följande sätt: 
PBz = (14,5 - 67 z/DS) (z/DS ) .........................om z/DS < 0,1, 
PBz = 0,78 + 1,1 (z/DS - 0,1) ..........................om z/DS > 0,1. 
PBz får inte antas vara större än 1. 
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.3 Table of probabilities for bottom damage 
 
Xa /L PBa Xf /L PBf Yp /BB PBp Ys /BB PBs 
0.00 0.000 0.00 0.969 0.00 0.844 0.00 0.000 
0.05 0.002 0.05 0.953 0.05 0.794 0.05 0.009 
0.10 0.008 0.10 0.936 0.10 0.744 0.10 0.032 
0.15 0.017 0.15 0.916 0.15 0.694 0.15 0.063 
0.20 0.029 0.20 0.894 0.20 0.644 0.20 0.097 
0.25 0.042 0.25 0.870 0.25 0.594 0.25 0.133 
0.30 0.058 0.30 0.842 0.30 0.544 0.30 0.171 
0.35 0.076 0.35 0.810 0.35 0.494 0.35 0.211 
0.40 0.096 0.40 0.775 0.40 0.444 0.40 0.253 
0.45 0.119 0.45 0.734 0.45 0.394 0.45 0.297 
0.50 0.143 0.50 0.687 0.50 0.344 0.50 0.344 
0.55 0.171 0.55 0.630 0.55 0.297 0.55 0.394 
0.60 0.203 0.60 0.563 0.60 0.253 0.60 0.444 
0.65 0.242 0.65 0.489 0.65 0.211 0.65 0.494 
0.70 0.289 0.70 0.413 0.70 0.171 0.70 0.544 
0.75 0.344 0.75 0.333 0.75 0.133 0.75 0.594 
0.80 0.409 0.80 0.252 0.80 0.097 0.80 0.644 
0.85 0.482 0.85 0.170 0.85 0.063 0.85 0.694 
0.90 0.565 0.90 0.089 0.90 0.032 0.90 0.744 
0.95 0.658 0.95 0.026 0.95 0.009 0.95 0.794 
1.00 0.761 1.00 0.000 1.00 0.000 1.00 0.844 
 
PBz shall be calculated as follows: 
PBz = (14.5 - 67 z/DS) (z/DS ) .............................. for z/DS ≤ 0.1, 
PBz = 0.78 + 1.1 (z/DS - 0.1) ................................ for z/DS > 0.1. 
PBz shall not be taken greater than 1. 

 
 

10 I denna regel används en förenklad me-
tod att beräkna sannolikheterna, där bidragen 
från de olika tankarna till det genomsnittliga 
utflödet adderas till varandra. För vissa kon-
struktioner, t.ex. sådana som karakteriseras av 
förekomsten av steg/recesser i skott eller däck 
eller lutande skott och/eller skrov med kraftig 
rundning, kan rigorösare beräkningar vara 
nödvändiga. I sådana fall kan något av föl-
jande förfaringssätt användas vid beräkning-
arna: 

.1 De sannolikheter som avses i punkterna 8 
och 9 ovan kan beräknas noggrannare med 
användning av hypotetiska underavdelning-
ar.9 

10 This regulation uses a simplified prob-
abilistic approach where a summation is car-
ried out over the contributions to the mean 
outflow from each cargo tank. For certain de-
signs such as those characterized by the oc-
currence of steps/recesses in bulkheads/decks 
and for sloping bulkheads and/or a pro-
nounced hull curvature, more rigorous calcu-
lations may be appropriate. In such cases one 
of the following calculation procedures may 
be applied: 

.1 The probabilities referred to in 8 and 9 
above may be calculated with more precision 
through application of hypothetical sub-
compartments9. 
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.2 De sannolikheter som avses i punkterna 8 
och 9 ovan kan beräknas genom direkt till-
lämpning av de täthetsfunktioner (probability 
density functions) som ingår i de riktlinjer 
som avses i regel 19.5. 

.3 Oljeutflödet kan beräknas enligt den me-
tod som beskrivs i de riktlinjer som avses i 
regel 19.5. 

 
11 På rörledningsarrangemang tillämpas 

följande bestämmelser: 
.1 Rörledningar som är dragna genom last-

tankar på ett avstånd mindre än 0,30Bs från 
fartygets sida eller mindre än 0,30Ds från far-
tygets bottenplåt skall utrustas med ventiler 
eller motsvarande avstängningsanordningar 
vid anslutningen till en lasttank. Ventilerna 
eller avstängningsanordningarna skall alltid 
hållas stängda medan fartyget är till sjöss och 
det finns oljelast i tankarna. De får likväl 
öppnas för sådan omflyttning av last som in-
går i väsentliga lastoperationer. 

.2 Administrationen kan räkna till godo an-
vändningen av ett nödsystem för snabb last-
överföring eller ett annat system konstruerat 
för att minska oljeutflödet i fall av olycka, 
men bara under förutsättning att organisatio-
nen godkänt systemet med hänsyn till effekti-
vitet och säkerhet. Ansökan om godkännande 
av sådant system skall lämnas i enlighet med 
de riktlinjer som avses i regel 19.5. 

 
 

Regel 24 

Antaganden om skador 

1 För beräkning av det hypotetiska oljeut-
flödet från oljetankfartyg enligt regel 25 och 
26, skall skadeutbredningen antas ha formen 
av en parallellepiped i fartygets sida och bot-
ten med nedan angivna tre dimensioner. I frå-
ga om bottenskada anges två villkor som skall 
tillämpas på angivna delar av fartyget. 

 
 

.2 The probabilities referred to in 8 and 9 
above may be calculated through direct ap-
plication of the probability density functions 
contained in the Guidelines referred to in 
regulation 19.5. 

.3 The oil outflow performance may be 
evaluated in accordance with the method de-
scribed in the Guidelines referred to in regu-
lation 19.5. 

11 The following provisions regarding pip-
ing arrangements shall apply: 

.1 Lines of piping that run through cargo 
tanks in a position less than 0.30Bs from the 
ship's side or less than 0.30Ds from the ship's 
bottom shall be fitted with valves or similar 
closing devices at the point at which they 
open into any cargo tank. These valves shall 
be kept closed at sea at any time when the 
tanks contain cargo oil, except that they may 
be opened only for cargo transfer needed for 
essential cargo operations. 

 
.2 Credit for reducing oil outflow through 

the use of an emergency rapid cargo transfer 
system or other system arranged to mitigate 
oil outflow in the event of an accident may 
be taken into account only after the effec-
tiveness and safety aspects of the system are 
approved by the Organization. Submittal for 
approval shall be made in accordance with 
the provisions of the Guidelines referred to in 
regulation 19.5. 

 
Regulation 24 

Damage assumptions 

1 For the purpose of calculating hypotheti-
cal oil outflow from oil tankers in accordance 
with regulations 25 and 26, three dimensions 
of the extent of damage of a parallelepiped 
on the side and bottom of the ship are as-
sumed as follows. In the case of bottom dam-
ages two conditions are set forth to be ap-
plied individually to the stated portions of the 
oil tanker. 
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.1 Sidoskada: 
 

1 Utsträckning i långskeppsled (lc): 1/3 L2/3 eller 14,5 meter, var-
vid det minsta väljs 

2 Utsträckning i tvärskeppsled (tc) 
(inåt från fartygets sida i rät vinkel mot 
centerlinjen på höjden av fastställt sommarfribord): 

B/5 eller 11,5 meter, 
varvid det minsta väljs 

3 utsträckning i vertikalled (vc): från baslinjen uppåt utan be-
gränsning 

 
.2 Bottenskada: 
 

 
 

Den del av fartyget som lig-
ger inom 0,3L från den förli-
ga perpendikeln 

Öriga delar av fartyget 
 

1 utsträckning i lång-
skeppsled (ls)  

L/10 L/10 eller 5 meter, varvid det 
minsta värdet väljs 

2 utsträckning i tvär-
skeppsled (ts): 

B/6 eller 10 meter, varvid det 
minsta värdet väljs. Minimi-
värdet är 5 meter. 

5 meter 

3 utsträckning i vertikal-
led (vs) från baslinjen 

B/15 eller 6 meter, varvid det 
minsta värdet väljs 

 

 
2 De symboler som definieras i denna regel har samma innebörd överallt i detta kapitel. 
 
 

.1 Side damage: 
 

1/3 L 2/3 or 14.5 metres, 
whichever is less. 
B/5 or 11.5 metres, 
whichever is less 

1 Longitudinal extent(lc): 
2 Transverse extent (tc) (inboard from the ship's side at right angles 
to the centreline at the level corresponding to the assigned summer 
freeboard): 
3 Vertical extent (vc): From the base line up-

wards without limit 
 

 
.2 Bottom damage: 

 
For 0.3L from the for-
ward perpendicular of 
the ship 

Any other part of the 
ship 

L/10 L/10 or 5 metres, 
whichever is less 

B/6 or 10 metres, 
whichever is less but not 
less than 5 metres 

5 metres 

 
 
 
1 Longitudinal extent (ls): 
 
2 Transverse extent (ts): 
 
 
3 Vertical extent from the base line (vs): B/15 or 6 metres, 

whichever is less 
 

 
2 Wherever the symbols given in this regulation appear in this chapter, they have the mean-

ing as defined in this regulation. 
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Regel 25 

Hypotetiskt oljeutflöde 

1 Det hypotetiska oljeutflödet vid sidoskada 
(Oc) och vid bottenskada (Os) skall beräknas 
med hjälp av följande formler i fråga om ut-
rymmen som flödas vid skada i varje tänkbart 
läge längs hela fartyget. Antaganden om ska-
dans utsträckning görs enligt regel 24 i denna 
bilaga. 

 
.1 Sidoskada: 
Oc = ΣWi + ΣKiCi         (I) 
 
.2 Bottenskada: 
Oc = 1/3 ΣWi + ΣKiCi, (II) 
 
där 
Wi = volymen i kubikmeter av en vingtank 

som antas flödad enligt beskrivning i regel 24 
i denna bilaga; för segregerade barlasttankar 
får Wi sättas lika med noll, 

 
Ci = volymen i kubikmeter av en centertank 

som antas flödad enligt beskrivning i regel 24 
i denna bilaga; för segregerade barlasttankar 
får Ci sättas lika med noll, 

 
Ki = 1– bi/tc; om bi är större än eller lika 

med tc, skall Ki sättas lika med noll, 
Zi = 1- hi/vs; om hi större än eller lika med 

vs, skall Zi sättas lika med noll, 
bi = bredden i meter av en vingtank mätt 

inåt från fartygets sida vinkelrätt mot center-
linjen i höjd med fastställt sommarfribord, 

 
 
hi = det minsta djupet i meter av dubbelbot-

ten; om dubbelbotten saknas, skall hi sättas 
lika med noll. 

 
Överallt där de symboler som definieras i 

denna regel förekommer i detta kapitel, har 
de samma betydelse som i denna regel. 

2 När ett tomt utrymme eller en segregerad 
barlasttank, kortare än lc (definieras i regel 24 
i denna bilaga) är belägen mellan två ving-
tankar för olja, kan utflödet Oc i formel (I) be-
räknas så att volymen Wi tas som den verkliga 
volymen av en sådan vingtank (om tankarna 

Regulation 25 

Hypothetical outflow of oil 

1 The hypothetical outflow of oil in the 
case of side damage (Oc) and bottom damage 
(Os) shall be calculated by the following 
formulae with respect to compartments 
breached by damage to all conceivable loca-
tions along the length of the ship to the extent 
as defined in regulation 24 of this Annex. 

 
.1 For side damages: 
Oc = ΣWi + Σ KiCi              (I) 
 
.2 For bottom damages: 
Os = 1/3 (Σ ZiWi + Σ ZiCi) (II) 
 
where:  
Wi = volume of a wing tank in cubic metres 

assumed to be breached by the damage as 
specified in regulation 24 of this Annex; Wi 
for a segregated ballast tank may be taken 
equal to zero. 

Ci = volume of a centre tank in cubic me-
tres assumed to be breached by the damage 
as specified in regulation 24 of this Annex; 
Ci for a segregated ballast tank may be taken 
equal to zero. 

Ki = 1– bi/tc when bi is equal to or greater 
than tc, Ki shall be taken equal to zero. 

Zi = 1- hi/vs, when hi is equal to or greater 
than vs, Zi shall be taken equal to zero. 

bi = width of wing tank in metres under 
consideration measured inboard from the 
ship's side at right angles to the centreline at 
the level corresponding to the assigned sum-
mer freeboard. 

hi = minimum depth of the double bottom 
in metres under consideration; where no 
double bottom is fitted hi shall be taken equal 
to zero. 

Whenever symbols given in this paragraph 
appear in this chapter, they have the meaning 
as defined in this regulation. 

2 If a void space or segregated ballast tank 
of a length less than lc as defined in regula-
tion 24 of this Annex is located between 
wing oil tanks, Oc in formula (I) may be cal-
culated on the basis of volume Wi being the 
actual volume of one such tank (where they 
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har lika stor volym) eller av den minsta av 
tankarna (om de har olika volym), multiplice-
rad med faktorn Si definierad nedan. För alla 
andra vingtankar som berörs av en sådan kol-
lision skall den verkliga totala volymen an-
vändas i beräkningen. 

 
Si = 1 – li/lc 
 
där li = längden i meter av det tomma ut-

rymmet eller den segregerade barlasttanken i 
fråga. 

3 .1 När last transporteras i tankar som lig-
ger ovanför dubbelbottentankar, får hänsyn 
tas till dubbelbottentankarna bara ifall de är 
tomma eller innehåller rent vatten. 

.2 Om en dubbel botten inte sträcker sig 
längs hela längden och bredden av en last-
tank, anses att dubbelbotten inte finns. I så 
fall skall volymen av tankarna ovanför det 
skadade området av bottnen beaktas i formel 
(II), även när tanken inte anses flödad tack 
vare att en sådan delvis täckande dubbelbot-
ten existerar. 

.3 Länsbrunnar behöver inte beaktas när 
värdet hi beräknas, förutsatt att de inte har 
onormalt stor yta och att de har så litet djup 
som möjligt, i ingen händelse större än halva 
höjden av den dubbla bottnen. Är en läns-
brunn djupare än halva höjden av den dubbla 
bottnen, skall hi sättas lika med höjden av den 
dubbla bottnen minskad med brunnens höjd. 

 
Om rörledningar till en sådan brunn instal-

lerats i dubbelbottnen, skall de utrustas med 
ventiler eller andra avstängningsanordningar i 
anslutningarna till tanken för att förhindra ol-
jeutflöde i fall av skada på en rörledning. 
Rörledningen skall installeras så högt som 
möjligt ovanför bottenbordläggningen. Venti-
lerna eller avstängningsanordningarna skall 
alltid hållas stängda medan fartyget befinner 
sig till sjöss och det finns oljelast i tankarna. 
De får likväl öppnas för förflyttning av last 
vid omtrimning av fartyget. 

4 Om en bottenskada samtidigt berör fyra 
centertankar, kan värdet av Os beräknas med 
hjälp av följande formel: 

 
Os = 1/4 (ΣZiWi +ΣZi Ci). (III) 
 
 

are of equal capacity) or the smaller of the 
two tanks (if they differ in capacity) adjacent 
to such space, multiplied by Si as defined be-
low and taking for all other wing tanks in-
volved in such collision the value of the ac-
tual full volume. 

 
Si = 1 - li/lc 
 
where li = length in metres of void space or 

segregated ballast tank under consideration. 
 
3 .1 Credit shall only be given in respect of 

double bottom tanks which are either empty 
or carrying clean water when cargo is carried 
in the tanks above. 

.2 Where the double bottom does not ex-
tend for the full length and width of the tank 
involved, the double bottom is considered 
non-existent and the volume of the tanks 
above the area of the bottom damage shall be 
included in formula (II) even if the tank is 
not considered breached because of the in-
stallation of such a partial double bottom. 

.3 Suction wells may be neglected in the 
determination of the value hi provided such 
wells are not excessive in area and extend be-
low the tank for a minimum distance and in 
no case more than half the height of the dou-
ble bottom. If the depth of such a well ex-
ceeds half the height of the double bottom, hi 
shall be taken equal to the double bottom 
height minus the well height. 

Piping serving such wells if installed 
within the double bottom shall be fitted with 
valves or other closing arrangements located 
at the point of connection to the tank served 
to prevent oil outflow in the event of damage 
to the piping. Such piping shall be installed 
as high from the bottom shell as possible. 
These valves shall be kept closed at sea at 
any time when the tank contains oil cargo, 
except that they may be opened only for 
cargo transfer needed for the purpose of 
trimming of the ship. 

4 In the case where bottom damage simul-
taneously involves four centre tanks, the 
value of Os may be calculated according to 
the formula: 

Os = 1/4 (Σ ZiWi + Σ ZiCi) (III) 
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5 Administrationen kan räkna tillgodo ef-
fekten av ett installerat system för lastöverfö-
ring för att reducera utflödet av olja. Systemet 
skall ha ett sugintag i varje lasttank för olja 
och hög sugeffekt, som i nödsituationer skall 
kunna användas för att föra över olja från en 
eller flera skadade tankar till segregerade bar-
lasttankar eller till tillgängliga lasttankar, om 
det kan garanteras att dessa tankar har till-
räcklig volym. Ett sådant system får beaktas 
bara om det på två timmar kan överföra olja 
motsvarande halva volymen av den största av 
de skadade tankarna, samtidigt som barlast- 
eller lasttankar kan ta emot motsvarande 
mängd olja. Den reduktion i oljeutflödet som 
systemet ger får bara beaktas genom att Os 
beräknas enligt formel III. Sugledningarna får 
inte installeras på en höjd som är lägre än bot-
tenskadans antagna utsträckning i vertikalled 
vs. Administrationen skall ge information om 
vilka system den godkänner till organisatio-
nen, som ger denna information vidare till öv-
riga parter i konventionen.  

6 Denna regel gäller inte oljetankfartyg som 
levererats den 1 januari 2010 eller senare, en-
ligt definition i regel 1.28.8. 

 
Regel 26 

Storleksbegränsningar och arrangemang för 
lasttankar 

1 Om inte annat följer av punkt 7 nedan, 
skall 

1. oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 
150 eller mera som levererats efter den 31 
december 1979, enligt definition i regel 
1.28.2, och 

2. oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 
150 eller mera som levererats den 31 decem-
ber 1979 eller tidigare, enligt definition i re-
gel 1.28.1, och som hör till en av följande ka-
tegorier: 

.1 fartyg levererat efter den 1 januari 1977, 
eller 

.2 fartyg, som uppfyller följande två villkor: 
 
.1 fartyget har levererats den 1 januari 1977 

eller tidigare, och 
.2 byggnadskontrakt har tecknats efter den 

1 januari 1974 eller, ifall byggnadskontrakt 
inte tecknats tidigare, kölsträckning har skett 

5 An Administration may credit as reduc-
ing oil outflow in case of bottom damage, an 
installed cargo transfer system having an 
emergency high suction in each cargo oil 
tank, capable of transferring from a breached 
tank or tanks to segregated ballast tanks or to 
available cargo tankage if it can be assured 
that such tanks will have sufficient ullage. 
Credit for such a system would be governed 
by ability to transfer in two hours of opera-
tion oil equal to one half of the largest of the 
breached tanks involved and by availability 
of equivalent receiving capacity in ballast or 
cargo tanks. The credit shall be confined to 
permitting calculation of Os according to 
formula (III). The pipes for such suctions 
shall be installed at least at a height not less 
than the vertical extent of the bottom damage 
vs. The Administration shall supply the Or-
ganization with the information concerning 
the arrangements accepted by it, for circula-
tion to other Parties to the Convention. 

 
6 This regulation does not apply to oil 

tankers delivered on or after 1 January 2010, 
as defined in regulation 1.28.8. 

 
Regulation 26 

Limitations of size and arrangement of cargo 
tanks 

1 Except as provided in paragraph 7 below: 
 
1. every oil tanker of 150 gross tonnage 

and above delivered after 31 December 1979, 
as defined in regulation 1.28.2, and 

 
2. every oil tanker of 150 gross tonnage 

and above delivered on or before 
31 December 1979, as defined in regulation 
1.28.1, which falls into either of the follow-
ing categories: 

.1 a tanker, the delivery of which is after 1 
January 1977, or 

.2 a tanker to which both the following 
conditions apply: 

.1 delivery is not later than 1 January 1977; 
and 

.2 the building contract is placed after 1 
January 1974, or in cases where no building 
contract has previously been placed, the keel 
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eller så har tankfartyget befunnit sig i motsva-
rande byggnadsskede efter den 30 juni 1974, 

skall uppfylla bestämmelserna i denna re-
gel. 

2 Lasttankarna i ett oljetankfartyg skall ha 
en sådan storlek och vara så inrättade att det 
hypotetiska oljeutflödet Oc eller Os, beräknat 
i enlighet med bestämmelserna i regel 25 i 
denna bilaga, ingenstans längs fartyget 
överskrider 30 000 kubikmeter eller 400 
3√DW, om sistnämnda mått är större. Det 
hypotetiska utflödet får likväl aldrig överskri-
da 40 000 kubikmeter. 

3 I ett oljetankfartyg får ingen vingtank för 
olja ha en volym som överskrider 75 procent 
av den gräns för det hypotetiska oljeutflödet 
som avses i punkt 2 i denna regel. Volymen 
av en centertank får inte överskrida 50 000 
kubikmeter. I sådana oljetankfartyg med 
segregerad barlast som avses i regel 18 i den-
na bilaga får dock den tillåtna volymen av en 
vingtank för olja som ligger mellan två segre-
gerade barlasttankar, var och en med en längd 
större än lc, höjas till översta gränsen för det 
hypotetiska oljeutflödet, förutsatt att bredden 
av vingtankarna är större än tc. 

 
4 En lasttank får inte ha en längd större än 

10 meter eller något av följande mått, om det 
är större: 

.1 om det inte finns något långskeppsskott 
inuti lasttanken: 

 
(0.5 

B

b
i  + 0.1)L dock högst 0,2L, 

 
.2 om det finns ett långskeppsskott längs 

centerlinjen i lasttanken: 
 
(0.25 

B

b
i  + 0.15)L 

 
.3 om det finns två eller flera långskepps-

skott inuti lasttanken: 
.1 i fråga om en vingtank: 0,2L, 
.2 i fråga om en centertank: 
 
1 om 

B

b
i  större än eller lika med en femtedel: 

0,2L, 
 
2 om 

B

b
i  är mindre än en femtedel: 

 
- när det inte finns något långskeppsskott 

längs centerlinjen: 

is laid or the tanker is at a similar stage of 
construction after 30 June 1974. 

shall comply with the provisions of this 
regulation. 

2 Cargo tanks of oil tankers shall be of 
such size and arrangements that the hypo-
thetical outflow Oc or Os calculated in accor-
dance with the provisions of regulation 25 of 
this Annex anywhere in the length of the ship 
does not exceed 30,000 cubic metres or 400 , 
whichever is the greater, but subject to a 
maximum of 40,000 cubic metres. 

 
3 The volume of any one wing cargo oil 

tank of an oil tanker shall not exceed 75 per 
cent of the limits of the hypothetical oil out-
flow referred to in paragraph 2 of this regula-
tion. The volume of any one centre cargo oil 
tank shall not exceed 50,000 cubic metres. 
However, in segregated ballast oil tankers as 
defined in regulation 18 of this Annex, the 
permitted volume of a wing cargo oil tank 
situated between two segregated ballast 
tanks, each exceeding lc in length, may be in-
creased to the maximum limit of hypothetical 
oil outflow provided that the width of the 
wing tanks exceeds tc. 

4 The length of each cargo tank shall not 
exceed 10 m or one of the following values, 
whichever is the greater: 

.1 where no longitudinal bulkhead is pro-
vided inside the cargo tanks: 

 
(0.5 

B

b
i  + 0.1)L but not to exceed 0.2L 

 
.2 where a centreline longitudinal bulkhead 

is provided inside the cargo tanks: 
 
(0.25 

B

b
i  + 0.15)L 

 
.3 where two or more longitudinal bulk-

heads are provided inside the cargo tanks: 
.1 for wing cargo tanks: 0.2L 
.2 for centre cargo tanks: 
 
.1 if 

B

b
i  is equal to or greater than one fifth: 

0.2L 
 
.2 if 

B

b
i  is less than one fifth: 

 
- where no centreline longitudinal bulkhead 

is provided: 
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(0,5 
B

b
i  + 0,1)L, 

 
- när det finns ett långskeppsskott längs 

centerlinjen:  
 
(0,25 

B

b
i  + 0,15)L, 

 
.4 bi är det minsta avståndet från fartygets 

sida till det yttersta långskeppsskottet i den 
aktuella tanken mätt vinkelrätt mot centerlin-
jen i höjd med fastställt sommarfribord. 

 
 
5 För att de volymgränser som definieras i 

punkterna 2, 3 och 4 i denna regel inte skall 
överskridas när två eller flera lasttankar är 
förbundna genom ett godkänt lastöverförings-
system, skall tankarna alltid separeras från 
varandra med ventiler eller liknande avstäng-
ningsanordningar, oavsett systemet. Dessa 
ventiler eller avstängningsanordningar skall 
vara stängda till sjöss. 

6 Rörledningar som är dragna genom last-
tankar i ett läge som ligger närmare fartygets 
sida än tc eller närmare fartygets botten än vc, 
skall vara utrustade med ventiler eller liknan-
de avstängningsanordningar vid anslutningen 
till en lasttank. Sådana ventiler skall alltid 
vara stängda när fartyget är till sjöss och det 
finns lastolja i tankarna. De får dock öppnas 
för sådan lastöverföring som behövs för om-
trimning av fartyget. 

7 Denna regel gäller inte oljetankfartyg le-
vererade den 1 januari 2010 eller senare, en-
ligt definition i regel 1.28.8. 

 
Regel 27 

Intaktstabilitet 

1 Varje oljetankfartyg med en dödvikt av 
5 000 ton eller mera som levererats den 1 feb-
ruari 2002 eller senare, enligt definition i re-
gel 1.28.7, skall uppfylla kraven gällande in-
taktstabilitet som specificeras i punkterna 1.1 
och 1.2 i denna regel, där så är tillämpligt, för 
varje driftdjupgående under minst gynnsam-
ma förhållanden vid lastning av last och bar-
last i enlighet med god driftpraxis, inklusive 
olika stadier vid förflyttning av vätskor. Un-
der alla omständigheter skall hänsyn tas till 
fria vätskeytor i barlasttankarna. 

(0.5 
B

b
i  + 0.1) L 

 
- where a centreline longitudinal bulkhead 

is provided: 
 
(0.25 

B

b
i  + 0.15) L 

 
.4 bi is the minimum distance from the 

ship's side to the outer longitudinal bulkhead 
of the tank in question measured inboard at 
right angles to the centreline at the level cor-
responding to the assigned summer free-
board. 

5 In order not to exceed the volume limits 
established by paragraphs 2, 3 and 4 of this 
regulation and irrespective of the accepted 
type of cargo transfer system installed, when 
such system interconnects two or more cargo 
tanks, valves or other similar closing devices 
shall be provided for separating the tanks 
from each other. These valves or devices 
shall be closed when the tanker is at sea. 

6 Lines of piping which run through cargo 
tanks in a position less than tc from the ship's 
side or less than vc from the ship's bottom 
shall be fitted with valves or similar closing 
devices at the point at which they open into 
any cargo tank. These valves shall be kept 
closed at sea at any time when the tanks con-
tain cargo oil, except that they may be 
opened only for cargo transfer needed for the 
purpose of trimming of the ship. 

7 This regulation does not apply to oil 
tankers delivered on or after 1 January 2010, 
as defined in regulation 1.28.8. 

 
Regulation 27 

Intact stability 

1 Every oil tanker of 5,000 tonnes dead-
weight and above delivered on or after 
1 February 2002, as defined in regulation 
1.28.7, shall comply with the intact stability 
criteria specified in paragraphs 1.1 and 1.2 of 
this regulation, as appropriate, for any oper-
ating draught under the worst possible condi-
tions of cargo and ballast loading, consistent 
with good operational practice, including in-
termediate stages of liquid transfer opera-
tions. Under all conditions the ballast tanks 
shall be assumed slack. 
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.1 I hamn skall begynnelsemetacentrumhöj-
den GM0, korrigerad för effekten av fria väts-
keytor mätt vid 0º krängningsvinkel, vara 
minst 0,15 meter. 

 
.2 Till sjöss skall följande villkor tillämpas: 
 
.1 Arean under kurvan för den rätande häv-

armen (GZ-kurvan) får inte vara mindre än 
0,055 meterradianer upp till 30º krängnings-
vinkel och inte mindre än 0,09 meterradianer 
upp till 40º eller upp till flödningsvinkeln 
θf10, ifall denna vinkel är mindre än 40º. 
Dessutom får arean under kurvan för den rä-
tande hävarmen (GZ-kurvan) vid krängnings-
vinklar mellan 30º och 40º eller mellan 30º 
och θf, ifall denna vinkel är under 40º, inte 
vara mindre än 0,03 meterradianer. 

.2 Den rätande hävarmen GZ skall vara 
minst 0,20 meter vid krängningsvinklar som 
är större än eller lika med 30º. 

.3 Den krängningsvinkel där den rätande 
hävarmen antar sitt största värde skall vara 
minst 25º och helst över 30º. 

.4 Begynnelsemetacentrumhöjden GM0, 
korrigerad för effekten av fria vätskeytor vid 
0º krängningsvinkel, skall vara minst 0,15 
meter. 

2 Kraven i punkt 1 i denna regel skall upp-
fyllas genom konstruktionsåtgärder. I fråga 
om kombinationsfartyg kan enkla komplette-
rande operativa insatser tillåtas. 

 
3 De enkla kompletterande operativa insat-

ser för förflyttning av vätskor som avses i 
punkt 2 i denna regel skall vara skriftligt do-
kumenterade och tillgängliga för fartygets be-
fälhavare, och de skall 

.1 vara godkända av administrationen, 

.2 inkludera information om vilka last- och 
barlasttankar som, under särskilda villkor av-
seende vätskeförflyttning och eventuella vari-
ationer i lastens densitet, kan ha fria vätske-
ytor och ändå uppfylla stabilitetskriterierna. 
Urvalet av tankar som har fria vätskeytor får 
variera under vätskeförflyttningen och bilda 
vilka kombinationer som helst, förutsatt att 
kriterierna alltid är uppfyllda, 

.3 vara lättförståeliga för det befäl som an-
svarar för vätskeförflyttning, 

.4 ange planerad ordningsföljd vid förflytt-
ning av last och barlast, 

.1 In port, the initial metacentric height 
GMo, corrected for the free surface measured 
at 0° heel, shall be not less than 0.15 m; 

 
 
.2 At sea, the following criteria shall be ap-

plicable: 
.1 the area under the righting lever curve 

(GZ curve) shall be not less than 0.055 m.rad 
up to θ = 30º angle of heel and not less than 
0.09 m.rad up to θ = 40º or other angle of 
flooding θf 

10if this angle is less than 40º. Ad-
ditionally, the area under the righting lever 
curve (GZ curve) between the angles of heel 
of 30º and 40º or between 30º and θf, if this 
angle is less than 40º, shall be not less than 
0.03 m.rad; 

 
.2 the righting lever GZ shall be at least 

0.20 m at an angle of heel equal to or greater 
than 30º; 

.3 the maximum righting arm shall occur at 
an angle of heel preferably exceeding 30º but 
not less than 25º; and 

.4 the initial metacentric height GMo, cor-
rected for free surface measured at 0º heel, 
shall be not less than 0.15 m. 

 
2 The requirements of paragraph 1 of this 

regulation shall be met through design meas-
ures. For combination carriers simple sup-
plementary operational procedures may be 
allowed. 

3 Simple supplementary operational proce-
dures for liquid transfer operations referred 
to in paragraph 2 of this regulation shall 
mean written procedures made available to 
the master which: 

.1 are approved by the Administration; 

.2 indicate those cargo and ballast tanks 
which may, under any specific condition of 
liquid transfer and possible range of cargo 
densities, be slack and still allow the stability 
criteria to be met. The slack tanks may vary 
during the liquid transfer operations and be 
of any combination provided they satisfy the 
criteria; 

 
.3 will be readily understandable to the of-

ficer-in-charge of liquid transfer operations; 
.4 provide for planned sequences of 

cargo/ballast transfer operations; 
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.5 möjliggöra jämförelse av verklig och fö-
reskriven stabilitet genom att presentera stabi-
litetsförhållandena i diagram eller tabeller, 

.6 inte kräva omfattande matematiska be-
räkningar av ansvarigt befäl, 

 
.7 föreskriva korrigerande åtgärder att vid-

tas av ansvarigt befäl i fall av avvikelse från 
rekommenderade värden och i nödsituationer, 
och 

.8 vara tydligt framlagda i den godkända 
trim- och stabilitetsboken, vid kontrollstatio-
nen för last-/barlastförflyttningar och i alla 
datorprogram med vilka stabiliteten beräknas. 

 
 

Regel 28 

Rumsindelning och skadestabilitet 

1 Vid antagen sido- eller bottenskada enligt 
punkt 2 i denna regel, skall varje oljetankfar-
tyg med en bruttodräktighet av 150 eller mera 
som levererats efter den 31 december 1979, 
enligt definition i regel 1.28.2, uppfylla krite-
rierna för rumsindelning och stabilitet i ska-
dat tillstånd specificerade i punkt 3 i denna 
regel. Dessa kriterier skall vara uppfyllda vid 
varje driftdjupgående som motsvarar verklig 
partiell eller full lastning förenlig med farty-
gets trim och styrka liksom med de relativa 
densiteterna hos lasten. En sådan skada skall 
antas kunna inträffa i varje tänkbart läge 
längs fartygets hela längd som följer: 

.1 i fråga om tankfartyg vars längd översti-
ger 225 meter, var som helst utefter fartygets 
längd, 

.2 i fråga om tankfartyg vars längd översti-
ger 150 meter men inte 225 meter, var som 
helst utefter fartygets längd med undantag av 
aktra eller förliga skott som avgränsar ett ma-
skinrum beläget akterut. Maskinrummet skall 
behandlas som en enda avdelning i fråga om 
vattenfyllnad, och 

.3 i fråga om tankfartyg vars längd inte 
överstiger 150 meter, var som helst utefter 
fartygets längd mellan intilliggande tvär-
skeppsskott med undantag av maskinrummet. 
För tankfartyg vars längd inte överstiger 100 
meter, sådana att alla krav i punkt 3 i denna 
regel inte kan uppfyllas utan att fartygets 
driftsegenskaper väsentligt försämras, kan 

.5 allow comparisons of attained and re-
quired stability using stability performance 
criteria in graphical or tabular form; 

.6 require no extensive mathematical calcu-
lations by the officer-in-charge; 

 
.7 provide for corrective actions to be taken 

by the officer-in-charge in case of departure 
from recommended values and in case of 
emergency situations; and 

.8 are prominently displayed in the ap-
proved trim and stability booklet and at the 
cargo/ballast transfer control station and in 
any computer software by which stability 
calculations are performed. 

 
Regulation 28 

Subdivision and damage stability 

1 Every oil tanker delivered after 31 De-
cember 1979, as defined in regulation 1.28.2, 
of 150 gross tonnage and above, shall com-
ply with the subdivision and damage stability 
criteria as specified in paragraph 3 of this 
regulation, after the assumed side or bottom 
damage as specified in paragraph 2 of this 
regulation, for any operating draught reflect-
ing actual partial or full load conditions con-
sistent with trim and strength of the ship as 
well as relative densities of the cargo. Such 
damage shall be applied to all conceivable 
locations along the length of the ship as fol-
lows: 

.1 in tankers of more than 225 metres in 
length, anywhere in the ship's length; 

 
.2 in tankers of more than 150 metres, but 

not exceeding 225 metres in length, any-
where in the ship's length except involving 
either after or forward bulkhead bounding the 
machinery space located aft. The machinery 
space shall be treated as a single floodable 
compartment; and 

.3 in tankers not exceeding 150 metres in 
length, anywhere in the ship's length between 
adjacent transverse bulkheads with the ex-
ception of the machinery space. For tankers 
of 100 metres or less in length where all re-
quirements of paragraph 3 of this regulation 
cannot be fulfilled without materially impair-
ing the operational qualities of the ship, Ad-
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administrationen medge undantag från dessa 
krav. 

Barlastförhållanden där tankfartyget inte för 
olja i lasttankar, med undantag av oljehaltiga 
rester, skall inte beaktas. 

 
 
2 Följande föreskrifter om utsträckning och 

art av antagen skada skall gälla: 
 

ministrations may allow relaxations from 
these requirements. 

Ballast conditions where the tanker is not 
carrying oil in cargo tanks, excluding any oil 
residues, shall not be considered. 

 
 
2 The following provisions regarding the 

extent and the character of the assumed dam-
age shall apply: 
 

 
1. Sidoskada: 
 

1 Utsträckning i långskeppsled: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

3

1
L  eller 14,5 meter, om detta mått är mindre 

2 Utsträckning i tvärskeppsled (inåt 
från fartygssidan vinkelrätt mot 
centerlinjen i höjd med sommar-
lastvattenlinjen) 

5

B
 eller 11,5 meter, om detta mått är mindre 

3 Utsträckning i vertikalled Från bottenplåtens mallinje i centerlinjen uppåt 
utan begränsning 

 
2 Bottenskada: 
 

1 Utsträckning i långskepps-
led: ⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

3

1
L  eller 14,5 meter, 

om detta mått är mindre 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

3

1
L  eller 5 meter, 

om detta mått är mindre 
  Den del av fartyget som 

ligger inom 0,3L från den 
förliga perpendikeln 

Övriga delar av fartyget 

2 Utsträckning i tvärskepps-
led: 

6

B
 eller 10 meter, om det-

ta mått är mindre 
6

B
 eller 5 meter, om 

detta mått är mindre 
3 Utsträckning i vertikalled: 

15

B
 eller 6 meter, om detta 

mått är mindre, mätt från 
bottenplåtens mallinje i 
centerlinjen 

15

B
 eller 6 meter, om 

detta mått är mindre, 
mätt från bottenplåtens 
mallinje i centerlinjen 

 



 Nr 71  
  

 

 

735

1 Side damage: 
 

1 Longitudinal extent: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

3

1
L  or 14.5 metres, whichever is less 

 
2 Transverse extent (inboard from the ship's 

side at right angles to the centreline at the 
level of the summer load line): 
 

5

B
 or 11.5 metres, whichever is less 

 
3 Vertical extent: From the moulded line of the bottom shell 

plating at centreline, upwards without 
limit 

 
2 Bottom damage: 

 
  For 0.3L from the forward 

perpendicular of the ship 
Any other part of the ship 

1 Longitudinal extent: 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

L
3

1
 or 14.5 metres, 

whichever is less 
 

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
3

2

L
3

1
or 5 metres, 

whichever is less 

2 Transverse extent: 

6

B
 or 10 metres, 

whichever is less 
6

B
 or 5 metres, 

 whichever is less 
3 Vertical extent: 

15

B
 or 6 metres, 

whichever is less, measured 
from the moulded line of 
the bottom shell plating at 
centreline 

15

B
 or 6 metres, 

 whichever is less, meas-
ured from the moulded 
line of the bottom shell 
plating at centreline 

 
 
 
 
.3 Om en skada med mindre utsträckning än 

den största utsträckning av skada som speci-
ficeras i punkterna 2.2.1 och 2.2.2 resulterar i 
en allvarligare situation, skall hänsyn tas till 
sådan skada. 

.4 I fall av skada som omfattar tvärskepps-
skott, så som föreskrivs i punkterna 1.1 och 
1.2 i denna regel, skall vattentäta tvärskepps-
skott, för att anses vara effektiva, vara place-
rade på inbördes avstånd som inte är mindre 
än utsträckningen av den antagna skadan i 
långskeppsled specificerad i punkt 2.2.1 i 
denna regel. Om tvärskeppsskott är placerade 
med kortare inbördes avstånd, skall vid be-

.3 If any damage of a lesser extent than the 
maximum extent of damage specified in sub-
paragraphs 2.1 and 2.2 of this paragraph 
would result in a more severe condition, such 
damage shall be considered. 

.4 Where the damage involving transverse 
bulkheads is envisaged as specified in sub-
paragraphs 1.1 and 1.2 of this regulation, 
transverse watertight bulkheads shall be 
spaced at least at a distance equal to the lon-
gitudinal extent of assumed damage specified 
in subparagraph 2.1 of this paragraph in or-
der to be considered effective. Where trans-
verse bulkhead are spaced at a lesser dis-
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stämning av vilka avdelningar som blir vat-
tenfyllda bortses från de tvärskeppsskott som 
ligger inom specificerad skadeutsträckning. 

 
.5 När skada antas ske mellan intilliggande 

vattentäta tvärskeppsskott så som förutsätts i 
punkt 1.3 i denna regel, skall inget huvud-
tvärskeppsskott eller tvärskeppsskott som be-
gränsar sidotankar eller dubbelbottnade tan-
kar antas vara skadat, utom 

 
.1 ifall avståndet mellan intilliggande skott 

är mindre än den antagna skadans utsträck-
ning i långskeppsled, som den anges i punkt 
2.2.1 i denna regel, eller 

.2 ifall det i ett tvärskeppsskott finns ett steg 
eller en recess med en längd över 3,05 meter 
inom området för den antagna skadans pene-
trationsområde. Steg som bildas av akterpik-
skottet och taket på akterpiktanken räknas 
inte som steg i denna mening. 

 
.6 Om rör, trummor eller tunnlar är belägna 

inom området för den antagna skadans ut-
sträckning, skall åtgärder vidtas som hindrar 
att tilltagande vattenfyllning därigenom når 
andra avdelningar än de som antas bli vatten-
fyllda vid varje fall av skada. 

3 Oljetankfartyg får anses uppfylla kriteri-
erna för stabilitet i skadat skick om följande 
krav är uppfyllda: 

.1 Den slutliga vattenlinjen skall ligga un-
der den nedre kanten av varje öppning genom 
vilken tilltagande vattenfyllning kan äga rum. 
Hänsyn skall härvid tas till djupgåendeök-
ning, krängning och trim. Till sådana öpp-
ningar skall räknas luftrör och öppningar som 
är tillslutna med vädertäta dörrar eller täck-
luckor. Till dessa öppningar behöver däremot 
inte räknas öppningar som är tillslutna med 
vattentäta manhåls- och flushluckor, små vat-
tentäta lasttankluckor med samma vattentät-
het som däcket, fjärrmanövrerade vattentäta 
skjutdörrar eller icke öppningsbara fönster-
ventiler.  

.2 I det slutliga läget efter vattenfyllning får 
krängningsvinkel vid osymmetrisk vattenfyll-
ning inte överstiga 25 grader. Denna vinkel 
får emellertid ökas till 30 grader förutsatt att 
ingen del av däcket kommer under vatten. 

.3 Stabiliteteten i det slutliga läget efter vat-
tenfyllning skall undersökas, och den får an-

tance, one or more of these bulkheads within 
such extent of damage shall be assumed as 
non-existent for the purpose of determining 
flooded compartments. 

.5 Where the damage between adjacent 
transverse watertight bulkheads is envisaged 
as specified in subparagraph 1.3 of this regu-
lation, no main transverse bulkhead or a 
transverse bulkhead bounding side tanks or 
double bottom tanks shall be assumed dam-
aged, unless: 

.1 the spacing of the adjacent bulkheads is 
less than the longitudinal extent of assumed 
damage specified in subparagraph 2.1 of this 
paragraph; or 

.2 there is a step or recess in a transverse 
bulkhead of more than 3.05 metres in length, 
located within the extent of penetration of as-
sumed damage. The step formed by the after 
peak bulkhead and after peak top shall not be 
regarded as a step for the purpose of this 
regulation. 

.6 If pipes, ducts or tunnels are situated 
within the assumed extent of damage, ar-
rangements shall be made so that progressive 
flooding cannot thereby extend to compart-
ments other than those assumed to be flood-
able for each case of damage. 

3 Oil tankers shall be regarded as comply-
ing with the damage stability criteria if the 
following requirements are met: 

.1 The final waterline, taking into account 
sinkage, heel and trim, shall be below the 
lower edge of any opening through which 
progressive flooding may take place. Such 
openings shall include air-pipes and those 
which are closed by means of weathertight 
doors or hatch covers and may exclude those 
openings closed by means of watertight 
manhole covers and flush scuttles, small wa-
tertight cargo tank hatch covers which main-
tain the high integrity of the deck, remotely 
operated watertight sliding doors, and sides-
cuttles of the non-opening type. 

 
.2 In the final stage of flooding, the angle 

of heel due to unsymmetrical flooding shall 
not exceed 25°, provided that this angle may 
be increased up to 30º if no deck edge im-
mersion occurs. 

.3 The stability in the final stage of flood-
ing shall be investigated and may be regarded 
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ses vara tillräcklig om kurvan för den rätande 
hävarmen har en vidd av minst 20 grader från 
jämviktsläget samtidigt som den största reste-
rande rätande hävarmen är minst 0,1 meter 
inom 20-gradersområdet. Arean under kurvan 
inom detta område skall vara minst 0,0175 
meterradianer. Oskyddade öppningar får inte 
komma under vatten i detta område, om inte 
de utrymmen som de leder till anses flödade. 
Inom detta område kan däremot tillåtas att 
sådana öppningar som räknas upp i punkt 3.1 
i denna regel och andra öppningar som kan 
tillslutas vattentätt kommer under vatten. 

.4 Administrationen skall säkerställa att 
stabiliteten är tillräcklig i alla skeden medan 
vattenfyllningen tilltar. 

.5 Arrangemang för utjämning som kräver 
mekaniska hjälpmedel, såsom ventiler eller 
rörförbindelser, får inte beaktas som ett sätt 
att reducera krängningsvinkeln eller uppfylla 
kraven om minsta reststabilitet i punkterna 
3.1, 3.2 och 3.3 i denna regel. Tillräcklig rest-
stabilitet skall upprätthållas i alla skeden när 
utjämning används. Utrymmen som är för-
bundna genom trummor med stor tvärsnitts-
yta kan betraktas som ett enda utrymme. 

 
 
4 Att kraven i punkt 1 i denna regel är upp-

fyllda skall bekräftas genom beräkningar som 
beaktar fartygets konstruktion, den skadade 
avdelningens arrangemang, utformning och 
innehåll samt vätskors fördelning och relativa 
densiteter och inverkan av fria vätskeytor. I 
beräkningarna skall följande krav beaktas: 

 
 
.1 Hänsyn skall tas till alla tomma eller del-

vis fyllda tankar, den relativa densiteten av 
lasten och allt utflöde av vätska från skadade 
avdelningar. 

.2 Utrymmen som vattenfylls på grund av 
skada skall antas ha följande värden på per-
meabiliteten: 

 
Utrymme Permeabilitet 
 
Avsedda för förråd 0,60 
Innehållande  
bostäder 0,95 
Innehållande maskineri 0,85 
Tomma 0,95 

as sufficient if the righting lever curve has at 
least a range of 20º beyond the position of 
equilibrium in association with a maximum 
residual righting lever of at least 0.1 metre 
within the 20º range; the area under the curve 
within this range shall not be less than 0.0175 
metre radians. Unprotected openings shall 
not be immersed within this range unless the 
space concerned is assumed to be flooded. 
Within this range, the immersion of any of 
the openings listed in subparagraph 3.1 of 
this paragraph and other openings capable of 
being closed watertight may be permitted. 

.4 The Administration shall be satisfied that 
the stability is sufficient during intermediate 
stages of flooding. 

.5 Equalization arrangements requiring me-
chanical aids such as valves or 
cross-levelling pipes, if fitted, shall not be 
considered for the purpose of reducing an 
angle of heel or attaining the minimum range 
of residual stability to meet the requirements 
of subparagraphs 3.1, 3.2 and 3.3 of this 
paragraph and sufficient residual stability 
shall be maintained during all stages where 
equalization is used. Spaces which are linked 
by ducts of a large cross-sectional area may 
be considered to be common. 

4 The requirements of paragraph 1 of this 
regulation shall be confirmed by calculations 
which take into consideration the design 
characteristics of the ship, the arrangements, 
configuration and contents of the damaged 
compartments; and the distribution, relative 
densities and the free surface effect of liq-
uids. The calculations shall be based on the 
following: 

.1 Account shall be taken of any empty or 
partially filled tank, the relative density of 
cargoes carried, as well as any outflow of 
liquids from damaged compartments. 

.2 The permeabilities assumed for spaces 
flooded as a result of damage shall be as fol-
lows: 

 
Spaces Permeabilities 
  
Appropriated to stores 0.60 
Occupied by  
accommodation 0.95 
Occupied by machinery 0.85 
Voids 0.95 
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Avsedda för vätskor  
som förbrukas 0 till 0,9511 

Avsedda för andra vätskor 0 till 0,95 

 
.3 Deplacementet för en överbyggnad som 

ligger omedelbart ovanför en sidoskada skall 
inte beaktas. Hänsyn får likväl tas till sådana 
delar av överbyggnader utanför skadeområdet 
som inte blir vattenfyllda, förutsatt att de är 
avskilda från det skadade utrymmet genom 
vattentäta skott och att kraven i punkt 4.1 i 
denna regel är uppfyllda i fråga om dessa 
oskadade utrymmen. Vattentäta gångjärns-
dörrar kan godtas i vattentäta skott i över-
byggnader. 

 
.4 Inverkan av fria vätskeytor skall beräk-

nas vid krängningsvinkeln 5 grader för varje 
skild avdelning. Administrationen kan kräva 
eller medge att korrektionen för fria vätske-
ytor beräknas för en krängningsvinkel över 5 
grader för delvis fyllda tankar. 

.5 Vid beräkning av effekten av fria vätske-
ytor hos vätskor som förbrukas, skall antas att 
det för varje typ av vätska uppstår en fri väts-
keyta åtminstone i en enskild centertank eller 
i ett par sidotankar belägna på var sin sida av 
fartyget. Den tank eller kombination av tan-
kar som skall beaktas är den där effekten av 
fri vätskeyta är störst. 

5 Befälhavaren på ett oljetankfartyg som 
omfattas av denna regel och den person som 
ansvarar för ett oljetankfartyg utan eget fram-
drivningsmaskineri som omfattas av denna 
regel, skall ha tillgång till följande uppgifter i 
styrkt form: 

.1 sådana uppgifter om lastning och lastför-
delning som är nödvändiga för att kraven i 
denna regel skall uppfyllas, och 

 
.2 uppgifter om fartygets förmåga att upp-

fylla kraven på stabilitet i skadat skick enligt 
denna regel, med beaktande av eventuella 
lindringar som beviljats med stöd av punkt 
1.3 i denna regel. 

6 I fråga om oljetankfartyg med en dödvikt 
av 20 000 ton eller mera som levererats den 6 
juli 1996 eller senare, enligt definition i regel 
1.28.6, skall de antagna skador som före-
skrivs punkt 2.2 i denna regel kompletteras 
med följande antagna bottenskada: 

 

Intended for consumable  
liquids 0 to 0.9511 
Intended for other liquids 0 to 0.95 

 
.3 The buoyancy of any superstructure di-

rectly above the side damage shall be disre-
garded. The unflooded parts of superstruc-
tures beyond the extent of damage, however, 
may be taken into consideration provided 
that they are separated from the damaged 
space by watertight bulkheads and the re-
quirements of subparagraph .1 of this regula-
tion in respect of these intact spaces are 
complied with. Hinged watertight doors may 
be acceptable in watertight bulkheads in the 
superstructure. 

.4 The free surface effect shall be calcu-
lated at an angle of heel of 5º for each indi-
vidual compartment. The Administration 
may require or allow the free surface correc-
tions to be calculated at an angle of heel 
greater than 5º for partially filled tanks. 

.5 In calculating the effect of free surfaces 
of consumable liquids it shall be assumed 
that, for each type of liquid at least one 
transverse pair or a single centreline tank has 
a free surface and the tank or combination of 
tanks to be taken into account shall be those 
where the effect of free surface is the great-
est. 

5 The master of every oil tanker to which 
this regulation applies and the person in 
charge of a non-self-propelled oil tanker, to 
which this regulation applies shall be sup-
plied in a approved form with: 

 
.1 information relative to loading and dis-

tribution of cargo necessary to ensure com-
pliance with the provisions of this regulation; 
and 

.2 data on the ability of the ship to comply 
with damage stability criteria as determined 
by this regulation, including the effect of re-
laxations that may have been allowed under 
subparagraph 1.3 of this regulation. 

6 For oil tankers of 20,000 tonnes dead-
weight and above delivered on or after 6 July 
1996, as defined in regulation 1.28.6, the 
damage assumptions prescribed in paragraph 
2.2 of this regulation shall be supplemented 
by the following assumed bottom raking 
damage: 
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.1 utsträckning i långskeppsled: 

.1 fartyg med en dödvikt av 75 000 ton eller 
mera: 

0,6L mätt från den förliga perpendikeln, 
 
.2 fartyg med en dödvikt under 75 000 ton : 
 
0,4L mätt från den förliga perpendikeln, 
 
.2 utsträckning i tvärskeppsled: B/3 utefter 

fartygets hela botten, 
.3 utsträckning i vertikalled: det yttre skro-

vet flödat. 
 

Regel 29 

Sloptankar 

1 Om annat inte följer av regel 3.4 i denna 
bilaga, skall oljetankfartyg med en brutto-
dräktighet av 150 eller mera ha sloptanksar-
rangemang enligt krav i punkterna 2.1, 2.2 
och 2.3 i denna regel. För oljetankfartyg som 
levererats den 31 december 1979 eller tidiga-
re, enligt definition i regel 1.28.1, får vilken 
lasttank som helst avdelas som sloptank. 

 
2.1 Fullgoda anordningar måste finnas för 

rengöring av lasttankar och överföring av 
förorenade barlastrester och tankspolvätska 
från lasttankar till en sloptank som är god-
känd av administrationen. 

2.2 I detta system skall anordningar finnas 
som gör det möjligt att förflytta det oljehalti-
ga avfall till en sloptank eller en kombination 
av sloptankar på ett sådant sätt att alla even-
tuella utsläpp i havet sker enligt bestämmel-
serna i regel 34 i denna bilaga. 

2.3 Kapaciteten hos sloptanksarrangemang-
et skall vara tillräcklig för slop från tankspol-
vätska, oljerester och förorenade barlastrester. 
Sloptanken eller sloptankarna skall ha en 
sammanlagd kapacitet som uppgår till minst 
tre procent av fartygets oljelastkapacitet, med 
undantag av att administrationen kan godta 
att kapaciteten begränsas till: 

.1 två procent för oljetankfartyg med sådana 
arrangemang för tankspolning att när sloptan-
ken eller sloptankarna är fyllda med spolvat-
ten så är detta vatten tillräckligt för att spola 
tankarna och, i förekommande fall, för att 
driva pumparna inklusive ejektorer, utan att 

.1 longitudinal extent:

.1 ships of 75,000 tonnes deadweight and 
above: 

0.6L measured from the forward perpen-
dicular; 

.2 ships of less than 75,000 tonnes dead-
weight: 

0.4L measured from the forward perpen-
dicular; 

.2 transverse extent: B/3 anywhere in the 
bottom; 

.3 vertical extent: breach of the outer hull. 
 
 

Regulation 29 

Slop tanks 

1 Subject to the provisions of paragraph 4 
of regulation 3 of this Annex, oil tankers of 
150 gross tonnage and above shall be pro-
vided with slop tank arrangements in accor-
dance with the requirements of paragraphs 
2.1 to 2.3 of this regulation. In oil tankers de-
livered on or before 31 December 1979, as 
defined in regulation 1.28.1, any cargo tank 
may be designated as a slop tank. 

2.1 Adequate means shall be provided for 
cleaning the cargo tanks and transferring the 
dirty ballast residue and tank washings from 
the cargo tanks into a slop tank approved by 
the Administration. 

2.2 In this system arrangements shall be 
provided to transfer the oily waste into a slop 
tank or combination of slop tanks in such a 
way that any effluent discharged into the sea 
will be such as to comply with the provisions 
of regulation 34 of this Annex. 

2.3 The arrangements of the slop tank or 
combination of slop tanks shall have a capac-
ity necessary to retain the slop generated by 
tank washings, oil residues and dirty ballast 
residues. The total capacity of the slop tank 
or tanks shall not be less than 3 per cent of 
the oil carrying capacity of the ship, except 
that the Administration may accept: 

.1 2 per cent for such oil tankers where the 
tank washing arrangement are such that once 
the slop tank or tanks are charged with wash-
ing water, this water is sufficient for tank 
washing and, where applicable, for providing 
the driving fluid for eductors, without the in-
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ytterligare vatten tillförs systemet, 
 
.2 två procent när fartyget har segregerade 

barlasttankar eller särskilt avdelade rena bar-
lasttankar i enlighet med regel 18 i denna bi-
laga, eller när fartyget har ett system för ren-
göring av lasttankar med råolja i enlighet med 
regel 3 i denna bilaga. Denna kapacitet kan 
ytterligare minskas till 1,5 procent för sådana 
oljetankfartyg där arrangemanget för tank-
spolning är sådant att när sloptanken eller 
sloptankarna är fyllda med spolvatten så är 
detta vatten tillräckligt för att spola tankarna 
och, i förekommande fall, för att driva pum-
parna inklusive ejektorer, utan att ytterligare 
vatten tillförs systemet, och 

 
.3 en procent för kombinationsfartyg som 

för oljelast enbart i tankar med släta skott. 
Denna kapacitet kan ytterligare minskas till 
0,8 procent när arrangemanget för tankspol-
ning är sådant att när sloptanken eller slop-
tankarna är fyllda med spolvatten så är detta 
vatten tillräckligt för att spola tankarna och, i 
förekommande fall, för att driva pumparna 
inklusive ejektorer, utan att ytterligare vatten 
tillförs systemet. 

2.4 Sloptankar skall vara utformade så att 
onödigt stark turbulens kan undvikas och olja 
och emulsion inte sugs ut tillsammans med 
vattnet. Detta gäller särskilt placeringen av 
intag, utlopp och, när sådana finns, skvalp-
skott och weir. 

3 Oljetankfartyg med en dödvikt av 70 000 
ton eller mera som levererats efter den 31 de-
cember 1979, enligt definition i regel 1.28.2, 
skall ha minst två sloptankar. 

 
Regel 30 

Pump-, rörlednings- och utsläppsanord-
ningar 

1 Varje oljetankfartyg skall på öppet däck 
på vardera sidan ha en manifold som kan an-
slutas till mottagningsanordningar för överfö-
ring av förorenat barlastvatten och oljeförore-
nat vatten. 

2 I varje oljetankfartyg med en bruttodräk-
tighet av 150 eller mera skall rörledningar för 
sådana utsläpp i havet av barlastvatten eller 
oljeförorenat vatten från lasttanksutrymmen, 

troduction of additional water into the sys-
tem; 

.2 2 per cent where segregated ballast tanks 
or dedicated clean ballast tanks are provided 
in accordance with regulation 18 of this An-
nex, or where a cargo tank cleaning system 
using crude oil washing is fitted in accor-
dance with regulation 3 of this Annex. This 
capacity may be further reduced to 1.5 per 
cent for such oil tankers where the tank 
washing arrangements are such that once the 
slop tank or tanks are charged with washing 
water, this water is sufficient for tank wash-
ing and, where applicable, for providing the 
driving fluid for eductors, without the intro-
duction of additional water into the system; 
and 

.3 1 per cent for combination carriers 
where oil cargo is only carried in tanks with 
smooth walls. This capacity may be further 
reduced to 0.8 per cent where the tank wash-
ing arrangements are such that once the slop 
tank or tanks are charged with washing wa-
ter, this water is sufficient for tank washing 
and, where applicable, for providing the driv-
ing fluid for eductors, without the introduc-
tion of additional water into the system. 

2.4 Slop tanks shall be so designed particu-
larly in respect of the position of inlets, out-
lets, baffles or weirs where fitted, so as to 
avoid excessive turbulence and entrainment 
of oil or emulsion with the water. 

 
3 Oil tankers of 70,000 tonnes deadweight 

and above delivered after 31 December 1979, 
as defined in regulation 1.28.2, shall be pro-
vided with at least two slop tanks. 

 
Regulation 30 

Pumping, piping and discharge arrangement 

 
1 In every oil tanker, a discharge manifold 

for connection to reception facilities for the 
discharge of dirty ballast water or oil-
contaminated water shall be located on the 
open deck on both sides of the ship. 

2 In every oil tanker of 150 gross tonnage 
and above, pipelines for the discharge to the 
sea of ballast water or oil contaminated water 
from cargo tank areas which may be permit-
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som är tillåtna enligt regel 34 i denna bilaga 
dras till öppet däck eller till fartygssidan 
ovanför vattenlinjen vid det djupaste barlast-
förhållandet. Andra rörledningsarrangemang 
som möjliggör hantering i enlighet med punk-
terna 6.1–6.5 i denna regel kan godkännas. 

 
3 Med undantag av sådana utsläpp under 

vattenlinjen som sker i enlighet med punkt 6 i 
denna regel, skall utsläpp av barlastvatten el-
ler oljeförorenat vatten från lasttanksutrym-
men i oljetankfartyg med en bruttodräktighet 
av 150 eller mera som levererats efter den 31 
december 1979, enligt definition i regel 
1.28.2, kunna stoppas från en plats på eller 
ovanför övre däck. Platsen skall vara så belä-
gen att användning av en manifold som avses 
i punkt 1 i denna regel och utsläpp i havet ge-
nom rörledning som avses i punkt 2 i denna 
regel kan observeras visuellt. Anordningen 
för att stoppa utsläpp behöver inte vara place-
rad på observationsplatsen, om det finns en 
välfungerande förbindelse för kommunikation 
mellan observationsplatsen och platsen för ut-
släppskontroll, t.ex. ett telefon- eller radiosy-
stem. 

4 Varje oljetankfartyg som levererats efter 
den 1 juni 1982, enligt definition i regel 
1.28.4, som skall ha segregerade barlasttankar 
eller ett system för tankrengöring med råolja, 
måste uppfylla följande krav: 

 
.1 fartyget skall vara utrustat med rörled-

ningar för olja så utformade att mängden olja 
som blir kvar i ledningarna är så liten som 
möjligt, och 

.2 fartyget skall ha anordningar för dräne-
ring av alla lasttankar och rörledningar för 
olja när lossning avslutas, vid behov genom 
anslutning till en strippinganordning. Rester 
från rörledningar och pumpar skall kunna 
tömmas både till land och i last- eller slop-
tank. För tömning till land skall det finnas en 
särskild rörledning med liten diameter och 
anslutning bordvarts om fartygets manifold-
ventiler. 

5 Varje råoljetankfartyg levererat den 1 juni 
1982 eller tidigare, enligt definition i regel 
1.28.3, för vilket segregerade barlasttankar el-
ler ett system för tankrengöring med råolja 
krävs, måste uppfylla bestämmelserna i punkt 
4.2 i denna regel. 

ted under regulation 34 of this Annex shall 
be led to the open deck or to the ship's side 
above the waterline in the deepest ballast 
condition. Different piping arrangements to 
permit operation in the manner permitted in 
subparagraphs 6.1 to 6.5 of this regulation 
may be accepted. 

3 In oil tankers of 150 gross tonnage and 
above delivered after 31 December 1979, as 
defined in regulation 1.28.2, means shall be 
provided for stopping the discharge into the sea 
of ballast water or oil contaminated water from 
cargo tank areas, other than those discharges 
below the waterline permitted under paragraph 
6 of this regulation, from a position on the up-
per deck or above located so that the manifold 
in use referred to in paragraph 1 of this regula-
tion and the discharge to the sea from the pipe-
lines referred to in paragraph 2 of this regula-
tion may be visually observed. Means for stop-
ping the discharge need not be provided at the 
observation position if a positive communica-
tion system such as a telephone or radio system 
is provided between the observation position 
and the discharge control position. 

 
4 Every oil tanker delivered after 1 June 

1982, as defined in regulation 1.28.4, re-
quired to be provided with segregated ballast 
tanks or fitted with a crude oil washing sys-
tem, shall comply with the following re-
quirements: 

.1 it shall be equipped with oil piping so 
designed and installed that oil retention in the 
lines is minimized; and 

 
.2 means shall be provided to drain all 

cargo pumps and all oil lines at the comple-
tion of cargo discharge, where necessary by 
connection to a stripping device. The line and 
pump draining shall be capable of being dis-
charged both ashore and to a cargo tank or a 
slop tank. For discharge ashore a special 
small diameter line shall be provided and 
shall be connected outboard of the ship's 
manifold valves. 

5 Every crude oil tanker delivered on or be-
fore 1 June 1982, as defined in regulation 
1.28.3, required to be provided with segre-
gated ballast tanks, or to be fitted with a 
crude oil washing system, shall comply with 
the provisions of paragraph 4.2 of this regu-
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6 På råoljetankfartyg måste utsläpp av bar-

lastvatten eller oljeförorenat vatten från last-
tanksutrymmen ske ovanför vattenlinjen, med 
följande undantag: 

.1 Segregerad barlast och ren barlast får 
släppas ut under vattenlinjen 

 
.1 i hamnar eller utsjöterminaler, eller 
.2 till sjöss genom inverkan av tyngdkraf-

ten, eller  
.3 till sjöss med hjälp av pumpar, ifall byte 

av barlastvatten sker i enlighet med bestäm-
melserna i regel D-1.1 i den internationella 
konventionen om kontroll och hantering av 
barlastvatten och sediment från fartyg, 

förutsatt att barlastvattnets yta har under-
sökts, antingen visuellt eller på annat sätt, 
omedelbart före utsläppet för att säkerställa 
att barlastvattnet inte är förorenat med olja. 

 
.2 Oljetankfartyg levererade den 31 decem-

ber 1979 eller tidigare, enligt definition i re-
gel 1.28.1, vilka inte utan ändring kan släppa 
ut segregerad barlast ovanför vattenlinjen får 
släppa ut segregerad barlast under vattenlin-
jen till sjöss, förutsatt att ytan av barlastvatt-
net undersöks omedelbart före utsläppet för 
att säkerställa att det inte är förorenat med 
olja. 

 
.3 Oljetankfartyg levererade den 1 juni 

1982 eller tidigare, enligt definition i regel 
1.28.3, vilka använder särskilt avdelade, rena 
barlasttankar och vilka inte utan ändringar 
kan släppa ut barlastvatten från sådana rena 
barlasttankar ovanför vattenlinjen, får släppa 
ut denna barlast under vattenlinjen förutsatt 
att utsläppet av barlastvatten övervakas i en-
lighet med regel 18.8.3 i denna bilaga. 

 
.4 Från oljetankfartyg får förorenat barlast-

vatten från tankar i lastområdet, med undan-
tag av sloptankar, släppas ut till sjöss under 
vattenlinjen genom inverkan av tyngdkraften, 
förutsatt att tillräckligt lång tid har förflutit så 
att oljan hunnit avskiljas från vattnet och bar-
lastvattnet undersöks omedelbart före utsläp-
pet med en gränsskiktsmätare som avses i re-
gel 32 i denna bilaga för att säkerställa att 
gränsskiktet är så högt beläget att utsläppet 
inte medför ökad risk för skada på den marina 

lation.
6 On every oil tanker the discharge of bal-

last water or oil contaminated water from 
cargo tank areas shall take place above the 
waterline, except as follows: 

.1 Segregated ballast and clean ballast may 
be discharged below the waterline: 

 
.1 in ports or at offshore terminals, or 
.2 at sea by gravity, or 
 
.3 at sea by pumps if the ballast water ex-

change is performed under the provisions of 
regulation D-1.1 of the International Conven-
tion for the Control and Management of 
Ships' Ballast Water and Sediments. 

provided that the surface of the ballast wa-
ter has been examined either visually or by 
other means immediately before the dis-
charge to ensure that no contamination with 
oil has taken place. 

.2 Oil tankers delivered on or before 31 
December 1979, as defined in regula-
tion 1.28.1, which, without modification, are 
not capable of discharging segregated ballast 
above the waterline may discharge segre-
gated ballast below the waterline at sea, pro-
vided that the surface of the ballast water has 
been examined immediately before the dis-
charge to ensure that no contamination with 
oil has taken place. 

.3 Oil tankers delivered on or before 1 June 
1982, as defined in regulation 1.28.3 operat-
ing with dedicated clean ballast tanks, which 
without modification are not capable of dis-
charging ballast water from dedicated clean 
ballast tanks above the waterline, may dis-
charge this ballast below the waterline pro-
vided that the discharge of the ballast water 
is supervised in accordance with regulation 
18.8.3 of this Annex. 

.4 On every oil tanker at sea, dirty ballast 
water or oil contaminated water from tanks in 
the cargo area, other than slop tanks, may be 
discharged by gravity below the waterline, 
provided that sufficient time has elapsed in 
order to allow oil/water separation to have 
taken place and the ballast water has been 
examined immediately before the discharge 
with an oil/water interface detector referred 
to in regulation 32 of this Annex, in order to 
ensure that the height of the interface is such 
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miljön. 
 
 
.5 Från oljetankfartyg som levererats den 31 

december 1979 eller tidigare, enligt definition 
i regel 1.28.1, får förorenat barlastvatten eller 
oljeförorenat vatten från lasttanksutrymmen 
släppas ut i havet under vattenlinjen efter, el-
ler i stället för, utsläpp med den metod som 
avses i punkt 6.4 i denna regel, förutsatt att 

 
.1 en del av flödet av sådant vatten leds ge-

nom permanenta rörledningar till en lätt till-
gänglig plats på eller över övre däck, där det 
kan observeras visuellt medan utsläppet på-
går, och 

.2 delflödet i fråga åstadkoms med sådana 
anordningar som uppfyller krav fastställda av 
administrationen. Dessa krav omfattar åtmin-
stone alla föreskrifter i de specifikationer för 
utformning, installation och drift av ett del-
flödessystem för kontroll av utsläpp överbord 
som antagits av organisationen.12 

7 Varje oljetankfartyg med en bruttodräk-
tighet av 150 eller mera som levererats den 1 
januari 2010 eller senare, enligt definition i 
regel 1.28.8, vilket har en sjökista permanent 
ansluten till rörledningssystemet för lastför-
flyttning, skall vara utrustat både med en sjö-
kistventil och med en isoleringsventil inom-
bords. Utöver dessa ventiler skall sjökistan 
kunna isoleras från rörledningssystemet för 
lasttankarna medan lastning, transport eller 
lossning av last pågår, med hjälp av en an-
ordning som är godkänd av administrationen. 
Anordningen installeras i rörledningssyste-
met, och den skall under alla förhållanden 
förhindra att det avsnitt av rörsystemet som 
ligger mellan sjökistans ventil och ventilen 
inombords fylls med last. 

 
 

DEL B UTRUSTNING 

Regel 31 

Övervaknings- och kontrollsystem för  
oljeutsläpp 

1 Om inte annat följer av bestämmelserna i 
regel 3.4 och regel 3.5 i denna bilaga, skall 
oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 150 

that the discharge does not involve any in-
creased risk of harm to the marine environ-
ment. 

.5 On oil tankers delivered on or before 31 
December 1979, as defined in regula-
tion 1.28.1, at sea dirty ballast water or oil 
contaminated water from cargo tank areas 
may be discharged below the waterline, sub-
sequent to or in lieu of the discharge by the 
method referred to in subparagraph 6.4 of 
this paragraph, provided that: 

.1 a part of the flow of such water is led 
through permanent piping to a readily acces-
sible location on the upper deck or above 
where it may be visually observed during the 
discharge operation; and 

.2 such part flow arrangements comply 
with the requirements established by the 
Administration, which shall contain at least 
all the provisions of the Specifications for the 
Design, Installation and Operation of a Part 
Flow System for Control of Overboard Dis-
charges adopted by the Organization.12 

7 Every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above delivered on or after 1 January 2010, 
as defined in regulation 1.28.8, which has in-
stalled a sea chest that is permanently con-
nected to the cargo pipeline system, shall be 
equipped with both a sea chest valve and an 
inboard isolation valve. In addition to these 
valves, the sea chest shall be capable of isola-
tion from the cargo piping system whilst the 
tanker is loading, transporting, or discharging 
cargo by use of a positive means that is to the 
satisfaction of the Administration. Such a 
positive means is a facility that is installed in 
the pipeline system in order to prevent, under 
all circumstances, the section of pipeline be-
tween the sea chest valve and the inboard 
valve being filled with cargo. 

 
 

PART B EQUIPMENT 

Regulation 31 

Oil discharge monitoring and control system 

 
1 Subject to the provisions of paragraphs 4 

and 5 of regulation 3 of this Annex, oil tank-
ers of 150 gross tonnage and above shall be 
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eller mera ha ett övervaknings- och kontroll-
system för oljeutsläpp som är godkänt av ad-
ministrationen. 

2 När administrationen bedömer konstruk-
tionen av den oljehaltmätare som skall ingå i 
systemet, skall den beakta de specifikationer 
som organisationen rekommenderat.13 I sy-
stemet skall även ingå en registreringsanord-
ning som fortlöpande registrerar utsläppet i li-
ter per nautisk mil och den sammanlagda ut-
släppta mängden, eller oljehalten i utsläppet 
och utsläppshastigheten. I registreringen skall 
datum och tid för dessa utsläppsdata framgå, 
och de måste förvaras i minst tre år. Över-
vaknings- och kontrollsystemet skall träda i 
funktion så snart ett utsläpp görs i havet, och 
det skall vara konstruerat så att utsläpp av ol-
jehaltiga blandningar stoppas automatiskt om 
den momentana utsläppshastigheten av olja 
överskrider den som är tillåten enligt regel 34 
i denna bilaga. Om fel uppstår i övervak-
nings- och kontrollsystemet skall utsläppet 
avbrytas. Vid sådana fel får ett manuellt re-
servsystem användas, men det felaktiga sy-
stemet skall göras funktionsdugligt så fort 
som möjligt. Med tillåtelse från myndigheter-
na i hamnstaten får ett tankfartyg med fel i 
övervaknings- och kontrollsystemet genomfö-
ra en barlastresa innan det fortsätter till en re-
parationshamn. 

 
 
3 Övervaknings- och kontrollsystemet för 

oljeutsläpp skall utformas och installeras i en-
lighet med de riktlinjer och specifikationer 
för övervaknings- och kontrollsystem för ol-
jeutsläpp på oljetankfartyg som utvecklats av 
administrationen.14 Administrationen kan 
godta sådana specifika arrangemang som be-
skrivs i detalj i dessa riktlinjer och specifika-
tioner. 

4 Bruksanvisningarna för systemet skall 
stämma överens med den handbok för hand-
havande av systemet som är godkänd av ad-
ministrationen. Bruksanvisningarna skall gäl-
la både manuella och automatiska åtgärder, 
och deras syfte är säkerställa att olja inte vid 
något tillfälle släpps ut, utom när det sker i 
enlighet med de villkor som specificeras i re-
gel 34 i denna bilaga. 

 

equipped with an oil discharge monitoring 
and control system approved by the Admini-
stration. 

2 In considering the design of the oil con-
tent meter to be incorporated in the system, 
the Administration shall have regard to the 
specification recommended by the Organiza-
tion13. The system shall be fitted with a re-
cording device to provide a continuous re-
cord of the discharge in litres per nautical 
mile and total quantity discharged, or the oil 
content and rate of discharge. This record 
shall be identifiable as to time and date and 
shall be kept for at least three years. The oil 
discharge monitoring and control system 
shall come into operation when there is any 
discharge of effluent into the sea and shall be 
such as will ensure that any discharge of oily 
mixture is automatically stopped when the 
instantaneous rate of discharge of oil exceeds 
that permitted by regulation 34 of this An-
nex. Any failure of this monitoring and con-
trol system shall stop the discharge. In the 
event of failure of the oil discharge monitor-
ing and control system a manually operated 
alternative method may be used, but the de-
fective unit shall be made operable as soon as 
possible. Subject to allowance by the port 
State authority a tanker with a defective oil 
discharge monitoring and control system may 
undertake one ballast voyage before proceed-
ing to a repair port. 

3 The oil discharge monitoring and control 
system shall be designed and installed in 
compliance with the guidelines and specifica-
tions for oil discharge monitoring and control 
system for oil tankers developed by the Or-
ganization14. Administrations may accept 
such specific arrangements as detailed in the 
Guidelines and Specifications. 

 
4 Instructions as to the operation of the sys-

tem shall be in accordance with an opera-
tional manual approved by the Administra-
tion. They shall cover manual as well as 
automatic operations and shall be intended to 
ensure that at no time shall oil be discharged 
except in compliance with the conditions 
specified in regulation 34 of this Annex. 
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Regel 32 

Gränsskiktsmätare15 

Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 
150 eller mera skall, om annat inte följer av 
regel 3.4 och regel 3.5 i denna bilaga, ha en 
effektiv gränsskiktsmätare godkänd av admi-
nistrationen. Gränsskiktsmätaren skall göra 
det möjligt att snabbt och tillförlitligt faststäl-
la gränsskiktet mellan olja och vatten i slop-
tankar. Sådana mätare skall också finnas till-
gängliga för användning i andra tankar i vilka 
olja och vatten avskiljs och från vilka utsläpp 
direkt i havet är avsett att göras. 

 
Regel 33 

Krav om rengöring med råolja 

1 Varje råoljetankfartyg med en dödvikt av 
20 000 ton eller mera som levererats efter den 
1 juni 1982, enligt definition i regel 1.28.4, 
skall ha ett system för rengöring av lasttankar 
med råolja. Administrationen skall se till att 
systemet uppfyller kraven i denna regel inom 
ett år efter det att råoljetankfartyget första 
gången använts för transport av råolja eller, 
om detta inträffar senare, vid slutet av den 
tredje resan under vilken sådan råolja som är 
lämplig för rengöring med råolja transporte-
rats. 

2 Anordning för tankrengöring med råolja 
och tillhörande utrustning och arrangemang 
skall uppfylla de krav som administrationen 
ställer. Dessa krav skall innehålla åtminstone 
samtliga föreskrifter i de specifikationer för 
konstruktion, drift och övervakning av system 
för rengöring med råolja som antagits av or-
ganisationen.16 När ett fartyg, som inte enligt 
punkt 1 i denna regel behöver vara utrustat 
med ett system för tankrengöring med råolja, 
har ett sådant system, måste detta uppfylla 
säkerhetskraven i ovan nämnda specifikatio-
ner. 

3 System för tankrengöring med råolja som 
krävs enligt regel 18.7 i denna bilaga skall 
uppfylla kraven i denna regel. 

 
 
 
 

Regulation 32 

Oil/water interface detector15 

Subject to the provisions of paragraphs 4 
and 5 of regulation 3 of this Annex, oil tank-
ers of 150 gross tonnage and above shall be 
provided with effective oil/water interface 
detectors approved by the Administration for 
a rapid and accurate determination of the 
oil/water interface in slop tanks and shall be 
available for use in other tanks where the 
separation of oil and water is effected and 
from which it is intended to discharge efflu-
ent direct to the sea. 

 
Regulation 33 

Crude oil washing requirements 

1 Every crude oil tanker of 20,000 tonnes 
deadweight and above delivered after 
1 June 1982, as defined in regulation 1.28.4, 
shall be fitted with a cargo tank cleaning sys-
tem using crude oil washing. The Admini-
stration shall ensure that the system fully 
complies with the requirements of this regu-
lation within one year after the tanker was 
first engaged in the trade of carrying crude 
oil or by the end of the third voyage carrying 
crude oil suitable for crude oil washing, 
whichever occurs later. 

2 Crude oil washing installation and asso-
ciated equipment and arrangements shall 
comply with the requirements established by 
the Administration. Such requirements shall 
contain at least all the provisions of the 
Specifications for the Design, Operation and 
Control of Crude Oil Washing Systems 
adopted by the Organization16. When a ship 
is not required, in accordance with paragraph 
1 of this regulation to be, but is equipped 
with crude oil washing equipment, it shall 
comply with the safety aspects of the above-
mentioned Specifications. 

3 Every crude oil washing system required 
to be provided in accordance with regula-
tion 18.7 of this Annex shall comply with the 
requirements of this regulation. 
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DEL C ÖVERVAKNING AV OPERATIVA 
OLJEUTSLÄPP 

Regel 34 

Övervakning och kontroll av oljeutsläpp 

A. Utsläpp utanför specialområden 

1 Frånsett de undantag som nämns i regel 4 
i denna bilaga eller punkt 2 i denna regel, är 
alla utsläpp i havet av olja eller oljehaltiga 
blandningar från tankområdet i ett oljetank-
fartyg förbjudna, utom när vart och ett av föl-
jande villkor är uppfyllt: 

.1 tankfartyget befinner sig inte inom ett 
specialområde, 

.2 tankfartyget befinner sig över 50 nautiska 
mil från närmaste land, 

.3 tankfartyget är under gång, 

.4 den momentana utsläppshastigheten 
överskrider inte vid något tillfälle 30 liter olja 
per nautisk mil, 

.5 den totala mängden olja som släpps ut i 
havet överskrider inte 1/15 000 av den totala 
mängden av den last som oljeresten härrör 
från i fråga om tankfartyg som levererats den 
31 december 1979 eller tidigare, enligt defini-
tion i regel 1.28.1, eller 1/30 000 av den tota-
la mängden av den last som oljeresten härrör 
från i fråga om tankfartyg som levererats efter 
den 31 december 1979, enligt definition i re-
gel 1.28.2, och 

.6 tankfartyget har i drift ett system för 
övervakning och kontroll av oljeutsläpp, samt 
ett sådant sloptanksarrangemang som krävs 
enligt reglerna 29 och 31 i denna bilaga. 

2 Bestämmelserna i punkt 1 i denna regel 
gäller inte utsläpp som består av ren eller 
segregerad barlast. 

 
B. Utsläpp inom specialområden 

3 Frånsett undantagen i punkt 4 i denna re-
gel är alla utsläpp av olja eller oljehaltiga 
blandningar i havet från tankområdet i ett ol-
jetankfartyg som befinner sig inom ett speci-
alområde förbjudna.17 

4 Bestämmelserna i punkt 3 i denna regel 
gäller inte utsläpp som består av ren eller 
segregerad barlast. 

5 Bestämmelserna i denna regel utgör inget 

PART C CONTROL OF OPERATIONAL 
DISCHARGES OF OIL 

Regulation 34 

Control of discharge of oil 

A. Discharges outside special areas 

1 Subject to the provisions of regulation 4 
of this Annex and paragraph 2 of this regula-
tion, any discharge into the sea of oil or oily 
mixtures from the cargo area of an oil tanker, 
shall be prohibited except when all the fol-
lowing conditions are satisfied: 

.1 the tanker is not within a special area; 
 
.2 the tanker is more than 50 nautical miles 

from the nearest land; 
.3 the tanker is proceeding en route; 
.4 the instantaneous rate of discharge of oil 

content does not exceed 30 litres per nautical 
mile; 

.5 the total quantity of oil discharged into 
the sea does not exceed for tankers delivered 
on or before 31 December 1979, as defined 
in regulation 1.28.1, 1/15,000 of the total 
quantity of the particular cargo of which the 
residue formed a part, and for tankers deliv-
ered after 31 December 1979, as defined in 
regulation 1.28.2, 1/30,000 of the total quan-
tity of the particular cargo of which the resi-
due formed a part; and 

.6 the tanker has in operation an oil dis-
charge monitoring and control system and a 
slop tank arrangement as required by regula-
tions 29 and 31 of this Annex. 

2 The provisions of paragraph 1 of this 
regulation shall not apply to the discharge of 
clean or segregated ballast. 

 
B. Discharges in special areas 

3 Subject to the provisions of paragraph 4 
of this regulation, any discharge into the sea 
of oil or oily mixture from the cargo area of 
an oil tanker shall be prohibited while in a 
special area17. 

4 The provisions of paragraph 3 of this 
regulation shall not apply to the discharge of 
clean or segregated ballast. 

5 Nothing in this regulation shall prohibit a 
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hinder för att ett fartyg, vars resa bara delvis 
går genom ett specialområde, genomför ut-
släpp utanför sådana specialområden i enlig-
het med punkt 1 i denna regel. 

 
C. Krav för oljetankfartyg med en brutto-
dräktighet av under 150 

6 Oljetankfartyg med en bruttodräktighet 
under 150 omfattas inte av kraven i reglerna 
29, 31 och 32 i denna bilaga. På sådana fartyg 
skall den kontroll av oljeutsläpp som avses i 
denna regel genomföras så att oljan behålls 
ombord och all förorenad tankspolvätska 
lämnas till mottagningsanordningar. All olja 
och allt vatten som använts för rengöring och 
därefter lagrats i en uppsamlingstank skall 
lämnas till en mottagningsanordning, om inte 
fullgoda arrangemang har gjorts för att säker-
ställa att alla utsläpp i havet övervakas effek-
tivt så att bestämmelserna i denna regel efter-
levs. 

 
 

D. Allmänna krav 

7 Närhelst synliga spår av olja kan observe-
ras på eller under vattenytan i den omedelbara 
närheten av ett fartyg eller i dess kölvatten, 
skall fördragsstaternas regeringar, i den mån 
de rimligen är förmögna att göra så, med det 
snaraste undersöka fakta med relevans för 
frågan om bestämmelserna i denna regel har 
kränkts. Undersökningen skall särskilt omfat-
ta vind- och sjöförhållanden, fartygets färd-
väg och hastighet, andra möjliga källor till de 
synliga spåren i närheten och alla relevanta 
dokumenterade oljeutsläpp. 

 
 
8 Inga utsläpp i havet får innehålla kemika-

lier eller andra ämnen i mängder eller kon-
centrationer som innebär risker för den mari-
na miljön, eller sådana kemikalier eller andra 
ämnen som tillsatts i syfte att kringgå de vill-
kor för utsläpp som anges i denna regel. 

 
9 Sådana oljerester som inte kan släppas ut 

i havet i enlighet med punkterna 1 och 3 i 
denna regel skall behållas ombord för att 
lämnas till en mottagningsanordning. 

 

ship on a voyage only part of which is in a 
special area from discharging outside the 
special area in accordance with paragraph 1 
of this regulation. 

 
C. Requirements for oil tankers of less 
than 150 gross tonnage 

6 The requirements of regulations 29, 31 
and 32 of this Annex shall not apply to oil 
tankers of less than 150 gross tonnage, for 
which the control of discharge of oil under 
this regulation shall be effected by the reten-
tion of oil on board with subsequent dis-
charge of all contaminated washings to re-
ception facilities. The total quantity of oil 
and water used for washing and returned to a 
storage tank shall be discharged to reception 
facilities unless adequate arrangements are 
made to ensure that any effluent which is al-
lowed to be discharged into the sea is effec-
tively monitored to ensure that the provisions 
of this regulation are complied with. 

 
D. General requirements 

7 Whenever visible traces of oil are ob-
served on or below the surface of the water in 
the immediate vicinity of a ship or its wake, 
the Governments of Parties to the present 
Convention should, to the extent they are 
reasonably able to do so, promptly investi-
gate the facts bearing on the issue of whether 
there has been a violation of the provisions of 
this regulation. The investigation should in-
clude, in particular, the wind and sea condi-
tions, the track and speed of the ship, other 
possible sources of the visible traces in the 
vicinity, and any relevant oil discharge re-
cords. 

8 No discharge into the sea shall contain 
chemicals or other substances in quantities or 
concentrations which are hazardous to the 
marine environment or chemicals or other 
substances introduced for the purpose of cir-
cumventing the conditions of discharge 
specified in this regulation. 

9 The oil residues which cannot be dis-
charged into the sea in compliance with 
paragraphs 1 and 3 of this regulation shall be 
retained on board for subsequent discharge to 
reception facilities. 



 Nr 71  
  

 

 

748 

Regel 35 

Utförande av tankrengöring med råolja 

1 Ombord på oljetankfartyg som använder 
ett system för tankrengöring med råolja skall 
finnas en handbok18 som i detalj beskriver sy-
stemet och utrustningen samt specificerar 
hanteringsmetoderna. Handboken skall vara 
godkänd av administrationen, och den skall 
innehålla alla uppgifter som ingår i de speci-
fikationer som avses i regel 33.2 i denna bila-
ga. Om en sådan ändring genomförs som in-
verkar på systemet för tankrengöring med rå-
olja, skall handboken revideras i enlighet med 
detta. 

2 Tillräckligt många lasttankar skall rengö-
ras med råolja före varje barlastresa så att, 
med hänsyn till tankfartygets trafikmönster 
och förväntade väderleksförhållanden, bar-
lastvatten endast förs i lasttankar som har 
rengjorts med råolja. 

 
3 Tankrengöring skall utföras i enlighet 

med de hanteringsmetoder som beskrivs i den 
handbok som avses i punkt 1, om inte olje-
tankfartyget transporterar råolja som inte läm-
par sig för tankrengöring med råolja. 

 
Regel 36 

Oljedagbok II – Last- och barlastoperationer 

 
1 Oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 

minst 150 skall föra oljedagbok för last- och 
barlastoperationer, kallad oljedagbok II. Ol-
jedagbok II skall, vare sig den ingår i farty-
gets skeppsdagbok eller inte, vara utformad 
enligt bihang III till denna bilaga. 

 
2 Anteckning i oljedagbok II skall göras vid 

varje tillfälle och för varje tank när någon av 
följande åtgärder vidtas ombord på fartyget: 

 
 
.1 lastning av oljelast, 
.2 omdisponering ombord av oljelast under 

resa, 
.3 lossning av oljelast, 
.4 barlastning av lasttankar och särskilt av-

delade, rena barlasttankar, 

Regulation 35 

Crude oil washing operations 

1 Every oil tanker operating with crude oil 
washing systems shall be provided with an 
Operations and Equipment Manual detailing 
the system and equipment and specifying op-
erational procedures. Such a Manual shall be 
to the satisfaction of the Administration and 
shall contain all the information set out in the 
specifications referred to in paragraph 2 of 
regulation 33 of this Annex. If an alteration 
affecting the crude oil washing system is 
made, the Operations and Equipment Manual 
shall be revised accordingly18. 

2 With respect to the ballasting of cargo 
tanks, sufficient cargo tanks shall be crude 
oil washed prior to each ballast voyage in or-
der that, taking into account the tanker's trad-
ing pattern and expected weather conditions, 
ballast water is put only into cargo tanks 
which have been crude oil washed. 

3 Unless an oil tanker carries crude oil 
which is not suitable for crude oil washing, 
the oil tanker shall operate the crude oil 
washing system in accordance with the Op-
erations and Equipment Manual. 

 
Regulation 36 

Oil Record Book, Part II – Cargo/ballast  
operations 

1 Every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above shall be provided with an Oil Record 
Book Part II (Cargo/Ballast Operations). The 
Oil Record Book Part II, whether as a part of 
the ship's official logbook or otherwise, shall 
be in the Form specified in appendix III to 
this Annex. 

2 The Oil Record Book Part II shall be 
completed on each occasion, on a tank-to-
tank basis if appropriate, whenever any of the 
following cargo/ballast operations take place 
in the ship: 

.1 loading of oil cargo; 

.2 internal transfer of oil cargo during voy-
age; 

.3 unloading of oil cargo; 

.4 ballasting of cargo tanks and dedicated 
clean ballast tanks; 
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.5 rengöring av lasttankar inklusive rengö-
ring med råolja, 

.6 utsläpp av barlast med undantag för ut-
släpp från segregerade barlasttankar, 

.7 utsläpp av vatten från sloptankar, 

.8 stängning av berörda ventiler och liknan-
de anordningar när utsläpp från sloptankar 
avslutats, 

.9 stängning av ventiler för avskiljning av 
särskilt avdelade, rena barlasttankar från last- 
och strippingledningar, och 

 
.10 bortskaffande av oljerester. 
3 För sådana oljetankfartyg som avses i re-

gel 34.6 i denna bilaga skall den totala mäng-
den olja och vatten som används för rengö-
ring och överförs till en uppsamlingstank an-
tecknas i oljedagbok II. 

4 I fall av sådant utsläpp av olja eller olje-
haltiga blandningar som avses i regel 4 i den-
na bilaga eller i fall av oavsiktligt eller annat 
exceptionellt utsläpp av olja som inte utesluts 
i nämnda regel, skall omständigheterna kring 
och skälen för utsläppet redovisas i oljedag-
bok II. 

 
5 Varje åtgärd som beskrivs i punkt 2 i 

denna regel skall utan dröjsmål redovisas 
fullständigt i oljedagbok II så att alla uppgif-
ter i oljedagboken som hänför sig till åtgärden 
i fråga fylls i. Efter avslutad åtgärd skall gjor-
da anteckning i dagboken undertecknas av 
den befälsperson eller de befälspersoner som 
haft ansvar för operationen i fråga, och varje 
avslutad sida skall undertecknas av fartygets 
befälhavare. Anteckningar i oljedagbok II 
skall göras åtminstone på engelska, franska 
eller spanska. Om anteckningar i certifikatet 
även görs på ett officiellt nationellt språk i 
den stat vars flagga fartyget har rätt att föra, 
skall sådana anteckningar ges företräde i fall 
av tvist eller oklarhet. 

6 Om fel uppstår på övervaknings- och kon-
trollsystemet för oljeutsläpp, skall detta note-
ras i oljedagbok II. 

7 Oljedagboken skall förvaras så att den är 
lätt tillgänglig för inspektion vid alla skäliga 
tidpunkter. Utom i fråga om obemannade far-
tyg som bogseras, skall den förvaras ombord 
på fartyget. Den måste bevaras i minst tre år 
efter att den sista anteckningen införts. 

 

.5 cleaning of cargo tanks including crude 
oil washing; 

.6 discharge of ballast except from segre-
gated ballast tanks; 

.7 discharge of water from slop tanks; 

.8 closing of all applicable valves or similar 
devices after slop tank discharge operations; 

 
.9 closing of valves necessary for isolation 

of dedicated clean ballast tanks from cargo 
and stripping lines after slop tank discharge 
operations; and 

.10 disposal of residues. 
3 For oil tankers referred to in regulation 

34.6 of this Annex, the total quantity of oil 
and water used for washing and returned to a 
storage tank shall be recorded in the Oil Re-
cord Book Part II. 

4 In the event of such discharge of oil or 
oily mixture as is referred to in regulation 4 
of this Annex or in the event of accidental or 
other exceptional discharge of oil not ex-
cepted by that regulation, a statement shall be 
made in the Oil Record Book Part II of the 
circumstances of, and the reasons for, the 
discharge. 

5 Each operation described in paragraph 2 
of this regulation shall be fully recorded 
without delay in the Oil Record Book Part II 
so that all entries in the book appropriate to 
that operation are completed. Each com-
pleted operation shall be signed by the officer 
or officers in charge of the operations con-
cerned and each completed page shall be 
signed by the master of ship. The entries in 
the Oil Record Book Part II shall be at least 
in English, French or Spanish. Where entries 
in an official language of the State whose 
flag the ship is entitled to fly are also used, 
this shall prevail in case of dispute or dis-
crepancy. 

 
6 Any failure of the oil discharge monitor-

ing and control system shall be noted in the 
Oil Record Book Part II. 

7 The Oil Record Book shall be kept in 
such a place as to be readily available for in-
spection at all reasonable times and, except 
in the case of unmanned ships under tow, 
shall be kept on board the ship. It shall be 
preserved for a period of three years after the 
last entry has been made. 
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8 Behörig regeringsmyndighet i en för-
dragsstat får inspektera oljedagbok II på varje 
fartyg som omfattas av denna bilaga medan 
fartyget befinner sig i en hamn eller utsjöter-
minal i staten i fråga. Myndigheten kan dess-
utom göra en kopia av vilken som helst an-
teckning i oljedagboken, och har rätt att kräva 
att fartygets befälhavare intygar riktigheten 
av kopian. Varje sådan kopia av en anteck-
ning i oljedagbok II för ett fartyg, vars riktig-
het intygats av fartygets befälhavare, skall vid 
rättslig behandling godkännas som bevisma-
terial i fråga om de uppgifter som nämns i an-
teckningen. När en behörig myndighet in-
spekterar oljedagbok II och tar en kopia enligt 
denna punkt, skall detta ske så snabbt som 
möjligt, så att fartyget inte fördröjs oskäligt. 

 
 
9 För oljetankfartyg med en bruttodräktig-

het under 150, vars drift sker i enlighet med 
regel 34.6 i denna bilaga, skall administratio-
nen utveckla en lämplig oljedagbok. 

 
 
 

KAPITEL 5 – FÖREBYGGANDE AV 
FÖRORENING VID OLJEOLYCKA 

 
Regel 37 

Fartygsplan vid oljeförorening 

1 Varje oljetankfartyg med en bruttodräk-
tighet av minst 150, och varje annat fartyg 
med en bruttodräktighet av minst 400, skall 
ombord ha en av administrationen godkänd 
fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförore-
ning. 

2 Fartygsplanen skall upprättas enligt de 
riktlinjer19 som administrationen utarbetat, 
och den skall vara skriven på det arbetsspråk 
som används av befälhavaren och det övriga 
befälet ombord. Planen skall åtminstone in-
nehålla: 

.1 rutiner, grundade på riktlinjer20 utarbeta-
de av organisationen, som befälhavaren och 
andra personer som för befäl över fartyget 
skall följa vid rapportering av oljeutsläpp i 
enlighet med föreskrifterna i artikel 8 och 
protokoll I i konventionen, 

8 The competent authority of the Govern-
ment of a Party to the Convention may in-
spect the Oil Record Book Part II on board 
any ship to which this Annex applies while 
the ship is in its port or offshore terminals 
and may make a copy of any entry in that 
book and may require the master of the ship 
to certify that the copy is a true copy of such 
entry. Any copy so made which has been cer-
tified by the master of the ship as a true copy 
of an entry in the ship's Oil Record Book Part 
II shall be made admissible in any judicial 
proceedings as evidence of the facts stated in 
the entry. The inspection of an Oil Record 
Book Part II and the taking of a certified 
copy by the competent authority under this 
paragraph shall be performed as expedi-
tiously as possible without causing the ship 
to be unduly delayed. 

9 For oil tankers of less than 150 gross ton-
nage operating in accordance with regula-
tion 34.6 of this Annex, an appropriate Oil 
Record Book should be developed by the 
Administration. 

 
 

CHAPTER 5 – PREVENTION OF  
POLLUTION ARISING FROM AN OIL 

POLLUTION INCIDENT 

Regulation 37 

Shipboard oil pollution emergency plan 

1 Every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above and every ship other than an oil tanker 
of 400 gross tonnage and above shall carry 
on board a shipboard oil pollution emergency 
plan approved by the Administration. 

 
2 Such a plan shall be prepared based on 

guidelines developed by the Organization 
and written in the working language of the 
master and officers. The plan shall consist at 
least of19: 

 
.1 the procedure to be followed by the mas-

ter or other persons having charge of the ship 
to report an oil pollution incident, as required 
in article 8 and Protocol I of the present Con-
vention, based on the guidelines developed 
by the Organization20; 
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.2 en förteckning över myndigheter eller 
personer som skall underrättas i händelse av 
ett oljeutsläpp, 

.3 detaljerade anvisningar om de åtgärder 
som de ombordvarande omedelbart skall vid-
ta för att begränsa eller reglera oljeutsläppet, 
och 

.4 anvisningar om rutiner och en samlings-
plats på fartyget för samordning av åtgärder-
na ombord med nationella och lokala myn-
digheters insatser för att bekämpa utsläppet. 

3 I fråga om fartyg som även omfattas av 
regel 17 i annex II till konventionen, kan den 
fartygsplan som avses i denna regel kombine-
ras med den fartygsplan för nödåtgärder vid 
förorening orsakad av skadliga flytande äm-
nen som krävs enligt regel 17 i annex II till 
konventionen. Den kombinerade planen skall 
kallas ”Fartygsplan för nödåtgärder vid marin 
förorening”. 

4 Oljetankfartyg med en dödvikt av 5 000 
ton eller mera skall ha snabb tillgång till 
landbaserade, datoriserade program för be-
räkning av skadestabilitet och resterande 
strukturell styrka. 

 
 
 
 
KAPITEL 6 – MOTTAGNINGSANORD-

NINGAR 

Regel 38 

Mottagningsanordningar 

A. Mottagningsanordningar utanför speci-
alområden 

1 Regeringarna i fördragsstaterna ansvarar 
för att terminaler för lastning av olja, repara-
tionshamnar och övriga hamnar där fartyg har 
oljehaltiga rester som skall lämnas i land, ut-
rustas med fullgoda anordningar för mottag-
ning av sådana rester och oljehaltiga bland-
ningar från oljetankfartyg och andra fartyg. 
Mottagningsanordningarna skall ha en till-
räcklig kapacitet21 för att kunna betjäna alla 
fartyg som anlitar dem utan oskäligt dröjsmål. 

2 Mottagningsanordningar enligt punkt 1 i 
denna regel skall finnas i 

 

.2 the list of authorities or persons to be 
contacted in the event of an oil pollution in-
cident; 

.3 a detailed description of the action to be 
taken immediately by persons on board to re-
duce or control the discharge of oil following 
the incident; and 

.4 the procedures and point of contact on 
the ship for co-ordinating shipboard action 
with national and local authorities in combat-
ing the pollution. 

3 In the case of ships to which regulation 
17 of Annex II of the present Convention 
also apply, such a plan may be combined 
with the shipboard marine pollution emer-
gency plan for noxious liquid substances re-
quired under regulation 17 of Annex II of the 
present Convention. In this case, the title of 
such a plan shall be “Shipboard marine pollu-
tion emergency plan”. 

4 All oil tankers of 5,000 tons deadweight 
or more shall have prompt access to comput-
erized, shore-based damage stability and re-
sidual structural strength calculation pro-
grams. 

 
 
 
 

CHAPTER 6 – RECEPTION FACILITIES 

 
Regulation 38 

Reception facilities 

A. Reception facilities outside special areas 

 
1 The Government of each Party to the pre-

sent Convention undertakes to ensure the 
provision at oil loading terminals, repair 
ports, and in other ports in which ships have 
oily residues to discharge, of facilities for the 
reception of such residues and oily mixtures 
as remain from oil tankers and other ships 
adequate to meet the needs of the ships using 
them without causing undue delay to ships21. 

 
2 Reception facilities in accordance with 

paragraph 1 of this regulation shall be pro-
vided in: 
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.1 alla hamnar och terminaler där råolja las-
tas i oljetankfartyg som omedelbart före sin 
ankomst genomfört en barlastresa som varat 
högst 72 timmar eller som varit högst 1 200 
nautiska mil lång, 

.2 alla hamnar och terminaler där annan ol-
jelast än råolja i bulk lastas i större kvantiteter 
än 1 000 ton per dag, 

.3 alla hamnar där det finns reparationsvarv 
eller anordningar för tankrengöring, 

.4 alla hamnar och terminaler som betjänar 
fartyg utrustade med en eller flera sludgetan-
kar i enlighet med regel 12 i denna bilaga, 

.5 alla hamnar, i fråga om mottagning av ol-
jehaltigt länsvatten och andra rester som inte 
kan släppas ut i enlighet med regel 15 i denna 
bilaga, och 

.6 alla lasthamnar för bulklast, i fråga om 
sådana oljehaltiga rester från kombinations-
fartyg som inte kan släppas ut i enlighet med 
regel 34 i denna bilaga. 

3 Mottagningsanordningarnas kapacitet 
skall uppfylla följande krav: 

.1 Terminaler för lastning av råolja skall ha 
mottagningsanordningar med tillräcklig kapa-
citet för att ta mot olja och oljehaltiga bland-
ningar, som inte kan släppas ut i enlighet med 
regel 34.1 i denna bilaga, från oljetankfartyg i 
sådan trafik som avses i punkt 2.1 i denna re-
gel. 

.2 De lasthamnar och lastterminaler som 
avses i punkt 2.2 i denna regel skall ha mot-
tagningsanordningar med tillräcklig kapacitet 
för att ta mot olja och oljehaltiga blandningar 
som inte kan släppas ut i enlighet med regel 
34.1 i denna bilaga från oljetankfartyg som 
tar annan oljelast än råolja i bulk. 

 
.3 Alla hamnar där det finns reparationsvarv 

för fartyg eller anordningar för tankrengöring 
skall vara utrustade med anordningar med 
tillräcklig kapacitet för mottagning av alla ol-
jehaltiga blandningar som finns ombord på 
fartyg som skall betjänas på sådana varv och 
anläggningar. 

.4 Alla sådana mottagningsanordningar i 
hamnar och terminaler som avses i punkt 2.4 i 
denna regel skall ha tillräcklig kapacitet för 
att ta mot alla rester som behållits ombord på 
fartyg i enlighet med regel 12 i denna bilaga 
från alla sådana fartyg som rimligen kan vän-
tas besöka aktuella hamnar och terminaler. 

.1 all ports and terminals in which crude oil 
is loaded into oil tankers where such tankers 
have immediately prior to arrival completed 
a ballast voyage of not more than 72 hours or 
not more than 1,200 nautical miles; 

.2 all ports and terminals in which oil other 
than crude oil in bulk is loaded at an average 
quantity of more than 1,000 tonnes per day; 

.3 all ports having ship repair yards or tank 
cleaning facilities; 

.4 all ports and terminals which handle 
ships provided with the sludge tank(s) re-
quired by regulation 12 of this Annex; 

.5 all ports in respect of oily bilge waters 
and other residues, which cannot be dis-
charged in accordance with regulation 15 of 
this Annex; and 

.6 all loading ports for bulk cargoes in re-
spect of oil residues from combination carri-
ers which cannot be discharged in accor-
dance with regulation 34 of this Annex. 

3 The capacity for the reception facilities 
shall be as follows: 

.1 Crude oil loading terminals shall have 
sufficient reception facilities to receive oil 
and oily mixtures which cannot be dis-
charged in accordance with the provisions of 
regulation 34.1 of this Annex from all oil 
tankers on voyages as described in paragraph 
2.1 of this regulation. 

.2 Loading ports and terminals referred to 
in paragraph 2.2 of this regulation shall have 
sufficient reception facilities to receive oil 
and oily mixtures which cannot be dis-
charged in accordance with the provisions of 
regulation 34.1 of this Annex from oil tank-
ers which load oil other than crude oil in 
bulk. 

.3 All ports having ship repair yards or tank 
cleaning facilities shall have sufficient recep-
tion facilities to receive all residues and oily 
mixtures which remain on board for disposal 
from ships prior to entering such yards or fa-
cilities. 

 
.4 All facilities provided in ports and ter-

minals under paragraph 2.4 of this regulation 
shall be sufficient to receive all residues re-
tained according to regulation 12 of this An-
nex from all ships that may reasonably be 
expected to call at such ports and terminals. 
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.5 Alla sådana mottagningsanordningar i 
hamnar och terminaler som krävs enligt den-
na regel skall ha tillräcklig kapacitet för att ta 
mot oljehaltigt länsvatten och andra rester 
vilka inte kan släppas ut i enlighet med regel 
15 i denna bilaga. 

.6 Mottagningsanordningar i lasthamnar för 
bulklast skall beakta särskilda problem i sam-
band med kombinationsfartyg, i förekom-
mande fall. 

 
 

B. Mottagningsanordningar inom special-
områden 

4 Regeringen i en fördragsstat, vars kustlin-
je gränsar mot ett specialområde, skall säker-
ställa att alla lastterminaler och reparations-
hamnar inom specialområdet är utrustade 
med fullgoda anordningar för mottagning och 
behandling av all förorenad barlast och tank-
spolvätska från oljetankfartyg. Dessutom 
skall alla hamnar inom specialområdet vara 
utrustade med fullgoda22 mottagningsanord-
ningar för andra rester och oljehaltiga bland-
ningar från alla fartyg. Mottagningsanord-
ningarna skall ha en tillräcklig kapacitet för 
att kunna betjäna alla fartyg som anlitar dem 
utan oskäligt dröjsmål. 

5 Regeringen i en sådan fördragsstat som 
under sin jurisdiktion har inlopp till grunda 
havsvägar, vilka kan medföra behov att mins-
ka djupgåendet genom utsläpp av barlast, 
skall säkerställa tillgången till sådana anord-
ningar som avses i punkt 4 i denna regel, med 
förbehåll att fartyg som måste släppa ut slop 
eller förorenad barlast kan bli en aning för-
dröjda. 

 
6 I fråga om Rödahavsområdet, Gulfområ-

det, Adenvikenområdet och Omanområdet i 
Arabiska havet skall följande föreskrifter 
iakttas: 

.1 Alla berörda parter skall underrätta om 
åtgärder som de skridit till för att genomföra 
bestämmelserna i punkterna 4 och 5 i denna 
regel. När organisationen mottagit tillräckliga 
sådana underrättelser, skall den fastställa ett 
datum när bestämmelserna i reglerna 15 och 
34 i denna bilaga skall börja tillämpas på om-
rådet i fråga. Organisationen skall informera 
alla parter om detta datum minst tolv månader 

.5 All facilities provided in ports and ter-
minals under this regulation shall be suffi-
cient to receive oily bilge waters and other 
residues which cannot be discharged in ac-
cordance with regulation 15 of this Annex. 

 
.6 The facilities provided in loading ports 

for bulk cargoes shall take into account the 
special problems of combination carriers as 
appropriate. 

 
 

B. Reception facilities within special areas 

 
4 The Government of each Party to the pre-

sent Convention the coastline of which bor-
ders on any given special area shall ensure 
that all oil loading terminals and repair ports 
within the special area are provided with fa-
cilities adequate for the reception and treat-
ment of all the dirty ballast and tank washing 
water from oil tankers. In addition all ports 
within the special area shall be provided with 
adequate reception facilities for other resi-
dues and oily mixtures from all ships. Such 
facilities shall have adequate capacity to 
meet the needs of the ships using them with-
out causing undue delay22. 

5 The Government of each Party to the pre-
sent Convention having under its jurisdiction 
entrances to seawater courses with low depth 
contour which might require a reduction of 
draught by the discharge of ballast shall en-
sure the provision of the facilities referred to 
in paragraph 4 of this regulation but with the 
proviso that ships required to discharge slops 
or dirty ballast could be subject to some de-
lay. 

6 With regard to the Red Sea area, Gulfs 
area, Gulf of Aden area and Oman area of the 
Arabian Sea: 

 
.1 Each Party concerned shall notify the 

Organization of the measures taken pursuant 
to provisions of paragraphs 4 and 5 of this 
regulation. Upon receipt of sufficient notifi-
cations the Organization shall establish a date 
from which the discharge requirements of 
regulations 15 and 34 of this Annex in re-
spect of the area in question shall take effect. 
The Organization shall notify all Parties of 
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före datumet i fråga.
 
.2 Från det datum konventionen trädde i 

kraft till det datum som fastställts enligt ovan, 
skall fartyg som trafikerar specialområdet i 
fråga uppfylla kraven i reglerna 15 och 34 i 
denna bilaga avseende utsläpp utanför speci-
alområden. 

.3 Efter datumet i fråga skall oljetankfartyg 
som lastas i sådana hamnar i specialområdet 
som ännu inte kan erbjuda de anordningar 
som avses här, helt uppfylla kraven i reglerna 
15 och 34 i denna bilaga avseende utsläpp 
inom specialområden. Emellertid skall olje-
tankfartyg som anländer till ett sådant område 
för att ta last, göra sitt yttersta för att bara ha 
ren barlast ombord. 

 
.4 Efter det datum när kraven träder i kraft 

för specialområdet i fråga, skall en part un-
derrätta organisationen, som skall ge informa-
tionen vidare till berörda parter, i fall när an-
ordningarna påstås vara otillräckliga. 

 
.5 Åtminstone de mottagningsanordningar 

som föreskrivs i punkterna 1, 2 och 3 i denna 
regel måste finnas tillgängliga senast ett år ef-
ter att konventionen trätt i kraft. 

 
7 Oavsett vad som föreskrivs i punkterna 4, 

5 och 6 i denna regel, tillämpas följande be-
stämmelser i fråga om Antarktisområdet: 

.1 Regeringarna i alla sådana fördragsstater 
från vars hamnar fartyg avgår på väg till Ant-
arktisområdet eller till vars hamnar fartyg an-
länder från Antarktisområdet skall skrida till 
åtgärder för att säkerställa tillgången på full-
goda anordningar för mottagning av all slud-
ge, all förorenad barlast, allt tankspolvatten 
och alla andra oljehaltiga rester och bland-
ningar från alla sådana tankfartyg, utan att or-
saka oskäligt dröjsmål och med beaktande av 
behoven hos de fartyg som anlitar anordning-
arna. 

.2 Regeringen i en fördragsstat skall säker-
ställa att alla fartyg som har rätt att föra dess 
flagga, när de anlöper Antarktisområdet, är 
utrustade med en eller flera tankar med till-
räcklig kapacitet för att bevara all sludge och 
förorenad barlast, allt tankspolvatten och alla 
andra oljiga rester och blandningar ombord 
medan de befinner sig i området, och att de 

the date so established no less than twelve 
months in advance of that date. 

.2 During the period between the entry into 
force of the present Convention and the date 
so established, ships while navigating in the 
special area shall comply with the require-
ments of regulations 15 and 34 of this Annex 
as regards discharges outside special areas. 

.3 After such date oil tankers loading in 
ports in these special areas where such facili-
ties are not yet available shall also fully 
comply with the requirements of regulations 
15 and 34 of this Annex as regards dis-
charges within special areas. However, oil 
tankers entering these special areas for the 
purpose of loading shall make every effort to 
enter the area with only clean ballast on 
board. 

.4 After the date on which the requirements 
for the special area in question take effect, 
each Party shall notify the Organization for 
transmission to the Parties concerned of all 
cases where the facilities are alleged to be in-
adequate. 

.5 At least the reception facilities as pre-
scribed in paragraphs 1, 2 and 3 of this regu-
lation shall be provided one year after the 
date of entry into force of the present Con-
vention. 

7 Notwithstanding paragraphs 4, 5 and 6 of 
this regulation, the following rules apply to 
the Antarctic area: 

.1 The Government of each Party to the 
present Convention at whose ports ships de-
part en route to or arrive from the Antarctic 
area undertakes to ensure that as soon as 
practicable adequate facilities are provided 
for the reception of all sludge, dirty ballast, 
tank washing water, and other oily residues 
and mixtures from all ships, without causing 
undue delay, and according to the needs of 
the ships using them. 

 
 
.2 The Government of each Party to the 

present Convention shall ensure that all ships 
entitled to fly its flag, before entering the 
Antarctic area, are fitted with a tank or tanks 
of sufficient capacity on board for the reten-
tion of all sludge, dirty ballast, tank washing 
water and other oily residues and mixtures 
while operating in the area and have con-
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har planerat åtgärder för att lämna sådant ol-
jehaltigt avfall till mottagningsanordningar 
efter att de lämnat området. 

 
C. Allmänna krav 

8 Varje part i konventionen är skyldig att 
underrätta organisationen i fall när de anord-
ningar som tillhandahålls i enlighet med den-
na regel påstås vara otillräcklig. Organisatio-
nen skall ge informationen vidare till berörde 
parter, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAPITEL 7 – SÄRSKILDA BESTÄM-

MELSER FÖR FASTA OCH FLYTANDE 
PLATTFORMAR 

Regel 39 

Särskilda bestämmelser för fasta och flytande 
plattformar 

1 Denna regel gäller fasta och flytande 
plattformar inklusive borrplattformar, flytan-
de produktions-, lagrings- och avlastningsen-
heter (FPSO) som används för produktion 
och förvaring av olja, och flytande lagrings-
enheter (FSU) som används för lagring av 
olja. 

2 Fasta och flytande borrplattformar, som 
används för utforskning, utvinning och där-
med förenad, icke landbaserad bearbetning av 
havsbottnens mineraltillgångar samt andra 
plattformar, skall uppfylla de föreskrifter i 
denna bilaga som gäller fartyg med en brutto-
dräktighet av minst 400 och som inte är olje-
tankfartyg, med undantag av 

.1 att de i så stor utsträckning som möjligt 
skall ha den utrustning som krävs i reglerna 
12 och 14 i denna bilaga, 

.2 att de skall föra bok över alla åtgärder 
som medför utsläpp av olja eller oljehaltiga 
blandningar enligt en modell godkänd av ad-
ministrationen, och 

cluded arrangements to discharge such oily 
residues at a reception facility after leaving 
the area. 

 
C. General requirements 

8 Each Party shall notify the Organization 
for transmission to the Parties concerned of 
all cases where the facilities provided under 
this regulation are alleged to be inadequate. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHAPTER 7 – SPECIAL REQUIRE-
MENTS FOR FIXED OR FLOATING 

PLATFORMS 

Regulation 39 

Special requirements for fixed or floating 
platforms 

1 This regulation applies to fixed or float-
ing platforms including drilling rigs, floating 
production, storage and offloading facilities 
(FPSOs) used for the offshore production and 
storage of oil, and floating storage units 
(FSUs) used for the offshore storage of pro-
duced oil. 

2 Fixed or floating platforms when en-
gaged in the exploration, exploitation and as-
sociated offshore processing of sea-bed min-
eral resources and other platforms shall com-
ply with the requirements of this Annex ap-
plicable to ships of 400 gross tonnage and 
above other than oil tankers, except that: 

 
.1 they shall be equipped as far as practica-

ble with the installations required in regula-
tions 12 and 14 of this Annex; 

.2 they shall keep a record of all operations 
involving oil or oily mixture discharges, in a 
form approved by the Administration; and 
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.3 att de, om annat inte följer av regel 4 i 
denna bilaga, inte får släppa ut olja eller olje-
haltiga blandningar, utom när oljeinnehållet i 
utflödet utan utspädning är högst 15 ppm. 

 
3 När administrationen verifierar att platt-

formar som används som FPSO eller FSU 
uppfyller kraven i denna bilaga, skall den 
jämsides med kraven i punkt 2 i denna regel 
beakta de riktlinjer23 som organisationen 
sammanställt. 
 

.3 subject to the provisions of regulation 4 
of this Annex, the discharge into the sea of 
oil or oily mixture shall be prohibited except 
when the oil content of the discharge without 
dilution does not exceed 15 parts per million. 

3 In verifying compliance with this Annex 
in relation to platforms configured as FPSOs 
or FSUs, in addition to the requirements of 
paragraph 2, Administrations should take ac-
count of the Guidelines developed by the Or-
ganization23. 
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BIHANG TILL BILAGA I 
Bihang I  Förteckning över oljor 
Bihang II  Formulär för IOPP-certifikat med bilagor 
Bihang III  Formulär för oljedagbok 
 
 
BIHANG I 

FÖRTECKNING ÖVER OLJOR24 

Asfaltlösningar Bensinkomponenter 
Basoljor Akrylatbränsle 
Basämne för oxiderad asfalt Reformat 
Direktdestillatets återstod Polymerisatbränsle 
  
  
 Bensin 
 Naturlig lättbensin 
Oljor  
Klarad olja Motorbensin 
Råolja Flygbensin 
Blandningar innehållande råolja Direktdestillat 
Dieselbrännolja Lys- och eldningsfotogen 
Eldningsolja nr 4 Eldningsolja nr 1-D 
Eldningsolja nr 5 Eldningsolja nr 2 
Eldningsolja nr 6 Eldningsolja nr 2-D 
Återstodsolja  
Vägolja  
Transformatorolja Flygfotogen - Jetbränslen 
Aromatbasolja (exklusive vegetabiliska ol-
jor) 

Jet-1 (flygfotogen) 

Smörjoljor och basoljor för smörjmedel Jet-5 (flygfotogen, tung 
Mineralolja Turbinbränsle 
Motorolja Fotogen 
Metallbearbetningsolja Saknas Jet 3,4, Mineralterpentin 
Spindelolja  
Turbinolja  
  
  
Destillat  
Direktdestillat  
Toppad råolja Nafta (råbensin) 
 Lösningsmedel 
 Processnafta 
 Extraktionsbensin 
Mellandestillat, gasolja  
Krackad  
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BIHANG II 

FORMULÄR FÖR IOPP-CERTIFIKAT MED BILAGOR 
 

INTERNATIONELLT OLJESKYDDSCERTIFIKAT 
 

Märk: Detta certifikat skall kompletteras med en beskrivning av fartygets konstruktion och 
utrustning.) 

 

Utfärdat enligt föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till konventionen, i gällande ly-
delse (nedan konventionen) enligt bemyndigande av regeringen i ............................................. 

(landets fullständiga namn) ......................................................................................................... 

Detta certifikat har utfärdats av ................................................................................................... 

(fullständigt namn på behörig person eller organisation bemyndigad enligt föreskrifter-
na i konventionen) 

Uppgifter om fartyget25 

Fartygets namn............................................................................................................................. 

Registreringsnummer eller signalbokstäver................................................................................. 

Registreringsort............................................................................................................................ 

Bruttodräktighet ........................................................................................................................... 

Dödvikt (ton)26 ............................................................................................................................. 

IMO-nummer27 ............................................................................................................................ 
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Fartygets typ28: 

Oljetankfartyg 

Fartyg som inte är ett oljetankfartyg men som har lasttankar på vilka regel 2.2 i bilaga 
I till konventionen skall tillämpas 

Fartyg som inte är av ovan nämnt slag 

HÄRMED INTYGAS 

1. att fartyget har besiktigats enligt regel 4 i bilaga I till konventionen, och 
2. att besiktningen visar att fartygets konstruktiva delar, utrustning, anordningar, 

arrangemang och byggnadsmaterial och deras skick i alla avseenden kan god-
tas, och att fartyget uppfyller tillämpliga krav i annex I till konventionen. 

Detta certifikat gäller till den ..................................................... 29 

under förutsättning att fartyget undergår besiktningar i enlighet med regel 6 i bilaga I 
till konventionen. 

Datum för slutförande av den besiktning på vilken detta certifikat baserar sig 
(dd/mm/åååå): ………… 

Utfärdat i .......................................................... 

(ort där certifikatet utfärdats) 

............................. ............................................................ 

(datum) (underskrift av bemyndigad tjänsteman som utfärdat certifika-
tet) 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
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PÅTECKNING FÖR ÅRLIGA BESIKTNINGAR OCH MELLANBESIKTNINGAR 

HÄRMED INTYGAS att fartyget vid besiktning i enlighet med regel 6 i bilaga I till konven-
tionen befunnits uppfylla tillämpliga föreskrifter i konventionen: 

 

Årlig besiktning:  Underskrift ....................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning30/Mellanbesiktning30: Underskrift ....................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning30/Mellanbesiktning30: Underskrift ....................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning:  Underskrift ....................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
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PÅTECKNING FÖR ÅRLIG BESIKTNING/MELLANBESIKTNINGI ENLIGHET 

MED REGEL 10.8.3 

HÄRMED INTYGAS att fartyget vid årliga besiktning/mellanbesiktning31 i enlighet med re-
gel 10.8.3 i bilaga I till konventionen befunnits uppfylla tillämpliga föreskrifter i konventio-
nen: 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå..................................................  

 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 

PÅTECKNING FÖR FÖRLÄNGNING AV CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID 
I FALL DÄR GILTIGHETSTIDEN ÄR UNDER 5 ÅR OCH REGEL 10.3 TILLÄMPAS 
 
Fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i konventionen, och detta certifikat skall i enlighet 
med regel 10.8.3 i bilaga II till konventionen var giltigt till den …………….. . 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 

Ort................................................................................  
 

Datum… dd/mm/åååå..................................................  
 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 

 

PÅTECKNING FÖR FÖRLÄNGNING EFTER FÖRNYAD BESIKTNING 
I FALL DÄR REGEL 10.4 TILLÄMPAS 

 
Fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i konventionen, och detta certifikat skall i enlighet 
med regel 10.4 i bilaga II till konventionen var giltigt till den …………….. . 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 

Ort................................................................................  
 

Datum… dd/mm/åååå..................................................  
 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
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PÅTECKNING FÖR FÖRLÄNGNING AV CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID 
TILLS FARTYGET ANLÄNDER TILL BESIKTNINGSHAMN 

ELLER FÖR EN KORT FRIST 
I FALL DÄR REGEL 10.5 ELLER 10.6 TILLÄMPAS 

 
Detta certifikat skall, i enlighet med regel 10.5 eller 10.632 i bilaga II till konventionen, godtas 
Som giltigt till den …………… . 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort ...............................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå..................................................  

 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 
 

PÅTECKNING FÖR ÄNDRING AV ÅRSDAGI FALL DÄR REGEL 10.8 TILLÄM-
PAS 

 
I enlighet med regel 10.8 i bilaga II till konventionen, är den nya årsdagen …………………… 
 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå..................................................  

 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
I enlighet med regel 10.8 i bilaga II till konventionen, är den nya årsdagen …………………… 
 
 

Underskrift...................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå..................................................  

 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
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APPENDIX I 

LIST OF OILS24 

Asphalt solutions Gasoline blending stocks 
Blending stocks Alkylates – fuel 
Roofers flux Reformates 
Straight run residue Polymer – fuel 
  
  
  
 Gasolines 
Oils Casinghead (natural) 
Clarified Automotive 
Crude oil Aviation 
Mixtures containing crude oil Straight run 
Diesel oil Fuel oil no. 1 (kerosene) 
Fuel oil no. 4 Fuel oil no. 1-D 
Fuel oil no. 5 Fuel oil no. 2 
Fuel oil no. 6 Fuel oil no. 2-D 
Residual fuel oil  
Road oil  
Transformer oil Jet fuels 
Aromatic oil (excluding vegetable oil) JP-1 (kerosene) 
Lubricating oils and blending stocks JP-3 
Mineral oil JP-4 
Motor oil JP-5 (kerosene, heavy) 
Penetrating oil Turbo fuel 
Spindle oil Kerosene 
Turbine oil Mineral spirit 
  
  
Distillates  
Straight run  
Flashed feed stocks Naphtha 
 Solvent 
 Petroleum 
Gas oil Heartcut distillate oil 
Cracked  
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APPENDIX II 

 
FORM OF IOPP CERTIFICATE AND SUPPLEMENTS? 

INTERNATIONAL OIL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE 

(Note: This certificate shall be supplemented by a Record of Construction and Equipment) 
 
Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended, (hereinaf-
ter referred to as “the Convention") under the authority of the Government of: 
 
  
(full designation of the country) 
 
by   

(full designation of the competent person or organization authorized under the provi-
sions of the Convention) 

 

Particulars of ship25 

Name of ship   

Distinctive number or letters   

Port of registry   

Gross tonnage   

Deadweight of ship (tonnes)26  

IMO Number27   
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Type of ship:28 

 

Oil tanker 
 
Ship other than an oil tanker with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the 
Convention 
 
Ship other than any of the above 
 
THIS IS TO CERTIFY: 
 
1. That the ship has been surveyed in accordance with regulation 6 of Annex I of the 

Convention; and 
 
2. That the survey shows that the structure, equipment systems, fittings, arrangement and 

material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that 
the ship complies with the applicable requirements of Annex I of the Convention. 

 
This certificate is valid until ...................................................... 29 

 
subject to surveys in accordance with regulation 6 of Annex I of the Convention. 
 
Completion date of the survey on which this certificate is based (dd/mm/yyyy) ....................... 
 
Issued at ...................................................................................................................................... 

(Place of issue of certificate) 
 
 
...................................................  ....................................................................... 
 (Date of issue) (Signature of duly authorized official 
  issuing the certificate) 
 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS 
 
THIS IS TO CERTIFY that at a survey required by regulation 6 of Annex I of the Convention 
the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention: 
 
Annual survey: Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Sea/ or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
Annual30/Intermediate survey30: Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Sea/ or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
Annual30/Intermediate survey30: Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Sea/ or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 
Annual survey: Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE 
WITH REGULATION 10.8.3 

THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate31 survey in accordance with regulation 
10.8.3 of Annex I of the Convention, the ship was found to comply with the relevant provi-
sions of the Convention: 

 

Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 

 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID 
FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 10.3 APPLIES 

The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, 
in accordance with regulation 10.3 of Annex I of the Convention, be accepted as valid  
until (dd/mm/yyyy): ............................................  

 

Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN 
COMPLETED AND REGULATION 10.4 APPLIES 

The ship complies with the relevant provisions of the Convention and this Certificate shall, in 
accordance with regulation 10.4 of Annex I of the Convention, be accepted as valid  
until (dd/mm/yyyy): ............................................  

 

Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 
 

ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE UNTIL 
REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD OF GRACE 

WHERE REGULATION 10.5 OR 10.6 APPLIES 

This Certificate shall, in accordance with regulation 10.5 or 10.632 of Annex I of the Conven-
tion, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy): ..........................................  

 

Signed:  ...................................................................... 
 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE 
WHERE REGULATION 10.8 APPLIES 

In accordance with regulation 10.8 of Annex I of the Convention the new anniversary date is  
(dd/mm/yyyy): ....................................................  

 
Signed:  ...................................................................... 

 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 

 

In accordance with regulation 10.8 of Annex I of the Convention the new anniversary date is  
(dd/mm/yyyy): ....................................................  

 
Signed:  ...................................................................... 

 (Signature of duly authorized official) 
 

Place:  ........................................................................ 
 

Date (dd/mm/yyyy):  ................................................. 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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FORMULÄR A 
 

Bilaga till internationellt oljeskyddscertifikat (IOPP-certifikat) 

PROTOKOLL ÖVER KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING FÖR FARTYG SOM 
INTE ÄR OLJETANKFARTYG 

avseende föreskrifterna i bilaga I till 1973 års internationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till konventionen (nedan konventio-
nen). 

Anmärkningar:  

1 Detta formulär är avsett för den tredje typen av fartyg i IOPP-certifikatet, dvs. ”fartyg 
som inte är av ovan nämnt slag”. För oljetankfartyg och för fartyg som inte är olje-
tankfartyg men har lasttankar som omfattas av regel 2.2 i bilaga I till konventionen, 
skall formulär B användas. 

2 Detta protokoll skall fogas till IOPP-certifikatet som en permanent bilaga. IOPP-
certifikatet skall alltid finnas tillgängligt på fartyget. 

3 Om språket i originalprotokollet inte är engelska, franska eller spanska, måste det kom-
pletteras med en översättning till ett av dessa språk. 

4 Markeringar i svarsrutorna görs med ett kryss (x) om svaret är ”ja” eller ”tillämplig” 
och ett streck (-) om svaret är ”nej” eller ”ej tillämplig” beroende på vilket alternativ 
som är korrekt. 

5 Med de regler som nämns i detta protokoll avses regler i bilaga I till konventionen, me-
dan resolution betyder resolution antagen av Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO). 

1. Uppgifter om fartyget 

1.1 Fartygets namn ............................................................................................................  

1.2 Registreringsnummer eller signalbokstäver...................................................................... 

1.3 Registreringsort.................................................................................................................. 

1.4 Bruttodräktighet ................................................................................................................. 

1.5 Byggnadsdatum ................................................................................................................. 

1.5.1 Byggnadskontrakt tecknat den ..................................................................................... 

1.5.2 Datum för kölsträckning eller datum då fartyget befunnit sig på motsvarande 
byggnadsstadium .............................................................................................................. 
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1.5.3 Leveransdatum .................................................................................................................. 

1.6 Väsentlig förändring (om tillämpligt): 

1.6.1 Kontrakt om ombyggnad tecknat den ………………………………………….. .......... 

1.6.2 Datum då ombyggnaden inletts …………………………………………….................. 

1.6.3 Datum då ombyggnaden slutförts .................................................................................... 

1.7 Fartyget har av administrationen blivit 
godkänt som ett sådant ”fartyg levererat 
den 31 december 1979 eller tidigare” som 
avses i regel 1.28.1, på grund av oförut-
sedd försening av leveransen □         

2. Utrustning för övervakning och kon-
troll av oljeutsläpp från maskinutrym-
men och bunkeroljetankar 

 (reglerna 16 och 14) 

2.1 Förande av barlast i bunkeroljetankar: 

2.1.1 Fartyget får under normala förhållanden föra bar-
last i bunkeroljetankar □         

2.2 Typ av utrustning för behandling av länsvatten: 

2.2.1 Länsvattenseparator (15 ppm) 
(regel 14.6) □         

2.2.2 Länsvattenseparator (15 ppm) med 
larmanordning 
och automatisk stoppanordning (regel 
14.7) □         

2.3 Normer för godkännande33: 

2.3.1 Utrustningen för separering/filtrering: 

.1 har godkänts i enlighet med 
resolution A.393(X) □         

.2 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.60(33) □         

.3 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.107(49) □         
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.4 har godkänts i enlighet med 
resolution A.233(VII) □          

.5 har godkänts i enlighet med nationella 
normer, 
vilka grundar sig på 
resolution A.393(X) eller A.233(VII) □          

.6 har inte blivit godkänd. □          

2.3.2 Processenheten har godkänts 
 i enlighet med resolution A.444(XI) □          

2.3.3 Oljehaltmätaren: 

.1 har godkänts i enlighet med 
resolution A.393(X) □          

.2 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.60(33) □          

.3 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.107(49) □          

2.4 Systemets behandlingskapacitet är maximalt …….. m³/h. 

2.5 Undantag från regel 14: 

2.5.1 Fartyget har beviljats undantag från kraven i reglerna 14.1 och 14.2 i enlig-
het med regel 14.5. 

2.5.1.1 Fartyget används uteslutande i fart inom specialområde(n): 

.......................................................................................................... □          

2.5.1.1 Fartyget är certifierat i enlighet med den internationella 
 koden för höghastighetsfartyg och används för tidtabellsbunden trafik 
 där resorna inte överstiger 24 timmar. □          

2.5.2 Fartyget är utrustat med följande uppsamlingstank(ar) för att kunna 
 behålla allt oljehaltigt länsvatten ombord: □          
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Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

3. Anordningar för att behålla och skaffa bort oljerester (sludge) (regel 12) samt 
uppsamlingstank(ar) för länsvatten34 

3.1 Fartyget är försett med följande tankar för oljerester (sludge): 

Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

3.2 Arrangemang för bortskaffande av oljerester utöver sludgetankar: 

3.2.1 Incinerator för oljerester, kapacitet ……….. l/h □          

3.2.2 Extra förbränningsugn lämplig för förbränning av oljerester □          

3.2.3 Tank där oljerester blandas med bunkerolja, volym …….. m³ □          

3.2.4 Övriga godkända arrangemang:  □         

3.2.5 Fartyget är utrustat med följande uppsamlingstank(ar) för att kunna 
 behålla oljehaltigt länsvatten ombord: □          

Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

 
 
4. Standardiserad landanslutning 

(Regel 13) 

4.1 Fartyget har en rörledning med standardiserad landanslutning 
för avlämning av oljerester i form av länsvatten och 
oljeslam (sludge) från maskinutrymmen 
till mottagningsanordningar i enlighet med regel 13 □          
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5. Fartygsplan vid oljeförorening 
(regel 37) 

5.1 Fartyget har en fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförorening  
 i enlighet regel 37 □          

5.2 Fartyget har en fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening 
 i enlighet med regel 37.3 □          

6. Undantag 

6.1 Administrationen har beviljat undantag från krav i kapitel 3 
 i bilaga I till konventionen, i enlighet med regel 3.1, 
 i fråga om kraven i punkt(erna) .................................................. 
..................................................................................................... 
..................................................................................................... 
.............................................................................i detta protokoll. □          

7. Likvärdig utrustning (regel 5) 

7.1 Administrationen har godkänt likvärdiga arrangemang för att uppfylla 
vissa krav i bilaga I i fråga om utrustning som räknas upp under 
punkt(erna)..................................................................................... 
........................................................................................................ 
................................................................................i detta protokoll □          

HÄRMED INTYGAS att detta protokoll i alla avseenden är korrekt. 

Utfärdat i .............................................................................................................. 
                                               (ort där protokollet utfärdats) 

 

………………………… ……………………………………… 
(Underskrift av vederbörligen 
bemyndigad tjänsteman som utfärdat 
protokollet) 

(Myndighetens sigill eller stämpel) 
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FORMULÄR B 

 
Bilaga till internationellt oljeskyddscertifikat (IOPP-certifikat) 

PROTOKOLL ÖVER KONSTRUKTION OCH UTRUSTNING FÖR  
OLJETANKFARTYG 

avseende föreskrifterna i bilaga I till 1973 års internationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till konventionen (nedan konventio-
nen). 

Anmärkningar:  

1 Detta formulär är avsett att användas för fartyg av de två första typerna i IOPP-
certifikatet, dvs. ”oljetankfartyg” och ”fartyg som inte är ett oljetankfartyg men som 
har lasttankar på vilka regel 2.2 i bilaga I till konventionen skall tillämpas”. För den 
tredje fartygstypen i IOPP-certifikatet används formulär A. 

2 Detta protokoll skall fogas till IOPP-certifikatet som en permanent bilaga. IOPP-
certifikatet skall alltid finnas tillgängligt på fartyget. 

3 Om språket i originalprotokollet inte är engelska, franska eller spanska, måste det 
kompletteras med en översättning till ett av dessa språk. 

4 Markeringar i svarsrutorna görs med ett kryss (x) om svaret är ”ja” eller ”tillämplig” och 
ett streck (-) om svaret är ”nej” eller ”ej tillämplig” beroende på vilket alternativ som är 
korrekt. 

5 Om inget annat anges, betyder ”regel” i detta protokoll regel i bilaga I till konventionen, 
medan ”resolution” betyder resolution godkänd av Internationella sjöfartsorganisationen 
(IMO). 

1. Uppgifter om fartyget 

1.1 Fartygets namn ................................................................................................................... 

1.2 Registreringsnummer eller signalbokstäver ...................................................................... 

1.3 Registreringsort .................................................................................................................. 

1.4 Bruttodräktighet ................................................................................................................. 

1.5 Fartygets lastkapacitet ...........................................................................................(m³) 

1.6 Fartygets dödvikt ............................................................................. (ton) (regel 1.23) 

1.7 Fartygets längd (m) ...................................................................................(regel 1.19) 
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1.8 Byggnadsdatum: 

1.8.1 Datum för byggnadskontrakt ............................................................................................ 

1.8.2 Datum för kölsträckning eller datum då fartyget befunnit sig på motsvarande  
 stadium ...................................................................................................................  

1.8.3 Leveransdatum .................................................................................................................. 

1.9 Väsentlig förändring (om fartyget undergått sådan): 

1.9.1 Kontrakt tecknat den ......................................................................................................... 

1.9.2 Datum då ombyggnaden inletts ........................................................................................ 

1.9.3 Datum då ombyggnaden slutförts .................................................................................... 

1.10 Oförutsedd försening av leverans: 

1.10.1 Fartyget har av administrationen blivit godkänt som ett sådant 
”fartyg levererat den 31 december 1979 eller tidigare” 
som avses i regel 1.28.1, på grund av 
oförutsedd försening av leveransen □          

1.10.2 Fartyget har av administrationen blivit godkänt som ett sådant 
”fartyg levererat den 1 juni 1982 eller tidigare” 
som avses i regel 1.28.3, på grund av 
oförutsedd försening av leveransen □          

1.10.3 Fartyget behöver inte uppfylla kraven i regel 26 
 på grund av oförutsedd försening av leveransen □          

1.11 Fartygets typ: 

1.11.1 Råoljetankfartyg □          

1.11.2 Produkttankfartyg □          

1.11.3 Produkttankfartyg som inte för sådan eldningsolja eller tung dieselolja 
 som avses i regel 20.2 och inte heller smörjolja □          

1.11.4 Råoljetankfartyg/produkttankfartyg □          

1.11.5 Kombinationsfartyg □          

1.11.6 Fartyg som inte är ett oljetankfartyg men som har lasttankar på vilka 
regel 2.2 i bilaga I till konventionen skall tillämpas □          
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1.11.7 Oljetankfartyg, som används för transport av produkter 
som avses i regel 2.4 □          

1.11.8 Fartyget är definierat som ett ”råoljetankfartyg”, 
som använder rengöring med råolja (COW), men är  
även definierat som ”produkttankfartyg” 
med rena barlasttankar (CBT), för vilket 
ett separat IOPP-certifikat har utfärdats □          

1.11.9 Fartyget är definierat som ett ”produkttankfartyg” 
med rena barlasttankar (CBT), men är  
även definierat som ett ”råoljetankfartyg” 
som använder rengöring med råolja (COW), 
för vilket ett separat IOPP-certifikat har utfärdats □          

2. Utrustning för övervakning och kon-
troll av oljeutsläpp från maskinutrym-
men och bunkeroljetankar 

 (reglerna 16 och 14) 

2.1 Barlast i bunkeroljetankar: 

2.1.1 Fartyget får under normala förhållanden föra bar-
last i bunkeroljetankar □          

2.2 Typ av utrustning för behandling av länsvatten: 

2.2.1 Länsvattenseparator (15 ppm) 
(regel 14.6) □          

2.2.2 Länsvattenseparator (15 ppm) med 
larmanordning 
och automatisk stoppanordning (regel 
14.7)  □         

2.3 Normer för godkännande:35 

2.3.1 Utrustning för separering/filtrering 

.1 har godkänts i enlighet med 
resolution A.393(X) □          

.2 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.60(33) □          

.3 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.107(49) □          
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.4 har godkänts i enlighet med 
resolution A.233(VII) □          

.5 har godkänts i enlighet med 
nationella normer, 
vilka grundar sig på 
resolution A.393(X) eller 
A.233(VII) □          

.6 har inte blivit godkänd. □          

2.3.2 Behandlingsenheten har godkänts i enlighet 
med resolution A.444(XI). □          

2.3.3 Oljehaltmätaren 

.1 har godkänts i enlighet med 
resolution A.393(X) □          

.2 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.60(33) □          

.3 har godkänts i enlighet med 
resolution MEPC.107(49)  □         

2.4 Systemets behandlingskapacitet är maximalt ……………...….. m³/h. 
2.5 Undantag från regel 14: 

2.5.1 Fartyget har beviljats undantag från kraven i regel 14.1 eller 14.2 
i enlighet med regel 14.5. 

 Fartyget används uteslutande för fart inom specialområde(n): 

…………………………………………………………… □          

2.5.2 Fartyget är utrustat med följande uppsamlingstank(ar) 
för att kunna behålla allt länsvatten ombord: □          

Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

2.5.3 Fartyget är utrustat med anordningar för överföring 
av länsvattnet till sloptank(ar) i stället för uppsamlings-
tank(ar) □          
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3. Anordningar för att behålla och skaffa bort oljerester (sludge) (regel 12) samt  
uppsamlingstank(ar) för länsvatten36 

3.1 Fartyget har följande tankar för oljerester (sludgetankar): 
 

Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

3.3 Arrangemang för bortskaffande av oljerester utöver sludgetankar: 

3.2.1 Incinerator för oljerester, kapacitet …….….. l/h □          

3.2.2 Extra förbränningsugn lämplig för förbränning av oljerester □          

3.2.3 Tank där oljerester blandas med brännolja, volym …….. m³ □          

3.2.4 Övriga godkända arrangemang: ............................................................ □          

3.2.5 Fartyget är utrustat med följande uppsamlingstank(ar) för att kunna 
 behålla oljehaltigt länsvatten ombord: □          

Tankens placering Tankens 
beteckning Ramar 

(från) – (till) 
I tvärskeppsled 

Volym 
(m³) 

    
  Total volym: ………. m³ 

4. Standardiserad landanslutning (regel 13) 

4.1 Fartyget har en rörledning med standardiserad landanslutning 
för avlämning av oljerester i form av länsvatten och 
oljeslam (sludge) från maskinutrymmen 
till mottagningsanordningar i enlighet med regel 13 □          

5. Konstruktion (reglerna 18, 19, 20, 23, 26, 27 och 28) 

5.1 I enlighet med föreskrifterna i regel 18 krävs att fartyget har: 

5.1.1 Segregerade barlasttankar (SBT), skyddande placering (PL) och rengöring  
med råolja (COW) □          

5.1.2 Segregerade barlasttankar (SBT) och skyddande placering (PL) □          
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5.1.3 Segregerade barlasttankar (SBT) □          

5.1.4 Segregerade barlasttankar (SBT) eller rengöring med råolja (COW) □          

5.1.5 Segregerade barlasttankar (SBT) eller rena barlasttankar (CBT) □          

5.1.6 Fartyget behöver inte uppfylla kraven i regel 18 □          

5.2 Segregerade barlasttankar (SBT) 

5.2.1 Fartyget har segregerade barlasttankar (SBT) som uppfyller kraven i regel 18 □          

5.2.2 Fartyget har segregerade barlasttankar (SBT) som uppfyller kraven i regel 18 
och som har en sådan skyddande placering (PL) som avses 
i regel 18.12–18.15 □          

5.2.3 De segregerade barlasttankarna (SBT) är fördelade som följer: 

Tank Volym (m3) Tanken Volym (m3) 

    
Total volym: ..........m3 

5.3 Särskilt avdelade, rena barlasttankar (CBT): 

5.3.1 Fartyget har sådana särskilt, avdelade rena barlasttankar 
(CBT)som avses 
i regel 18.8, och fartyget får användas som produkttankfar-
tyg □          

5.3.2 De särskilt avdelade, rena barlasttankarna (CBT) har följande fördelning: 

Tank Volym (m3) Tank Volym (m3) 

    
Total volym: ........... m3 

5.3.3 Fartyget har en giltig handbok för de särskilt avdelade, rena barlasttankarna, 
daterad den ………….. . □          

5.3.4 Fartyget har gemensamma rörlednings- och pumpsystem för 
tagning av ren barlast (CBT) och hantering av lastolja □          

5.3.5 Fartyget har skilda och oberoende rörlednings- och pumpsystem för 
tagning av ren barlast (CBT) □          
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5.4 Tankrengöring med råolja (COW): 

5.4.1 Fartyget har ett system för tank rengöring med råolja (COW) 
i enlighet regel 33 □          

5.4.2 Fartyget har ett system för rengöring med råolja (COW) som 
uppfyller regel 33, utom att systemets effektivitet inte  
har bekräftats i enlighet med regel 33.1 och i  
regel 4.2.10 i specifikationen Revised COW Specifications 
(resolution A.446(XI), ändrad genom n(XII) ja A.897(21)) □          

5.4.3 Fartyget har en giltig handbok för systemet 
för rengöring med råolja(COW), som är 
daterad den …………………………  □          

5.4.4 Fartyget behöver inte vara utrustat med ett system för rengöring 
med råolja, men har ett sådant system (COW), vilket uppfyller 
säkerhetskraven i Revised COW Specifications (resolution A.446(XI), 
 ändrad genom resolutionerna A.497(XII) ja A.897(21)) 
 □          

5.5 Undantag från regel 18 

5.5.1 Fartyget används enbart för trafik mellan 
…………................................................................................. 
…………................................................................................. 
i enlighet med regel 2.5 och är därför 
undantaget från kraven i regel 18 □          

5.5.2 Fartyget har särskilda barlastarrangemang 
i enlighet med regel 18.10, och är därför 
undantaget från kraven i regel 18 □          

5.6 Begränsningar i storlek och arrangemang för lasttankar (regel 26) 

5.6.1 Fartyget måste vara konstruerat enligt kraven i regel 26 
och uppfyller dessa krav □          

5.6.2 Fartyget måste vara konstruerat enlighet kraven i regel 26.4 
och uppfyller dessa krav (se regel 2.2) □          

5.7 Rumsindelning och skadestabilitet (regel 28): 

5.7.1 Fartyget måste vara konstruerat enligt kraven i regel 28 
och uppfyller dessa krav □          

5.7.2 Uppgifter och information som krävs enligt regel 28.5 finns 
ombord på fartyget i godkänd form □         



 Nr 71  
  

 

 

782 

5.7.3 Fartyget måste vara konstruerat i enlighet med kraven i regel 27 
och uppfyller dessa krav □          

5.7.4 Uppgifter och information som krävs för kombinationsfartyg 
enligt regel 27 har lämnats ombord enligt en 
skriftlig procedur godkänd av administrationen  □         

5.8 Dubbelskrovkonstruktion: 

5.8.1 Fartyget måste vara konstruerat i enlighet med regel 19 
och uppfyller kraven i 

.1 punkt 3 (dubbelskrovkonstruktion) □          

.2 punkt 4 (tankfartyg med mellandäck och dubbla sidor) □          

.3 punkt 5 (alternativ metod godkänd av Kommittén för skydd av 
den marina miljön)  □         

5.8.2 Fartyget måste vara konstruerat i enlighet med 
och uppfyller kraven i regel 19.6 
(krav om dubbelbotten) □          

5.8.3 Fartyget behöver inte uppfylla kraven i regel 19 □          

5.8.4 Fartyget omfattas av regel 20, och 

.1 måste uppfylla regel 19, punkterna 2–5, 7 och 8, 
och regel 28, med beaktande av regel 28.6 
senast den …………. □         

.2 tillåts fortsätta i trafik i enlighet med regel 20.5 
till den ……………….. □          

.3 tillåts fortsätta i trafik i enlighet med regel 20.7 
till den ……………….. □          

5.8.5 Regel 20 tillämpas inte på fartyget □          

5.8.6 Regel 21 tillämpas på fartyget, och 

.1 måste uppfylla kraven i regel 21.4 
senast den ……………  □          

.2 tillåts fortsätta i trafik i enlighet med regel 21.5 
till den ……………….. □          
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.3 tillåts fortsätta i trafik i enlighet med regel 21.6.1 
till den ……………….. □          

.4 tillåts fortsätta i trafik i enlighet med regel 21.6.2 
till den ……………….. □          

.5 undantaget från kraven i regel 21 i enlighet med 
regel 21.7.2 □          

5.8.7 Regel 21 tillämpas inte på fartyget  □         

5.8.8 Regel 22 tillämpas inte på fartyget, och 

.1 fartyget uppfyller kraven i regel 22.2 □          

.2 fartyget uppfyller kraven i regel 22.3  □         

.3 fartyget uppfyller kraven i regel 22.5 □          

5.8.9 Regel 22 tillämpas inte på fartyget □          

5.9 Utflödet av olja vid olycka 

5.9.1 Fartyget uppfyller kraven i regel 23 □          

6. Uppsamling av olja på fartyget (reglerna 29, 31 och 32) 

6.1 Övervaknings och kontrollsystem för oljeutsläpp 

6.1.1 Fartyget är ett oljetankfartyg av kategori ………………. i enlighet med 
resolution A.496(XII) eller A.586(14)

37 

  (dra streck över det obehövliga) □          

6.1.2 Övervaknings- och kontrollsystemet för oljeutsläpp har godkänts 
i enlighet med resolution MEPC.108(49)38 □          

6.1.3  Systemet innehåller: 

.1 kontrollenhet □          

.2 räkneenhet □          

.3 beräkningsenhet □          
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6.1.4 Systemet innehåller: 

.1 startlås □          

.2 automatisk stoppanordning □          

6.1.5 Oljehaltmätaren har godkänts enligt resolution A.393(X), 
A.586(14)

  39 

 eller MEPC.108(49) (dra streck över det obehövli-
ga) och lämpar sig för: 

.1 råolja □          

.2 tunga oljeprodukter □          

.3 lätta oljeprodukter  □         

.4 sådana oljelika skadliga flytande ämnen 
som räknas upp i en bilaga till certifikatet □          

6.1.6 På fartyget finns en handbok för övervakning och 
kontroll av oljeutsläpp □          

6.2 Sloptankar 

Fartyget har ……………………. sloptank(ar) med den 
sammanlagda kapaciteten ……………. m3 eller ……..  
% av fartygets oljelastkapacitet i enlighet med 

.1 regel 29.2.3 □          

.2 regel 29.2.3.1 □          

.3 regel 29.2.3.2 □          

.4 regel 29.2.3.3 □          

6.2.2 Lasttankar har reserverats som sloptankar □         

6.3 Gränsskiktsmätare 

6.3.1 Fartyget har gränsskiktsmätare som godkänts 
enligt resolution MEPC.5(XIII)40 □         

6.4 Undantag från reglerna 29, 31 och 32: 

6.4.1 Fartyget undantas från kraven i reglerna 29, 31 och 32 
i enlighet med regel 2.4 □          
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6.4.2 Fartyget undantas från kraven i reglerna 29, 31 och 32 
i enlighet med regel 2.2 □          

6.5 Undantag från regel 

6.5.1 Fartyget undantas från kraven i reglerna 31 och 32 i enlig-
het med regel 3.5 
Fartyget används uteslutande för 

.1 sådan särskild fart som avses i regel 2.5: □          

.2 resor inom specialområde(n): □          

.3 resor som företas högst 50 nautiska mil från närmaste land 
utanför specialområde(n) och som och varar högst 72 timmar 
begränsade till: 
…………………………………………………………………… □          

7. Pump-, rörlednings- och utsläppsanordningar  
(regel 30) 

7.1 Avlopp för segregerad barlast är belägna: 

7.1.1. Ovanför vattenlinjen □          

7.1.2 Under vattenlinjen □          

7.2 Avlopp för barlast, utom manifolden, är belägna41: 

7.2.1 Ovanför vattenlinjen □         

7.2.2 Under vattenlinjen □          

7.3 Avlopp, utom manifolden, för förorenat barlastvatten 
eller oljehaltigt vatten från lastområdet är belägna 

7.3.1 Ovanför vattenlinjen □          

7.3.2 Under vattenlinjen i kombination med ett delflödessystem 
i enlighet med regel 30.6.5 □          

7.3.3 Under vattenlinjen □          

7.4 Dränering av olja ur lastpumpar och oljeledningar (reglerna 30.4 och 30.5) 

7.4.1 Anordningar för dränering av alla lastpumpar och rörledningar för olja 
efter att lasten lossats 
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.1 tömningsresterna kan överföras till 
lasttank eller sloptank □          

.2 särskild rörledning med liten diameter 
för ilandlämning □          

8. Fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförorening/marin förore-
ning (regel 37) 

8.1 Fartyget har en fartygsplan för nödåtgärder vid oljeförorening 
enligt regel 37 □          

8.2 Fartyget har en fartygsplan för nödåtgärder vid marin förorening 
enligt regel 37.3 □          

9. Undantag 

9.1 Administrationen har undantagit fartyget från krav i kapitel 3 
 i bilaga I till konventionen, i enlighet med regel 3.1, 
gällande kraven i punkt(erna).............. 
........................................................................................ 
........................................................................................ 
................................................................i detta protokoll. □          

10. Likvärdighet (regel 5) 

10.1 Administrationen har godkänt likvärdiga arrangemang för att uppfylla 
vissa krav i bilaga I i fråga om utrustning som räknas upp under 
punkt(erna)..................................................................................... 
........................................................................................................ 
...............................................................................i detta protokoll.  □         

HÄRMED INTYGAS att detta protokoll i alla avseenden är korrekt. 

Utfärdat i .................................................................................................. 
                                          (Ort där protokollet utfärdats) 
 
 
………………………… ………………………………………… 

(Underskrift av vederbörligen 
bemyndigad tjänsteman som utfärdat 
protokollet) 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
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FORM A 
 

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate 
(IOPP Certificate) 

 
RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR SHIPS OTHER 

THAN OIL TANKERS 
 

in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter 
referred to as "the Convention"). 

 

Notes: 
 
1 This form is to be used for the third type of ships as categorized in the IOPP Certifi-

cate, i.e. "ships other than any of the above".  For oil tankers and ships other than oil 
tankers with cargo tanks coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention, 
Form B shall be used. 

 
2 This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate.  The IOPP Certifi-

cate shall be available on board the ship at all times. 
 
3 The language of the original Record shall be at least in English, French or Spanish.  If 

an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a 
dispute or discrepancy. 

 
4 Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers "yes" and 

"applicable" or a dash (-) for the answers "no" and "not applicable" as appropriate. 
 
5 Regulations mentioned in this Record refer to regulations of Annex I of the Conven-

tion and resolutions refer to those adopted by the International Maritime Organization. 
 
1. Particulars of ship 
 
1.1 Name of ship    
 
1.2 Distinctive number or letters    
 
1.3 Port of registry    
 
1.4 Gross tonnage    
 
1.5 Date of build: 
 
1.5.1 Date of building contract    
 
1.5.2 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage  

of construction    
 
1.5.3 Date of delivery    
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1.6 Major conversion (if applicable): 
1.6.1 Date of conversion contract    
 
1.6.2 Date on which conversion was commenced    
 
1.6.3 Date of completion of conversion    
 
1.7 The ship has been accepted by the Administration as a 

“ship delivered on or before 31 December 1979” 
under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery □   

 
2. Equipment for the control of oil discharge from 
 machinery space bilges and oil fuel tanks 

(regulations 16 and 14) 
 
2.1 Carriage of ballast water in oil fuel tanks: 
 
2.1.1 The ship may under normal conditions carry ballast water 

in oil fuel tanks □ 
 
2.2 Type of oil filtering equipment fitted: 
 
2.2.1 Oil filtering (15 ppm) equipment □ 

(regulation 14.6) 
 
2.2.2 Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and 

automatic stopping device (regulation 14.7) □ 
 
2.3 Approval standards: 
 
2.3.1 The separating/filtering equipment: 
 
 .1 has been approved in accordance with 

resolution A.393(X);  □ 
 
 .2 has been approved in accordance with 
  resolution MEPC.60(33);  □ 
 
 .3 has been approved in accordance with 
  resolution MEPC.107(49); □ 
 
 .4 has been approved in accordance with 
  resolution A.233(VII); □ 
 
 .5 has been approved in accordance with 
  national standards not based upon 
  resolution A.393(X) or A.233(VII); □ 
 
 .6 has not been approved. □ 
 
2.3.2 The process unit has been approved in accordance with 

resolution A.444(XI) □ 
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2.3.3 The oil content meter: 
 .1 has been approved in accordance with 

resolution A.393(X); □ 
 
 .2 has been approved in accordance with 

resolution MEPC.60(33); □ 
 
 .3 has been approved in accordance with 

resolution MEPC.107(49). □ 
 
2.4 Maximum throughput of the system is ............ m3/h 
 
2.5 Waiver of regulation 14: 

 
2.5.1 The requirements of regulation 14.1 or 14.2 are waived in respect of the ship 

in accordance with regulation 14.5. 
 
2.5.1.1 The ship is engaged exclusively on voyages within 

special area(s):   □ 
 
2.5.1.2 The ship is certified under the International Code of Safety 

for High-Speed Craft and engaged on a scheduled service 
with a turn-around time not exceeding 24 hours □ 

 
2.5.2 The ship is fitted with holding tank(s) for the total 

retention on board of all oily bilge water as follows: □ 
 

Tank location Tank 
identification 
 Frames 

(from) - (to) 
Lateral position 
 

Volume 

(m3) 
 

    
 Total volume: ......………..m3 

 

 
3. Means for retention and disposal of oil residues (sludge) 

(regulation 12) and bilge water holding tank(s)34 

 
3.1 The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows: 
 

Tank location Tank 
identification 
 

Frames 
(from) - (to) 

Lateral position 
 

Volume 

(m3) 
 

    
 
 

Total volume: ......………..m3 
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3.2 Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks: 
 
3.2.1 Incinerator for oil residues, capacity .....……... l/h  □ 
 
3.2.2 Auxiliary boiler suitable for burning oil residues     □ 

 

3.2.3 Tank for mixing oil residues with fuel oil, capacity ........ m3    □ 

 

3.2.4 Other acceptable means:   □ 
 
3.3 The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of 

oily bilge water as follows: 
 

Tank location 
Tank 
identification Frames 

(from) - (to) 
Lateral position 
 

Volume 

(m3) 
 

    
 
 

Total volume: ......………..m3 

 
 
4. Standard discharge connection 

(regulation 13) 
 

4.1 The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues 
from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted 
with a standard discharge connection in accordance with 
regulation 13 □ 

 
5. Shipboard oil/marine pollution emergency plan 

(regulation 37) 
 
5.1 The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency 

plan in compliance with regulation 37 □ 
 
5.2 The ship is provided with a shipboard marine pollution emergency 

plan in compliance with regulation 37.3 □ 
 
6. Exemption 
 
6.1 Exemptions have been granted by the Administration from the requirements  

of chapter 3 of Annex I of the Convention in accordance with  
regulation 3.1 on those items listed under paragraph(s)  ........................................  

.................................................................................................................................  

.................................................................................................................................  
                                                                                                           of this Record □ 
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7. Equivalents (regulation 5) 

 

7.1 Equivalents have been approved by the Administration for 
certain requirements of Annex I on those items listed under 

paragraph(s)    of this Record □ 
 

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

 
Issued at ...................................................................................................................................... 

(Place of issue of the Record) 
 
 
...................................................  ....................................................................... 
 (Date of issue) (Signature of duly authorized official 
  issuing the Record) 
 
 
 
(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate) 
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FORM B 
 

Supplement to the International Oil Pollution Prevention Certificate 
(IOPP Certificate) 

 
 

RECORD OF CONSTRUCTION AND EQUIPMENT FOR OIL TANKERS 
 

in respect of the provisions of Annex I of the International Convention for the Prevention of 
Pollution from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto (hereinafter 
referred to as "the Convention"). 

 

Notes: 
 
1 This form is to be used for the first two types of ships as categorized in the 

IOPP Certificate, i.e. "oil tankers” and “ships other than oil tankers with cargo tanks 
coming under regulation 2.2 of Annex I of the Convention”.  For the third type of 
ships as categorized in the IOPP Certificate, Form A shall be used. 

 
2 This Record shall be permanently attached to the IOPP Certificate.  The IOPP Certifi-

cate shall be available on board the ship at all times. 
 
3 The language of the original Record shall be at least in English, French or Spanish.  If 

an official language of the issuing country is also used, this shall prevail in case of a 
dispute or discrepancy. 

 
4 Entries in boxes shall be made by inserting either a cross (x) for the answers "yes" and 

"applicable" or a dash (-) for the answers "no" and "not applicable" as appropriate. 
 
5 Unless otherwise stated, regulations mentioned in this Record refer to regulations of 

Annex I of the Convention and resolutions refer to those adopted by the International 
Maritime Organization. 

 
1. Particulars of ship 
 
1.1 Name of ship    
 
1.2 Distinctive number or letters    
 
1.3 Port of registry    
 
1.4 Gross tonnage    
 
1.5 Carrying capacity of ship     (m3) 
 
1.6 Deadweight of ship    (tonnes) (regulation 1.23) 
 
1.7 Length of ship    (m) (regulation 1.19) 
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1.8 Date of build: 
 

1.8.1 Date of building contract    
 

1.8.2 Date on which keel was laid or ship was at a similar stage  
of construction    

 
1.8.3 Date of delivery    
 
1.9 Major conversion (if applicable):  
 
1.9.1 Date of conversion contract    
 
1.9.2 Date on which conversion was commenced    
 
1.9.3 Date of completion of conversion.    
 
1.10 Unforeseen delay in delivery: 

 

1.10.1   The ship has been accepted by the Administration as  
a “ship delivered on or before 31 December 1979" 
under regulation 1.28.1 due to unforeseen delay in delivery □ 

 
1.10.2 The ship has been accepted by the Administration as an 

“oil tanker delivered on or before 1 June 1982” 
under regulation 1.28.3 due to unforeseen delay in delivery □ 

 
1.10.3 The ship is not required to comply with the provisions of 

regulation 26 due to unforeseen delay in delivery □ 
 
1.11 Type of ship: 

 

1.11.1 Crude oil tanker □ 
 
1.11.2 Product carrier □ 
 
1.11.3 Product carrier not carrying fuel oil or heavy diesel oil as referred to  

in regulation 20.2, or lubricating oil □ 
 
1.11.4 Crude oil/product carrier □ 
 
1.11.5 Combination carrier □ 
 
1.11.6 Ship, other than an oil tanker, with cargo tanks coming 

under regulation 2.2 of Annex I of the Convention □ 
 
1.11.7 Oil tanker dedicated to the carriage of products referred to 

in regulation 2.4 □ 



 Nr 71  
  

 

 

794 

 

1.11.8 The ship, being designated as a "crude oil tanker" operating 
with COW, is also designated as a "product carrier" 
operating with CBT, for which a separate IOPP 
Certificate has also been issued    □ 

 
1.11.9 The ship, being designated as a "product carrier" operating with  
 CBT, is also designated as a "crude oil tanker" operating with  
 COW, for which a separate IOPP Certificate has also been issued        □ 
 
2. Equipment for the control of oil discharge from 
 machinery space bilges and oil fuel tanks 

(regulations 16 and 14) 
 
2.1 Carriage of ballast water in oil fuel tanks: 
 
2.1.1 The ship may under normal conditions carry ballast water 

in oil fuel tanks □ 
 
2.2 Type of oil filtering equipment fitted: 
 
2.2.1 Oil filtering (15 ppm) equipment 

(regulation 14.6) □ 
 
2.2.2 Oil filtering (15 ppm) equipment with alarm and 

automatic stopping device (regulation 14.7) □ 
 
2.3 Approval standards:35 

 
2.3.1 The separating/filtering equipment: 

 
.1 has been approved in accordance with 

resolution A.393(X);  □ 
 

.2 has been approved in accordance with 
resolution MEPC.60(33); □ 

 
.3 has been approved in accordance with 

resolution MEPC.107(49); □ 
 

.4 has been approved in accordance with 
resolution A.233(VII); □ 

 
.5 has been approved in accordance with 

national standards not based upon 
resolution A.393(X) or A.233(VII); □ 

 
.6 has not been approved. □ 

 
2.3.2 The process unit has been approved in accordance with 

resolution A.444(XI) □ 
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2.3.3 The oil content meter : 
 

.1 has been approved in accordance with 
resolution A.393(X); □ 

 
.2 has been approved in accordance with 

resolution MEPC.60(33); □ 
 
 .3 has been approved in accordance with 

resolution MEPC.107(49). □ 
 
2.4 Maximum throughput of the system is     m3/h 
 
2.5 Waiver of regulation 14: 
 
2.5.1 The requirements of regulation 14.1 or 14.2 are waived in respect of the ship 

in accordance with regulation 14.5. 
 
 The ship is engaged exclusively on voyages within 

special area(s):  □ 
 
2.5.2 The ship is fitted with holding tank(s) for the total 

retention on board of all oily bilge water as follows : □ 
 

Tank location 
Tank 
identification Frames 

(from) - (to) 
Lateral position 
 

Volume 

(m3) 

    

 
 

Total volume: ......………..m3 

 
2.5.3 In lieu of the holding tank(s) the ship is provided with 

arrangements to transfer bilge water to the slop tank □ 
 
3. Means for retention and disposal of oil residues (sludge) 

(regulation 12) and bilge water holding tank(s)36 

 
3.1 The ship is provided with oil residue (sludge) tanks as follows: 
 

Tank location 
Tank 
identification Frames 

(from) - (to) 
Lateral position 
 

Volume 

(m3) 

    

 
 

Total volume: ......………..m3 
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3.2 Means for the disposal of residues in addition to the provisions of sludge tanks: 
 
3.2.1 Incinerator for oil residues, capacity   l/h □ 
 
3.2.2 Auxiliary boiler suitable for burning oil residues □ 

 

3.2.3 Tank for mixing oil residues with fuel oil, capacity  m3 □ 
 

3.2.4 Other acceptable means:   □ 
 
3.3 The ship is provided with holding tank(s) for the retention on board of oily bilge 

water as follows: 
 

Tank location 
Tank 
identification Frames 

(from) - (to) 
Lateral position 
 

Volume 

(m3) 

    

 
 

Total volume: ......………..m3 

 
 
4. Standard discharge connection 

(regulation 13) 
 

4.1 The ship is provided with a pipeline for the discharge of residues 
from machinery bilges and sludges to reception facilities, fitted 
with a standard discharge connection in accordance 
with regulation 13 □ 

 
5. Construction (regulations 18, 19, 20, 23, 26, 27 and 28) 
 
5.1 In accordance with the requirements of regulation 18, the ship is: 

 

5.1.1 Required to be provided with SBT, PL and COW □ 
 
5.1.2 Required to be provided with SBT and PL □ 
 
5.1.3 Required to be provided with SBT □ 
 
5.1.4 Required to be provided with SBT or COW □ 
 
5.1.5 Required to be provided with SBT or CBT □ 
 
5.1.6 Not required to comply with the requirements of regulation 18 □ 
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5.2 Segregated ballast tanks (SBT): 
 
5.2.1 The ship is provided with SBT in compliance with regulation 18 □ 
 
5.2.2 The ship is provided with SBT, in compliance with 

regulation 18, which are arranged in protective locations (PL) 

in compliance with regulations 18.12 to 18.15 □ 

 
5.2.3 SBT are distributed as follows: 
 

Tank Volume (m3) Tank Volume (m3) 

    

  Total volume:  .........m3 

 
5.3 Dedicated clean ballast tanks (CBT): 
 
5.3.1 The ship is provided with CBT in compliance with 

regulation 18.8, and may operate as a product carrier □ 

 
5.3.2 CBT are distributed as follows: 

 

Tank Volume (m3) Tank Volume (m3) 

    

  Total volume: ..........m3 

 
 
5.3.3 The ship has been supplied with a valid Dedicated Clean 

Ballast Tank Operation Manual, which is dated □ 
 
5.3.4 The ship has common piping and pumping arrangements 

for ballasting the CBT and handling cargo oil □ 
 

5.3.5 The ship has separate independent piping and pumping 
arrangements for ballasting the CBT  □ 
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5.4 Crude oil washing (COW): 
 
5.4.1 The ship is equipped with a COW system in compliance 

with regulation 33 □ 
 
5.4.2 The ship is equipped with a COW system in compliance 

with regulation 33 except that the effectiveness of the 
system has not been confirmed in accordance with 
regulation 33.1 and paragraph 4.2.10 of the Revised 
COW Specifications (resolution A.446(XI) as amended by 
resolutions A.497(XII) and A.897(21)) □ 

 
5.4.3 The ship has been supplied with a valid Crude Oil 

Washing Operations and Equipment Manual which 
is dated □ 

 
5.4.4 The ship is not required to be but is equipped with COW 

in compliance with the safety aspects of the Revised 
COW Specifications (resolution A.446(XI) as amended by 
resolutions A.497(XII) and A.897(21))                             □ 

 
5.5 Exemption from regulation 18: 
 
5.5.1 The ship is solely engaged in trade between    

  
in accordance with regulation 2.5 and is therefore 
exempted from the requirements of regulation 18 □ 

 
5.5.2 The ship is operating with special ballast arrangements in 

accordance with regulation 18.10 and is therefore exempted 
from the requirements of regulation 18 □ 

 
5.6 Limitation of size and arrangements of cargo tanks (regulation 26): 

 
5.6.1 The ship is required to be constructed according to, and 

complies with, the requirements of regulation 26 □ 
 
5.6.2 The ship is required to be constructed according to and 

complies with, the requirements of regulation 26.4 (see 
regulation 2.2) □ 

 
5.7 Subdivision and stability (regulation 28): 

 
5.7.1 The ship is required to be constructed according to, and 
 complies with, the requirements of regulation 28 □ 
 
5.7.2 Information and data required under regulation 28.5 have 
 been supplied to the ship in an approved form □ 
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5.7.3 The ship is required to be constructed according to, and 
 complies with, the requirements of regulation 27 □ 
 
5.7.4 Information and data required under regulation 27 
 For combination carriers have been supplied to the ship 
 n a written procedure approved by the Administration □ 
 
5.8 Double-hull construction: 
 
5.8.1 The ship is required to be constructed according to regulation 19 
 and complies with the requirements of: □ 
 

.1 paragraph (3) (double-hull construction) □ 
 

.2 paragraph (4) (mid-height deck tankers with double 
side construction) □ 

 
.3 paragraph (5) (alternative method approved by the 

Marine Environment Protection Committee) □ 

 
5.8.2 The ship is required to be constructed according to and 

complies with the requirements of regulation 19.6 
(double bottom requirements) □ 

 
5.8.3 The ship is not required to comply with the requirements of 

regulation 19 □ 
 
5.8.4 The ship is subject to regulation 20 and: 
 

.1 is required to comply with paragraphs 2 to 5, 7 and 8 of 
regulation 19 and regulation 28 in respect of paragraph 28.6 
not later than □ 

 
.2 is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.5 
 Until □ 

 
.3 is allowed to continue operation in accordance with regulation 20.7 

Until  □ 
 
5.8.5 The ship is not subject to regulation 20 □ 
 
5.8.6 The ship is subject to regulation 21 and: 
 

.1 is required to comply with regulation 21.4 
not later than □ 

 
.2 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.5 

until □ 
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.3 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.1 
until □ 

.4 is allowed to continue operation in accordance with regulation 21.6.2 
until □ 

 
.5 is exempted from the provisions of regulation 21 in accordance with 

regulation 21.7.2 □ 
 
5.8.7 The ship is not subject to regulation 21 □ 
 
5.8.8 The ship is subject to regulation 22 and: 
 

.1 complies with the requirements of regulation 22.2 □ 
 

.2 complies with the requirements of regulation 22.3 □ 
 

.3 complies with the requirements of regulation 22.5 □ 
 
5.8.9 The ship is not subject to regulation 22 □ 
 
5.9 Accidental oil outflow performance 
 
5.9.1 The ship complies with the requirements of regulation 23 □ 
 
 
6. Retention of oil on board (regulations 29, 31 and 32) 
 
6.1 Oil discharge monitoring and control system: 
 
6.1.1 The ship comes under category .................................................  oil tanker 

as defined in resolution A.496(XII) or A.586(14)37 (delete as appropriate) □ 
 
6.1.2 The oil discharge monitoring and control system has been approved  

in accordance with resolution MEPC.108(49)38 □ 
 
6.1.3 The system comprises: 
 

.1 control unit □ 
 

.2 computing unit □ 
 

.3 calculating unit □ 
 
6.1.4 The system is: 
 

.1 fitted with a starting interlock □ 
 

.2 fitted with automatic stopping device □ 
 
6.1.5 The oil content meter is approved under the terms of resolution A.393(X) 

or A.586(14)39 or MEPC.108(49) (delete as appropriate) suitable for: 
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.1 crude oil □ 
 

.2 black products □ 

.3 white products  □ 
 

.4 oil-like noxious liquid substances as listed in the 
attachment to the certificate □ 

 
6.1.6 The ship has been supplied with an operations manual for 

the oil discharge monitoring and control system □ 
 
6.2 Slop tanks: 
 

The ship is provided with     dedicated slop tank(s) 
with the total capacity of                    m3, which is                      % of the 
oil carrying capacity, in accordance with: 

 
.1 regulation 29.2.3 □ 

 
.2 regulation 29.2.3.1 □ 

 
.3 regulation 29.2.3.2 □ 

 
.4 regulation 29.2.3.3 □ 

 
6.2.2 Cargo tanks have been designated as slop tanks □ 
 
6.3 Oil/water interface detectors: 
 
6.3.1 The ship is provided with oil/water interface detectors 

approved under the terms of resolution MEPC.5(XIII)40  □ 
 
6.4 Exemptions from regulations 29, 31 and 32: 

 
6.4.1 The ship is exempted from the requirements of regulations 29, 

31 and 32 in accordance with regulation 2.4 □ 
 
6.4.2 The ship is exempted from the requirements of regulations 29, 

31 and 32 in accordance with regulation 2.2 □ 
 
6.5 Waiver of regulation: 
 
6.5.1 The requirements of regulations 31 and 32 are waived in respect 

of the ship in accordance with regulation 3.5.  The ship 
is engaged exclusively on: 

 
.1 specific trade under regulation 2.5:    

  □ 
 

.2 voyages within special area(s):    
  □ 
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.3 voyages within 50 nautical miles of the nearest land outside 
special area(s) of 72 hours or less in duration restricted 
to:    
  □ 

 
 
 
7. Pumping, piping and discharge arrangements 

(regulation 30) 
 
7.1 The overboard discharge outlets for segregated ballast are located: 
 
7.1.1. Above the waterline □ 
 
7.1.2 Below the waterline □ 
 
7.2 The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, for 

clean ballast are located41: 
 
7.2.1 Above the waterline □ 
 
7.2.2 Below the waterline □ 
 
7.3 The overboard discharge outlets, other than the discharge manifold, 

for dirty ballast water or oil-contaminated water from cargo  
tank areas are located: 

 
7.3.1 Above the waterline □ 
 
7.3.2 Below the waterline in conjunction with the part flow 

arrangements in compliance with regulation 30.6.5 □ 
 
7.3.3 Below the waterline □ 
 
7.4 Discharge of oil from cargo pumps and oil lines (regulations 30.4 

and 30.5): 
 
7.4.1 Means to drain all cargo pumps and oil lines at the completion 

of cargo discharge: 

 
.1 drainings capable of being discharged to a cargo tank 

or slop tank □ 
 

.2 for discharge ashore a special small-diameter line is 
provided □ 
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8. Shipboard oil/marine pollution emergency plan 
(regulation 37) 

 
8.1 The ship is provided with a shipboard oil pollution emergency 

plan in compliance with regulation 37 □ 
8.2 The ship is provided with a shipboard marine pollution emergency 
 plan in compliance with regulation 37.3 □ 
 
 
9. Exemption 
 
9.1 Exemptions have been granted by the Administration from the 

requirements of chapter 3 of Annex I of the Convention in 
accordance with regulation 3.1 on those items listed under 
paragraph(s)    
  
   of this Record     □ 

 
 
10. Equivalents (regulation 5) 

 

10.1 Equivalents have been approved by the Administration for 
certain requirements of Annex I on those items listed under 
paragraph(s)     of this Record □ 

 

 

THIS IS TO CERTIFY that this Record is correct in all respects. 

 
 
Issued at ..................................................................................................................................  

(Place of issue of the Record) 
 
 
...................................................  ...................................................................  
 (Date of issue) (Signature of duly authorized official 
  issuing the Record) 
 
 
 
(Seal or stamp of the issuing authority, as appropriate) 
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BIHANG III 
 

FORMULÄR FÖR OLJEDAGBOK 
 
 
 

OLJEDAGBOK 
 
 
 

DEL I – Maskineriutrymmen  
 

(Alla fartyg) 
Fartygets namn: ..............................................................................................................................  
 
 
Igenkänningsnummer eller -bokstäver: .........................................................................................  
 
 
Bruttodräktighet: ............................................................................................................................  
 
 
Period från: .................................................................... till: ........................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obs.: Varje oljetankfartyg med en bruttodräktighet av minst 150, och alla andra fartyg med 
en bruttodräktighet av minst 400 skall vara försett med en oljedagbok, del I, där operationer i 
maskinrummet skall antecknas. Oljetankfartyg skall också vara förset med oljedagbok, del II,  
där last/barlastoperationer skall antecknas. 
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APPENDIX III 

 
FORM OF OIL RECORD BOOK 

 
 

OIL RECORD BOOK 
 
 
 
PART I - Machinery space operations 
 

(All Ships) 
 

 
Name of Ship: ............................................................................................................................. 
 
 
Distinctive number 
or letters: ..................................................................................................................................... 
 
 
Gross tonnage: ............................................................................................................................ 
 
 
Period from: ........................................................  to: ........................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note:  Oil Record Book Part I shall be provided to every oil tanker of 150 gross tonnage and 
above and every ship of 400 gross tonnage and above, other than oil tankers, to record relevant 
machinery space operations.  For oil tankers, Oil Record Book Part II shall also be provided to 
record relevant cargo/ballast operations. 
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Inledning 

På följande sidor finns en förteckning över 
åtgärder i maskineriutrymmena som skall an-
tecknas i oljedagboken del I, enligt regel 20 i 
bilaga I till protokollet av år 1978 till 1973 
års internationella konvention för förhindran-
de av förorening från fartyg (MARPOL 
73/78). Åtgärderna är grupperade under be-
stämda bokstavskoder. 

 
 
 
När anteckning görs i oljedagboken del I, 

skall datum, samt åtgärdens bokstavs och sif-
ferkod i tidsföljd införas i respektive kolum-
ner och erforderliga detaljuppgifter i därför 
avsett utrymme. 

 
Varje utförd åtgärd skall bekräftas av an-

svarig/a befälsperson/er med datum och 
namnteckning. Varje ifylld sida skall förses 
med befälhavarens underskrift. 

Oljedagbokens I del innehåller många hän-
visningar till oljekvantiteterna. Bristfällig 
precision hos tankmätningsapparaturen, tem-
peraturväxlingar och oljans viskositet påver-
kar dessa mätvärdens exakthet. Detta bör hål-
las i minnet vid läsning av anteckningarna i 
oljedagboken. 

I fall av oavsiktligt eller annat exceptionellt 
utsläpp av olja, skall omständigheterna kring 
och orsakerna till utsläppet redovisas i olje-
dagbok I. 

 
Alla fel i system för behandling av länsvat-

ten skall antecknas i oljedagbok I. 
I fråga om fartyg med internationellt olje-

skyddscertifikat (IOPP-certifikat) skall an-
teckningarna i oljedagbok I göras åtminstone 
på engelska, franska eller spanska. Om an-
teckningar i certifikatet även görs på ett offi-
ciellt nationellt språk i det land vars flagga 
fartyget har rätt att föra, skall dessa ges före-
träde i fall av tvist eller oklarhet. 

Oljedagbok I skall förvaras så att den är lätt 
tillgänglig för inspektion vid alla skäliga tid-
punkter. Utom i fråga om obemannade fartyg 
som bogseras, skall den förvaras ombord på 
fartyget. Den måste bevaras i minst tre år ef-
ter att den sista anteckningen införts. 

Introduction

The following pages of this section show a 
comprehensive list of items of machinery 
space operations which are, when appropri-
ate, to be recorded in the Oil Record Book 
Part I in accordance with regulation 17 of 
Annex I of the International Convention for 
the Prevention of Pollution from Ships, 1973, 
as modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto (MARPOL 73/78). The items have 
been grouped into operational sections, each 
of which is denoted by a letter Code. 

When making entries in the Oil Record 
Book Part I, the date, operational Code and 
item number shall be inserted in the appro-
priate Columns and the required particulars 
shall be recorded chronologically in the 
blank spaces. 

Each completed operation shall be signed 
for and dated by the officer or officers in 
charge. The master of the Ship shall sign 
each completed page. 

The Oil Record Book Part I contains many 
references to oil quantity. The limited accu-
racy of tank Measurement devices, tempera-
ture variations and clingage will affect the 
accuracy of these readings. The entries in the 
Oil Record Book Part I should be considered 
accordingly. 

In the event of accidental or other excep-
tional discharge of oil statement shall be 
made in the Oil Record Book Part I of the 
circumstances of, and the reasons for, the 
discharge. 

Any failure of the oil filtering equipment 
shall be noted in the Oil Record Book Part I. 

The entries in the Oil Record Book Part I, 
for ships holding an IOPP Certificate, shall 
be at least in English, French or Spanish. 
Where entries in official language of the 
State whose flag the ship is entitled to fly are 
also used, this shall prevail in case of a dis-
pute or discrepancy. 

 
The Oil Record Book Part I shall be kept in 

such a place as to be readily available for in-
spection at all reasonable times and, except 
in the case of unmanned ships under tow, 
shall be kept on board the ship. It shall be 
preserved for a period of three years after the 
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En behörig regeringsmyndighet i en för-

dragsstat, får inspektera oljedagbok I på varje 
fartyg som omfattas av denna bilaga så länge 
fartyget befinner sig i en hamn eller utsjöter-
minal i staten i fråga. Myndigheten kan dess-
utom ta en kopia av vilken som helst anteck-
ning i oljedagboken, och har rätt kräva att be-
fälhavaren på fartyget intygar kopians riktig-
het. Varje sådan kopia av en anteckning i ol-
jedagbok I, vars riktighet intygats av fartygets 
befälhavare, skall vid rättslig behandling 
godkännas som bevismaterial gällande de 
uppgifter som nämns i anteckningen. När en 
behörig myndighet inspekterar oljedagbok I 
och tar en kopia enligt denna punkt, skall det-
ta ske så snabbt som möjligt, så att fartyget 
inte fördröjs oskäligt. 

 
 
 
 

FÖRTECKNING ÖVER ÅTGÄRDER 
SOM SKALL ANTECKNAS 

(A) Barlastning eller rengöring av bunker-
oljetankar 

1. Identitetsbeteckning för barlastad(e) 
tank(ar) 

2. Har tanken/tankarna rengjorts sedan 
den/de senast innehöll olja? Om så inte är fal-
let, vilken typ av olja transporterades senast i 
tanken/tankarna? 

3. Rengöringsmetod: 
.1 fartygets position och tidpunkten då ren-

göringen inleddes och avslutades 
.2 identitetsbeteckningar för tank(ar) för 

vilka en rengöringsmetod använts (genom-
spolning, förångning, rengöring med kemika-
lier, typ och mängd för kemikalier som an-
vänts, m3) 

.3 identitetsbeteckningar för tank(ar) dit 
rengöringsvattnet överförts 

4. Barlastning: 
.1 fartygets position och tidpunkten då bar-

lastningen inleddes och avslutades 
.2 volymen av barlasten (m3) om tankarna 

inte tvättats. 
 
 
 

last entry has been made. 
The competent authority of the Govern-

ment of a Party to the Convention may in-
spect the Oil Record Book Part I on board 
any ship to which this Annex applies while 
the ship is in its port or offshore terminals 
and may make a copy of any entry in that 
book and may require the master of the ship 
to certify that the copy is a true copy of such 
entry. Any copy so made which has been cer-
tified by the master of the ship as a true copy 
of an entry in the Oil Record Book Part I 
shall be made admissible in any juridical 
proceedings as evidence of the facts stated in 
the entry. The inspection of an Oil Record 
Book Part I and the taking of a certified copy 
by the competent authority under this para-
graph shall be performed as expeditiously as 
possible without causing the ship to be un-
duly delayed. 

 
 

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED 

 
(A) Ballasting or cleaning of oil fuel tanks 

 
1. Identity of tank(s) ballasted. 
 
2. Whether cleaned since they last con-

tained oil and, if not, type of oil previously 
carried. 

 
3. Cleaning process: 
.1 position of ship and time at the start and 

completion of cleaning; 
.2 identify tank(s) in which one or another 

method has been employed (rinsing through, 
steaming, cleaning with chemicals; type and 
quantity of chemicals used, in m3); 

 
.3 identity of tank(s) into which cleaning 

water was transferred. 
4. Ballasting: 
.1 position of ship and time at start and end 

of ballasting; 
.2 quantity of ballast if tanks are not clea-

ned, in m3. 
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(B) Utsläpp av förorenad barlast eller ren-
göringsvatten från de bunkeroljetankar 
som avses i (A) 

5. Identitetsbeteckningar för tan-
ken/tankarna 

6. Fartygets position då utsläppet inleddes 
7. Fartygets position då utsläppet avslutats 
 
8. Fartygets fart under utsläppet 
9. Metod för utsläpp: 
.1 genom 15 ppm utrustning 
.2 till mottagningsanordningar 
10. Utsläppt mängd (m3) 
 

(C) Uppsamling och bortskaffande av olje-
rester (sludge och andra oljerester) 

11. Uppsamling av oljerester 
Mängd oljerester (sludge och andra oljeres-

ter) som förvaras ombord. Mängden skall an-
tecknas varje vecka42 (vilket betyder att denna 
mängd måste antecknas en gång i veckan 
även när resan varar över en vecka): 

 
 
.1 - identitetsbeteckning för tank(ar) ...... 
.2 - volym av tank(ar) .............................m3 
.3 - total mängd oljerester som behållits .m3 
 
12. Metoder för bortskaffande av oljerester 
Anteckna volymerna av de oljerester som 

skaffats bort, tömd(a) tank(ar) och oljerester 
som behållits i kubikmeter (m3): 

.1 till mottagningsanordningar (ange 
hamn)43 

.2 överförd till en annan tank (andra tankar) 
(ange tank(ar) och dess (deras) totala inne-
håll) 

.3 incinererad (ange hur lång tid operatio-
nen tagit) 

.4 annan metod (ange vilken) 
 
 

(D) Icke automatiskt utsläpp överbord el-
ler bortskaffande på annat sätt av länsvat-
ten som samlats i maskinutrymmen 

13. Utsläppt eller bortskaffad mängd i ku-
bikmeter44 

 
 

(B) Discharge of dirty ballast or cleaning 
water from oil fuel tanks referred to under 
Section A) 

5. Identity of tank(s). 
 
6. Position of ship at start of discharge. 
7. Position of ship on completion of dis-

charge. 
8. Ship's speed(s) during discharge. 
9. Method of discharge: 
.1 through 15 ppm equipment 
.2 to reception facilities. 
10. Quantity discharged, in m3. 
 

(C) Collection and disposal of oil residues 
(sludge and other oil residues) 
 

11. Collection of oil residues 
Quantities of oil residues (sludge and other 

oil residues) retained on board. The quantity 
should be recorded weekly42: (This means 
that the quantity must be recorded once a 
week even if the voyage lasts more than one 
week) 

 
.1 - identity of tank(s) ………………… 
.2 - capacity of tank(s) ……..…………. m3 
.3 - total quantity of retention ………… m3 

 
12. Methods of disposal of residue. 
State quantity of oil residues disposed of, 

the tank(s) emptied and the quantity of con-
tents retained in m3: 

.1 to reception facilities (identify port)43; 
 
.2 transferred to another (other) tank(s) (in-

dicate tank(s) and the total content of tank(s)) 
 
.3 incinerated (indicate total time of opera-

tion); 
.4 other method (state which). 
 
 

(D) Non-automatic discharge overboard or 
disposal otherwise of bilge water which 
has accumulated in machinery spaces 

13. Quantity discharged or disposed of, in 
cubic metres44 
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14. Tid då utsläppet eller bortskaffandet in-
letts och avslutats 

15. Metod för utsläpp eller bortskaffning 
.1 genom 15 ppm utrustning (ange fartygets 

position vid inledning och avslutning) 
.2 till mottagningsanordningar (ange hamn) 
.3 till sloptank eller uppsamlingstank (ange 

tank(ar) och den totala volymen som behållits 
i kubikmeter)  

 
 

(E) Automatiskt utsläpp överbord eller 
bortskaffande på annat sätt av länsvatten 
som samlats i maskinutrymmen 

16. Tidpunkt och fartygsposition när syste-
met för utsläpp överbord kopplats om till läge 
för automatiskt utsläpp överbord genom 15 
ppm utrustning 

17. Tidpunkt när systemet för överföring av 
länsvatten kopplats om till läge för automa-
tisk överföring av länsvatten till uppsamlings-
tank (ange tank) 

18. Tidpunkt när systemet kopplats om till 
manuell drift 

 
 

(F) Länsvattenseparatorns kondition 

19. Tidpunkt för fel på systemet45 

20. Tidpunkt när systemet gjorts funktions-
dugligt 

21. Orsaker till felet 
 
 

(G) Oavsiktliga eller andra exceptionella 
utsläpp av olja 

22. Tidpunkt för händelsen 
23. Fartygets uppehållsort eller position vid 

tidpunkten för händelsen 
24. Typ av olja och ungefärlig mängd 
25. Omständigheter vid utsläppet eller ut-

flödet, anledning därtill och allmänna an-
märkningar 

 
(H) Bunkring av brännolja eller smörjolja 

 
26. Bunkring: 
.1 Plats för bunkring 
.2 Tidpunkt för bunkring 

14. Time of discharge or disposal (starts 
and stop). 

15. Method of discharge or disposal: 
.1 through 15 ppm equipment (state posi-

tion at start and end); 
.2 to reception facilities (identify port)43; 
.3 transfer to slop tank or holding tank (in-

dicate tank(s); state the total quantity retained 
in tank(s), in m3). 

 
 

(E) Automatic discharge overboard or 
disposal otherwise of bilge water which 
has accumulated in machinery spaces 

16. Time and position of ship at which the 
system has been put into automatic mode of 
operation for discharge overboard, through 
15 ppm equipment. 

17. Time when the system has been put 
into automatic mode of operation for transfer 
of bilge water to holding tank (identify tank). 

 
18. Time when the system has been put 

into manual operation. 
 
 

(F) Condition of the oil filtering equipment 

19. Time of system failure45. 
20. Time when system has been made op-

erational. 
21. Reasons for failure. 
 
 

(G) Accidental or other exceptional dis-
charges of oil 

22. Time of occurrence. 
23. Place or position of ship at time of oc-

currence. 
24. Approximate quantity and type of oil. 
25. Circumstances of discharge or escape, 

the reasons therefore and general remarks. 
 
 

(H) Bunkering of fuel or bulk lubricating 
oil 

26. Bunkering: 
.1 Place of bunkering. 
.2 Time of bunkering. 
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.3 Typ och mängd av brännolja och identi-
fikationsbeteckningar för tank(ar) (tankad 
mängd i ton och tankens (tankarnas) totala 
innehåll) 

.4 Typ och mängd av brännolja och identi-
fikationsbeteckningar för tank(ar) (tankad 
mängd i ton och tankens (tankarnas) totala 
innehåll) 

 
(I) Ytterligare operativa åtgärder och all-
männa anmärkningar 

 
Fartygets namn...................................................
 
 
Igenkänningsnummer eller -bokstäver...............
 

.3 Type and quantity of fuel oil and identity 
of tank(s) (state quantity added, in tonnes and 
total content of tank(s)). 

 
.4 Type and quantity of lubricating oil and 

identity of tank(s) (state quantity added, in 
tonnes and total content of tank (s)). 

 
 

(I) Additional operational procedures and 
general remarks 
 
 
Name of ship ....................................................
 
 
Distinctive number or letters .............................
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MASKINRUMSOPERATIONER 

Datum Kod 

(bokstav) 

Åtgärd 

(nummer) 

Anteckning av åtgärder/underteckning av 
ansvarig befälsperson 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Befälhavarens underteckning ...............................................................................................  
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MACHINERY SPACE OPERATIONS 
 
Date Code 

(letter) 
Item 
(number) 

Record of operations/signature of officer in 
charge 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
 
Signature of master..........................................................................................................  
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OLJEDAGBOK 
 
 

DEL II – Hantering av last och barlast (oljedagbok II) 
 
 

(Oljetankfartyg) 
 
 
Fartygets namn: ........................................................................................................................... 
 
 
Igenkänningsnummer eller -bokstäver: ...................................................................................... 
 
 
Bruttodräktighet: ......................................................................................................................... 
 
 
Period från: ........................................................................ till: ................................................. 
 
Anm.: Varje oljetankfartyg med en bruttodräktighet av 150 eller mera skall ha en  
oljedagbok, del II, (oljedagbok II) där tillämpliga last- och barlastoperationer skall 
antecknas. Sådana tankfartyg skall dessutom ha en oljedagbok, del I (oljedagbok I), 
där tillämpliga maskinrumsoperationer skall antecknas. 
 

 
 
 
 

OIL RECORD BOOK 
 
 

PART II – Cargo / Ballast Operations 
 
 

(Oil Tankers) 
 
 
Name of Ship: ................................................................................................................................ 
 
Distinctive number 
or letters: ....................................................................................................................................... 
 
 
Gross tonnage: .............................................................................................................................. 
 
 
Period from: .................................................. to: ........................................................................... 
 
Note: Every oil tanker of 150 gross tonnage and above shall be provided with Oil Record 
Book Part II to record relevant cargo/ballast operations. Such a tanker shall also be provided 
with Oil Record Book Part I to record relevant machinery space operations. 
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Fartygets namn .................................................................................................................................. 

Igenkänningsnummer eller -bokstäver ............................................................................................. 

 

PLAN AV LAST- OCH SLOPTANKAR 
(fylls i ombord) 

 

 

Tankarnas 
beteckning 

Volym 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sloptankarnas djup  
(Ange volymen av varje tank och djupet av 
varje sloptank) 

Pumprum 
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Name of Ship …………………………………………………………………………………. 
 
Distinctive number or letters …………………………………………………………………. 
 
 

PLAN  VIEW  OF  CARGO  AND  SLOP  TANKS 
(to be completed on board) 

 
 

 

 

Identification 
of tanks Capacity 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Depth of slop 

tank(s): 
 

(Give the capacity of each tank and the depth 
of slop tank(s)) 

Pump room
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Inledning 

De följande sidorna av denna del innehåller 
en detaljerad förteckning över åtgärder vid 
hantering av last och barlast som i tillämpliga 
fall skall antecknas oljedagbok II i enlighet 
med regel 36 i bilaga I till 1973 års interna-
tionella konvention till förhindrande av för-
orening från fartyg ändrad genom 1978 års 
protokoll (MARPOL 73/78). Åtgärderna har 
sammanförts i operativa avdelningar som var 
och en tilldelats en bokstavskod. 

 
När anteckningar görs i oljedagbok II, skall 

datum, bokstavskod och åtgärdsnummer an-
tecknas i rätt kolumn. De obligatoriska upp-
gifterna antecknas kronologiskt i de tomma 
fälten. 

 
Efter varje avslutad åtgärd skall gjorda an-

teckningar dateras och undertecknas av den 
eller de befälspersoner som haft ansvar för 
åtgärden. Varje avslutad sida skall underteck-
nas av fartygets befälhavare. 

I fråga om oljetankfartyg som används för 
särskild fart i enlighet med regel 2.5 i annex I 
till MARPOL 73/78, skall vederbörliga an-
teckningar i oljedagbok II bekräftas genom 
underteckning av behörig myndighet i hamn-
staten.46 

I oljedagbok II frågas ofta efter oljemäng-
den. Den begränsade noggrannheten hos mät-
anordningar för tankar, temperaturvariationer 
och häftning inverkar på noggrannheten hos 
mätvärdena. Detta bör beaktas vid tolkningen 
anteckningarna i oljedagbok II. 

 
I fall av oavsiktligt eller annat exceptionellt 

utsläpp av olja, skall omständigheterna kring 
och orsakerna till utsläppet redovisas i olje-
dagbok II. 

 
Om fel uppstår på övervaknings- och kon-

trollsystemet för oljeutsläpp, skall detta note-
ras i oljedagbok II. 

I fråga om fartyg med internationellt olje-
skyddscertifikat (IOPP-certifikat) skall an-
teckningarna i oljedagbok II göras åtminstone 

Introduction

The following pages of this section show a 
comprehensive list of items of cargo and bal-
last operations which are, when appropriate, 
to be recorded in the Oil Record Book Part II 
in accordance with regulation 36 of Annex I 
of the International Convention for the Pre-
vention of Pollution from Ships, 1973, as 
modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto (MARPOL 73/78). The items have 
been grouped into operational section, each 
of which is denoted by a code letter. 

When making entries in the Oil Record 
Book Part II, the date, operational code and 
item number shall be inserted in the appro-
priate columns and the required particulars 
shall be recorded chronologically in the 
blank spaces. 

Each completed operation shall be signed 
for and dated by the officer or officers in 
charge. Each completed page shall be coun-
tersigned by the master of the ship. 

 
In respect of the oil tankers engaged in 

specific trades in accordance with regulation 
2.5 of Annex I of MARPOL 73/78, appropri-
ate entry in the Oil Record Book Part II shall 
be endorsed by the competent port State au-
thority.46 

The Oil Record Book Part II contains many 
references to oil quantity. The limited accu-
racy of tank Measurement devices, tempera-
ture variations and clingage will affect the 
accuracy of these readings. The entries in the 
Oil Record Book Part II should be considered 
accordingly. 

In the event of accidental or other excep-
tional discharge of oil a statement shall be 
made in the Oil Record Book Part II of the 
circumstances of, and the reasons for, the 
discharge. 

Any failure of the oil discharge monitoring 
and control system shall be noted in the Oil 
Record Book Part II. 

The entries in the Oil Record Book Part II, 
for ships holding an IOPP Certificate, shall 
be at least in English, French or Spanish. 
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på engelska, franska eller spanska. Om an-
teckningar i certifikatet även görs på ett offi-
ciellt, nationellt språk i det land vars flagga 
fartyget har rätt att föra, skall dessa gälla i fall 
av tvist eller tolkningsproblem. 

Oljedagbok II skall förvaras så att den är 
lätt tillgänglig för inspektion vid alla skäliga 
tidpunkter. Utom i fråga om obemannade far-
tyg som bogseras, skall den förvaras ombord 
på fartyget. Den måste bevaras i minst tre år 
efter att den sista anteckningen införts. 

 
En behörig regeringsmyndighet i en för-

dragsstat, får inspektera oljedagbok I på varje 
fartyg som omfattas av denna bilaga så länge 
fartyget befinner sig i en hamn eller utsjöter-
minal i staten i fråga. Myndigheten kan dess-
utom ta en kopia av vilken som helst anteck-
ning i oljedagboken, och har rätt kräva att be-
fälhavaren på fartyget intygar kopians riktig-
het. Varje sådan kopia av en anteckning i ol-
jedagbok II, vars riktighet intygats av farty-
gets befälhavare, skall vid rättslig behandling 
godkännas som bevismaterial gällande de 
uppgifter som nämns i anteckningen. När en 
behörig myndighet inspekterar oljedagbok II 
och tar en kopia enligt denna punkt, skall det-
ta ske så snabbt som möjligt, så att fartyget 
inte fördröjs oskäligt. 

 
 
 
 
 

FÖRTECKNING ÖVER ÅTGÄRDER 
SOM SKALL ANTECKNAS 

(A) Lastning av oljelast 

1. Plats för lastning 
2. Typ av olja som lastats och identitetsbe-

teckning(ar) för lastad(e) tank(ar)  
3. Total mängd lastad olja (ange tillagd 

mängd i kubikmeter vid 15ºC och tankens 
(tankarnas) totala innehåll i kubikmeter (m3)) 

 
(B) Omdisponering ombord av oljelast un-
der resa 

4. Tankens (tankarnas) identitetsbeteck-
ningar: 

.1 från: 

Where entries in an official language of the 
State whose flag the ship is entitled to fly are 
also used, this shall prevail in case of a dis-
pute or discrepancy. 

 
The Oil Record Book Part II shall be kept 

in such a place as to be readily available for 
inspection at all reasonable times and, except 
in the case of unmanned Ships under tow, 
shall be kept on board the Ship. It shall be 
preserved for a period of three years after the 
last entry has been made. 

The competent authority of the Govern-
ment of a Party to the Convention may in-
spect the Oil Record Book Part II on board 
any Ship to which this Annex applies while 
the Ship is in its port or offshore terminals 
and may make a copy of any entry in that 
book and may require the master of the Ship 
to certify that the copy is a true copy of such 
entry. Any copy so made which has been cer-
tified by the master of the Ship as a true copy 
of an entry in the Oil Record Book Part II 
shall be made admissible in any juridical 
proceedings as evidence of the facts stated in 
the entry. The inspection of an Oil Record 
Book Part II and taking of a certified copy by 
the competent authority under this paragraph 
shall be performed as expeditiously as possi-
ble without causing the ship to be unduly de-
layed. 

 
 
 

LIST OF ITEMS TO BE RECORDED 

 
(A) Loading of oil cargo 

1. Place of loading. 
2. Type of oil loaded and identity of 

tank(s). 
3. Total quantity of oil loaded (state quan-

tity added, in m3 at 15oC and the total content 
of tank(s), in m3). 

 
(B) Internal transfer of oil cargo during 
voyage 

4. Identity of tank(s): 
 
.1 from: 
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.2 till: (ange flyttad mängd och tankens 
(tankarnas) totala innehåll i kubikmeter) 

5. Blev tankarna under 4.1 tömda? (Om 
inte, ange volymen av den last som blev kvar 
i kubikmeter.) 

 
 

(C) Lossning av oljelast 

6. Plats för lossning 
7. Identitetsbeteckning(ar) för lossad(e) 

tank(ar): 
8. Blev tankarna tömda? (Om inte, ange vo-

lymen av den last som blev kvar i kubikme-
ter.) 

 
 

(D) Rengöring med råolja (endast råolje-
tankfartyg som använder COW) 

(Varje tank som rengörs med råolja skall 
redovisas) 

9. Hamn där rengöring med råolja utförts 
eller fartygets position om rengöringen utförts 
mellan två lossningshamnar. 

10. Identitetsbeteckning(ar) för rengjord(a) 
tank(ar)47 

11. Antal anordningar i bruk 
12. Tidpunkt då rengöringen påbörjats 
13. Använt rengöringsmönster48 

14. Tryck i rengöringssystemet 
15. Tidpunkt då rengöringen slutförts eller 

avbrutits 
16. Metod med vilken tanken (tankarna) 

konstaterats vara torr(a) 
17. Anmärkningar49 
 
 

(E) Barlastning av lasttankar 

18. Fartygets position när barlastningen på-
börjades och avslutades 

19. Barlastningsprocess: 
.1 identitetsbeteckning(ar) för barlastad(e) 

tank(ar) 
.2 tidpunkt då barlastningen påbörjades och 

avslutades, och 
.3 mängden barlast som tagits ombord; den 

totala mängden barlast som tagits anges i ku-
bikmeter för varje berörd tank. 

 
 

.2 to: (state quantity transferred and total 
quantity of tank(s), in m3). 

5. Was (were) the tank(s) in 4.1 emptied? 
(If not, state quantity retained, in m3.) 

 
 
 

(C) Unloading of oil cargo 

6. Place of unloading. 
7. Identity of tank(s) unloaded. 
 
8. Was (were) the tank(s) emptied? (If not, 

state quantity retained, in m3.) 
 
 
 

(D) Crude oil washing (COW tankers 
only) 

(To be completed for each tank being crude 
oil washed) 

9. Port where crude oil washing was car-
ried out or ship's position if carried out be-
tween two discharge ports. 

10. Identity of tank(s) washed.47 

 
11. Number of machines in use. 
12. Time of start of washing. 
13. Washing pattern employed.48 

14. Washing line pressure. 
15. Time washing was completed or 

stopped. 
16. State method of establishing that 

tank(s) was (were) dry. 
17. Remarks.49 

 
 

(E) Ballasting of cargo tanks 

18. Position of ship at start and end of bal-
lasting. 

19. Ballasting process: 
.1 identity of tank(s) ballasted; 
 
.2 time of start and end; and 
 
.3 quantity of ballast received. Indicate to-

tal quantity of ballast for each tank involved 
in operation, in m3. 
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(F) Barlastning av särskilt avdelade rena 
barlasttankar (endast oljetankfartyg med 
CBT) 

20. Identitetsbeteckning(ar) för barlastad(e) 
tank(ar) 

21. Fartygets position när vatten avsett för 
renspolning eller hamnbarlast togs in i sär-
skilt avdelad(e) ren(a) barlasttank(ar) 

22. Fartygets position när pump(ar) och rör-
ledning(ar) renspolades till sloptank 

23. Mängd oljehaltigt vatten från renspol-
ning av pumpar och ledningar som överförts 
till sloptankar (sloptankarnas identitetsbe-
teckningar anges). Ange total mängd i ku-
bikmeter. 

24. Fartygets position när extra barlastvat-
ten togs in i särskilt avdelad(e) ren(a) barlast-
tank(ar) 

25. Tidpunkten och fartygets position när 
ventiler som avskiljer särskilt avdelade rena 
barlasttankar från last- och strippingledningar 
stängdes 

26. Mängden ren barlast som har tagits om-
bord 

 
 

(G) Rengöring av lasttankar 

27. Tankens (tankarnas) identitetsbeteck-
ningar: 

28. Hamn eller fartygets position 
29. Tidsåtgång för rengöringen 
30. Rengöringsmetod50. 
31. Tankspolvatten överfört till: 
.1 mottagningsanordningar (ange hamn och 

mängd i kubikmeter)51, och 
.2 sloptank(ar) eller lasttank(ar) avdelad(e) 

som sloptank(ar) (ange identitetsbeteck-
ning(ar) för tank(ar), mängd som överförts 
och total mängd i kubikmeter) 

 
 

(H) Utsläpp av förorenad barlast 

32. Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
33. Tidpunkten och fartygets position när 

utsläpp i havet påbörjats 
34. Tidpunkten och fartygets position när 

utsläpp i havet avslutats 
35. Mängd som har släppts ut i havet i ku-

bikmeter 

(F) Ballasting of dedicated clean ballast 
tanks (CBT tankers only) 

 
20. Identity of tank(s) ballasted. 
 
21. Position of ship when water intended 

for flushing, or port ballast was taken to 
dedicated clean ballast tank(s). 

22. Position of ship when pump(s) and 
lines were flushed to slop tank. 

23. Quantity of the oily water which, after 
line flushing, is transferred to the slop tank(s) 
or cargo tank(s) in which slop is preliminar-
ily stored (identify tank(s)). State total quan-
tity, in m3. 

24. Position of ship when additional ballast 
water was taken to dedicated clean ballast 
tank(s). 

25. Time and position of ship when valves 
separating the dedicated clean ballast tanks 
from cargo and stripping lines were closed. 

 
26. Quantity of clean ballast taken on 

board, in m3. 
 
 

(G) Cleaning of cargo tanks 

27. Identity of tank(s) cleaned. 
 
28. Port or ship's position. 
29. Duration of cleaning. 
30. Method of cleaning.50 

31. Tank washings transferred to: 
.1 reception facilities (state port and quan-

tity, in m3)51; and 
.2 sloptank(s) or cargo tank(s) designated 

as sloptank(s) (identify tank(s); state quantity 
transferred and total quantity, in m3). 

 
 
 

(H) Discharge of dirty ballast 

32. Identity of tank(s). 
33. Time and position of ship at start of 

discharge into the sea. 
34. Time and position of ship on comple-

tion of discharge into the sea. 
35. Quantity discharged into the sea, in m3. 
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36. Fartygets fart under utsläppet 
37. Var övervaknings- och kontrollsystemet 

för oljeutsläpp i drift medan utsläppet pågick? 
 
38. Hölls utflödet och vattenytan på platsen 

för utsläppet under regelbunden kontroll? 
 
39. Mängd oljehaltigt vatten som överförts 

till sloptank(ar) (ange identitetsbeteckning(ar) 
för sloptank(ar) och den totala mängden i ku-
bikmeter) 

40. Avlämnande till landbaserade mottag-
ningsanordningar (ange hamn och mängd i 
kubikmeter)52 

 
 
 

(I) Utsläpp i havet av vatten från  
sloptankar 

41. Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
42. Settlingstid från senaste påfyllning av 

oljerester, eller 
43. Settlingstid från senaste utsläpp 
44. Tidpunkt och fartygets position vid ut-

släppets början 
45. Hela innehållets ullage vid utsläppets 

början 
46. Ullage till gränsytan mellan olja och 

vatten vid utsläppets början 
47. Utsläppt mängd i första steget i kubik-

meter och utsläppshastighet i kubikmeter i 
timmen 

48. Slutlig mängd som släppts ut i kubik-
meter och utsläppshastighet 

49. Tidpunkt och fartygets position vid ut-
släppets slut 

50. Var övervaknings- och kontrollsystemet 
för oljeutsläpp i drift medan utsläppet pågick? 

 
51. Ullage till gränsytan mellan olja och 

vatten vid utsläppets slut 
52. Fartygets fart under utsläppet 
53. Hölls utflödet och vattenytan på platsen 

för utsläppet under regelbunden kontroll? 
 
54. Intyga att alla berörda ventiler i farty-

gets rörsystem har stängts så snart utsläppet 
från sloptankarna avslutats. 

 
 
 

36. Ship's speed(s) during discharge. 
37. Was the discharge monitoring and con-

trol system in operation during the dis-
charge? 

38. Was a regular check kept on the efflu-
ent and the surface of the water in the locality 
of the discharge? 

39. Quantity of oily water transferred to 
slop tank(s) (identify slop tank(s). State total 
quantity, in m3. 

 
40. Discharged to shore reception facilities 

(identify port and quantity involved, in m3).52 

 
 
 
 

(I) Discharge of water from slop tanks into 
the sea 

41. Identity of slop tanks. 
42. Time of settling from last entry of resi-

dues, or 
43. Time of settling from last discharge. 
44. Time and position of ship at start of 

discharge. 
45. Ullage of total contents at start of dis-

charge. 
46. Ullage of oil/water interface at start of 

discharge. 
47. Bulk quantity discharged in m3 and rate 

of discharge in m3/hour. 
 
48. Final quantity discharged in m3 and rate 

of discharge in m3/hour. 
49. Time and position of ship on comple-

tion of discharge. 
50. Was the discharge monitoring and con-

trol system in operation during the dis-
charge? 

51. Ullage of oil/ water interface on com-
pletion of discharge, in metres. 

52. Ship's speed(s) during discharge. 
53. Was regular check kept on the effluent 

and the surface of water in the locality of the 
discharge? 

54. Confirm that all applicable valves in 
the ship's piping system have been closed on 
completion of discharge from the slop tanks. 
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(J) Bortskaffande av oljerester och oljehal-
tiga blandningar som inte beaktas på an-
nat ställe 

55. Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
56. Mängd som bortskaffats från var tank 

(ange kvarhållen mängd i kubikmeter) 
57. Metod för bortskaffande: 
.1 till mottagningsanordningar (ange även 

hamn och mängden oljerester)52 

.2 blandad med last (ange mängd) 

.3 överförda till annan/andra tankar(ar) 
(ange identitetsbeteckning(ar) för tank(ar)) 

 
.4 annan metod (ange metoden och den 

mäng som bortskaffats) 
 

 
(K) Utsläpp av ren barlast som förts i last-
tankar 

58. Fartygets position när utsläpp av ren 
barlast påbörjats 

59. Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
60. Var tanken/tankarna tömd(a) när ut-

släppet avslutades? 
61. Fartygets position när utsläppet avsluta-

des, om den avviker från positionen i punkt 
58 

62. Hölls utflödet och vattenytan på platsen 
för utsläppet under regelbunden kontroll? 

 
 
 

(L) Utsläpp av barlast från särskilt avde-
lade rena barlasttankar (endast oljetank-
fartyg med CBT) 

63. Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
64. Tidpunkt och fartygets position när ut-

släpp av ren barlast påbörjats 
65. Tidpunkt och fartygets position när ut-

släppet avslutats 
66. Utsläppt som har släppts ut/avlämnats i 

kubikmeter 
.1 i havet, eller 
.2 till mottagningsanordning (ange hamn)53 

67. Iakttogs före eller under utsläppet något 
tecken på oljeförorening av barlastvattnet? 

 
68. Övervakades utsläppet med oljehaltmä-

tare? 

(J) Disposal of residues and oily mixtures 
not otherwise dealt with 

 
55. Identity of tanks. 
56. Quantity disposed of from each tank. 

(State the quantity retained, in m3.) 
57. Method of disposal: 
.1 to reception facilities (identify port and 

quantity involved)52; 
.2 mixed with cargo (state quantity); 
.3 transferred to (an)other tank(s) (identify 

tank(s); state quantity transferred and total 
quantity in tank(s), in m3); and 

.4 other method (state which); state quan-
tity disposed of, in m3. 

 
 
(K) Discharge of clean ballast contained in 
cargo tanks 

58. Position of ship at start of clean ballast. 
 
59. Identity of tank(s) discharged. 
60. Was (were) the tank(s) empty on com-

pletion? 
61. Position of ship on completion if dif-

ferent from 58. 
 
62. Was a regular check kept on the efflu-

ent and the surface of the water in the locality 
of the discharge? 

 
 

(L) Discharge of ballast from dedicated 
clean ballast tanks (CBT tankers only) 

 
63. Identity of tank(s) discharged. 
64. Time and position of ship at start of 

discharge of clean ballast into the sea. 
65. Time and position of ship on comple-

tion of discharge into the sea. 
66. Quantity discharged, in m3: 
 
.1 into the sea; or 
.2 to reception facility (identify port).53 

67. Was there any indication of oil con-
tamination of the ballast water before or dur-
ing discharge into the sea? 

68. Was the discharge monitored by an oil 
content meter? 
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69. Tidpunkten och fartygets position när 
ventiler som avskiljer särskilt avdelade rena 
barlasttankar från last- och strippingledningar 
stängdes efter avslutat utsläpp? 
 
 
 
(M) Övervaknings- och kontrollsystemets 
tillstånd 

70. Tidpunkt för fel på systemet 
71. Tidpunkt när systemet gjorts funktions-

dugligt 
72. Orsaker till felet 
 
 

(N) Oavsiktliga och andra exceptionella ol-
jeutsläpp 

 
73. Tidpunkt för händelsen 
74. Hamn eller fartygets position vid tid-

punkten för händelsen 
 
75. Typ av olja och ungefärlig mängd i ku-

bikmeter 
76. Omständigheter vid utsläppet eller ut-

flödet, anledning därtill och allmänna an-
märkningar 

 
 

(O) Ytterligare åtgärder i samband med 
driften samt allmänna anmärkningar 

TANKFARTYG SOM ANVÄNDS FÖR  
SÄRSKILD FART 

(P) Ilastning av barlastvatten 

77. Identitetsbeteckning(ar) för barlastad(e) 
tank(ar) 

78. Fartygets position vid barlastningen 
79. Total mängd balast som tagits ombord i 

kubikmeter 
80. Anmärkningar 
 
 

(Q) Omfördelning av barlast ombord på 
fartyget 

81. Anledning till omfördelning 
 
 

69. Time and position of ship when valves 
separating dedicated clean ballast tanks from 
the cargo and stripping lines were closed on 
completion of deballasting. 
 
 
 
(M) Condition of oil discharge monitoring 
and control system 

70. Time of system failure. 
71. Time when system has been made op-

erational. 
72. Reasons for failure. 
 
 

(N) Accidental or other exceptional dis-
charges of oil 

73. Time of occurrence. 
74. Port or ship's position at time of occur-

rence. 
 
75. Approximate quantity, in m3, and type 

of oil. 
76. Circumstances of discharge or escape, 

the reasons therefore and general remarks. 
 
 
 

(O) Additional operational procedures and 
general remarks 

TANKERS ENGAGED IN SPECIFIC 
TRADES 

(P) Loading of ballast water 

77. Identity of tank(s) ballasted. 
 
78. Position of ship when ballasted. 
79. Total quantity of ballast loaded in cubic 

metres. 
80. Remarks. 
 
 

(Q) Re-allocation of ballast water within 
the ship 

81. Reason for re-allocation. 
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(R) Avlämnande av barlastvatten till  
mottagningsanordning 

82. Hamn(ar) där barlastvatten lämnats 
 
83. Mottagningsanordningens namn eller 

beteckning 
84. Total mängd avlämnat barlastvatten i 

kubikmeter 
85. Datum, stämpel och underskrift av 

tjänsteman vid hamnmyndighet 
 

(R) Ballast water discharge to reception 
facility 

82. Port(s) where ballast water was dis-
charged. 

83. Name or designation of reception facil-
ity. 

84. Total quantity of ballast water dis-
charged in cubic metres. 

85. Date, signature and stamp of port au-
thority official. 
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Fartygets namn .................................................................................................................................. 
 
Igenkänningsnummer eller -bokstäver ............................................................................................. 
 
 
LAST OCH BARLASTOPERATIONER (OLJETANKFARTYG) 
 

Datum Kod 

(bokstav) 

Åtgärd 

(nummer) 

Anteckning om åtgärder/underteckning av 
ansvarig befälsperson 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

Befälhavarens underteckning ..............................................................................................  
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Name of ship.................................................................................................................................. 
 
Distinctive number or letters.......................................................................................................... 
 
 
CARGO/BALLAST OPERATIONS (OIL TANKERS) 

 
Date Code 

(letter) 
Item 
(number) 

Record of operations/signature of officer in 
charge 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 

Signature of master......................................................................................................................  
 
 
 

 
 



(Finlands författningssamlings nr 1670/2009)

Lag

Nr 72

om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den
reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till

förhindrande av förorening från fartyg

Given i Helsingfors den 29 december 2009

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
De bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i bilaga II, antagen i London
den 15 oktober 2004, till 1978 års protokoll
(FördrS 51/1983) till 1973 års internationella
konvention till förhindrande av förorening
från fartyg gäller som lag sådana Finland har
förbundit sig till dem.

2 §
Om ikraftträdandet av denna lag bestäms

genom förordning av republikens president.
Åtgärder som verkställigheten av lagen

förutsätter får vidtas innan lagen träder i
kraft.

Helsingfors den 29 december 2009

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen

RP 248/2009
KoUB 33/2009
RSv 249/2009

826



(Finlands författningssamlings nr 561/2010)

Republikens presidents förordning

Nr 73

om sättande i kraft av den reviderade bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg och om ikraftträ-
dande av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för

lagstiftningen i bilagan

Given i Helsingfors den 11 juni 2010

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av trafikministern,
föreskrivs:

1 §
Den i London den 15 oktober 2004 an-

tagna reviderade bilaga II till 1978 års proto-
koll till 1973 års internationella konvention
till förhindrande av förorening från fartyg
(FördrS 51/1983), vilken riksdagen godkänt
den 14 december 2009 och vilken republik-
ens president godkänt den 29 december 2009,
träder i kraft den 15 juli 2010.

2 §
Lagen av den 29 december 2009 om sät-
tande i kraft av de bestämmelser som hör till

området för lagstiftningen i den reviderade
bilaga II till 1978 års protokoll till 1973 års
internationella konvention till förhindrande
av förorening från fartyg (1670/2009) träder i
kraft den 15 juli 2010.

3 §
De bestämmelser i bilagan som inte hör till

området för lagstiftningen är i kraft som för-
ordning.

4 §
Denna förordning träder i kraft den 15 juli

2010.

Helsingfors den 11 juni 2010

Republikens President

TARJA HALONEN

Trafikminister Anu Vehviläinen

827
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RÄTTELSE
Den märkta punkten bör vara:Lagen av den 29 december 2009 om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i den reviderade bilaga I till 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till förhindrande av förorening från fartyg (1669/2009) som även Ålands lagting för sin del gett sitt bifall till, träder i kraft den 15 juli 2010.
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ÄNDRINGARNA I BILAGAN TILL 
PROTOKOLLET AV ÅR 1978 TILL 1973 

ÅRS INTERNATIONELLA KONVEN-
TION TILL FÖRHINDRANDE AV 

FÖRORENING FRÅN FARTYG 
 

(Den reviderade bilagan II till MARPOL 
73/78) 

 
 
 

AMENDMENTS TO THE ANNEX OF 
THE PROTOCOL OF 1978 

RELATING TO THE INTERNA-
TIONAL CONVENTION FOR THE 

PREVENTION 
OF POLLUTION FROM SHIPS, 1973 

 
(Revised Annex II of MARPOL 73/78) 
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KAPITEL I – ALLMÄNNA  

BESTÄMMELSER 

Regel 1 

Definitioner 

I denna bilaga används följande definitio-
ner: 

1 Med årsdag förstås den dag och månad, 
varje år, som sammanfaller med dagen och 
månaden för sista giltighetsdagen av interna-
tionellt föroreningsskyddscertifikat för trans-
port skadliga flytande ämnen. 

2 Med tillhörande rörledningar förstås ett 
rörledningssystem som ansluter en lasttank 
till en landanslutning som används för att los-
sa lasten och omfattar alla sådana rör, pumpar 
och filter som är i direkt kontakt med loss-
ningsledningen. 

3 Barlastvatten 
Med ren barlast förstås barlast i en tank 

som efter att den senast använts för transport 
av ett ämne i kategori X, Y eller Z omsorgs-
fullt rengjorts, uppkomna rester omhänderta-
gits och tanken tömts i enlighet med kraven i 
denna bilaga. 

 
 
Med segregerad barlast förstås barlastvat-

ten som tagits i en tank, helt skild, från last- 
och bunkeroljesystem, som är avsedd att sta-
digvarande nyttjas för att föra barlast eller last 
som inte består av olja eller skadliga flytande 
ämnen definierade på olika sätt i bilagorna till 
konventionen. 

4 Kemikaliebulkkoder 
Med kemikaliebulkkoden (BCH-koden) för-

stås de regler för konstruktion och utrustning 
av fartyg som transporterar farliga kemikalier 
(Code for the Construction and Equipment of 
Ships Carrying Dangerous Chemicals in 
Bulk) som IMO:s Kommitté för skydd av den 
marina miljön godkänt genom resolution 
MEPC.20(22), med senare ändringar, under 
förutsättning att ändringarna i fråga är god-
kända och satta i kraft i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 16 i konventionen om 
ändring av tillägg till bilagor. 

Med internationella kemikaliebulkkoden 
(IBC-koden) förstås de regler för konstruk-

CHAPTER 1 – GENERAL 

 
Regulation 1 

Definitions 

For the purposes of this Annex: 
 
1 Anniversary date means the day and the 

month of each year which will correspond to 
the date of expiry of the International Pollu-
tion Prevention Certificate for the Carriage of 
Noxious Liquid Substances in Bulk. 

2 Associated piping means the pipeline 
from the suction point in a cargo tank to the 
shore connection used for unloading the 
cargo and includes all ship’s piping, pumps 
and filters which are in open connection with 
the cargo unloading line. 

3 Ballast water 
Clean ballast means ballast water carried 

in a tank which, since it was last used to 
carry a cargo containing a substance in Cate-
gory X, Y or Z, has been thoroughly cleaned 
and the residues resulting there from have 
been discharged and the tank emptied in ac-
cordance with the appropriate requirements 
of this Annex. 

Segregated ballast means ballast water in-
troduced into a tank permanently allocated to 
the carriage of ballast or cargoes other than 
oil or Noxious Liquid Substances as vari-
ously defined in the Annexes of the present 
Convention, and which is completely sepa-
rated from the cargo and oil fuel system. 

4 Chemical Codes 
Bulk Chemical Code means the Code for 

the Construction and Equipment of Ships 
carrying Dangerous Chemicals in Bulk 
adopted by the Marine Environment Protec-
tion Committee of the Organization by reso-
lution MEPC.20(22), as amended by the Or-
ganization, provided that such amendments 
are adopted and brought into force in accor-
dance with the provisions of article 16 of the 
present Convention concerning amendment 
procedures applicable to an appendix to an 
Annex. 

International Bulk Chemical Code means 
the International Code for the Construction 
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tion och utrustning av fartyg som transporte-
rar farliga kemikalier (International Code for 
the Construction and Equipment of Ships 
Carrying Dangerous Chemicals in Bulk) som 
IMO:s Kommitté för skydd av den marina 
miljön godkänt genom resolution 
MEPC.19(22), med senare ändringar, under 
förutsättning att ändringarna i fråga blivit 
godkända och satta i kraft i enlighet med be-
stämmelserna i artikel 16 i konventionen om 
ändring av tillägg till bilagor. 

5 Med vattnets djup förstås sjökortsdjup. 
6 Med under gång förstås att fartyget rör 

sig till sjöss med en sådan kurs, inbegripet 
avvikelser från den kortaste direkta rutten, 
som i den utsträckning det är praktiskt möjligt 
med hänsyn till navigeringen, medför att 
eventuella utsläpp sprids över ett så stort om-
råde av havet som är skäligt och praktiskt 
genomförbart. 

7 Med flytande ämne förstås ett ämne med 
ett ångtryck som inte överstiger 0,28 megapa-
scal vid en temperatur av 37,8°C. 

8 Med manual förstås en lasthanteringsma-
nual som överensstämmer med modellen i bi-
hang 6 till denna bilaga. 

9 Närmaste land Med närmaste land förstås 
den baslinje från vilken ifrågavarande stats 
territorialvatten räknas enligt internationell 
rätt, med undantag av vattnen utanför Austra-
liens nordöstra kust, där ”från närmaste land” 
i konventionen avser från en linje dragen från 
en punkt på Australiens kust med koordina-
terna 11°00'S, longitud 142°08'E till en punkt 
latitud 10°35'S longitud 141°55'E, 

 
 
 
därifrån till en punkt latitud 10°00'S, longi-

tud 142°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 9°10'S, longi-

tud 143°52'E, 
därifrån till en punkt latitud 9°00'S, longi-

tud 144°30'E, 
därifrån till en punkt latitud 10°41'S, longi-

tud 145°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 13°00'S, longi-

tud 145°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 15°00'S, longi-

tud 146°00'E, 
därifrån till en punkt latitud 17°30'S, longi-

tud 147°00'E, 

and Equipment of Ships Carrying Dangerous 
Chemicals in Bulk adopted by the Marine 
Environment Protection Committee of the 
Organization by resolution MEPC.19(22), as 
amended by the Organization, provided that 
such amendments are adopted and brought 
into force in accordance with the provisions 
of article 16 of the present Convention con-
cerning amendment procedures applicable to 
an appendix to an Annex. 

 
5 Depth of water means the charted depth. 
6 En route means that the ship is under way 

at sea on a course or courses, including de-
viation from the shortest direct route, which 
as far as practicable for navigational pur-
poses, will cause any discharge to be spread 
over as great an area of the sea as is reason-
able and practicable. 

 
7 Liquid substances are those having a va-

pour pressure not exceeding 0.28 MPa abso-
lute at a temperature of 37.8°C. 

8 Manual means Procedures and Arrange-
ments Manual in accordance with the model 
given in appendix 6 of this Annex. 

9 Nearest land. The term “from the nearest 
land” means from the baseline from which 
the territorial sea in question is established in 
accordance with international law, except 
that, for the purposes of the present Conven-
tion “from the nearest land” off the north-
eastern coast of Australia shall mean from 
the line drawn from a point on the coast of 
Australia in: 

latitude 11°00' S, longitude 142°08' E to a 
point in latitude 10°35' S, longitude 141°55' 
E, 

thence to a point latitude 10°00' S, longi-
tude 142°00' E, 

thence to a point latitude 9°10' S, longitude 
143°52' E, 

thence to a point latitude 9°00' S, longitude 
144°30' E, 

thence to a point latitude 10°41' S, longi-
tude 145°00' E, 

thence to a point latitude 13°00' S, longi-
tude 145°00' E, 

thence to a point latitude 15°00' S, longi-
tude 146°00' E, 

thence to a point latitude 17°30' S, longi-
tude 147°00' E, 
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därifrån till en punkt latitud 21°00'S, longi-
tud 152°55'E, 

därifrån till en punkt latitud 24°30'S, longi-
tud 154°00'E, 

därifrån till en punkt på Australiens kust la-
titud 24°42'S, longitud 153°15'E. 

 
10 Med skadligt flytande ämne förstås varje 

sådant ämne som förekommer i kolumnen 
föroreningskategori i den internationella ke-
mikaliebulkkoden, kapitel 17 eller 18, eller 
som enligt regel 6.3 provisoriskt bedömts 
höra till kategori X, Y eller Z. 

11 Med ppm förstås milliliter per kubikme-
ter (ml/m3). 

12 Med rest förstås vilket som helst skad-
ligt ämne som skall omhändertas. 

13 Med rest/vattenblandning förstås en rest 
som av någon orsak innehåller vatten (t.ex. 
tankspolvätska, barlastvatten, länsvatten). 

14 Fartyg byggt 
14.1 Med fartyg byggt förstås fartyg vars 

köl sträckts eller som befunnit sig på motsva-
rande byggnadsstadium. Ett fartyg som är 
ombyggt till kemikalietankfartyg anses vara 
ett fartyg byggt till kemikalietankfartyg den 
dag ombyggnaden inletts, oavsett när fartyget 
ursprungligen byggts. Denna regel för om-
byggnad gäller inte sådan fartygsombyggnad 
som uppfyller vart och ett av följande villkor: 

 
.1 fartyget är byggt före den 1 juli 1986, 

och 
.2 fartyget är certifierat i enlighet med ke-

mikaliebulkkoden för transport av uteslutande 
sådana produkter som enligt definitionen i 
koden enbart medför risk för förorening. 

14.2 Med motsvarande byggnadsstadium 
förstås det stadium, då 

.1 byggnadsarbeten som kan hänföras till ett 
specifikt fartyg har påbörjats, och 

.2 hopmonteringen av fartyget i fråga har 
inletts och omfattar minst 50 ton eller en pro-
cent av den beräknade totala massan av 
byggnadsmaterialet, varvid den lägre massan 
skall gälla. 

15 Stelnande/icke-stelnande ämne 
15.1 Med ett stelnande ämne förstås ett 

skadligt flytande ämne, 
1 vars smältpunkt är under 15°C och vars 

temperatur vid lossningen inte är mera än 5°C 
över smältpunkten, eller 

thence to a point latitude 21°00' S, longi-
tude 152°55' E, 

thence to a point latitude 24°30' S, longi-
tude 154°00' E, 

thence to a point on the coast of Australia 
in latitude 24°42' S, longitude 153°15' E.  
 
10 Noxious Liquid Substance means any 

substance indicated in the Pollution Category 
column of chapter 17 or 18 of the Interna-
tional Bulk Chemical Code or provisionally 
assessed under the provisions of regulation 
6.3 as falling into Category X, Y or Z. 

11 PPM means ml/m3. 
 
12 Residue means any noxious liquid sub-

stance which remains for disposal. 
13 Residue/water mixture means residue to 

which water has been added for any purpose 
(e.g. tank cleaning, ballasting, bilge slops). 

14 Ship construction 
14.1 Ship constructed means a ship the keel 

of which is laid or which is at a similar stage 
of construction. A ship converted to a chemi-
cal tanker, irrespective of the date of con-
struction, shall be treated as a chemical 
tanker constructed on the date on which such 
conversion commenced. This conversion 
provision shall not apply to the modification 
of a ship, which complies with all of the fol-
lowing conditions: 

.1 the ship is constructed before 1 July 
1986; and  

.2 the ship is certified under the Bulk Che-
mical Code to carry only those products iden-
tified by the Code as substances with pollu-
tion hazards only. 

14.2 Similar stage of construction means 
the stage at which: 

.1 construction identifiable with a specific 
ship begins; and  

.2 assembly of that ship has commenced 
comprising at least 50 tons or one per cent of 
the estimated mass of all structural material, 
whichever is less. 

 
15 Solidifying/non-solidifying 
15.1 Solidifying Substance means a nox-

ious liquid substance which: 
.1 in the case of a substance with a melting 

point of less than 15°C which is at a tempera-
ture of less than 5°C above its melting point 
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.2 vars smältpunkt är 15°C eller högre och 

vars temperatur vid lossningen inte är mera 
än 10°C över smältpunkten. 

 
 
15.2 Med ett icke-stelnande ämne förstås ett 

ämne som inte är ett stelnande ämne. 
 
16 Tankfartyg 
.1 Med kemikalietankfartyg förstås ett far-

tyg som är byggt för eller anpassat för trans-
port i bulk av flytande produkter nämnda i 
kapitlet 17 i den internationella kemikalie-
bulkkoden. 

.2 NLS-tankfartyg avser fartyg som är byggt 
eller anpassat för transport av skadliga fly-
tande ämnen, och omfattar ”oljetankfartyg” 
så som dessa definieras i bilaga I till konven-
tionen, om det är certifierat för transport av 
skadliga flytande ämnen i bulk vilka utgör an-
tingen hela lasten eller en del av lasten. 

17 Viskositet 
.1 Med ett högvisköst ämne förstås ett skad-

ligt flytande ämne i kategori X eller Y med en 
viskositet som vid den temperatur som råder 
vid lossningen uppgår till minst 50 millipa-
scalsekunder (mPa.s). 

.2 Med ett lågvisköst ämne förstås ett skad-
ligt flytande ämne som inte är högvisköst. 

 
 

Regel 2 

Omfattning 

1 Bestämmelserna i denna bilaga skall, när 
inget annat uttryckligen föreskrivs, tillämpas 
på alla fartyg som är certifierade för transport 
av skadliga flytande ämnen i bulk. 

2 När en last som omfattas av bestämmel-
serna i bilaga I till konventionen transporteras 
i lastutrymmet i ett NLS-tankfartyg, skall till-
lämpliga krav i bilaga I till konventionen upp-
fyllas 

 
Regel 3 

Undantag 

1 De krav i denna bilaga som gäller utsläpp 
skall inte tillämpas på utsläpp i havet av skad-

at the time of unloading; or 
.2 in the case of a substances with a melt-

ing point of equal to or greater than 15°C 
which is at a temperature of less than 10°C 
above its melting point at the time of unload-
ing. 

15.2 Non-solidifying Substance means a 
noxious liquid substance, which is not a So-
lidifying Substance. 

16 Tanker 
.1 Chemical tanker means a ship con-

structed or adapted for the carriage in bulk of 
any liquid product listed in chapter 17 of the 
International Bulk Chemical Code; 

 
.2 NLS tanker means a ship constructed or 

adapted to carry a cargo of Noxious Liquid 
Substances in bulk and includes an “oil tan-
ker” as defined in Annex I of the present 
Convention when certified to carry a cargo or 
part cargo of Noxious Liquid Substances in 
bulk. 

17 Viscosity 
.1 High-Viscosity Substance means a nox-

ious liquid substance in Category X or Y 
with a viscosity equal to or greater than 50 
mPa.s at the unloading temperature. 

 
.2 Low-Viscosity Substance means a nox-

ious liquid substance, which is not a High-
Viscosity Substance. 

 
Regulation 2 

Application 

1 Unless expressly provided otherwise the 
provisions of this Annex shall apply to all 
ships certified to carry Noxious Liquid Sub-
stances in bulk. 

2 Where a cargo subject to the provisions 
of Annex I of the present Convention is car-
ried in a cargo space of an NLS tanker, the 
appropriate requirements of Annex I of the 
present Convention shall also apply. 

 
Regulation 3 

Exceptions 

1 The discharge requirements of this An-
nex shall not apply to the discharge into the 
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liga flytande ämnen eller blandningar som in-
nehåller sådana ämnen, när utsläppet 

 
.1 är nödvändig för att garantera fartygets 

säkerhet eller rädda människoliv till sjöss, el-
ler 

.2 orsakas av att fartyget eller dess utrust-
ning skadats, 

.1 förutsatt att alla rimliga försiktighetsåt-
gärder vidtagits efter att skadan skett eller ut-
släppet upptäckts för att förhindra eller be-
gränsa utsläppet, 

 
.2 utom när fartygets ägare eller befälhavare 

handlat i avsikt att åstadkomma skada eller 
vårdslöst, medveten om att skada sannolikt 
skulle bli följden, eller 

.3 godtas av administrationen då det an-
vänds vid specifika föroreningsolyckor för att 
bekämpa förorening i syfte att göra skadorna 
så små som möjligt. Varje sådant utsläpp krä-
ver godkännande av den regering inom vars 
jurisdiktionsområde utsläppet är avsett att ut-
föras. 

 
Regel 4 

Dispens 

1 Vid justering av transportkrav till följd av 
ändringar i klassificeringen av transporterade 
ämnen tillämpas följande bestämmelser: 

 
.1 När en ändring i denna bilaga, BCH-

koden (kemikaliebulkkoden) och IBC-koden 
(internationella kemikaliebulkkoden) medför 
nya transportkrav för vissa ämnen vilka, i sin 
tur medför nya krav för konstruktiva delar, 
utrustning och arrangemang på fartyg, kan 
administrationen antingen modifiera eller se-
narelägga tillämpningen av ändringen i fråga 
på fartyg byggda före den dag ändringen trä-
der i kraft eller, ifall omedelbar tillämpning 
av ändringen i fråga anses orimlig eller 
opraktisk. Sådana lindringar i tillämpningen 
skall fastställas skilt för varje ämne som be-
rörs. 

.2 En administration som tillåter lindringar i 
tillämpningen av sådana ändringar som avses 
i denna punkt, skall lämna en rapport om det-
ta hos organisationen. Rapporten delas ut till 
parterna i konventionen för kännedom och 

sea of Noxious Liquid Substances or mix-
tures containing such substances when such a 
discharge: 

.1 is necessary for the purpose of securing 
the safety of a ship or saving life at sea; or 

 
.2 results from damage to a ship or its 

equipment: 
.1 provided that all reasonable precautions 

have been taken after the occurrence of the 
damage or discovery of the discharge for the 
purpose of preventing or minimizing the dis-
charge; and 

.2 except if the owner or the master acted 
either with intent to cause damage, or reck-
lessly and with knowledge that damage 
would probably result; or  

.3 is approved by the Administration, when 
being used for the purpose of combating spe-
cific pollution incidents in order to minimize 
the damage from pollution. Any such dis-
charge shall be subject to the approval of any 
Government in whose jurisdiction it is con-
templated the discharge will occur. 

 
Regulation 4 

Exemptions 

1 With respect to amendments to carriage 
requirements due to the upgrading of the ca-
tegorization of a substance, the following 
shall apply: 

.1 where an amendment to this Annex and 
the International Bulk Chemical Code and 
Bulk Chemical Code involves changes to the 
structure or equipment and fittings due to the 
upgrading of the requirements for the car-
riage of certain substances, the Administra-
tion may modify or delay for a specified pe-
riod the application of such an amendment to 
ships constructed before the date of entry into 
force of that amendment, if the immediate 
application of such an amendment is consid-
ered unreasonable or impracticable. Such re-
laxation shall be determined with respect to 
each substance; 

.2 the Administration allowing a relaxation 
of the application of an amendment under 
this paragraph shall submit to the Organiza-
tion a report giving details of the ship or 
ships concerned, the cargoes certified to 
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eventuella åtgärder. Rapporten skall innehålla 
information om fartyget eller fartygen i fråga, 
om de laster som fartyget eller fartygen är 
certifierade för, om den handel som varje be-
rört fartyg används för, samt motiveringar för 
lindringen. Anteckningar om de lindrade kra-
ven skall för aktuella fartyg göras i det certi-
fikat som avses i regel 7 och 9 i denna bilaga. 

.3 Utan hinder av det som föreskrivs ovan, 
kan administrationen undanta fartyg som är 
certifierade för transport av individuellt speci-
ficerade vegetabiliska oljor, identifierade ge-
nom tillämpliga fotnoter i kapitel 17 i IBC-
koden, från de transportkrav som gäller enligt 
regel 11, förutsatt att fartyget uppfyller föl-
jande villkor: 

.1 Om annat inte följer av denna regel skall 
NLS-tankfartyget uppfylla alla krav på fartyg 
av typ 3 enligt specifikationerna i internatio-
nella kemikaliebulkkoden, utom föreskrifter-
na om lasttankarnas placering. 

.2 När denna regel tillämpas på ett fartyg, 
skall fartygets lasttankar vara placerade i 
överensstämmelse med nedan specificerade 
avstånd. Hela lasttankslängden skall skyddas 
av barlasttankar eller med utrymmen som inte 
innehåller olja enligt följande: 

.1 Vingtankar eller sidoutrymmen måste 
ordnas så att lasttankarna överallt befinner sig 
minst 760 mm innanför sidobordläggningens 
mallinje. 

.2 Dubbelbottentankar eller lastrum måste 
inrättas så att avståndet från lasttankarnas 
botten till bottenbordläggningens mallinje 
mätt vinkelrätt mot bottenbordläggningen är 
minst B/15 (m) eller 2,0 m vid centerlinjen, 
varvid det mindre av dessa avstånd väljs. Det 
minsta tillåtna avståndet är 1,0 meter. 

 
.3 Undantag som beviljats skall framgå av 

gällande certifikat. 
2 Om annat inte följer av punkt 3 i denna 

regel, behöver punkt 1 i regel 12 inte tilläm-
pas på fartyg byggda före den 1 juli 1986 som 
används för begränsad trafik definierad av 
myndigheterna 

 
.1 mellan hamnar eller terminaler inom en 

fördragsstat, eller 
.2 mellan hamnar eller terminaler i för-

dragsstater. 
3 Bestämmelserna i punkt 2 i denna regel 

carry, the trade in which each ship is engaged 
and the justification for the relaxation, for 
circulation to the Parties to the Convention 
for their information and appropriate action, 
if any and reflect the exemption on the Cer-
tificate as referred to in regulation 7 or 9 of 
this Annex; 

 
.3 Notwithstanding the above, an Admini-

stration may exempt ships from the carriage 
requirements under regulation 11 for ships 
certified to carry individually identified vege-
table oils identified by the relevant footnote 
in chapter 17 of the IBC Code, provided the 
ship complies with the following conditions: 

 
.1 Subject to this regulation, the NLS tan-

ker shall meet all requirements for ship type 
3 as identified in the IBC Code except for 
cargo tank location; 

 
.2 under this regulation, cargo tanks shall 

be located at the following distances inboard. 
The entire cargo tank length shall be pro-
tected by ballast tanks or spaces other than 
tanks that carry oil as follows: 

 
.1 wing tanks or spaces shall be arranged 

such that cargo tanks are located inboard of 
the moulded line of the side shell plating no-
where less than 760 mm; 

.2 double bottom tanks or spaces shall be 
arranged such that the distance between the 
bottom of the cargo tanks and the moulded 
line of the bottom shell plating measured at 
right angles to the bottom shell plating is not 
less than B/15 (m) or 2.0 m at the centreline, 
whichever is the lesser. The minimum dis-
tance shall be 1.0 metre; and 

.3 the relevant certificate shall indicate the 
exemption granted. 

2 Subject to the provisions of paragraph 3 
of this regulation, the provisions of regula-
tion 12.1 need not apply to a ship constructed 
before 1 July 1986 which is engaged in re-
stricted voyages as determined by the Ad-
ministration between: 

.1 ports or terminals within a State Party to 
the present Convention; or 

.2 ports or terminals of States Parties to the 
present Convention. 

3 The provisions of paragraph 2 of this 
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tillämpas på fartyg byggda före den 1 juli 
1986 bara när följande villkor är uppfyllda: 

.1 Var gång en tank som innehåller ämnen 
eller blandningar som tillhör kategori X, Y el-
ler Z skall rengöras eller fyllas med barlast, 
spolas tanken enligt en metod som godkänts 
av administrationen i enlighet med bihang 6 
till denna bilaga, och spolvätskan avlämnas 
till en mottagningsanordning. 

 
.2 Spolvätska från de följande spolningarna 

eller barlastvatten avlämnas till en mottag-
ningsanordning eller släpps ut i havet i enlig-
het med övriga bestämmelser i denna bilaga. 

.3 Ovan nämnda mottagningsanordningars 
lämplighet måste vara bekräftad av regering-
arna i de fördragsstater i vilka de hamnar eller 
terminaler som avses befinner sig. 

 
 
.4 Ifall aktuellt fartyg trafikerar hamnar el-

ler terminaler under andra fördragsstaters ju-
risdiktion, skall administrationen informera 
organisationen om detaljerna i undantaget, så 
att organisationen kan ge information vidare 
till de parterna i konventionen för kännedom 
och eventuella åtgärder. 

 
.5 Certifikat som krävs enligt denna bilaga 

är försett med en styrkt anteckning om att far-
tyget bara används för sådan begränsad trafik 
som avses här. 

4 För ett fartyg vars strukturella och funk-
tionella egenskaper är sådana att lasttankarna 
inte behöver förses med barlast och rengör-
ning av lasttankarna är nödvändig bara i sam-
band med reparationer eller besök i torrdocka, 
kan myndigheterna bevilja undantag från kra-
ven i regel 12, förutsatt att följande villkor är 
uppfyllda: 

.1 Administrationen har godkänt fartygets 
utformning, konstruktion och utrustning med 
beaktande av den användning fartyget är av-
sett för. 

.2 All spolvätska från eventuell rengöring 
före reparation eller besök i torrdocka skall 
avlämnas till mottagningsanordningar, vars 
lämplighet bekräftats av administrationen. 

 
.3 Av det certifikat som krävs enligt denna 

bilaga framgår 
.1 att samtliga lasttankar är certifierade för 

regulation shall only apply to a ship con-
structed before 1 July 1986 if: 

.1 each time a tank containing Category X, 
Y or Z substances or mixtures is to be 
washed or ballasted, the tank is washed in 
accordance with a prewash procedure ap-
proved by the Administration in compliance 
with appendix 6 of this Annex, and the tank 
washings are discharged to a reception facil-
ity; 

.2 subsequent washings or ballast water are 
discharged to a reception facility or at sea in 
accordance with other provisions of this An-
nex; 

.3 the adequacy of the reception facilities at 
the ports or terminals referred to above, for 
the purpose of this paragraph, is approved by 
the Governments of the States Parties to the 
present Convention within which such ports 
or terminals are situated; 

.4 in the case of ships engaged in voyages 
to ports or terminals under the jurisdiction of 
other States Parties to the present Conven-
tion, the Administration communicates to the 
Organization, for circulation to the Parties to 
the Convention, particulars of the exemption, 
for their information and appropriate action, 
if any; and 

.5 the certificate required under this Annex 
is endorsed to the effect that the ship is solely 
engaged in such restricted voyages. 

 
4 For a ship whose constructional and op-

erational features are such that ballasting of 
cargo tanks is not required and cargo tank 
washing is only required for repair or dry-
docking, the Administration may allow ex-
emption from the provisions of regulation 12, 
provided that all of the following conditions 
are complied with: 

.1 the design, construction and equipment 
of the ship are approved by the Administra-
tion, having regard to the service for which it 
is intended; 

.2 any effluent from tank washings which 
may be carried out before a repair or dry-
docking is discharged to a reception facility, 
the adequacy of which is ascertained by the 
Administration; 

.3 the certificate required under this Annex 
indicates: 

.1 that each cargo tank is certified for the 
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transport av ett begränsat antal ämnen som är 
jämförbara och kan alterneras i samma tank 
utan att tanken rengörs mellan transporterna, 
och 

.2 det detaljerade innehållet i undantaget. 
 
.4 Ombord på fartyget finns en manual 

godkänd av administrationen. 
.5 Ifall fartyg trafikerar hamnar eller termi-

naler under andra fördragsstaters jurisdiktion, 
skall administrationen lämna information om 
detaljerna i undantaget till organisationen, 
som ger denna information vidare till parterna 
i konventionen för kännedom och eventuella 
åtgärder. 

 
 

Regel 5 

Likvärdighet 

1 Administrationen kan tillåta att en anord-
ning, maskin eller apparat eller ett material 
installeras i ett fartyg som alternativ till någon 
av de anordningar, maskiner eller apparater, 
eller något av de material som krävs i denna 
bilaga förutsatt den alternativa installationen 
är likvärdig. Denna befogenhet hos administ-
rationen omfattar inte ersättning av krav på 
utformning och konstruktion som ställs i den-
na bilaga med operativa metoder för över-
vakning och kontroll av oljeutsläpp. 

 
2 En administration som, med stöd av punkt 

1 i denna regel, tillåter att ett beslag, ett mate-
rial en anordning eller en maskin som alterna-
tiv till ett sådant beslag eller material eller en 
sådan anordning eller maskin som krävs i 
denna bilaga, skall lämna detaljerad informa-
tion om detta till organisationen, som ger in-
formationen vidare till de fördragsslutande 
parterna för kännedom och eventuella åtgär-
der. 

3 Utan hinder av bestämmelserna i punk-
terna 1 och 2 i denna regel, skall konstruktio-
nen och utrustningen av ett fartyg som trans-
porterar kondenserad gas och är certifierat för 
transport av sådana skadliga flytande ämnen 
som räknas upp i tillämplig kod för gastank-
fartyg (Gas Carrier Code) anses kraven på 
konstruktion och utrustning i reglerna 11 och 
12 i denna bilaga, förutsatt att gastankfartyget 

carriage of a restricted number of substances 
which are comparable and can be carried al-
ternately in the same tank without intermedi-
ate cleaning; and 

.2 the particulars of the exemption; 
 
.4 the ship carries a Manual approved by 

the Administration; and 
.5 in the case of ships engaged in voyages 

to ports or terminals under the jurisdiction of 
other States Parties to the present Conven-
tion, the Administration communicates to the 
Organization, for circulation to the Parties to 
the Convention, particulars of the exemption, 
for their information and appropriate action, 
if any. 

 
Regulation 5 

Equivalents 

1 The Administration may allow any fit-
ting, material, appliance or apparatus to be 
fitted in a ship as an alternative to that re-
quired by this Annex if such fitting, material, 
appliance or apparatus is at least as effective 
as that required by this Annex. This authority 
of the Administration shall not extend to the 
substitution of operational methods to effect 
the control of discharge of Noxious Liquid 
Substances as equivalent to those design and 
construction features which are prescribed by 
regulations in this Annex. 

2 The Administration, which allows a fit-
ting, material, appliance or apparatus as al-
ternative to that required by this Annex, un-
der paragraph 1 of this regulation, shall 
communicate to the Organization for circula-
tion to the Parties to the Convention, particu-
lars thereof, for their information and appro-
priate action, if any. 

 
 
3 Notwithstanding the provisions of para-

graphs 1 and 2 of this regulation, the con-
struction and equipment of liquefied gas car-
riers certified to carry Noxious Liquid Sub-
stances listed in the applicable Gas Carrier 
Code, shall be deemed to be equivalent to the 
construction and equipment requirements 
contained in regulations 11 and 12 of this 
Annex, provided that the gas carrier meets all 
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uppfyller vart och ett av följande villkor: 
.1 Fartyget har certifikat för transport av 

kondenserade gaser i bulk i enlighet med till-
lämplig kod för gastankfartyg. 

 
.2 Fartyget har ett internationellt förore-

ningsskyddscertifikat för transport av skadli-
ga flytande ämnen i bulk, i vilket fastställs att 
gastankfartyget bara får transportera sådana 
ämnen som specificeras och räknas upp i till-
lämplig kod för gastankfartyg. 

.3 Fartyget har arrangemang för segregerad 
barlast. 

.4 Fartyget har pump- och rörledningsan-
ordningar som, på ett för administrationen 
godtagbart sätt, säkerställer att de lastrester 
som blir kvar i tankar och tillhörande rörled-
ningar efter lossning inte överskrider de till-
lämpliga gränsvärden som fastställs i regel 
12.1, 12.2 eller 12.3. 

.5 Fartyget är utrustat med en lasthanter-
ingsmanual som är godkänd av administratio-
nen och som säkerställer att lastrester och vat-
ten inte blandas inom ramen för hanteringen, 
och att inga lastrester blir kvar i tanken efter 
ventilation enligt manualen. 

 
 
 
 

KAPITEL II – INDELNING AV SKADLI-
GA FLYTANDE ÄMNEN I KATEGORIER 

Regel 6 

Klassificering och uppräkning av skadliga 
flytande ämnen och andra ämnen 

1 Med hänsyn till reglerna i denna bilaga 
indelas de skadliga flytande ämnena i följan-
de fyra kategorier: 

.1 Kategori X Skadliga flytande ämnen 
som, om de släpps ut i havet vid tankrengö-
ring och barlastlänsning, utgör en allvarlig 
risk för marina naturtillgångar och männi-
skors hälsa och därför berättigar till förbud av 
utsläpp i den marina miljön. 

 
.2 Kategori Y: Skadliga flytande ämnen 

som, om de släpps ut i havet vid tankrengö-
ring och barlastlänsning, utgör en risk för ma-
rina tillgångar och människors hälsa, medför 

following conditions: 
.1 hold a Certificate of Fitness in accor-

dance with the appropriate Gas Carrier Code 
for ships certified to carry liquefied gases in 
bulk; 

.2 hold an International Pollution Preven-
tion Certificate for the Carriage of Noxious 
Liquid Substances in Bulk, in which it is cer-
tified that the gas carrier may carry only tho-
se Noxious Liquid Substances identified and 
listed in the appropriate Gas Carrier Code; 

.3 be provided with segregated ballast ar-
rangements; 

.4 be provided with pumping and piping ar-
rangements, which, to the satisfaction of the 
Administration, ensure that the quantity of 
cargo residue remaining in the tank and its 
associated piping after unloading does not 
exceed the applicable quantity of residue as 
required by regulation 12.1, 12.2 or 12.3; and 

.5 be provided with a Manual, approved by 
the Administration, ensuring that no opera-
tional mixing of cargo residues and water 
will occur and that no cargo residues will 
remain in the tank after applying the ventila-
tion procedures prescribed in the Manual.  

 
 
 
 
CHAPTER 2 – CATEGORIZATION OF 

NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES 

Regulation 6 

Categorization and listing of Noxious Liquid 
Substances and other substances 

1 For the purpose of the regulations of this 
Annex, Noxious Liquid Substances shall be 
divided into four categories as follows: 

.1 Category X: Noxious Liquid Substances 
which, if discharged into the sea from tank 
cleaning or deballasting operations, are dee-
med to present a major hazard to either ma-
rine resources or human health and, there-
fore, justify the prohibition of the discharge 
into the marine environment; 

.2 Category Y: Noxious Liquid Substances 
which, if discharged into the sea from tank 
cleaning or deballasting operations, are 
deemed to present a hazard to either marine 
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skada på skönhets- eller rekreationsvärden el-
ler försvårar annat behörigt utnyttjande av 
havet och därför berättigar kvantitativa och 
kvalitativa begränsningar av utsläpp i den 
marina miljön. 

.3 Kategori Z: Skadliga flytande ämnen 
som, om de släpps ut i havet vid tankrengö-
ring och barlastlänsning, utgör en mindre risk 
för marina naturtillgångar och människors 
hälsa och därför berättigar till mindre strikta 
kvantitativa och kvalitativa begränsningar av 
utsläpp i den marina miljön. 

 
.4 Andra ämnen: De ämnen som fått an-

teckningen OS (andra ämnen) i kolumnen för 
föroreningskategorier i tabellen i kapitel 18 
internationella kemikaliebulkkoden. Dessa 
ämnen har vid bedömning befunnits falla 
utanför kategorierna X, Y och Z definierade i 
regel 6.1 i denna bilaga, eftersom de för när-
varande inte anses skada marina tillgångar, 
människors hälsa eller skönhets- och rekrea-
tionsvärden, eller försvåra behörigt nyttjande 
av havet om de släpps ut i havet vid tankren-
göring eller barlastlänsning. Kraven i denna 
bilaga skall inte tillämpas på utsläpp av slag-
vatten, vattenbarlast, annat avfall eller andra 
blandningar som bara innehåller ämnen i ka-
tegorin ”övriga ämnen”. 

2 Riktlinjer för kategoriindelning av skadli-
ga flytande ämnen ges i bihang 1 till denna 
bilaga. 

3 När ett sådant flytande ämne skall trans-
porteras som inte har klassificerats enligt 
punkt 1 i denna regel, skall regeringarna i de 
fördragsslutande stater som är involverade i 
transporten komma överens om en temporär 
kategori för ämnet med stöd av de riktlinjer 
som avses i punkt 2 i denna regel. Ämnet får 
inte transporteras förrän berörda regeringar 
nått fullt samförstånd. Regeringen i det pro-
ducerande eller transporterande land som är 
initiativtagare till överenskommelsen skall så 
snart som möjligt, likväl senast inom 30 da-
gar efter att överenskommelsen nåtts, ge or-
ganisationen detaljerad information om ämnet 
och den provisoriska kategoribestämningen. 
Organisationen skall årligen dela ut denna in-
formation till de parterna i konventionen för 
kännedom. Organisationen måste upprätthålla 
ett register över alla sådana ämnen och provi-
soriska bedömningar av dem, ända tills äm-

resources or human health or cause harm to 
amenities or other legitimate uses of the sea 
and therefore justify a limitation on the qual-
ity and quantity of the discharge into the ma-
rine environment; 

.3 Category Z: Noxious Liquid Substances 
which, if discharged into the sea from tank 
cleaning or deballasting operations, are dee-
med to present a minor hazard to either ma-
rine resources or human health and therefore 
justify less stringent restrictions on the qual-
ity and quantity of the discharge into the ma-
rine environment; 

.4 Other Substances: substances indicated 
as OS (Other Substances) in the pollution 
category column of chapter 18 of the Interna-
tional Bulk Chemical Code which have been 
evaluated and found to fall outside Category 
X, Y or Z as defined in regulation 6.1 of this 
Annex because they are, at present, consid-
ered to present no harm to marine resources, 
human health, amenities or other legitimate 
uses of the sea when discharged into the sea 
from tank cleaning of deballasting opera-
tions. The discharge of bilge or ballast water 
or other residues or mixtures containing only 
substances referred to as “Other Substances” 
shall not be subject to any requirements of 
the Annex. 

2 Guidelines for use in the categorization 
of Noxious Liquid Substances are given in 
appendix 1 to this Annex. 

3 Where it is proposed to carry a liquid 
substance in bulk which has not been catego-
rized under paragraph 1 of this regulation, 
the Governments of Parties to the Conven-
tion involved in the proposed operation shall 
establish and agree on a provisional assess-
ment for the proposed operation on the basis 
of the guidelines referred to in paragraph 2 of 
this regulation. Until full agreement among 
the Governments involved has been reached, 
the substance shall not be carried. As soon as 
possible, but not later than 30 days after the 
agreement has been reached, the Government 
of the producing or shipping country, initiat-
ing the agreement concerned, shall notify the 
Organization and provide details of the sub-
stance and the provisional assessment for an-
nual circulation to all Parties for their infor-
mation. The Organization shall maintain a 
register of all such substances and their pro-
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nena formellt tas med i IBC-koden. 
 
 
 
 
 
 
 

KAPITEL III – BESIKTNING OCH  
CERTIFIERING 

Regel 7 

Besiktning och certifiering av kemikalietank-
fartyg 

Utan hinder av bestämmelserna i reglerna 8, 
9 och 10 i denna bilaga, skall sådana kemika-
lietankfartyg som de fördragsslutande länder-
na i tillämplig utsträckning besiktigat och cer-
tifierat i enlighet med föreskrifterna i IBC-
koden eller i BCH-koden anses uppfylla 
nämnda regler. Ett certifikat som utfärdats ut-
gående från dessa koder skall äga samma gil-
tighet och ges samma erkännande som ett cer-
tifikat utfärdat enligt regel 9 i denna bilaga. 

 
 
 
 

Regel 8 

Besiktningar 

1 Fartyg som transporterar skadliga flytan-
de ämnen i bulk skall besiktigas som följer: 

 
.1 En första besiktning skall utföras innan 

fartyget tas i trafik eller innan det certifikat 
som krävs enligt regel 9 i denna bilaga utfär-
das första gången. Denna besiktning skall 
omfatta en fullständig besiktning av fartygets 
konstruktiva delar, utrustning, anordningar, 
arrangemang och byggnadsmaterial i den ut-
sträckning denna bilaga skall tillämpas på far-
tyget i fråga. Besiktningen skall utföras så, att 
den säkerställer att de konstruktiva delarna, 
utrustningen, anordningarna, arrangemangen 
och byggnadsmaterialen helt uppfyller till-
lämpliga krav i denna bilaga. 

.2 Förnyade besiktningar skall utföras med 
intervaller som fastställs av administrationen. 

visional assessment until such time as the 
substances are formally included in the 
IBC Code. 

 
 
 
 
 

CHAPTER 3  SURVEYS AND  
CERTIFICATION 

Regulation 7 

Survey and certification of chemical tankers 

 
Notwithstanding the provisions of regula-

tions 8, 9, and 10 of this Annex, chemical 
tankers which have been surveyed and certi-
fied by States Parties to the present Conven-
tion in accordance with the provisions of the 
International Bulk Chemical Code or the 
Bulk Chemical Code, as applicable, shall be 
deemed to have complied with the provisions 
of the said regulations, and the certificate is-
sued under that Code shall have the same 
force and receive the same recognition as the 
certificate issued under regulation 9 of this 
Annex. 

 
Regulation 8 

Surveys 

1 Ships carrying Noxious Liquid Sub-
stances in bulk shall be subject to the surveys 
specified below: 

.1 An initial survey before the ship is put in 
service or before the Certificate required un-
der regulation 9 of this Annex is issued for 
the first time, and which shall include a com-
plete survey of its structure, equipment, sys-
tems, fittings, arrangements and material in 
so far as the ship is covered by this Annex. 
This survey shall be such as to ensure that the 
structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material fully comply with 
the applicable requirements of this Annex. 

 
 
.2 A renewal survey at intervals specified 

by the Administration, but not exceeding 



 Nr 73  
  

 

840 

Dessa intervaller får inte vara längre än fem 
år, utom när regel 10.2, 10.5, 10.6 eller 10.7 i 
denna bilaga tillämpas. Besiktningarna skall 
utföras så, att de säkerställer att de konstruk-
tiva delarna, utrustningen, anordningarna, ar-
rangemangen och byggnadsmaterialen helt 
uppfyller tillämpliga krav i denna bilaga. 

.3 En mellanbesiktning skall utföras högst 
tre månader före eller efter den andra årsda-
gen av certifikatet eller högst tre månader 
före eller efter den tredje årsdagen av certifi-
katet. Mellanbesiktningen skall utföras i stäl-
let för en av de årliga besiktningar som avses 
i punkt 1.4 i denna regel. Besiktningen skall 
utföras så, att den säkerställer att utrustning-
en, inklusive pump- och rörledningssystem, 
helt och hållet motsvarar tillämpliga krav i 
denna bilaga och är i gott skick. Påteckning 
för mellanbesiktning skall göras på certifikat 
utfärdat enligt regel 9 i denna bilaga. 

 
.4 Årliga besiktningar skall genomföras 

högst tre månader före eller efter varje årsdag 
av certifikatet. De årliga besiktningarna skall 
inkludera en allmän inspektion av de kon-
struktiva delarna, utrustningen, anordningar-
na, arrangemangen och byggnadsmaterialen 
enligt punkt 1.1 i denna regel, för att säker-
ställa att de skötts i enlighet med punkt 3 
denna regel och att de är i fullgott skick med 
hänsyn till den användning fartyget är avsett 
för. Påteckning för årlig besiktning skall gö-
ras på certifikat utfärdat enligt regel 9 i denna 
bilaga. 

.5 Tilläggsbesiktningar skall utföras efter en 
reparation som skett till följd av sådana un-
dersökningar som föreskrivs i punkt 3 i denna 
regel och dessutom alltid när en betydande 
reparation eller renovering utförts. Tilläggs-
besiktningen kan, beroende på omständighe-
terna, vara antingen heltäckande eller partiell. 
Besiktningen skall utföras så att den säker-
ställer att nödvändiga reparationer och reno-
veringar verkligen utförts, att material och ar-
betsutförande är tillfredsställande i alla avse-
enden och att fartyget på alla punkter över-
ensstämmer med kraven i denna bilaga. 

2.1 Besiktningar av fartyg i enlighet med 
föreskrifterna i denna bilaga, skall verkställas 
av tjänstemän inom administrationen. Admi-
nistrationen kan likväl anförtro besiktningar-
na åt särskilt utnämnda inspektörer eller god-

5 years, except where regulation 10.2, 10.5, 
10.6, 10.7 of this Annex is applicable. The 
renewal survey shall be such as to ensure that 
the structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material fully comply with 
applicable requirements of this Annex. 

 
.3 An intermediate survey within 3 months 

before or after the second anniversary date or 
within 3 months before or after the third an-
niversary date of the Certificate which shall 
take the place of one of the annual surveys 
specified in paragraph 1.4 of this regulation. 
The intermediate survey shall be such as to 
ensure that the equipment and associated 
pump and piping systems fully comply with 
the applicable requirements of this Annex 
and are in good working order. Such inter-
mediate surveys shall be endorsed on the 
Certificate issued under regulation 9 of this 
Annex. 

.4 An annual survey within 3 months be-
fore or after each anniversary date of the Cer-
tificate including a general inspection of the 
structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements and material referred to in para-
graph 1.1 of this regulation to ensure that 
they have been maintained in accordance 
with paragraph 3 of this regulation and that 
they remain satisfactory for the service for 
which the ship is intended. Such annual sur-
veys shall be endorsed on the Certificate is-
sued under regulation 9 of this Annex. 

 
.5 An additional survey either general or 

partial, according to the circumstances, shall 
be made after a repair resulting from investi-
gations prescribed in paragraph 3 of this 
regulation, or whenever any important re-
pairs or renewals are made. The survey shall 
be such as to ensure that the necessary re-
pairs or renewals have been effectively made, 
that the material and workmanship of such 
repairs or renewals are in all respects satis-
factory and that the ship complies in all re-
spects with the requirements of this Annex. 

 
2.1 Surveys of ships, as regards the en-

forcement of the provisions of this Annex, 
shall be carried out by officers of the Ad-
ministration. The Administration may, how-
ever, entrust the surveys either to surveyors 
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kända inrättningar. 
 
2.2 De godkända inrättningar som avses i 

punkt 2.1 skall följa de riktlinjer som antagits 
av organisationen genom resolution 
A.739(18), vilka kan ändras av organisatio-
nen, och den specifikation som antagits av 
organisationen genom resolution A.789(19), 
vilken kan ändras av organisationen. Sådana 
ändringar måste likväl godkännas, genomfö-
ras och sättas i kraft i enlighet med bestäm-
melserna i artikel 16 i konventionen om förfa-
randen vid ändring av denna bilaga. 

 
 
2.3 En administration som utnämner in-

spektörer eller godkänner inrättningar för att 
verkställa besiktningar i enlighet med punkt 
2.1 i denna regel skall åtminstone ge dessa in-
spektörer eller inrättningar fullmakt att 

 
.1 kräva att fartyg repareras, och 
.2 verkställa besiktningar på begäran av be-

höriga myndigheter i en hamnstat. 
2.4 Administrationen måste informera or-

ganisationen om de specifika skyldigheterna 
och villkoren i fråga om de befogenheter den 
delegerat gett utnämnda inspektörer eller 
godkända inrättningar. Organisationen ger 
denna information vidare till parterna i kon-
ventionen. 

2.5 När en för ändamålet utsedd inspektör 
eller godkänd inrättning slagit fast att ett far-
tygs kondition eller dess utrustning inte i hu-
vudsak stämmer överens med uppgifterna i 
certifikatet, eller om konditionen eller utrust-
ningen är sådan att fartyget inte kan fortsätta 
till sjöss utan att risken för skador på den ma-
rina miljön blir orimligt stor, skall en sådan 
inspektör eller inrättning utan dröjsmål säker-
ställa att bristerna åtgärdas och informera 
administrationen i vederbörlig ordning. Om 
inga sådana korrigerande åtgärder vidtas, 
skall certifikatet dras in och administrationen 
utan dröjsmål informeras om detta. Om farty-
get befinner sig i en hamn i en annan för-
dragsstat, skall behörig myndighet i hamnsta-
ten även underrättas omgående. När en tjäns-
teman inom administrationen, en utnämnd in-
spektör eller en godkänd inrättning har in-
formerat behöriga myndigheter i hamnstaten, 
skall hamnstatens regering ge nödvändigt bi-

nominated for the purpose or to organizations 
recognized by it. 

2.2 The recognized organization, referred 
to in paragraph 2.1 of this regulation shall 
comply with the Guidelines adopted by the 
Organization by resolution A.739(18), as 
may be amended by the Organization, and 
the specification adopted by the Organization 
by resolution A.789(19), as may be amended 
by the Organization, provided that such 
amendments are adopted, brought into force 
and take effect in accordance with the provi-
sions of article 16 of the present Convention 
concerning the amendment procedures appli-
cable to this Annex. 

2.3 An Administration nominating survey-
ors or recognizing organizations to conduct 
surveys as set forth in paragraph 2.1 of this 
regulation shall, as a minimum, empower any 
nominated surveyor or recognized organiza-
tion to: 

.1 require repairs to a ship; and 

.2 carry out surveys if requested by the ap-
propriate authorities of a port State. 

2.4 The Administration shall notify the Or-
ganization of the specific responsibilities and 
conditions of the authority delegated to the 
nominated surveyors or recognized organiza-
tions, for circulation to Parties to the present 
Convention for the information of their offi-
cers. 

2.5 When a nominated surveyor or recog-
nized organization determines that the condi-
tion of the ship or its equipment does not cor-
respond substantially with the particulars of 
the Certificate, or is such that the ship is not 
fit to proceed to sea without presenting an 
unreasonable threat of harm to the marine 
environment, such surveyor or organization 
shall immediately ensure that corrective ac-
tion is taken and shall in due course notify 
the Administration. If such corrective action 
is not taken the Certificate should be with-
drawn and the Administration shall be noti-
fied immediately, and if the ship is in a port 
of another Party, the appropriate authorities 
of the port State shall also be notified imme-
diately. When an officer of the Administra-
tion, a nominated surveyor or a recognized 
organization has notified the appropriate au-
thorities of the port State, the Government of 
the port State concerned shall give such offi-
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stånd för att nämnda tjänsteman, en inspektör 
eller inrättning skall kunna fullgöra sina skyl-
digheter enligt denna regel. I tillämpliga fall 
skall regeringen i hamnstaten i fråga skrida 
till åtgärder för att säkerställa att fartyget inte 
avgår förrän det kan fortsätta till sjöss eller 
till närmaste reparationsvarv utan att orsaka 
orimligt stor risk för skada på den marina 
miljön. 

 
 
2.6 Under alla omständigheter måste admi-

nistrationen till fullo garantera att besiktning-
en är fullständig och utförs effektivt, och för-
binda sig att vidta nödvändiga åtgärder för att 
uppfylla denna skyldighet. 

3.1 Fartyget och dess utrustning måste hål-
las i skick så att de uppfyller kraven i konven-
tionen, för att säkerställa att fartyget i alla av-
seenden är i skick att lämna hamnen utan att 
utgöra en orimlig risk för den marina miljön. 

 
 
3.2 Efter att någon av de besiktningar som 

krävs i punkt 1 i denna regel har verkställts, 
får inga ändringar göras i konstruktiva delar, 
utrustning, anordningar, arrangemang och 
byggnadsmaterial som omfattas av besikt-
ningen utan tillstånd från administrationen, 
med undantag av rent utbyte av sådan utrust-
ning eller sådana anordningar. 

3.3 När ett fartyg har varit inblandat i en 
olycka eller en sådan brist har upptäckts som 
väsentligt inverkar på fartygets integritet eller 
på effektiviteten eller fullständigheten hos så-
dan utrustning som omfattas av denna bilaga, 
skall befälhavaren på fartyget eller fartygets 
ägare snarast möjligt underrätta administra-
tionen, den godkända inrättningen eller den 
utnämnda inspektören som bär ansvar för ut-
färdandet av tillämpligt certifikat. Denna 
skall sörja för att en undersökning inleds med 
syfte att bestämma om en besiktning i enlig-
het med punkt 1 i denna regel är nödvändig. 
Om fartyget befinner sig i en hamn i en annan 
fördragsstat, skall befälhavaren eller ägaren 
också omedelbart underrätta behöriga myn-
digheter i hamnstaten, och den utsedda in-
spektören eller godkända inrättningen skall 
försäkra sig om att en sådan underrättelse har 
gjorts. 

 

cer, surveyor or organization any necessary 
assistance to carry out their obligations under 
this regulation. When applicable, the Gov-
ernment of the port State concerned shall 
take such steps as will ensure that the ship 
shall not sail until it can proceed to sea or 
leave the port for the purpose of proceeding 
to the nearest appropriate repair yard avail-
able without presenting an unreasonable 
threat of harm to the marine environment. 

 
2.6 In every case, the Administration con-

cerned shall fully guarantee the completeness 
and efficiency of the survey and shall under-
take to ensure the necessary arrangements to 
satisfy this obligation. 

3.1 The condition of the ship and its 
equipment shall be maintained to conform 
with the provisions of the present Convention 
to ensure that the ship in all respects will re-
main fit to proceed to sea without presenting 
an unreasonable threat of harm to the marine 
environment. 

3.2 After any survey of the ship required 
under paragraph 1 of this regulation has been 
completed, no change shall be made in the 
structure, equipment, systems, fittings, ar-
rangements or material covered by the sur-
vey, without the sanction of the Administra-
tion, except the direct replacement of such 
equipment and fittings. 

3.3 Whenever an accident occurs to a ship 
or a defect is discovered which substantially 
affects the integrity of the ship or the effi-
ciency or completeness of its equipment cov-
ered by this Annex, the master or owner of 
the ship shall report at the earliest opportu-
nity to the Administration, the recognized or-
ganization or the nominated surveyor respon-
sible for issuing the relevant Certificate, who 
shall cause investigations to be initiated to 
determine whether a survey as required by 
paragraph 1 of this regulation is necessary. If 
the ship is in a port of another Party, the mas-
ter or owner shall also report immediately to 
the appropriate authorities of the port State 
and the nominated surveyor or recognized 
organization shall ascertain that such report 
has been made.” 
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Regel 9 

Utfärdande av eller påteckning på certifikat 

1 För varje fartyg avsett att transportera 
skadliga flytande ämnen i bulk vilket trafike-
rar hamnar eller terminaler under andra för-
dragsstaters jurisdiktion skall, efter första el-
ler förnyad besiktning i enlighet med kraven i 
regel 8 i denna bilaga, utfärdas ett internatio-
nellt föroreningsskyddscertifikat för transport 
av skadliga flytande ämnen i bulk. 

 
 
2 Ett sådant certifikat skall utfärdas eller 

påtecknas av administrationen eller av en per-
son eller inrättning som vederbörligen be-
myndigats av administrationen. Under alla 
omständigheter bär administrationen fullt an-
svar för certifikatet. 

3.1 Regeringen i en fördragsstat kan på be-
gäran av administrationen låta besiktiga ett 
fartyg, och om förutsättningarna i denna bila-
ga är uppfyllda, skall regeringen i fråga för 
fartyget utfärda eller ge fullmakt att utfärda 
ett internationellt föroreningsskyddscertifikat 
för transport av skadliga flytande ämnen i 
bulk, och, i tillämpliga fall, påteckna eller ge 
fullmakt att påteckna certifikatet i enlighet 
med denna bilaga. 

 
3.2 En kopia av certifikatet och besiktnings-

rapporten skall så snart som möjligt lämnas 
hos den administration som begärt besikt-
ningen. 

3.3 Ett sålunda utfärdat certifikat skall in-
nehålla en anteckning om att det har utfärdats 
på begäran av administrationen, och det skall 
äga samma giltighet och ges samma erkän-
nande som ett certifikat utfärdat enligt punkt 
1 i denna regel. 

3.4 Ett internationellt föroreningsskydds-
certifikat för transport av skadliga flytande 
ämnen i bulk får inte utfärdas för fartyg som 
har rätt att föra en sådan stats flagga som inte 
är part i konventionen. 

4 Ett internationellt föroreningsskyddscerti-
fikat för transport av skadliga flytande ämnen 
i bulk skall utformas enligt modellen i bihang 
3 till denna bilaga, och det skall vara skrivet 
åtminstone på engelska, franska eller spanska. 

 
Regulation 9 

Issue or endorsement of Certificate 

1 An International Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage of Noxious Liq-
uid Substances in Bulk shall be issued, after 
an initial or renewal survey in accordance 
with the provisions of regulation 8 of this 
Annex, to any ship intended to carry Noxious 
Liquid Substances in bulk and which is en-
gaged in voyages to ports or terminals under 
the jurisdiction of other Parties to the Con-
vention. 

2 Such Certificate shall be issued or en-
dorsed either by the Administration or by any 
person or organization duly authorized by it. 
In every case, the Administration assumes 
full responsibility for the Certificate. 

 
3.1 The Government of a Party to the Con-

vention may, at the request of the Admini-
stration, cause a ship to be surveyed and, if 
satisfied that the provisions of this Annex are 
complied with, shall issue or authorize the is-
sue of an International Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage of Noxious Liq-
uid Substances in Bulk to the ship and, where 
appropriate, endorse or authorize the en-
dorsement of that Certificate on the ship, in 
accordance with this Annex. 

3.2 A copy of the Certificate and a copy of 
the survey report shall be transmitted as soon 
as possible to the requesting Administration. 

 
3.3 A Certificate so issued shall contain a 

statement to the effect that it has been issued 
at the request of the Administration and it 
shall have the same force and receive the 
same recognition as the Certificate issued 
under paragraph 1 of this regulation. 

3.4 No International Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage of Noxious Liq-
uid Substances in Bulk shall be issued to a 
ship, which is entitled to fly the flag of a 
State which is not a party. 

4 The International Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage of Noxious Liq-
uid Substances in Bulk shall be drawn up in 
the form corresponding to the model given in 
appendix 3 to this Annex and shall be at least 
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Om anteckningar i certifikatet även görs på 
ett officiellt nationellt språk i det land vars 
flagga fartyget har rätt att föra, skall sådana 
anteckningar gälla i fall av tvist eller oklarhet. 

 
 
 

Regel 10 

Certifikatets varaktighet och giltighet 

1 Ett internationellt föroreningsskyddscerti-
fikat för transport av skadliga flytande ämnen 
i bulk skall utfärdas för en period som be-
stäms av administrationen och får vara högst 
fem år lång. 

2.1 Utan hinder av punkt 1 i denna regel, 
skall ett förnyat certifikat utfärdat efter en 
förnyad besiktning som slutförs högst tre må-
nader innan existerande certifikat upphör att 
gälla, ha en giltighetstid som inleds den dag 
besiktningen slutförs och avslutas senast fem 
år efter det gamla certifikatets sista giltig-
hetsdag. 

2.2 Om förnyad besiktning slutförs efter att 
det gamla certifikatet upphört att gälla, skall 
det nya certifikatets giltighetstid inledas den 
dag den förnyade besiktningen slutförs och 
upphöra senast fem år efter det gamla certifi-
katets sista giltighetsdag. 

2.3 Om förnyad besiktning slutförs över tre 
månader innan giltighetstiden för det gamla 
certifikatet löper ut, skall det nya certifikatet 
ha en giltighetstid som inleds den dag den 
förnyade besiktningen slutförs och upphör 
senast fem år efter denna dag. 

 
3 Om ett certifikat är utfärdat för en period 

som är kortare än fem år, kan administratio-
nen förlänga certifikatets giltighetstid, dock 
så att den totala giltighetstiden inte överskri-
der den längsta giltighetstid som fastställs en-
ligt punkt 1 i denna regel. Detta förutsätter att 
de besiktningar som avses i reglerna 8.1.3 och 
8.1.4 i denna bilaga och som skall utföras när 
ett certifikat är utfärdat för fem år genomförs 
i vederbörlig ordning. 

4 Om en förnyad besiktning har utförts, 
men ett nytt certifikat inte kan utfärdas eller 
föras ombord på fartyget innan det existeran-
de certifikatets giltighetstid löper ut, kan en 
person eller inrättning med fullmakt av admi-

in English, French or Spanish. Where entries 
in an official national language of the State 
whose flag the ship is entitled to fly are also 
used, this shall prevail in the case of a dis-
pute or discrepancy. 

 
 

Regulation 10 

Duration and validity of Certificate 

1 An International Pollution Prevention 
Certificate for the Carriage of Noxious Liq-
uid Substances in Bulk shall be issued for a 
period specified by the Administration which 
shall not exceed 5 years. 

2.1 Notwithstanding the requirements of 
paragraph 1 of this regulation, when the re-
newal survey is completed within 3 months 
before the expiry date of the existing Certifi-
cate, the new Certificate shall be valid from 
the date of completion of the renewal survey 
to a date not exceeding 5 years from the date 
of expiry of the existing Certificate. 

2.2 When the renewal survey is completed 
after the expiry date of the existing Certifi-
cate, the new Certificate shall be valid from 
the date of completion of the renewal survey 
to a date not exceeding 5 years from the date 
of expiry of the existing Certificate. 

2.3 When the renewal survey is completed 
more than 3 months before the expiry date of 
the existing Certificate, the new Certificate 
shall be valid from the date of completion of 
the renewal survey to a date not exceeding 5 
years from the date of completion of the re-
newal survey. 

3 If a Certificate is issued for a period of 
less than 5 years, the Administration may ex-
tend the validity of the Certificate beyond the 
expiry date to the maximum period specified 
in paragraph 1 of this regulation, provided 
that the surveys referred to in regulation 8.1.3 
and 8.1.4 of this Annex applicable when a 
Certificate is issued for a period of 5 years 
are carried out as appropriate. 

 
4 If a renewal survey has been completed 

and a new Certificate cannot be issued or 
placed on board the ship before the expiry 
date of the existing Certificate, the person or 
organization authorized by the Administra-
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nistrationen göra en påteckning på det existe-
rande certifikatet, som härigenom skall god-
tas som giltigt i högst fem månader efter dess 
sista giltighetsdag före påteckningen. 

5 Om ett fartyg när dess certifikat upphör 
att gälla inte befinner sig i en sådan hamn där 
det skall besiktigas, kan administrationen för-
länga certifikatets giltighetstid. En sådan för-
längning skall likväl beviljas endast för att 
fartyget skall kunna fullborda sin färd till den 
hamn där besiktningen skall genomföras, och 
endast när ett sådant förfarande förefaller än-
damålsenligt och skäligt. En sådan förläng-
ning av giltighetstiden för ett certifikat får 
vara högst tre månader lång, och det fartyg 
för vilket förlängningen beviljats får inte tillå-
tas att i kraft av certifikatet lämna hamnen där 
besiktningen skall verkställas utan att certifi-
katet först förnyas. Ett nytt certifikat som ut-
färdas efter förnyad besiktning skall i detta 
fall ha en giltighetstid som löper ut senast 
fem år efter det gamla certifikatets sista gil-
tighetsdag före förlängningen. 

6 När ett fartyg används för korta resor kan 
administrationen förlänga giltighetstiden för 
dess certifikat med en frist som är högst en 
månad lång räknat från den sista giltighetsdag 
som finns antecknad på certifikatet, förutsatt 
att certifikatets giltighetstid inte redan för-
längts med stöd av föregående bestämmelser i 
denna regel. Ett nytt certifikat som utfärdas 
efter förnyad besiktning skall ha en giltighets-
tid som löper ut senast fem år efter det gamla 
certifikatets sista giltighetsdag före förläng-
ningen. 

7 Under särskilda omständigheter som fast-
ställs av administrationen, behöver ett nytt 
certifikat inte dateras enligt den sista giltig-
hetsdagen för existerande certifikat såsom 
punkterna 2.2, 5 och 6 i denna regel förutsät-
ter. Under sådana särskilda omständigheter 
skall det nya certifikatets giltighetstid löpa ut 
senast fem år efter den dag då den förnyade 
besiktningen slutförts. 

8 Om en årlig besiktning eller en mellanbe-
siktning slutförs före den tidsgräns som speci-
ficeras i regel 8 i denna bilaga, 

.1 skall den årsdag som framgår av certifi-
katet genom påteckning ändras till ett datum 
som infaller högst tre månader efter datum då 
besiktningen slutförts, 

 

tion may endorse the existing Certificate and 
such a Certificate shall be accepted as valid 
for a further period which shall not exceed 5 
months from the expiry date. 

5 If a ship at the time when a Certificate ex-
pires is not in a port in which it is to be sur-
veyed, the Administration may extend the pe-
riod of validity of the Certificate but this exten-
sion shall be granted only for the purpose of al-
lowing the ship to complete its voyage to the 
port in which it is to be surveyed, and then only 
in cases where it appears proper and reasonable 
to do so. No Certificates shall be extended for a 
period longer than 3 months, and a ship to 
which an extension is granted shall not, on its 
arrival in the port in which it is to be surveyed, 
be entitled by virtue of such extension to leave 
that port without having a new Certificate. 
When the renewal survey is completed, the 
new Certificate shall be valid to a date not ex-
ceeding 5 years from the date of expiry of the 
existing Certificate before the extension was 
granted. 

6 A Certificate issued to a ship engaged on 
short voyages which has not been extended 
under the foregoing provisions of this regula-
tion may be extended by the Administration 
for a period of grace of up to one month from 
the date of expiry stated on it. When the re-
newal survey is completed, the new Certifi-
cate shall be valid to a date not exceeding 5 
years from the date of expiry of the existing 
Certificate before the extension was granted. 

 
 
7 In special circumstances, as determined 

by the Administration, a new Certificate need 
not be dated from the date of expiry of the 
existing Certificate as required by paragraph 
2.2, 5 or 6 of this regulation. In these special 
circumstances, the new Certificate shall be 
valid to a date not exceeding 5 years from the 
date of completion of the renewal survey. 

 
8 If an annual or intermediate survey is 

completed before the period specified in re-
gulation 8 of this Annex, then: 

.1 the anniversary date shown on the Cer-
tificate shall be amended by endorsement to a 
date which shall not be more than 3 months 
later than the date on which the survey was 
completed; 
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.2 skall följande årliga besiktning eller mel-
lanbesiktning som krävs enligt regel 8 i denna 
bilaga utföras enligt den nya årsdagen och 
med intervaller som föreskrivs i nämnda re-
gel, 

.3 får förfallodagen lämnas oförändrad för-
utsatt att en eller flera årliga besiktningar eller 
mellanbesiktningar genomförs i vederbörlig 
ordning så, att de maximala intervaller mellan 
besiktningarna som definieras i regel 8 i den-
na bilaga inte överskrids. 

9 Ett certifikat som utfärdats enligt regel 9 i 
denna bilaga upphör att vara giltigt 

 
.1 om vederbörliga besiktningar inte utförs 

med iakttagande av de intervaller som före-
skrivs i regel 8.1 i denna bilaga, eller 

2 om påteckningar på certifikatet inte gjorts 
enligt regel 8.1.3 eller 8.1.4 i denna bilaga, 

 
.3 om fartyget omregistreras i en annan stat. 

Ett nytt certifikat får utfärdas bar ifall den re-
gering som utfärdar certifikatet är fullständigt 
övertygad om att fartyget överensstämmer 
med reglerna 8.3.1 och 8.3.2 i denna bilaga. 
Om omregistreringen sker mellan parter i 
konventionen, skall regeringen i den stat un-
der vars flagga fartyget trafikerade före om-
registreringen, som svar på en anhållan som 
görs inom tre månader efter att omregistre-
ringen skett, snarast möjligt lämna administ-
rationen kopior av fartygets certifikat före 
omregistreringen och kopior av relevanta be-
siktningsrapporter, om sådana finns att tillgå. 

 
 
 
 

KAPITEL 4 – UTFORMNING,  
KONSTRUKTION, ARRANGEMANG 

OCH UTRUSTNING 

Regel 11 

Utformning, konstruktion, utrustning och drift

 
1 Fartyg som är certifierade för transport av 

sådana skadliga flytande ämnen i bulk som 
specificeras i kapitel 17 i IBC-koden måste 
utformas, konstrueras, byggas, utrustas och 
drivas i enlighet med följande bestämmelser, 

.2 the subsequent annual or intermediate 
survey required by regulation 8 of this Annex 
shall be completed at the intervals prescribed 
by that regulation using the new anniversary 
date; 

.3 the expiry date may remain unchanged 
provided one or more annual or intermediate 
surveys, as appropriate, are carried out so 
that the maximum intervals between the sur-
veys prescribed by regulation 8 of this Annex 
are not exceeded. 

9 A Certificate issued under regulation 9 of 
this Annex shall cease to be valid in any of 
the following cases: 

.1 if the relevant surveys are not completed 
within the periods specified under regulation 
8.1 of this Annex; 

.2 if the Certificate is not endorsed in ac-
cordance with regulation 8.1.3 or 8.1.4 of this 
Annex; 

.3 upon transfer of the ship to the flag of 
another State. A new Certificate shall only be 
issued when the Government issuing the new 
Certificate is fully satisfied that the ship is in 
compliance with the requirements of regula-
tion 8.3.1 and 8.3.2 of this Annex. In the case 
of a transfer between Parties, if requested 
within 3 months after the transfer has taken 
place, the Government of the Party whose 
flag the ship was formerly entitled to fly 
shall, as soon as possible, transmit to the 
Administration copies of the Certificate car-
ried by the ship before the transfer and, if 
available, copies of the relevant survey re-
ports. 

 
 
 
CHAPTER 4 – DESIGN, CONSTRUC-

TION, ARRANGEMENT AND  
EQUIPMENT 

Regulation 11 

Design, construction, equipment and  
operations 

1 The design, construction, equipment and 
operation of ships certified to carry Noxious 
Liquid Substances in bulk identified in chap-
ter 17 of the International Bulk Chemical 
Code, shall be in compliance with the follow-



 Nr 73  
  

 

847

för att de oövervakade utsläppen av sådana 
ämnen skall kunna minimeras: 

.1 IBC-koden om kemikalietankfartyget är 
konstruerat den 1 juli 1986 eller senare, eller 

 
.2 den kemikaliebulkkod som avses i punkt 

1.7.2 i IBC-koden i fråga om 
.1 fartyg för vilka byggnadskontrakt har 

tecknats den 2 november 1973 eller senare, 
vilka är byggda den 1 juli 1986 eller tidigare 
och trafikerar hamnar eller terminaler under 
andra fördragsstaters jurisdiktion, och  

 
.2 fartyg byggda den 1 juli 1983 eller sena-

re, likväl före den 1 juli 1986, och vilka ute-
slutande används för trafik mellan hamnar el-
ler terminaler i den stat vars flagga fartyget 
har rätt att föra. 

.3 den BCH-kod som avses i punkt 1.7.3 i 
IBC-koden i fråga om 

.1 fartyg för vilka byggnadskontrakt har 
tecknats före den 2 november 1973 och vilka 
trafikerar hamnar eller terminaler under andra 
fördragsstaters jurisdiktion, och 

 
.2 fartyg konstruerade före den 1 juli 1983 

vilka uteslutande används för trafik mellan 
hamnar eller terminaler i den stat vars flagga 
fartyget har rätt att föra. 

2 I fråga om fartyg, andra än kemikalie-
tankfartyg eller fartyg som transporterar kon-
denserad gas, certifierade för transport av 
skadliga flytande ämnen i bulk, vilka specifi-
ceras i kapitel 17 i IBC-koden, skall administ-
rationen fastställa lämpliga åtgärder. Sådana 
åtgärder skall basera sig på de riktlinjer54 som 
organisationen utvecklat med syfte att säker-
ställa att föreskrifterna blir sådana att de mi-
nimerar omfattningen av oövervakade utsläpp 
i havet. 

 
Regel 12 

Pumpning, rörledningar, lossningsarrange-
mang och sloptankar 

1 Varje fartyg som är byggt före den 1 juli 
1986 skall vara utrustat med pump- och rör-
ledningsanordningar som skall säkerställa att 
ingen tank certifierad för transport av ämnen i 
kategori X eller Y med tillhörande rörled-
ningar innehåller över 300 liter lastrester och 

ing provisions to minimize the uncontrolled 
discharge into the sea of such substances: 

.1 the International Bulk Chemical Code 
when the chemical tanker is constructed on 
or after 1 July 1986; or 

.2 the Bulk Chemical Code as referred to in 
paragraph 1.7.2 of that Code for: 

.1 ships for which the building contract is 
placed on or after 2 November 1973 but con-
structed before 1 July 1986, and which are 
engaged on voyages to ports or terminals un-
der the jurisdiction of other States Parties to 
the Convention; and 

.2 ships constructed on or after 1 July 1983 
but before 1 July 1986, which are engaged 
solely on voyages between ports or terminals 
within the State the flag of which the ship is 
entitled to fly. 

.3 The Bulk Chemical Code as referred to 
in paragraph 1.7.3 of that Code for: 

.1 ships for which the building contract is 
placed before 2 November 1973 and which 
are engaged on voyages to ports or terminals 
under the jurisdiction of other States Parties 
to the Convention; and 

.2 ships constructed before 1 July 1983, 
which are solely engaged on, voyages be-
tween ports or terminals within the State the 
flag of which the ship is entitled to fly. 

2 In respect of ships other than chemical 
tankers or liquefied gas carriers certified to 
carry Noxious Liquid Substances in bulk 
identified in chapter 17 of the International 
Bulk Chemical Code, the Administration 
shall establish appropriate measures based on 
the Guidelines developed by the Organiza-
tion in order to ensure that the provisions 
shall be such as to minimize the uncontrolled 
discharge into the sea of such substances.54 

 
 

Regulation 12 

Pumping, piping, unloading arrangements 
and slop tanks 

1 Every ship constructed before 1 July 
1986 shall be provided with a pumping and 
piping arrangement to ensure that each tank 
certified for the carriage of substances in 
Category X or Y does not retain a quantity of 
residue in excess of 300 litres in the tank and 
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att ingen tank certifierad för transport av äm-
nen i kategori Z med tillhörande rörledningar 
innehåller över 900 liter lastrester efter loss-
ning. Ett effektivitetstest skall utföras i enlig-
het med bihang 5 till denna bilaga. 

 
 
2 Varje fartyg som är byggt den 1 juli 1986 

eller senare men före den 1 januari 2007 skall 
vara utrustat med pump- och rörledningsan-
ordningar som skall säkerställa att ingen tank 
certifierad för transport av ämnen i kategori X 
eller Y med tillhörande rörledningar innehål-
ler över 100 liter lastrester och att ingen tank 
certifierad för transport av ämnen i kategori Z 
med tillhörande rörledningar innehåller över 
300 liter lastrester efter lossning. Ett effekti-
vitetstest skall utföras i enlighet med bihang 5 
till denna bilaga. 

 
3 Varje fartyg byggt den 1 januari 2007 el-

ler senare skall vara utrustat med pump- och 
rörledningsanordningar avsedda att säkerstäl-
la att ingen tank certifierad för transport av 
ämnen i kategori X, Y eller Z med tillhörande 
rörledningar innehåller över 75 liter lastrester 
efter lossning. Ett effektivitetstest skall utfö-
ras i enlighet med bihang 5 till denna bilaga. 

 
4 På sådana fartyg byggda före den 1 janua-

ri 2007 som inte är kemikalietankfartyg och 
inte uppfyller de krav om pump- och rörled-
ningsanordningar för ämnen i kategori Z som 
avses i punkterna 1 och 2 i denna regel ställs 
inga kvantitativa krav. Föreskrifterna skall 
anses vara uppfyllda om tankarna töms i så 
hög grad det är praktiskt. 

 
5 De effektivitetstest för pumpanordningar 

som avses i punkterna 1, 2 och 3 i denna regel 
skall godkännas av administrationen. Testen 
skall utföras med vatten som testmedium. 

 
6 Fartyg certifierade för transport av ämnen 

i kategori X, Y eller Z skall ha minst ett av-
lopp för utsläpp under vattenlinjen. 

7 Sådana avlopp under vattenlinjen som av-
ses i punkt 6 är inte obligatoriska för sådana 
fartyg byggda före den 1 januari 2007 som är 
certifierade för transport av ämnen i kategori 
Z. 

8 Avlopp under vattenlinjen skall placeras 

its associated piping and that each tank certi-
fied for the carriage of substances in Cate-
gory Z does not retain a quantity of residue in 
excess of 900 litres in the tank and its associ-
ated piping. A performance test shall be car-
ried out in accordance with appendix 5 of 
this Annex. 

2 Every ship constructed on or after 1 July 
1986 but before 1 January 2007 shall be pro-
vided with a pumping and piping arrange-
ment to ensure that each tank certified for the 
carriage of substances in Category X or Y 
does not retain a quantity of residue in excess 
of 100 litres in the tank and its associated pi-
ping and that each tank certified for the car-
riage of substances in Category Z does not 
retain a quantity of residue in excess of 300 
litres in the tank and its associated piping. A 
performance test shall be carried out in ac-
cordance with appendix 5 of this Annex. 

3 Every ship constructed on or after 1 Ja-
nuary 2007 shall be provided with a pumping 
and piping arrangement to ensure that each 
tank certified for the carriage of substances in 
Category X, Y or Z does not retain a quantity 
of residue in excess of 75 litres in the tank 
and its associated piping. A performance test 
shall be carried out in accordance with ap-
pendix 5 of this Annex. 

4 For a ship other than a chemical tanker 
constructed before 1 January 2007 which 
cannot meet the requirements for the pump-
ing and piping arrangements for substances 
in Category Z referred to in paragraphs 1 and 
2 of this regulation no quantity requirement 
shall apply. Compliance is deemed to be 
reached if the tank is emptied to the most 
practicable extent.  

5 Pumping performance tests referred to in 
paragraphs 1, 2 and 3 of this regulation shall 
be approved by the Administration. Pumping 
performance tests shall use water as the test 
medium. 

6 Ships certified to carry substances of 
Category X, Y or Z shall have an underwater 
discharge outlet (or outlets). 

7 For ships constructed before 1 January 
2007 and certified to carry substances in 
Category Z an underwater discharge outlet as 
required under paragraph 6 of this regulation 
is not mandatory. 

8 The underwater discharge outlet (or out-
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inom lastområdet nära övergången mellan 
botten- och sidobordläggningen, och det skall 
inrättas så att blandningar av vatten och last-
rester inte tas in genom fartygets intag för 
havsvatten. 

9 Anordningar för avlopp under vattenlin-
jen måste vara sådana att blandningar av last-
rester och vatten som släpps ut inte passerar 
genom fartygets gränsskikt. När utsläppet 
sker vinkelrätt mot bordläggningen, skall mi-
nimidiametern på avloppet därför beräknas 
enligt formeln 
 
 

L

Q
d

d

d

5

=  
 
 
 

där 
 
d = minimidiametern på avloppet (m), 
 
Ld = avståndet från den förliga perpendikeln 

till avloppet (m), 
Qd = den valda maximala tömningshastig-

heten med vilken blandningar av lastavfall 
och vatten kan tömmas genom avloppet 
(m3/h). 

10 När tömningen inte sker vinkelrätt mot 
fartygets bordläggning, skall kvoten ovan 
modifieras så, att Qd ersätts med den kompo-
nent av Qd som är vinkelrät mot bordlägg-
ningen. 

11 Sloptankar 
Även om särskilda sloptankar inte behöver 

inrättas enligt denna bilaga, kan sloptankar 
behövas vid vissa rengöringsprocedurer. Som 
sloptankar kan lasttankar användas. 

 
 
 

KAPITEL 5 – OPERATIVA UTSLÄPP AV 
SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN 

 
Regel 13 

Övervakning av utsläpp av skadliga flytande 
ämnen 

Om annat inte följer av bestämmelserna i 
regel 3 i denna bilaga, skall utsläpp av rester 

lets) shall be located within the cargo area in 
the vicinity of the turn of the bilge and shall 
be so arranged as to avoid the re-intake of re-
sidue/water mixtures by the ship’s seawater 
intakes. 

9 The underwater discharge outlet ar-
rangement shall be such that the resi-
due/water mixture discharged into the sea 
will not pass through the ship’s boundary 
layer. To this end, when the discharge is 
made normal to the ship’s shell plating, the 
minimum diameter of the discharge outlet is 
governed by the following equation: 

 

L

Q
d

d

d

5

=  
 
 
 
where: 
 
d = minimum diameter of the discharge 

outlet (m) 
Ld = distance from the forward perpendicu-

lar to the discharge outlet (m) 
Qd = the maximum rate selected at which 

the ship may discharge a residue/water mix-
ture through the outlet (m3/h). 

 
10 When the discharge is directed at an an-

gle to the ship’s shell plating, the above rela-
tionship shall be modified by substituting for 
Qd the component of Qd which is normal to 
the ship’s shell plating. 

11 Slop tanks 
Although this Annex does not require the 

fitting of dedicated slop tanks, slop tanks 
may be needed for certain washing proce-
dures. Cargo tanks may be used as slop 
tanks. 

 
 

CHAPTER 5 – OPERATIONAL  
DISCHARGES OF RESIDUES OF  
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES 

Regulation 13 

Control of discharges of residues of Noxious 
Liquid Substances 

Subject to the provisions of regulation 3 of 
this Annex the control of discharges of resi-
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av skadliga flytande ämnen eller barlastvat-
ten, tankspolvätska eller andra blandningar 
som innehåller sådana ämnen övervakas i en-
lighet med nedanstående krav. 

 
1 Bestämmelser om utsläpp 

1.1 Utsläpp i havet av rester av ämnen som 
hör till kategori X, Y eller Z eller som provi-
soriskt bedömts som sådana, eller av barlast-
vatten, tankspolvätska eller andra blandningar 
som innehåller sådana ämnen, är förbjudet, 
utom när utsläppet sker helt i enlighet med 
tillämpliga operationella krav i denna bilaga. 

 
1.2 Innan spolning eller utsläpp genomförs i 

enlighet med denna regel, skall tanken i fråga 
tömmas så väl som möjligt enligt de procedu-
rer som beskrivs i manualen. 

 
1.3 Transport av sådana ämnen som inte 

klassificerats och inte heller provisoriskt be-
dömts i enlighet med regel 6 i denna bilaga är 
förbjuden. Likaså är transport av barlastvat-
ten, tankspolvätska eller andra blandningar 
som innehåller sådana ämnen är förbjuden, 
liksom även alla utsläpp i havet av ämnena 
eller blandningarna i fråga i samband med 
transport. 

 
2 Normer för utsläpp 

2.1 När bestämmelserna i denna regel tillå-
ter utsläpp i havet av rester av ämnen i kate-
gori X Y eller Z eller ämnen som provisoriskt 
klassificerats som sådana, eller av barlastvat-
ten, tankspolvätska eller andra blandningar 
som innehåller sådana ämnen, tillämpas föl-
jande utsläppsnormer: 

.1 fartyget är under gång med minst 7 knops 
hastighet, ifall det har eget framdrivningsma-
skineri, eller med minst 4 knops hastighet, 
ifall det saknar eget framdrivningsmaskineri, 

.2 utsläppet sker under vattenlinjen genom 
ett eller flera avlopp utan att överskrida den 
maximala utsläppshastighet för vilken varje 
avlopp är konstruerat, och 

 
.3 utsläppet sker på minst 12 sjömils av-

stånd från närmaste land i ett område med ett 
vattendjup på minst 25 meter. 

 
2.2 Från fartyg konstruerade före den 1 ja-

nuari 2007 behöver ämnen som hör till kate-

dues of Noxious Liquid Substances or ballast 
water, tank washings or other mixtures con-
taining such substances shall be in compli-
ance with the following requirements. 

 
1 Discharge provisions 
1.1 The discharge into the sea of residues 

of substances assigned to Category X, Y or Z 
or of those provisionally assessed as such or 
ballast water, tank washings or other mix-
tures containing such substances shall be 
prohibited unless such discharges are made 
in full compliance with the applicable opera-
tional requirements contained in this Annex. 

1.2 Before any prewash or discharge pro-
cedure is carried out in accordance with this 
regulation, the relevant tank shall be emptied 
to the maximum extent in accordance with 
the procedures prescribed in the Manual. 

1.3 The carriage of substances which have 
not been categorized, provisionally assessed 
or evaluated as referred to in regulation 6 of 
this Annex or of ballast water, tank washings 
or other mixtures containing such residues 
shall be prohibited along with any conse-
quential discharge of such substances into the 
sea. 

 
 
2 Discharge standards 
2.1 Where the provisions in this regulation 

allow the discharge into the sea of residues of 
substances in Category X, Y or Z or of those 
provisionally assessed as such or ballast wa-
ter, tank washings or other mixtures contain-
ing such substances the following discharge 
standards shall apply:  

.1 the ship is proceeding en route at a speed 
of at least 7 knots in the case of self-
propelled ships or at least 4 knots in the case 
of ships which are not self-propelled; 

.2 the discharge is made below the water-
line through the underwater discharge out-
let(s) not exceeding the maximum rate for 
which the underwater discharge outlet(s) is 
(are) designed; and 

.3 the discharge is made at a distance of not 
less than 12 nautical miles from the nearest 
land in a depth of water of not less than 25 
metres. 

2.2 For ships constructed before 1 January 
2007 the discharge into the sea of residues of 
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gori Z eller som provisoriskt klassificerats 
som sådana eller barlastvatten, tankspolvätska 
eller andra blandningar som innehåller sådana 
ämnen, inte släppas ut under vattenlinjen. 

 
2.3 Administrationen kan bevilja undantag 

från kravet om minst 12 sjömils avstånd från 
närmaste land i punkt 2.1.3 i fråga om ämnen 
i kategori Z vid transport med fartyg som en-
bart färdas i vatten som lyder under den stats 
överhöghet eller jurisdiktion vars flagga far-
tyget har rätt att föra. Dessutom kan administ-
rationen bevilja undantag från kravet om att 
tömningen skall ske minst 12 sjömil från 
närmaste land för ett specifikt fartyg med rätt 
att föra ifrågavarande stats flagga, när farty-
get används i trafik inom farvatten som lyder 
under en angränsande stats överhöghet eller 
jurisdiktion. Detta förfarande förutsätter att 
de två staterna ingår en skriftlig överens-
kommelse och att ingen tredje part är inblan-
dad. Information om en sådan överenskom-
melse skall inom 30 dagar lämnas hos organi-
sationen, som ger informationen vidare till 
parterna i konventionen för kännedom och 
eventuella åtgärder. 

 
 
 

3 Ventilation av lastrester 
Lastrester kan avlägsnas från en tank med 

hjälp av ventilationsmetoder som är godkända 
av administrationen. Metoderna måste stäm-
ma överens med specifikationerna i bihang 7 
till denna bilaga. Allt vatten som därefter tas i 
tanken skall anses vara rent och skall inte 
vara underkastat de krav som ställs på utsläpp 
i denna bilaga. 

 
4 Befrielse från tankspolning 

Regeringen i det mottagande landet kan på 
begäran av befälhavaren på ett fartyg befria 
fartyget från tankspolning, ifall regeringen 
vunnit säkerhet om  

.1 att tanken är tömd och skall lastas med 
samma ämne som den innehöll före tömning-
en eller ett ämne som är kompatibelt med det-
ta ämne, och att tanken inte kommer att bli 
rengjord eller barlastad innan den lastas, eller 

.2 att tanken är tömd men skall varken ren-
göras eller barlastas till sjöss. Tankspolning 
skall utföras i enlighet med tillämplig punkt i 

substances in Category Z or of those provi-
sionally assessed as such or ballast water, 
tank washings or other mixtures containing 
such substances below the waterline is not 
mandatory. 

2.3 The Administration may waive the re-
quirements of paragraph 2.1.3 for substances 
in Category Z, regarding the distance of not 
less than 12 nautical miles from the nearest 
land for ships solely engaged in voyages 
within waters subject to the sovereignty or 
jurisdiction of the State the flag, of which, 
the ship is entitled to fly. In addition, the 
Administration may waive the same require-
ment regarding the discharge distance of not 
less than 12 nautical miles from the nearest 
land for a particular ship entitled to fly the 
flag of their State, when engaged in voyages 
within waters subject to the sovereignty or 
jurisdiction of one adjacent state after the es-
tablishment of an agreement, in writing, of a 
waiver between the two coastal States in-
volved provided that no third party will be 
affected. Information on such agreement 
shall be communicated to the Organization 
within 30 days for further circulation to the 
Parties to the Convention for their informa-
tion and appropriate action if any.  

 
3 Ventilation of cargo residues 
Ventilation procedures approved by the 

Administration may be used to remove cargo 
residues from a tank. Such procedures shall 
be in accordance with appendix 7 of this An-
nex. Any water subsequently introduced into 
the tank shall be regarded as clean and shall 
not be subject to the discharge requirements 
in this Annex. 

 
4 Exemption for a prewash 
On request of the ship’s master an exemp-

tion for a prewash may be granted by the 
Government of the receiving Party, where it 
is satisfied that: 

.1 the unloaded tank is to be reloaded with 
the same substance or another substance 
compatible with the previous one and that the 
tank will not be washed or ballasted prior to 
loading; or 

.2 the unloaded tank is neither washed nor 
ballasted at sea. The prewash in accordance 
with the applicable paragraph of this regula-
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denna regel i någon annan hamn, förutsatt att 
skriftlig bekräftelse erhållits om att hamnen i 
fråga tillhandahåller en fullgod mottagnings-
anordning för ändamålet, eller 

.3 att lastresterna avlägsnas genom en venti-
lationsmetod som godkänts av administratio-
nen i enlighet med bihang 7 till denna bilaga. 

 
 

5 Användning av rengöringsmedel eller till-
satser 

5.1 När en tank tvättas med ett annat medi-
um än vatten, t.ex. mineralolja eller ett klore-
rat lösningsmedel, skall tillämpliga bestäm-
melser i bilaga I eller bilaga II uppfyllas på 
samma sätt som när mediet förs som last. En 
metod för rengöring av lasttankar som använ-
der ett sådant medium skall specificeras i ma-
nualen, och den måste vara godkända av ad-
ministrationen. 

 
5.2 Om små mängder rengörande tillsatser 

(detergenter) används i vattnet för att under-
lätta rengöringen, får inga tillsatser med 
komponenter som är förorenande ämnen i ka-
tegori X användas, utom sådana som lätt ned-
bryts biologiskt och som totalt förekommer i 
en koncentration mindre än 10 procent av den 
rengörande tillsatsen. Inga andra begräns-
ningar skall tillämpas på tanken än sådana 
som beror på föregående last. 

 
6 Utsläpp av rester av ämnen i kategori X 

6.1 Om annat inte följer av bestämmelserna 
i punkt 1, gäller följande bestämmelser: 

.1 En tank från vilken ett ämne i kategori X 
har lossats, skall spolas innan fartyget lämnar 
lossningshamnen. Spolningen skall fortsätta 
tills koncentrationen av ämnet i utflödet är 
högst 0,1 viktprocent enligt analys av prover 
tagna av en inspektör, och resterna skall läm-
nas till en mottagningsanordning. När den 
krävda koncentrationen uppnåtts, skall spol-
vätskan i tanken överföras till mottagnings-
anordningen tills tanken är tömd. Anteck-
ningar om dessa åtgärder skall göras i last-
dagboken och styrkas av den inspektör som 
avses i regel 16.1. 

 
 
 
.2 Allt vatten som efter genomförd spolning 

tion shall be carried out at another port pro-
vided that it has been confirmed in writing 
that a reception facility at that port is avail-
able and is adequate for such a purpose; or 

.3 the cargo residues will be removed by a 
ventilation procedure approved by the Ad-
ministration in accordance with appendix 7 
of this Annex. 

 
5 The use of cleaning agents or additives 
 
5.1 When a washing medium other than 

water, such as mineral oil or chlorinated sol-
vent, is used instead of water to wash a tank, 
its discharge shall be governed by the provi-
sions of either Annex I or Annex II, which 
would apply to the medium had it been car-
ried as cargo. Tank washing procedures in-
volving the use of such a medium shall be set 
out in the Manual and be approved by the 
Administration. 

5.2 When small amounts of cleaning addi-
tives (detergent products) are added to water 
in order to facilitate tank washing, no addi-
tives containing Pollution Category X com-
ponents shall be used except those compo-
nents that are readily biodegradable and pre-
sent in a total concentration of less than 10% 
of the cleaning additive. No restrictions addi-
tional to those applicable to the tank due to 
the previous cargo shall apply. 

 
6 Discharge of residues of Category X 
6.1 Subject to the provision of paragraph 1, 

the following provisions shall apply: 
.1 A tank from which a substance in Cate-

gory X has been unloaded, shall be pre-
washed before the ship leaves the port of 
unloading. The resulting residues shall be 
discharged to a reception facility until the 
concentration of the substance in the effluent 
to such facility, as indicated by analyses of 
samples of the effluent taken by the surveyor, 
is at or below 0.1% by weight. When the re-
quired concentration level has been achieved, 
remaining tank washings shall continue to be 
discharged to the reception facility until the 
tank is empty. Appropriate entries of these 
operations shall be made in the Cargo Record 
Book and endorsed by the surveyor referred 
to in regulation 16.1. 

.2 Any water subsequently introduced into 
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tas i tanken kan släppas ut i havet enligt ut-
släppsnormerna i regel 13.2. 

 
.3 När regeringen i den stat som är motta-

gande part anser att det inte är praktiskt möj-
ligt att mäta koncentrationen av ämnet i spol-
vattnet utan att orsaka fartyget oskäligt 
dröjsmål, kan parten i fråga godkänna ett al-
ternativt förfarande som likvärdigt för att 
uppnå den koncentration som föreskrivs i re-
gel 13.6.1.1, under förutsättning att 

.1 tanken spolas enligt en metod som god-
känts i enlighet med bihang 6 till denna bila-
ga, och 

 
.2 anteckningar om dessa åtgärder görs i 

lastdagboken och styrks av den inspektör som 
avses i regel 16.1. 

 
 
 

7 Utsläpp av ämnen i kategorierna Y och Z 
 
7.1 Om annat inte följer av bestämmelserna 

i punkt 1, gäller följande bestämmelser: 
.1 På de metoder som används vid utsläpp 

av rester av ämnen i kategorierna Y och Z 
tillämpas utsläppsnormerna i regel 13.2. 

 
.2 Om lossning av ett ämne i kategori Y el-

ler Z inte utförs i enlighet med manualen, 
skall tanken spolas innan fartyget lämnar 
lossningshamnen, om inte alternativa meto-
der, godkända av den inspektör som avses i 
regel 16.1, används för att avlägsna ämnet 
från fartyget så, att resterna av ämnet i tanken 
underskrider de mängder som specificeras i 
denna bilaga. Det tankspolvatten som upp-
kommer skall avlämnas till en mottagnings-
anordning i lossningshamnen eller i en annan 
hamn med en lämplig mottagningsanordning, 
förutsatt att en skriftlig bekräftelse erhållits 
om att mottagningsanordningen i denna hamn 
är tillgänglig och fullgod för ändamålet. 

.3 Ämnen i kategori Y som är högviskösa 
eller som definieras som stelnande skall be-
handlas som följer: 

.1 en spolmetod enligt specifikation i bi-
hang 6 skall användas, 

.2 rest/vattenblandningen som uppkommer 
vid spolningen skall överföras till en mottag-
ningsanordning tills tanken är tom, och 

the tank may be discharged into the sea in 
accordance with the discharge standards in 
regulation 13.2. 

.3 Where the Government of the receiving 
party is satisfied that it is impracticable to 
measure the concentration of the substance in 
the effluent without causing undue delay to 
the ship, that Party may accept an alternative 
procedure as being equivalent to obtain the 
required concentration in regulation 13.6.1.1 
provided that: 

.1 the tank is prewashed in accordance with 
a procedure approved by the Administration 
in compliance with appendix 6 of this Annex; 
and 

.2 appropriate entries shall be made in the 
Cargo Record Book and endorsed by the sur-
veyor referred to in regulation 16.1.  

 
 
 
7 Discharge of residues of Category Y and 

Z 
7.1 Subject to the provision of paragraph 1, 

the following provisions shall apply: 
.1 With respect to the residue discharge 

procedures for substances in Category Y or Z 
the discharge standards in regulation 13.2 
shall apply. 

.2 If the unloading of a substance of Cate-
gory Y or Z is not carried out in accordance 
with the Manual, a prewash shall be carried 
out before the ship leaves the port of unload-
ing, unless alternative measures are taken to 
the satisfaction of the surveyor referred to in 
regulation 16. 1 of this Annex to remove the 
cargo residues from the ship to quantities 
specified in this Annex. The resulting tank 
washings of the prewash shall be discharged 
to a reception facility at the port of unloading 
or another port with a suitable reception fa-
cility provided that it has been confirmed in 
writing that a reception facility at that port is 
available and is adequate for such a purpose. 

.3 For High-Viscosity or Solidifying Sub-
stances in Category Y the following shall ap-
ply: 

.1 a prewash procedure as specified in ap-
pendix 6 shall be applied; 

.2 the residue/water mixture generated dur-
ing the prewash shall be discharged to a re-
ception facility until the tank is empty; and 
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.3 allt vatten som därefter tas i tanken kan 
släppas ut till sjöss enligt utsläppsnormerna i 
regel 13.2. 

 
7.2 Operationella krav för barlastning och 

barlastlänsning 
7.2.1 Efter lossning och, vid behov, spol-

ning, kan en lasttank barlastas. Bestämmelser 
om utsläpp av sådan barlast ges i regel 13.2.  

 
7.2.2 Barlast som tagits i en lasttank som 

rengjorts så, att barlasten innehåller högst 1 
ppm av ett tidigare transporterat ämne, kan 
släppas ut i havet oavsett utsläppshastigheten, 
fartygets hastighet och platsen för utsläppet, 
förutsatt att fartyget befinner sig minst 12 
sjömil från närmaste land och vattnet är minst 
25 meter djupt. Den renhet som krävs har 
uppnåtts när spolning utförts enligt specifika-
tion i bihang 6 och tanken därefter tvättats 
med en rengöringsmaskin under en hel rengö-
ringscykel, om fartyget är byggt före den 1 
juli 1994, eller med en vattenmängd som inte 
underskrider den som beräknats med k=1,0. 

 
 
 
7.2.3 Kraven i denna bilaga skall inte till-

lämpas på utsläpp i havet av ren eller segre-
gerad barlast. 

 
8 Utsläpp inom Antarktisområdet 

8.1 Med Antarktisområdet förstås havsom-
rådet söder om latituden 60ºS. 

8.2 Inom Antarktisområdet är utsläpp av 
skadliga flytande ämnen eller blandningar 
som innehåller sådana ämnen förbjudet. 

 
 

Regel 14 

Lasthanteringsmanual 

1 Varje fartyg som är certifierat för trans-
port av ämnen i kategori X, Y eller Z skall ha 
en lasthanteringsmanual som godkänts av 
administrationen. Manualen skall vara utfor-
mad enligt standardformatet i bihang 4 till 
denna bilaga. Om fartyget används i interna-
tionell trafik, där språket som används inte är 
engelska, franska eller spanska, måste texten 
innehålla en översättning till ett av dessa 

.3 any water subsequently introduced into 
the tank may be discharged into the sea in 
accordance with the discharge standards in 
regulation 13.2. 

7.2 Operational requirements for ballasting 
and deballasting  

7.2.1 After unloading, and, if required, af-
ter a prewash, a cargo tank may be ballasted. 
Procedures for the discharge of such ballast 
are set out in regulation 13.2. 

7.2.2 Ballast introduced into a cargo tank 
which has been washed to such an extent that 
the ballast contains less than 1 ppm of the 
substance previously carried, may be dis-
charged into the sea without regard to the 
discharge rate, ship’s speed and discharge 
outlet location, provided that the ship is not 
less than 12 miles from the nearest land and 
in water that is not less than 25 metres deep. 
The required degree of cleanliness has been 
achieved when a prewash as specified in ap-
pendix 6 has been carried out and the tank 
has been subsequently washed with a com-
plete cycle of the cleaning machine for ships 
built before 1 July 1994 or with a water 
quantity not less than that calculated with 
k=1.0. 

7.2.3 The discharge into the sea of clean or 
segregated ballast shall not be subject to the 
requirements of this Annex. 

 
8 Discharges in the Antarctic Area 
8.1 Antarctic Area means the sea area 

south of latitude 60°S. 
8.2 In the Antarctic area any discharge into 

the sea of Noxious Liquid Substances or mix-
tures containing such substances is prohib-
ited. 

 
Regulation 14 

Procedures and Arrangements Manual 

1 Every ship certified to carry substances 
of Category X, Y or Z shall have on board a 
Manual approved by the Administration. The 
Manual shall have a standard format in com-
pliance with appendix 4 to this Annex. In the 
case of a ship engaged in international voy-
ages  on which the language used is not Eng-
lish, French or Spanish, the text shall include 
a translation into one of these languages. 
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språk. 
2 Huvudsyftet med lasthanteringsmanualen 

är att för fartygets befäl specificera de arran-
gemang och operationella metoder som måste 
iakttas vid hantering av last, rengöring av 
tankar, hantering av slop samt barlastning och 
barlastlänsning för att kraven i denna bilaga 
skall uppfyllas. 

  
 

Regel 15 

Lastdagbok 

1 Varje fartyg på vilket denna bilaga till-
lämpas skall ha en lastdagbok utformad enligt 
bihang 2 till denna bilaga. Lastdagboken kan 
ingå i fartygets officiella loggbok. 

 
2 När någon av de driftsåtgärder som speci-

ficeras i bihang 2 till denna bilaga slutförts, 
skall anteckningar om åtgärden genast göras i 
lastdagboken. 

3 Ifall ett skadligt flytande ämne eller en 
blandning som innehåller ett sådant ämne 
släpps ut av misstag eller avsiktligt, i enlighet 
med regel 3 i denna bilaga, skall händelsen 
antecknas i lastdagboken. Anledningen till 
och omständigheterna kring utsläppet skall 
redovisas. 

4 Varje anteckning i lastdagboken skall un-
dertecknas av den eller de befälspersoner som 
ansvarar för åtgärden i fråga, och varje sida 
skall signeras av befälhavaren på fartyget. För 
fartyg som har ett internationellt förorenings-
skyddscertifikat för transport av skadliga fly-
tande ämnen i bulk eller ett sådant certifikat 
som avses i regel 7 i denna bilaga, skall alla 
anteckningar i lastdagboken åtminstone göras 
på engelska, franska eller spanska. Om an-
teckningar i certifikatet även görs på ett offi-
ciellt nationellt språk i den stat vars flagga 
fartyget har rätt att föra, skall sådana anteck-
ningar ges företräde i fall av tvist eller oklar-
het. 

5 Lastdagboken skall, utom i fråga om 
obemannade fartyg som bogseras, förvaras 
ombord på fartyget, och den skall vara lättåt-
komlig för granskning. Den måste bevaras i 
minst tre år efter att den sista anteckningen 
införts. 

6 En behörig regeringsmyndighet i en för-

 
2 The main purpose of the Manual is to 

identify for the ship’s officers the physical 
arrangements and all the operational proce-
dures with respect to cargo handling, tank 
cleaning, slops handling and cargo tank bal-
lasting and deballasting which must be fol-
lowed in order to comply with the require-
ments of this Annex. 

 
Regulation 15 

Cargo record book 

1 Every ship to which this Annex applies 
shall be provided with a Cargo Record Book, 
whether as part of the ship’s official logbook 
or otherwise, in the form specified in appen-
dix 2 to this Annex. 

2 After completion of any operation speci-
fied in appendix 2 to this Annex, the opera-
tion shall be promptly recorded in the Cargo 
Record Book. 

3 In the event of an accidental discharge of 
a noxious liquid substance or a mixture con-
taining such a substance or a discharge under 
the provisions of regulation 3 of this Annex, 
an entry shall be made in the Cargo Record 
Book stating the circumstances of, and the 
reason for, the discharge. 

4 Each entry shall be signed by the officer 
or officers in charge of the operation con-
cerned and each page shall be signed by the 
master of the ship. The entries in the Cargo 
Record Book, for ships holding an Interna-
tional Pollution Prevention Certificate for the 
Carriage of Noxious Liquid Substances in 
Bulk or a certificate referred to in regulation 
7 of this Annex shall be at least in English, 
French or Spanish. Where entries in an offi-
cial national language of the State whose flag 
the ship is entitled to fly are also used, this 
shall prevail in case of a dispute or discrep-
ancy. 

 
5 The Cargo Record Book shall be kept in 

such a place as to be readily available for in-
spection and, except in the case of unmanned 
ships under tow, shall be kept on board the 
ship. It shall be retained for a period of three 
years after the last entry has been made. 

6 The competent authority of the Govern-
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dragsstat, får inspektera lastdagboken på var-
je fartyg som omfattas av denna bilaga så 
länge fartyget befinner sig i en hamn i staten i 
fråga. Myndigheten kan dessutom ta en kopia 
av vilken som helst anteckning i lastdagbo-
ken, och har rätt kräva att befälhavaren på 
fartyget intygar kopians riktighet. Varje sådan 
kopia av en anteckning i ett fartygs lastdag-
bok, vars korrekthet intygats av fartygets be-
fälhavare, skall vid rättslig behandling god-
kännas som bevismaterial i fråga om de upp-
gifter som nämns i anteckningen. När en be-
hörig myndighet inspekterar en lastdagbok 
och tar en kopia enligt denna punkt, skall det-
ta ske så snabbt som möjligt, så att fartyget 
inte fördröjs oskäligt. 

  
 
 
 
 
 
 

KAPITEL 6 – ÖVERVAKNING I  
HAMNSTATERNA 

Regel 16 

Övervakningsåtgärder 

1 Regeringarna i fördragsstaterna skall ut-
nämna eller bemyndiga inspektörer med upp-
gift att verkställa denna regel. Inspektörerna 
skall utöva kontroll i överensstämmelse med 
de kontrollprocedurer som utarbetats av orga-
nisationen.55 

2 När en inspektör som utnämnts eller be-
myndigats av regeringen i en fördragsstat, an-
tingen har verifierat att en åtgärd har blivit ut-
förd i enlighet med kraven i manualen eller 
befriats från en tankspolning, skall denna in-
spektör göra vederbörliga anteckningar i last-
dagboken. 

 
3 Befälhavaren på ett fartyg som är certifie-

rat för transport av skadliga flytande ämnen i 
bulk skall säkerställa att bestämmelserna i re-
gel 13 och i denna regel har iakttagits och att 
lastdagboken har blivit ifylld enligt regel 15 
närhelst sådana åtgärder som avses i den sist-
nämnda regeln har vidtagits. 

 

ment of a Party may inspect the Cargo Re-
cord Book on board any ship to which this 
Annex applies while the ship is in its port, 
and may make a copy of any entry in that 
book and may require the master of the ship 
to certify that the copy is a true copy of such 
entry. Any copy so made which has been cer-
tified by the master of the ship as a true copy 
of an entry in the ship’s Cargo Record Book 
shall be made admissible in any judicial pro-
ceedings as evidence of the facts stated in the 
entry. The inspection of a Cargo Record 
Book and the taking of a certified copy by 
the competent authority under this paragraph 
shall be performed as expeditiously as possi-
ble without causing the ship to be unduly de-
layed. 

 
 
 
 
 
 

CHAPTER 6 – MEASURES OF CONTROL 
BY PORT STATES 

Regulation 16 

Measures of control 

1 The Government of each Party to the 
Convention shall appoint or authorize sur-
veyors for the purpose of implementing this 
regulation. The surveyors shall execute con-
trol in accordance with control procedures 
developed by the Organization55. 

2 When a surveyor appointed or authorized 
by the Government of the Party to the Con-
vention has verified that an operation has 
been carried out in accordance with the re-
quirements of the Manual, or has granted an 
exemption for a prewash, then that surveyor 
shall make an appropriate entry in the Cargo 
Record Book. 

3 The master of a ship certified to carry 
Noxious Liquid Substances in bulk shall en-
sure that the provisions of regulation 13 and 
of this regulation have been complied with 
and that the Cargo Record Book is completed 
in accordance with regulation 15 whenever 
operations as referred to in that regulation ta-
ke place. 
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4 En tank som använts för transport av ett 
ämne i kategori X skall spolas i enlighet med 
regel 13.6. Korrekta anteckningar om sådana 
operationer skall göras i lastdagboken och 
godkännas av den inspektör som avses i 
punkt 1 i denna regel. 

 
5 Om regeringen i den stat som är motta-

gande part har konstaterat att det inte är prak-
tiskt möjligt att mäta koncentrationen av äm-
net i utflödet vid tankspolning utan att farty-
get fördröjs oskäligt, kan denna part godta ett 
sådant alternativt förfarande som avses i regel 
13.6.3, förutsatt att den inspektör som avses i 
punkt 1 i denna regel i lastdagboken intygar 
att 

.1 tanken och dess pump- och rörlednings-
system har tömts, och 

.2 spolningen har utförts i enlighet med be-
stämmelserna till bihang 6 till denna bilaga, 
och 

.3 det tankspolvatten som uppkommit ge-
nom sådan spolning har avlämnats till en 
mottagningsanordning, och tanken är tom. 

6 Regeringen i den stat som är mottagande 
part kan, på begäran av fartygets befälhavare, 
befria fartyget från sådana krav gällande en 
tankspolning som avses i tillämpliga punkter i 
regel 13, förutsatt att något av villkoren i re-
gel 13.4 är uppfyllt. 

7 Ett sådant undantag som avses i punkt 6 i 
denna regel kan endast beviljas av regeringen 
i den stat som är mottagande part, för fartyg 
som trafikerar hamnar eller terminaler under 
andra fördragsstaters jurisdiktion. När ett så-
dant undantag beviljats, skall korrekta an-
teckningar om detta i göras i lastdagboken 
undertecknas av den inspektör som avses i 
punkt 1 i denna regel. 

 
8 Om lossning inte genomförts i överens-

stämmelse med sådana villkor för pumpning 
ur tanken som godkänts av administrationerna 
och som grundar sig på bihang 5 i denna bila-
ga, kan alternativa åtgärder, med bifall av den 
inspektör som avses i punkt 1 i denna regel, i 
tillämpliga fall vidtas för att avlägsna lastres-
ter från fartyget tills bara sådana restmängder 
som specificeras i regel 12 återstår. Vederbör-
liga anteckningar skall göras i lastdagboken. 

 
 

4 A tank which has carried a Category X 
substance shall be prewashed in accordance 
with regulation 13.6. The appropriate entries 
of these operations shall be made in the 
Cargo Record Book and endorsed by the sur-
veyor referred to under paragraph 1 of this 
regulation.  

5 Where the Government of the receiving 
party is satisfied that it is impracticable to 
measure the concentration of the substance in 
the effluent without causing undue delay to 
the ship, that Party may accept the alternative 
procedure referred to in regulation 13.6.3 
provided that the surveyor referred to under 
paragraph 1 of this regulation certifies in the 
Cargo Record Book that: 

.1 the tank, its pump and piping systems 
have been emptied; and 

.2 the prewash has been carried out in ac-
cordance with the provisions of appendix 6 
of this Annex; and  

.3 the tank washing resulting from such 
prewash have been discharged to a reception 
facility and the tank is empty. 

6 At the request of the ship’s master, the 
Government of the receiving Party may ex-
empt the ship from the requirements for a 
prewash referred to in the applicable para-
graphs of regulation 13, when one of the 
conditions of regulation 13.4 is met. 

7 An exemption referred to in paragraph 6 
of this regulation may only be granted by the 
Government of the receiving Party to a ship 
engaged in voyages to ports or terminals un-
der the jurisdiction of other States Parties to 
the present Convention. When such an ex-
emption has been granted, the appropriate en-
try made in the Cargo Record Book shall be 
endorsed by the surveyor referred to in para-
graph 1 of this regulation. 

8 If the unloading is not carried out in ac-
cordance with the pumping conditions for the 
tank approved by the Administrations and 
based on appendix 5 of this Annex, alterna-
tive measures may be taken to the satisfac-
tion of the surveyor referred to in paragraph 
1 of this regulation to remove the cargo resi-
dues from the ship to quantities specified in 
regulation 12 as applicable. The appropriate 
entries shall be made in the Cargo Record 
Book. 
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9 Övervakning i hamnstaterna av operatio-
nella krav56 

9.1 När det finns klara skäl att tro att befäl-
havaren eller besättningen på ett fartyg som 
befinner sig i en hamn i en annan fördragsstat 
inte känner till väsentliga procedurer som 
skall genomföras på fartyget för att förhindra 
utsläpp av skadliga flytande ämnen, får tjäns-
temän vederbörligen bemyndigade av nämn-
da stat undersöka om fartyget uppfyller de 
operationella kraven i denna bilaga. 

9.2 Under de omständigheter som beskrivs i 
punkt 9.1 i denna regel, skall parten skrida till 
åtgärder för att säkerställa att fartyget inte 
lämnar hamnen innan bristerna rättats till i 
enlighet med kraven i denna bilaga. 

 
9.3 De procedurer som föreskrivs i artikel 5 

i konventionen för den övervakning som 
hamnstater utövar skall användas när denna 
regel verkställs. 

9.4 Ingen bestämmelse i denna regel får 
tolkas så att den begränsar en parts rättigheter 
och skyldigheter att övervaka efterlevnaden 
av sådana operationella krav som särskilt fö-
reskrivs i konventionen. 

 
 

KAPITEL 7 – FÖRHINDRANDE AV  
FÖRORENING VID TILLBUD MED 
SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN 

 
Regel 17 

Fartygsplan för nödåtgärder vid marin för-
orening med skadliga flytande ämnen 

1 Varje fartyg med en bruttodräktighet på 
minst 150 ton och certifierat för transport av 
skadliga flytande ämnen i bulk skall ha en 
fartygsplan för nödåtgärder vid förorening 
med skadliga flytande ämnen godkänd av 
administrationen. 

2 Planen i fråga skall grunda sig på de rikt-
linjer57 som organisationen utvecklat, och den 
skall vara skriven på ett eller flera arbetsspråk 
som förstås av befälhavaren och det övriga 
befälet ombord. Fartygsplanen skall åtmin-
stone innehålla: 

.1 en procedur, grundad på riktlinjer58 utar-

 
9 Port State control on operational re-

quirements56 
9.1 A ship when in a port of another Party 

is subject to inspection by officers duly au-
thorized by such Party concerning opera-
tional requirements under this Annex, where 
there are clear grounds for believing that the 
master or crew are not familiar with essential 
shipboard procedures relating to the preven-
tion of pollution by Noxious Liquid Sub-
stances. 

9.2 In the circumstances given in paragraph 
9.1 of this regulation, the Party shall take 
such steps as will ensure that the ship shall 
not sail until the situation has been brought to 
order in accordance with the requirements of 
this Annex. 

9.3 Procedures relating to the port State 
control prescribed in article 5 of the present 
Convention shall apply to this regulation. 

 
9.4 Nothing in this regulation shall be con-

strued to limit the rights and obligations of a 
Party carrying out control over operational 
requirements specifically provided for in the 
present Convention. 

 
 

CHAPTER 7 – PREVENTION OF  
POLLUTION ARISING FROM AN 

INCIDENT INVOLVING NOXIOUS  
LIQUID SUBSTANCES 

Regulation 17 

Shipboard marine pollution emergency  
plan for Noxious Liquid Substances 

1 Every ship of 150 gross tonnage and 
above certified to carry Noxious Liquid Sub-
stances in bulk shall carry on board a ship-
board marine pollution emergency plan for 
Noxious Liquid Substances approved by the 
Administration. 

2 Such a plan shall be based on the Guide-
lines developed by the Organization and 
written in a working language or languages 
understood by the master and officers. The 
plan shall consist at least of:57 

 
.1 the procedure to be followed by the mas-
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betade av organisationen, som fartygets be-
fälhavare eller andra personer som för befäl 
på fartyget skall följa vid rapporteringen av 
föroreningstillbud med skadliga flytande äm-
nen i enlighet med artikel 8 och protokoll I i 
konventionen, 

.2 en förteckning över myndigheter eller 
personer som skall kontaktas i fall av tillbud 
med utsläpp av skadliga flytande ämnen, 

.3 en detaljerad beskrivning av de omedel-
bara åtgärder som skall vidtas ombord efter 
tillbudet för att minska eller kontrollera ut-
släpp av skadliga flytande ämnen, och 

.4 anvisningar om rutiner och en samlings-
plats på fartyget för samordning av åtgärder 
ombord med nationella och lokala myndighe-
ters insatser för att bekämpa förorening. 

3 I fråga om fartyg på vilken även regel 37 i 
bilaga I till konventionen tillämpas, kan far-
tygsplanen kombineras med den fartygsplan 
för nödåtgärder vid oljeförorening som krävs 
enligt nämnda regel. I så fall skall planen kal-
las ”fartygsplan för nödåtgärder vid marin 
förorening”. 

  
 

 
KAPITEL 8 – MOTTAGNINGSANORD-

NINGAR 

Regel 18 

Mottagningsanordningar och terminalarran-
gemang för lossning 

1 Regeringarna i samtliga fördragsstater 
förbinder sig att sörja för att tillgången på 
mottagningsanordningar svarar mot behovet 
hos de fartyg som besöker deras hamnar, ter-
minaler och reparationshamnar enligt följan-
de: 

.1 hamnar och terminaler som hanterar far-
tygslast skall vara utrustade med fullgoda an-
ordningar som kan motta rester av skadliga 
flytande ämnen och blandningar som innehål-
ler sådana rester, vilka uppstår vid lasthanter-
ing i enlighet med denna bilaga, utan oskäligt 
dröjsmål för berörda fartyg, 

.2 reparationshamnar som reparerar NLS-
tankfartyg skall för fartyg som besöker ham-
narna tillhandahålla anordningar för mottag-
ning av rester och blandningar som innehåller 

ter or other persons having charge of the ship 
to report a Noxious Liquid Substances pollu-
tion incident, as required in article 8 and Pro-
tocol I of the present Convention, based on 
the Guidelines developed by the Organiza-
tion;58 

.2 the list of authorities or persons to be 
contacted in the event of a Noxious Liquid 
Substances pollution incident; 

.3 a detailed description of the action to be 
taken immediately by persons on board to re-
duce or control the discharge of Noxious Liq-
uid Substances following the incident; and 

.4 the procedures and point of contact on 
the ship for co-ordinating shipboard action 
with national and local authorities in combat-
ing the pollution. 

3 In the case of ships to which regulation 
37 of Annex I of the Convention also applies, 
such a plan may be combined with the ship-
board oil pollution emergency plan required 
under regulation 37 of Annex I of the Con-
vention. In this case, the title of such a plan 
shall be “Shipboard marine pollution emer-
gency plan”.  

 
 
CHAPTER 8 – RECEPTION FACILITIES 

 
Regulation 18 

Reception facilities and cargo unloading 
terminal arrangements 

1 The Government of each Party to the 
Convention undertakes to ensure the provi-
sion of reception facilities according to the 
needs of ships using its ports, terminals or 
repair ports as follows: 

 
.1 ports and terminals involved in ships’ 

cargo handling shall have adequate facilities 
for the reception of residues and mixtures 
containing such residues of Noxious Liquid 
Substances resulting from compliance with 
this Annex, without undue delay for the ships 
involved. 

.2 ship repair ports undertaking repairs to 
NLS tankers shall provide facilities adequate 
for the reception of residues and mixtures 
containing Noxious Liquid Substances for 
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skadliga flytande ämnen. 
2 Regeringen i en fördragsstat skall be-

stämma vilka typer av anordningar för de än-
damål som avses i punkt 1 i denna regel som 
skall tillhandahållas i de olika lastnings- och 
lossningshamnar, terminaler och reparations-
hamnar som finns inom dess territorium, och 
informera organisationen om detta. 

3 De fördragsstater vars kustlinje gränsar 
till ett samma specialområde, skall tillsam-
mans enas om och slå fast ett datum när kra-
ven i punkt 1 i denna regel skall vara uppfyll-
da och från och med vilket kraven i tillämpli-
ga punkter i regel 13 gällande specialområdet 
i fråga skall träda i kraft. Parterna i fråga skall 
dessutom underrätta organisationen om detta 
datum minst sex månader före datumet. Or-
ganisationen skall härefter utan dröjsmål in-
formera alla parter i konventionen om detta 
datum. 

4 Regeringarna i fördragsstaterna förbinder 
sig att sörja för att lossningsterminaler erbju-
der arrangemang som underlättar länsning av 
lasttankar på fartyg som lossar skadliga fly-
tande ämnen. Lastslangar och rörledningssy-
stem i en terminal, vilka innehåller skadliga 
flytande ämnen mottagna från ett fartyg som 
lossat dessa ämnen i terminalen, får inte 
tömmas i fartygets tankar. 

 
 
5 Varje part skall underrätta organisationen 

om alla sådana fall när anläggningar som 
krävs enligt punkt 1 eller arrangemang som 
krävs enligt punkt 3 i denna regel påstås vara 
bristfälliga. Organisationen skall ge denna in-
formation vidare till berörda parter i konven-
tionen. 
 
 

ships calling at that port. 
2 The Government of each Party shall de-

termine the types of facilities provided for 
the purpose of paragraph 1 of this regulation 
at each cargo loading and unloading port, 
terminal and ship repair port in its territories 
and notify the Organization thereof. 

 
3 The Governments of Parties to the Con-

vention, the coastlines of which border on 
any given special area, shall collectively ag-
ree and establish a date by which time the re-
quirement of paragraph 1 of this regulation 
will be fulfilled and from which the require-
ments of the applicable paragraphs of regula-
tion 13 in respect of that area shall take effect 
and notify the Organization of the date so es-
tablished at least six months in advance of 
that date. The Organization shall then 
promptly notify all Parties of that date. 

4 The Government of each Party to the 
Convention shall undertake to ensure that 
cargo unloading terminals shall provide ar-
rangements to facilitate stripping of cargo 
tanks of ships unloading Noxious Liquid 
Substances at these terminals. Cargo hoses 
and piping systems of the terminal, contain-
ing Noxious Liquid Substances received 
from ships unloading these substances at the 
terminal, shall not be drained back to the 
ship. 

5 Each Party shall notify the Organization, 
for transmission to the Parties concerned, of 
any case where facilities required under pa-
ragraph 1 or arrangements required under 
paragraph 3 of this regulation are alleged to 
be inadequate. 
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BIHANG TILL BILAGA II 

 
BIHANG 1 

RIKTLINJER FÖR KATEGORIINDELNING AV SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN59 

Varje produkt tilldelas en föroreningskategori utifrån en utvärdering av dess egenskaper vilka 
sammanställs till en riskprofil (GESAMP Hazard Profile) enligt följande tabell: 

 

 
59 Reference is made to the Guidelines for provisional assessment of chemicals, MEPC/Circ.265 as 
amended. 
 
 

Regel A1 

Bioackumu- 

lering 

A2 

Bionedbrytbarhet 

B1 

Akut 

toxicitet 

B2 

Kronisk 

toxicitet 

D3 

Långsiktiga häl-

soeffekter 

E2 

Effekter på det 

marina växt- och 

djurlivet och bot-

tenorganismerna 

Kategori 

1   > 5     

2 > 4  4     

3  NR 4     

4 > 4 NR   CMRTNI  X 

5   4     

6   3     

7   2     

8 > 4 NR  Inte 0    

9    > 1   Y 

      Fp, F eller S  

10      Om inte oorganisk  

11     CMRTNI   

12 Alla produkter som inte uppfyller kriterierna i reglerna 1–11 och 13 Z 

13 
Alla produkter vars värde är: <2 i kolumn A1, R i kolumn A2, blankt i kolumn D3, varken Fp, F eller S (om 

inte organiskt) i kolumn E2 och 0 (noll) i alla andra kolumner i riskprofilen 
OS 
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APPENDICES TO ANNEX II 
 
 

APPENDIX 1 
GUIDELINES FOR THE CATEGORIZATION OF NOXIOUS LIQUID  

SUBSTANCES59 
 
 
Products are assigned to Pollution Categories based on an evaluation of their properties as  
reflected in the resultant GESAMP Hazard Profile as shown in the table below: 

 

 

Rule 

 

A1 

Bio-accumulation 

 

A2 

Bio-degradation 

 

B1 

Acute 

toxicity 

 

B2 

Chronic 

toxicity 

 

D3 

Long-term 

health 

effects 

 

E2 

Effects on 

marine 

wildlife and 

on benthic 

habitats 

 

Cat 

1   > 5    

2 > 4  4    

3  NR 4    

4 > 4 NR   CMRTNI  

 

X 

5   4    

6   3    

7   2    

8 > 4 NR  Not 0   

9    > 1   

10      Fp,F or S 

If not Inorganic 

11     CMRTNI  

 

Y 

12 Any product not meeting the criteria of rules 1 to 11 and 13 Z 

 

13 

 

All products identified as: <2 in column A1; R in column A2; blank in column D3; not Fp, 

F or S (if not organic) in column E2; and 0 (zero) in all other columns of the GESAMP 

Hazard Profile 

OS 

 
59 Reference is made to the Guidelines for provisional assessment of chemicals, MEPC/Circ.265 as 
amended. 
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Kort teckenförklaring till den reviderade proceduren för riskbedömning (GESAMP) 
 

Kolumnerna A och B - Vattenmiljö 

 A B 

 
Bioackumulering och bionedbrytning Giftighet för vattenorganismer 

Nume-

risk gra-

dering 

A 160 

Bioackumulering 

B 160 

Akut toxicitet 

B 260 

Kronisk toxicitet 

 log Pow BCF 

A 260 

Bionedbrytbarhet 

LC/EC/IC50 (mg/l) NOEC (mg/l) 

0 <1 eller > ca 7 Icke mätbar >1000 >1 

1 >1 – <2 >1 – <10 

R: lätt bionedbrytbart 

>100 – <1000 >0,1 – <1 

2 >2 – <3 >10 – <100 >10 – <100 >0,01 - <0,1 

3 >3 – >4 >100 – <500 >1 – <10 >0,001 – <0,01 

4 >4 – <5 >500 – <4000 >0,1 – <1 <0,001 

5 >5 >4000 

NR: ej lätt bionedbrytbart

>0,01 – <0,1 

6  <0,01 

 

 

Kolumnerna C och D – Människors hälsa (giftverkningar på däggdjur) 

  C  D 

 Akut giftighet för däggdjur Irritation, frätning och långsiktiga hälsoverkningar 

Numerisk 

gradering 

C 1 

Oral toxicitet

LD50 (mg/kg)

C 2 

Perkutan 

toxicitet 

LD50 (mg/kg) 

C 3 

Inhalations-

toxicitet 

LC50 (mg/l) 

D 1 

Hudirritation och 

frätning 

D 2 

Ögonirritation 

och 

frätning 

D360 

Långsiktiga  

hälsoeffekter 

0 >2000 >2000 >20 ej irriterande ej irriterande 

1 >300 – <2000 >1000 – <2000 >10 – <20 lindrigt irriterande lindrigt irriterande 

2 >50 – <300 >200 – <1000 >2 – <10 irriterande irriterande 

3 >5 – <50 >50 – <200 >0,5 – <2 3 Starkt irriterande 

eller 

frätande 

3ASyöv. (<4 h) 

3B Frät. (<1 h) 

3C Frät. (<3 m) 

starkt irriterande 

C – Karcinogent 

M – Mutagent 

R - Reproduk-

tionstoxiskt 

S – Sensibilise-

rande 

A – Farligt vid  

inandning 

T – System-

toxicitet i  

målorgan 

L - Lungskador 

N – Neuro-

toxiskt 

I – Immuno-

toxiskt 

4 <5 <50 <0,5  
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Kolumn E  Inverkan på annan användning av havet 

E 3 
Inverkan på naturvärden och rekreation i kustområden 

E 1 
Nedsmutsning E 260 

Fysiska effekter på vilda djur 

och växter och bottenorganis-

mer 

Numerisk gradering Beskrivning och åtgärder 

0 inga verkningar 

ingen varning 
NT: ej nedsmutsande (testat) 

T: nedsmutsningstest posi-

tivt 

Fp: kraftigt flytande 

F: flytande 

S: sjunkande ämnen 1 lätt störande 

varning, inget område 
stängs 

 2 måttligt störande 

stängning av område möjlig 
  3 mycket störande 

område stängs 
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Abbreviated legend to the revised GESAMP Hazard Evaluation Procedure 
 

Columns A and B - Aquatic Environment 

  A  B 

 Bioaccumulation and Biodegradation Aquatic Toxicity 

Numerical 

Rating 

A 160 

Bioaccumulation 

B 160 

Acute Toxicity 

B 260 

Chronic Toxicity 

 log Pow BCF 

A 260 

Biodegradation 

LC/EC/IC50 (mg/l) NOEC (mg/l) 

0 <1 or > ca. 7 not measurable >1000 >1 

1 >1 - <2 >1 - <10 >100 - <1000 >0.1 - <1 

2 >2 - <3 >10 - <100 >10 - <100 >0.01 - <0.1 

3 >3 - >4 >100 - <500 >1 - <10 >0.001 - <0.01 

4 >4 - <5 >500 - <4000 >0.1 - <1 <0.001 

5 >5 >4000 

R: readily 

biodegradable 

 

NR: not readily 

Biodegradable 

>0.01 - <0.1  

6    <0.01  

 

Columns C and D - Human Health (Toxic effects to mammals) 

  C  D 

 Acute Mammalian Toxicity Irritation, Corrosion & Long term health effects 

Numerical 

Ratings 

C 1 

Oral Toxicity

LD50 (mg/kg) 

C 2 

Percutaneous 

Toxicity 

LD50 (mg/kg) 

C 3 

Inhalation 

Toxicity 

LC50 (mg/l) 

D 1 

Skin irritation & 

corrosion 

D 2 

Eye irritation 

& corrosion 

D360 

Long term 

health effects 

0 >2000 >2000 >20 not irritating not irritating 

1 >300 - <2000 >1000 -<2000 >10 - <20 mildly irritating mildly irritating 

2 >50 -<300 >200 -<1000 >2 - <10 irritating irritating 

3 >5 - <50 >50 - <200 >0.5 - <2 3 Severely irritating 

or corrosive 

3A Corr. (≤4hr) 

3B Corr. (≤1hr) 

3C Corr. (≤3m) 

severely irrita-

ting 

C - Carcinogen 

M - Mutagenic 

R - Reprotoxic 

S - Sensitizing 

A -Aspiration haz. 

T - Target organ 

systemic toxicity 

L - Lung injury 

N - Neurotoxic 

I - Immunotoxic 

4 ≤5 ≤50 ≤0.5    
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Column E Interferences with other Uses of the Sea 

E 3 

Interference with Coastal Amenities 

E 1 

Tainting 

E 260 

Physical effects on Wildlife & benthic 

habitats Numerical 

Rating 

Description & Action 

0 no interference  

no warning 

NT:not tainting (tested) 

T: tainting test positive 

1 slightly objectionable 

warning, no closure of amenity 

 

Fp: Persistent Floater 

F: Floater 

S: Sinking Substances 

2 moderately objectionable 

possible closure of amenity 

  3 highly objectionable 

closure of amenity 
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BIHANG 2 
 

FORMULÄR FÖR LASTDAGBOK 
FÖR FARTYG SOM FÖR SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN I BULK 

 
 

LASTDAGBOK FÖR FARTYG SOM FÖR SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN I BULK 
 
 
Fartygets namn …………………………………………………………………………… 
 
Registreringsnummer eller signalbokstäver......................................................................... 
 
IMO-nummer……………………………………………………………………………... 
 
Bruttodräktighet…………………………………………………………………………… 
 
Period från:………………………………..till:…..………………………………………. 
 
 

 
 
 
 
 
 

APPENDIX 2 
 

FORM OF CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS CARRYING  
NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

 
 

CARGO RECORD BOOK FOR SHIPS 
CARRYING NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

 
 
Name of ship……………………………………………………………………………. 
 
Distinctive number or letters……………………………………………………………. 
 
IMO Number……………………………………………………………………………. 
 
Gross tonnage…………………………………………………………………………… 
 
Period from…………………………..to………………………………………………... 
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Fartygets namn……………………………………………………………………… 
 
Registreringsnummer eller signalbokstäver………………………………………… 
 

 

 
PLAN AV LAST- OCH SLOPTANKAR 

(fylls i ombord) 

 

 

Tankarnas beteckningar Volym 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
(Ange volymen av varje tank i kubikmeter) 

Pumprum
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Name of ship………………………………………………………………………………… 
 
Distinctive number or letters………………………………………………………………… 
 
 
 

PLAN VIEW OF CARGO AND SLOP TANKS 
(to be completed on board) 

 

 

Identification of the tanks Capacity 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

(Give the capacity of each tank in cubic metres) 

   Pump-room 
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INLEDNING 

De följande sidorna innehåller en detaljerad 
förteckning över åtgärder vid hantering av 
last och barlast som för var tank i tillämpliga 
fall skall antecknas i lastdagboken i enlighet 
med regel 15.2 i bilaga II till 1973 års inter-
nationella konvention till förhindrande av 
förorening från fartyg ändrad, genom 1978 
års protokoll (MARPOL 73/78). Åtgärderna 
har sammanförts i operativa avdelningar som 
var och en har tilldelats en bokstavskod. 

 
 
När anteckningar görs i lastdagboken, skall 

datum, bokstavskod och åtgärdsnummer an-
tecknas i rätt kolumn. De obligatoriska upp-
gifterna antecknas kronologiskt i de tomma 
fälten. 

Efter varje avslutad åtgärd skall gjorda an-
teckningar dateras och undertecknas av den 
eller de befälspersoner som ansvar för åtgär-
den, och, i tillämpliga fall, av en inspektör 
som bemyndigats av behörig myndighet i den 
stat där fartyget lossas. Varje avslutad sida 
skall undertecknas av fartygets befälhavare. 

 
 

Förteckning över åtgärder som skall an-
tecknas 

Anteckningar måste göras för ämnen ur alla 
kategorier. 

 
(A) Lastning 

1 Plats för lastning: 
2 Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar), 

namn och kategori för ämne(n): 
 

(B) Omdisponering av last 

3 Namn och kategori för omdisponerad(e) 
last(er): 

4 Tankarnas identitetsbeteckningar: 
.1 från:       : 
.2 till:         : 
5 Blev tankar under 4.1 tömda? 
6 Om inte, återstående kvantitet(er) i aktu-

ell(a) tank(ar): 

 
INTRODUCTION 

The following pages show a comprehen-
sive list of items of cargo and ballast opera-
tions which are, when appropriate, to be re-
corded in the Cargo Record Book on a tank 
to tank basis in accordance with regulation 
15.2 of Annex II of the International Conven-
tion for the Prevention of Pollution from 
Ships, 1973, as modified by the Protocol of 
1978 relating thereto (MARPOL 73/78), as 
amended. The items have been grouped into 
operational sections, each of which is de-
noted by a letter. 

When making entries in the Cargo Record 
Book, the date, operational code and item 
number shall be inserted in the appropriate 
columns and the required particulars shall be 
recorded chronologically in the blank spaces. 

Each completed operation shall be signed 
for and dated by the officer or officers in 
charge and, if applicable, by a surveyor au-
thorized by the competent authority of the 
State in which the ship is unloading. Each 
completed page shall be countersigned by the 
master of the ship. 

 
 

List of items to be recorded 

 
Entries are required for operations involv-

ing all Categories of substances.  
 

(A) Loading of cargo 

1 Place of loading. 
2 Identify tank(s), name of substance(s) 

and Category(ies). 
 

(B) Internal transfer of cargo 

3 Name and Category of cargo(es) trans-
ferred. 

4 Identity of tanks: 
.1 from        :  
.2 to             :  
5 Was (were) tank(s) in 4.1 emptied? 
6 If not, quantity remaining in tank(s). 
 



 Nr 73  
  

 

871

(C) Lossning 

7 Plats för lossning: 
8 Identitetsbeteckning(ar) för lossad(e) 

tank(ar): 
9 Blev tanken/tankarna tömda? 
.1 Om så är fallet, bekräfta att metoden för 

tömning och stripping överensstämmer med 
den som anges i fartygets lasthanteringsma-
nual (exempelvis slagsida, trim, temperatur). 

 
.2 Om inte, återstående kvantitet(er) i aktu-

ell(a) tank(ar): 
10 Krävs spolning och åtföljande avläm-

ning till mottagningsanordning enligt lasthan-
teringsmanual? 

11 Fel i pump- och/eller strippingsystemet: 
 
.1 tidpunkt och art av fel: 
.2 orsaker till felet: 
.3 tidpunkt då systemet gjorts funktionsdug-

ligt: 
  

(D) Obligatorisk spolning i enlighet med 
lasthanteringsmanualen 

 
12 Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar), 

namn och kategori för ämne(n): 
13 Spolningsmetod: 
.1 antal spolkanoner per tank: 
.2 varaktighet av spolning eller rundsväng-

ning av spolmaskiner: 
.3 varm/kall spolning 
14 Slop från spolning överförd till: 
.1 mottagningsanordning i lossningshamn 

(ange hamn)61 

.2 mottagningsanordning på annan plats 
(ange hamn)61 

 
(E) Rengöring av lasttankar utom obliga-
torisk spolning (annan förrengöring, slut-
rengöring, ventilation osv.) 

15 Tidpunkt(er), identitetsbeteckning(ar) 
för tank(ar), ämne(n), kategori(er) samt: 

.1 spolningsmetod 

.2 rengöringsmedel (ange medel och 
mängd(er)) 

.3 ventilationsmetod (antal fläktar som an-
vänts och varaktighet) 

16 Tankspolvätska överförd/utsläppt: 

(C) Unloading of cargo 

7 Place of unloading. 
8 Identity of tank(s) unloaded. 
 
9 Was (were) tank(s) emptied? 
.1 If yes, confirm that the procedure for 

emptying and stripping has been performed 
in accordance with the ship’s Procedures and 
Arrangements Manual (i.e. list, trim, strip-
ping temperature). 

.2 If not, quantity remaining in tank(s). 
 
10 Does the ship’s Procedures and Ar-

rangements Manual require a prewash with 
subsequent disposal to reception facilities? 

11 Failure of pumping and/or stripping sys-
tem: 

.1 time and nature of failure; 

.2 reasons for failure; 

.3 time when system has been made opera-
tional. 

 
(D) Mandatory prewash in accordance 
with the ship’s Procedures and Arrange-
ments Manual 

12 Identify tank(s), substance(s) and Cate-
gory(ies). 

13 Washing method: 
.1 number of cleaning machines per tank;  
 
.2 duration of wash/washing cycles;  
.3 hot/cold wash. 
14 Prewash slops transferred to: 
.1 reception facility in unloading port 

(identify port)61; 
.2 reception facility otherwise (identify 

port) 61. 
 

(E) Cleaning of cargo tanks except manda-
tory prewash (other prewash operations, 
final wash, ventilation etc.) 

15 State time, identify tank(s), substance(s) 
and Category(ies) and state: 

.1 washing procedure used; 

.2 cleaning agent(s) (identify agent(s) and 
quantities); 

.3 ventilation procedure used (state number 
of fans used, duration of ventilation). 

16 Tank washings transferred: 
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.1 i havet 

.2 till mottagningsanordning (ange hamn)61 

.3 till uppsamlingstank för slop (ange tank) 
 

(F) Utsläpp i havet av tankspolvätska 

 
17 Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar): 
.1 Släpptes tankspolvätskan ut under tank-

rengöringen? I så fall, med vilken hastighet? 
.2 Släpptes tankspolvätska ut från en upp-

samlingstank för slop? I så fall, ange mängd 
och utsläppshastighet: 

18 Tidpunkt för utsläppets början och slut: 
 
19 Fartygets fart under utsläppet: 
 

(G) Barlastning av lasttankar 

20 Identitetsbeteckning(ar) för barlastad(e) 
tank(ar): 

21 Tidpunkt då barlastning påbörjats: 
 

(H) Utsläpp eller avlämning av barlastvat-
ten från lasttankar 

 
22 Identitetsbeteckning(ar) för tank(ar) 
23 Utsläpp/avlämning av barlast 
.1 i havet 
.2 till mottagningsanordning (ange hamn)61: 
24 Tidpunkt för barlastutsläppets början 

och slut: 
25 Fartygets fart under utsläppet: 
 

(I) Oavsiktliga eller andra exceptionella ut-
släpp av olja 

26 Tidpunkt för händelsen: 
27 Ungefärlig mängd, ämne(n) och katego-

ri(er): 
28 Omständigheter vid utsläppet eller utflö-

det, anledning därtill och allmänna anmärk-
ningar: 

 
(J) Kontroll av bemyndigade inspektörer 

29 Ange hamn: 
30 Identitetsbeteckning(ar) för tömd(a) 

tank(ar), namn och kategori för ämne(n) som 
lossats: 

31 Har tank(ar), pump(ar) och rörlednings-
system tömts? 

.1 into the sea; 

.2 to reception facility (identify port) 61; 

.3 to slops collecting tank (identify tank). 
 

(F) Discharge into the sea of tank wash-
ings  

17 Identify tank(s): 
.1 Were tank washings discharged during 

cleaning of tank(s)? If so at what rate? 
.2 Were tank washing(s) discharged from a 

slops collecting tank? If so, state quantity and 
rate of discharge. 

18 Time pumping commenced and 
stopped. 

19 Ship’s speed during discharge. 
 

(G) Ballasting of cargo tanks  

20 Identity of tank(s) ballasted. 
 
21 Time at start of ballasting. 
 

(H) Discharge of ballast water from cargo 
tanks  

22 Identity of tank(s). 
23 Discharge of ballast: 
.1 into the sea; 
.2 to reception facilities (identify port) 61. 
24 Time ballast discharge commenced and 

stopped. 
25 Ship’s speed during discharge. 
 

(I) Accidental or other exceptional  
discharge 

26 Time of occurrence. 
27 Approximate quantity, substance(s) and 

Category(ies). 
28 Circumstances of discharge or escape 

and general remarks. 
 
 

(J) Control by authorized surveyors 
 
29 Identify port. 
30 Identify tank(s), substance(s), Cate-

gory(ies) discharged ashore. 
 
31 Have tank(s), pump(s), and piping sys-

tem(s) been emptied? 
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32 Har spolning utförts i enlighet med far-

tygets lasthanteringsmanual? 
 
33 Har spolvätska efterspolning lämnats 

iland och är tanken tom? 
 
34 Undantag från obligatorisk spolning har 

beviljats: 
35 Skäl till undantag: 
36 Bemyndigad inspektörs namn och un-

derteckning: 
37 Organisation, företag eller administra-

tion för vilken inspektören arbetar: 
 

(K) Ytterligare åtgärder i samband med 
driften samt anmärkningar 

 

 
 
32 Has a prewash in accordance with the 

ship’s Procedures and Arrangements Manual 
been carried out? 

33 Have tank washings resulting from the 
prewash been discharged ashore and is the 
tank empty? 

34 An exemption has been granted from 
mandatory prewash.  

35 Reasons for exemption. 
36 Name and signature of authorized sur-

veyor. 
37 Organization, company, government 

agency for which surveyor works. 
 

(K) Additional operational procedures and 
remarks 
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Fartygets namn............................................................................................................................. 
 
Registreringsnummer eller signalbokstäver................................................................................. 
 
IMO-nummer ............................................................................................................................... 

LAST OCH BARLASTOPERATIONER 

Datum Kod 
(bokstav) 

Åtgärd 
(nummer) 

Notering av åtgärder/underteckning av ansvarig befälsper-
son/namn och underteckning av bemyndigad inspektör 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Befälhavarens underteckning ........................................................... 
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Name of ship…………………………………………………………………………………. 
 
Distinctive number or letters…………………………………………………………………. 
 
IMO Number…………………………………………………………………………………. 
 
CARGO/BALLAST OPERATIONS 
 

Date Code 
(letter) 

Item 
(number) 

Record of operations/signature of officer in 
charge/name of and signature of authorized 

surveyor 
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 
Signature of master……………………………………………….. 
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BIHANG 3 

 
 

FORMULÄR FÖR INTERNATIONELLT FÖRORENINGSSKYDDSCERTIFIKAT 
FÖR FARTYG SOM TRANSPORTERAR SKADLIGA FLYTANDE ÄMNEN I BULK 
 
Utfärdat enligt föreskrifterna i 1973 års internationella konvention till förhindrande av förore-
ning från fartyg, ändrad genom 1978 års protokoll till konventionen, med senare ändringar 
(nedan konventionen) enligt bemyndigande av regeringen i 
 

..................................................................................................................................................... 

(landets fullständiga namn) 
 

Detta certifikat har utfärdats av ................................................................................................... 

(fullständigt namn på behörig person eller organisation  
bemyndigad enligt föreskrifterna i konventionen) 

 

Uppgifter om fartyget62 

Fartygets namn............................................................................................................................. 

Registreringsnummer eller signalbokstäver................................................................................. 

IMO-nummer ............................................................................................................................... 

Registreringsort............................................................................................................................ 

Bruttodräktighet ........................................................................................................................... 

62 NLS-certifikatet skall finnas åtminstone på engelska, franska eller spanska. Om anteckningar i certi-
fikatet även görs på ett officiellt nationellt språk i det land vars flagga fartyget har rätt att föra, skall 
dessa ges företräde i fall av tvist eller oklarhet. 
 
63 Uppgifterna om fartyget kan alternativt placeras vågrätt i rutor. 
 
64 Här avses fartygsnummer enligt systemet IMO Ship Identification Number Scheme, godkänt av or-
ganisationen genom resolution A.600(15). 
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HÄRMED INTYGAS 
 
1 att fartyget har besiktigats enligt regel 8 i bilaga II till konventionen, 
2 att besiktningen visat att fartygets konstruktiva delar, utrustning, anordningar, arran-

gemang och byggnadsmaterial och deras skick i alla avseenden kan godtas och att 
fartyget uppfyller tillämpliga krav i bilaga II till konventionen, 

3 att fartyget har den lasthanteringsmanual som krävs i regel 14 i bilaga II till konven-
tionen och att de arrangemang och den utrustning på fartyget som föreskrivs i last-
hanteringsmanualen är godtagbara i alla avseenden, 

4 att fartyget uppfyller kraven i bilaga II till MARPOL 73/78 för transport i bulk av 
nedan specificerade skadliga flytande ämnen, förutsatt att alla tillämpliga bestämmel-
ser i bilaga II iakttas. 

 
Skadliga flytande ämnen Transportförhållanden 

(tankarnas nummer osv.) 
Föroreningskategori 

   
   
   
   
   
Fortsätter på daterade och undertecknade tilläggssidor 
 
Detta certifikat är giltigt till den ….………………………. under förutsättning att besiktningar 
utförs i enlighet med regel 8 i bilaga II till konventionen. 
 
Datum för slutförande av den besiktning på vilken detta certifikat baserar sig  
(dd/mm/åååå):  

..................................................................................................................................................... 

 

Utfärdat i ..................................................................................................................................... 

(ort där certifikatet utfärdats) 

 

…………………. ……….………………………………………………………….. 

           (datum)  (underskrift av bemyndigad tjänsteman som utfärdat certifikatet) 

 
 
 
  (myndighetens sigill eller stämpel) 
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PÅTECKNING FÖR ÅRLIGA BESIKTNINGAR OCH MELLANBESIKTNINGAR 
 
HÄRMED INTYGAS att fartyget vid besiktning i enlighet med regel 8 i bilaga II till konven-
tionen befunnits uppfylla tillämpliga föreskrifter i konventionen: 
 

Årlig besiktning:       Underskrift......................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning/Mellanbesiktning: Underskrift ....................................................................... 

   (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning/Mellanbesiktning: Underskrift ....................................................................... 

  (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 

 

Årlig besiktning:  Underskrift ....................................................................... 

   (underskrift av vederbörligen bemyndigad tjänsteman) 

  Ort .................................................................................... 

  Datum ............................................................................... 

(myndighetens sigill eller stämpel) 
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PÅTECKNING FÖR ÅRLIG BESIKTNING/MELLANBESIKTNING 

I ENLIGHET MED REGEL 10.8.3 
 
HÄRMED INTYGAS att fartyget vid årlig besiktning/mellanbesiktning enligt regel 10.8.3 i 
bilaga II till konventionen befunnits uppfylla tillämpliga föreskrifter i konventionen. 
 

Underskrift .....................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort ..................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå ....................................................  

 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 

PÅTECKNING FÖR FÖRLÄNGNING AV CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID 
I FALL DÄR GILTIGHETSTIDEN ÄR UNDER 5 ÅR OCH REGEL 10.3 TILLÄMPAS 

Fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i konventionen, och detta certifikat skall, i enlighet 
med regel 10.3 i bilaga II till konventionen, vara giltigt till den …………….. 

 
Underskrift .....................................................................  

(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 

Ort ..................................................................................  
 

Datum… dd/mm/åååå ....................................................  
 
(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
 

PÅTECKNING EFTER FÖRNYAD BESIKTNINGI FALL DÄR REGEL 10.4 TILL-
LÄMPAS 

 

Fartyget uppfyller tillämpliga föreskrifter i konventionen, och detta certifikat skall, i enlighet 
med regel 10.4 i bilaga II till konventionen, vara giltigt till den …………….. 

 
Underskrift .....................................................................  

(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 
 

Ort ..................................................................................  
 

Datum… dd/mm/åååå ....................................................  
 
(myndighetens sigill eller stämpel) 

 



 Nr 73  
  

 

880 

 
PÅTECKNING FÖR FÖRLÄNGNING AV CERTIFIKATETS GILTIGHETSTID-
TILLS FARTYGET ANLÄNDER TILL BESIKTNINGSHAMN ELLERFÖR EN 

KORT FRISTI FALL DÄR REGEL 10.5 ELLER 10.6 TILLÄMPAS 

Detta certifikat skall, i enlighet med regel 10.5 eller 10.6 i bilaga II till konventionen, godtas 
som giltigt till den …………… . 

Underskrift .....................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort ..................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå ....................................................  

(myndighetens sigill eller stämpel) 
 

 

PÅTECKNING FÖR ÄNDRING AV ÅRSDAG I FALL DÄR REGEL 10.8 
TILLÄMPAS 

I enlighet med regel 10.8 i bilaga II till konventionen, är den nya årsdagen .............................. 
 

Underskrift .....................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort ..................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå ....................................................  

(myndighetens sigill eller stämpel) 
 
I enlighet med regel 10.8 i bilaga II till konventionen, är den nya årsdagen .............................. 
 

Underskrift .....................................................................  
(underskrift av bemyndigad tjänsteman) 

 
Ort ..................................................................................  

 
Datum… dd/mm/åååå ....................................................  

(myndighetens sigill eller stämpel) 
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BIHANG 4 
 

STANDARDFORMAT FÖR LASTHANTERINGSMANUAL 
 

Anmärkning 1  Formatet innehåller en standardiserad inledning och en förteckning över 
de inledande styckena till varje avsnitt. Denna standardiserade del skall 
upprepas i varje fartygs lasthanteringsmanual. Resten av innehållet i av-
snitten skall utarbetas skilt för varje fartyg. När en punkt inte är tillämp-
lig på fartyget, skall anteckningen ”NA” (Not Applicable) användas så att 
numreringen i standardformatet bevaras. Under sådana punkter som i 
standardformatet är tryckta med kursiv stil, skall information som gäller 
fartyget i fråga skrivas in. Innehållet beror på fartygets konstruktion, typ 
av fart och avsedd last. När texten i standarformatet inte är kursiverad, 
skall den kopieras till fartygets lasthanteringsmanual utan ändringar. 

Anmärkning 2  Om administrationen kräver eller accepterar information eller driftsan-
visningar utöver vad som presenteras i detta standardformat, skall sådan 
information eller sådana anvisningar ingå i tillägg D till lasthanterings-
manualen. 

 
 
STANDARDFORMAT 
 
MARPOL 73/78 BILAGA II LASTHANTERINGSMANUAL 
 
Fartygets namn: ........................................................................................................................... 
 
Registreringsnummer eller signalbokstäver ................................................................................ 
 
IMO-nummer: ............................................................................................................................. 
 
Registreringsort: .......................................................................................................................... 

 

 

Administrationens stämpel för godkännande: ............................................................................... 
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APPENDIX 3 
 

FORM OF INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR 
THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

 
 

INTERNATIONAL POLLUTION PREVENTION CERTIFICATE FOR 
THE CARRIAGE OF NOXIOUS LIQUID SUBSTANCES IN BULK 

 
 

Issued under the provisions of the International Convention for the Prevention of Pollution 
from Ships, 1973, as modified by the Protocol of 1978 relating thereto, as amended (hereinaf-
ter referred to as “the Convention”) under the authority of the Government of: 
 
………………………………………………………………………………………………… 

(full designation of the country) 
 
by……………………………………………………………………………………………… 

(full designation of the competent person or organization authorized under 
the provisions of the Convention) 

 
 
Particulars of ship62 
 
Name of ship …………………………………………………………………………………. 
 
Distinctive number or letters….………………………………………………………………. 
 
IMO Number*………………………………………………………………………………… 
 
Port of registry………………………………………………………………………………… 
 
Gross tonnage…………………………………………………………………………………. 
 
 
62 The NLS Certificate shall be at least in English, French or Spanish. Where entries in an official na-
tional language of the State whose flag is entitled to fly are also used, this shall prevail in case of a dis-
pute or discrepancy. 
 
63 Alternatively, the particulars of the ship may be placed horizontally in boxes. 
 
64 Refer to the IMO Ship Identification Number Scheme adopted by the Organization by resolution 
A.600(15). 
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THIS IS TO CERTIFY: 
 
1 That the ship has been surveyed in accordance with regulation 8 of Annex II of the Conven-
tion. 
2 That the survey showed that the structure, equipment, systems, fitting, arrangements and 
material of the ship and the condition thereof are in all respects satisfactory and that the ship 
complies with the applicable requirements of Annex II of the Convention. 
3 That the ship has been provided with a Procedures and Arrangements Manual as required by 
regulation 14 of Annex II of the Convention, and that the arrangements and equipment of the 
ship prescribed in the Manual are in all respects satisfactory 
4 That the ship complies with the requirements of Annex II to MARPOL 73/78 for the car-
riage in bulk of the following Noxious Liquid Substances, provided that all relevant provi-
sions of Annex II are observed. 
 

Noxious Liquid Substances Conditions of carriage 
(tank numbers etc.) 

Pollution 
Category 

   
   
   
   
   
Continued on additional signed and dated sheets 

 
This certificate is valid until ……….… subject to surveys in accordance with regulation 8 of 
Annex II of the Convention. 
 
Completion date of the survey on which this certificate is based (dd/mm/yyyy): ……………. 
 
Issued at……………………………………………………………………………………….. 

(Place of issue of certificate) 
 
 

……………….  ……………….………….……….……………………. 
(Date of issue)  (Signature of duly authorized official issuing the certificate) 
 
 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ENDORSEMENT FOR ANNUAL AND INTERMEDIATE SURVEYS 

 
THIS IS TO CERTIFY that, at a survey required by regulation 8 of Annex II of the Conven-
tion, the ship was found to comply with the relevant provisions of the Convention: 
 
Annual survey:  Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 
     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………….…….. 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual*/Intermediate survey*:  Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 
     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual*/Intermediate survey*:  Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 
     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
Annual survey:   Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 
     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ANNUAL/INTERMEDIATE SURVEY IN ACCORDANCE WITH REGULATION 10.8.3 

 
THIS IS TO CERTIFY that, at an annual/intermediate survey* in accordance with regula-
tion 10.8.3 of Annex II of the Convention, the ship was found to comply with the relevant pro-
visions of the Convention:  
 

Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 

     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 
ENDORSEMENT TO EXTEND THE CERTIFICATE IF VALID 

FOR LESS THAN 5 YEARS WHERE REGULATION 10.3 APPLIES 
 
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in 
accordance with regulation 10.3 of Annex II of the Convention, be accepted as valid until 
(dd/mm/yyyy): ………………. 
 

  Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 

     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 

 
ENDORSEMENT WHERE THE RENEWAL SURVEY HAS BEEN 

COMPLETED AND REGULATION 10.4 APPLIES 
 
The ship complies with the relevant provisions of the Convention, and this Certificate shall, in 
accordance with regulation 10.4 of Annex II of the Convention, be accepted as valid until 
(dd/mm/yyyy): ………………. 
 

  Signed………………………………………. 
     (Signature of duly authorized official) 

     Place………………………………………… 
     Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 
 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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ENDORSEMENT TO EXTEND THE VALIDITY OF THE CERTIFICATE 

UNTIL REACHING THE PORT OF SURVEY OR FOR A PERIOD 
OF GRACE WHERE REGULATION 10.5 OR 10.6 APPLIES 

 
 

This Certificate shall, in accordance with regulation 10.5 or 10.6* of Annex II of the Conven-
tion, be accepted as valid until (dd/mm/yyyy): ………………………………………………. 

 
Signed……………………………………… 
(Signature of duly authorized official) 
 
Place………………………………………… 
 
Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 
 

ENDORSEMENT FOR ADVANCEMENT OF ANNIVERSARY DATE WHERE 
REGULATION 10.8 APPLIES 

 
In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date is 
(dd/mm/yyyy): ………………… 

 
Signed………………………………………. 
(Signature of duly authorized official) 
 
Place………………………………………… 
 
Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
 

In accordance with regulation 10.8 of Annex II of the Convention, the new anniversary date is 
(dd/mm/yyyy): ………………… 

 
Signed………………………………………. 
(Signature of duly authorized official) 
 
Place………………………………………… 
 
Date (dd/mm/yyyy): ………………………... 

 
(Seal or stamp of the authority, as appropriate) 
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APPENDIX 4 

 
STANDARD FORMAT FOR THE PROCEDURES AND ARRANGEMENTS  

MANUAL 
 

Note 1: The format consists of a standardized introduction and index of the leading paragraphs 
to each section. This standardized part shall be reproduced in the Manual of each ship. 
It shall be followed by the contents of each section as prepared for the particular ship. 
When a section is not applicable, “NA” shall be entered, so as not to lead to any dis-
ruption of the numbering as required by the standard format. Where the paragraphs of 
the standard format are printed in italics, the required information shall be described 
for that particular ship. The contents will vary from ship to ship because of design, 
trade and intended cargoes. Where the text is not in italics, that text of the standard 
format shall be copied into the Manual without any modification. 

 
Note 2: If the Administration requires or accepts information and operational instructions in 

addition to those outlined in this Standard Format, they shall be included in Adden-
dum D of the Manual.  

 
 
 
STANDARD FORMAT 
 
MARPOL 73/78 ANNEX II PROCEDURES AND ARRANGEMENTS MANUAL 
 
Name of ship: ……………………………………………………………………………… 
 
Distinctive number or letters: ……………………………………………………………… 
 
IMO Number……………………………………………………………………………….. 
 
Port of registry: …………………………………………………………………….…….... 
 
 
 
Approval stamp of Administration: 
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INLEDNING 

1 Den internationella konventionen till för-
hindrande av förorening från fartyg av år 
1973, ändrad genom 1978 års protokoll till 
konventionen (nedan MARPOL 73/78) in-
gicks för att förhindra förorening av den ma-
rina miljön på grund av utsläpp eller utflöde i 
havet av skadliga ämnen från fartyg. För att 
detta mål skall kunna nås, innehåller MAR-
POL 73/78 följande sex bilagor med detalje-
rade regler för hantering ombord och utsläpp i 
havet eller atmosfären av sex huvudgrupper 
av skadliga ämnen: bilaga I (olja), bilaga II 
(skadliga flytande ämnen i bulk), bilaga III 
(skadliga ämnen i förpackad form), bilaga IV 
(toalettavfall), bilaga V (fast avfall) och bila-
ga VI (luftföroreningar). 

 
 
 
 
2 Regel 13 i bilaga II i MARPOL 73/78 

(nedan kallad bilaga II) förbjuder utsläpp i 
havet av skadliga flytande ämnen som tillhör 
kategorierna X, Y och Z och av barlastvatten, 
tankspolvätska, och andra rester eller bland-
ningar som innehåller sådana ämnen, utom 
när det sker i enlighet med särskilda villkor. 
Till dessa hör de procedurer och arrangemang 
som grundar sig på standarder utvecklade av 
Internationella sjöfartsorganisationen (IMO) 
för att säkerställa att kriterierna för varje ka-
tegori blir uppfyllda. 

3 I bilaga II krävs att varje fartyg som är 
certifierat för transport av farliga flytande 
ämnen i bulk har en lasthanteringsmanual 
(Procedures and Arrangements Manual), ned-
an kallad manual. 

4 Denna manual skall utarbetas i enlighet 
med bihang 4 till bilaga II, och den handlar 
om miljöaspekterna vid tankrengöring och ut-
släpp av rester och blandningar efter sådana 
operationer. Manualen är inte en handbok i 
säkerhet, och för riskbedömning skall andra 
specialiserade publikationer anlitas. 

 
 
5 Syftet med manualen är att fastställa vilka 

arrangemang och vilken utrustning som be-
hövs för att ett fartyg skall uppfylla kraven i 

INTRODUCTION 

1 The International Convention for the 
Prevention of Pollution from Ships, 1973, as 
modified by the Protocol of 1978 relating 
thereto (hereinafter referred to as MAR-
POL 73/78) was established in order to pre-
vent the pollution of the marine environment 
by discharges into the sea from ships of 
harmful substances or effluents containing 
such substances. In order to achieve its aim, 
MARPOL 73/78 contains six Annexes in 
which detailed regulations are given with re-
spect to the handling on board ships and the 
discharge into the sea or release into the at-
mosphere of six main groups of harmful sub-
stances, i.e. Annex I (Mineral oils), Annex II 
(Noxious Liquid Substances carried in bulk), 
Annex III (Harmful substances carried in 
packaged forms), Annex IV (Sewage), An-
nex V (Garbage) and Annex VI (Air Pollu-
tion). 

2 Regulation 13 of Annex II of MARPOL 
73/78 (hereinafter referred to as Annex II) 
prohibits the discharge into the sea of Nox-
ious Liquid Substances of Categories X, Y or 
Z or of ballast water, tank washings or other 
residues or mixtures containing such sub-
stances, except in compliance with specified 
conditions including procedures and ar-
rangements based upon standards developed 
by the International Maritime Organization 
(IMO) to ensure that the criteria specified for 
each Category will be met. 

3 Annex II requires that each ship which is 
certified for the carriage of Noxious Liquid 
Substances in bulk shall be provided with a 
Procedures and Arrangements Manual, here-
inafter referred to as the Manual. 

4 This Manual has been written in accor-
dance with Appendix 4 of Annex II and is 
concerned with the marine environmental as-
pects of the cleaning of cargo tanks and the 
discharge of residues and mixtures from 
these operations. The Manual is not a safety 
guide and reference shall be made to other 
publications specifically to evaluate safety 
hazards. 

5 The purpose of the Manual is to identify 
the arrangements and equipment required to 
enable compliance with Annex II and to 
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bilaga II och att för fartygets befäl klargöra 
alla sådana procedurer vid lasthantering, 
tankrengöring, hantering av slop, utsläpp av 
rester, barlastning och barlastlänsning som 
måste följas för att fartygsdriften skall upp-
fylla kraven i bilaga II. 

6 Dessutom skall manualen, tillsammans 
med fartygets lastdagbok och det certifikat 
som utfärdas i enlighet med bilaga II65, an-
vändas av administrationen för kontroll som 
avser att säkerställa att fartyget uppfyller kra-
ven i bilaga II. 

7 Fartygets befälhavare skall säkerställa att 
inga utsläpp i havet av lastrester eller bland-
ningar av vatten och lastrester som innehåller 
ämnen i kategori X, Y eller Z genomförs, 
utom när de sker helt i enlighet med de han-
teringsmetoder som föreskrivs i manualen. 

 
8 Manualen har blivit godkänd av administ-

rationen, och inga ändringar eller revisioner 
av någon av dess delar får genomföras utan 
att de först blivit godkända av administratio-
nen. 

  
 
 

FÖRTECKNING ÖVER MANUALENS 
DELAR 

1 Huvudpunkterna i bilaga II till MARPOL 
73/78 

2 Beskrivning av fartygets utrustning och 
arrangemang 

3 Hanteringsmetoder vid lossning och töm-
ning av tankar 

4 Hanteringsmetoder vid rengöring av last-
tankar, avlämning av rester, barlastning och 
barlastlänsning 

5 Information och hanteringsmetoder 
  

DEL 1 Huvudpunkterna i bilaga II till 
MARPOL 73/78 

1.1 Kraven i bilaga II gäller alla fartyg som 
för skadliga flytande ämnen i bulk. De ämnen 
som innebär ett hot mot den marina miljön 
delas in i tre kategorier: X, Y och Z. Kategori 
X innehåller de ämnen som utgör det största 
hotet mot den marina miljön, medan kategori 
Z består av de minst skadliga ämnena. 

 

identify for the ship’s officers all operational 
procedures with respect to cargo handling, 
tank cleaning, slops handling, residue dis-
charging, ballasting and deballasting, which 
must be followed in order to comply with the 
requirements of Annex II.  

6 In addition, this Manual, together with 
the ship’s Cargo Record Book and the Cer-
tificate issued under Annex II65, will be used 
by Administrations for control purposes in 
order to ensure full compliance with the re-
quirements of Annex II by this ship. 

7 The master shall ensure that no dis-
charges into the sea of cargo residues or resi-
due/water mixtures containing Category X, Y 
or Z substances shall take place, unless such 
discharges are made in full compliance with 
the operational procedures contained in this 
Manual. 

8 This Manual has been approved by the 
Administration and no alteration or revision 
shall be made to any part of it without the 
prior approval of the Administration. 

 
 
 
 

INDEX OF SECTIONS 

 
1 Main features of MARPOL 73/78, Annex 

II 
2 Description of the ship’s equipment and 

arrangements 
3 Cargo unloading procedures and tank 

stripping 
4 Procedures relating to the cleaning of 

cargo tanks, the discharge of residues, bal-
lasting and deballasting 

5 Information and Procedures 
 

SECTION 1 Main features of MARPOL 
73/78, Annex II 

1.1 The requirements of Annex II apply to 
all ships carrying Noxious Liquid Substances 
in bulk. Substances posing a threat of harm to 
the marine environment are divided into 
three categories, X, Y and Z. Category X 
substances are those posing the greatest 
threat to the marine environment, whilst 
Category Z substances are those posing the 
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1.2 Bilaga II förbjuder utsläpp i havet av 

alla rester och blandningar som innehåller 
ämnen ur dessa kategorier, utom om utsläppet 
sker under särskilda förhållanden som speci-
ficeras i detalj för var och en av dessa katego-
rier. Dessa förhållanden involverar i tillämp-
liga fall följande faktorer: 

.1 den största mängden av ämnet som får 
släppas ut i havet per tank, 

.2 fartygets fart under utsläppet, 
 
.3 det kortaste avståndet till närmaste land 

under utsläppet, 
.4 det minsta vattendjupet under utsläppet, 

och 
.5 krav om att utsläpp utförs under vatten-

linjen. 
1.3 I särskilda havsområden definierade 

som ”specialområden” tillämpas strängare ut-
släppskriterier. I bilaga II är Antarktisområdet 
ett sådant specialområde. 

1.4 Bilaga II förutsätter att alla fartyg utrus-
tas med pump- och rörledningsanordningar 
för att säkerställa att ingen tank avsedd att 
föra ämnen ur kategori X, Y eller Z, efter 
lossning inte innehåller större mängder last-
rester än de mängder som anges i bilagan. För 
varje tank avsedd att föra sådana ämnen krävs 
en bedömning av mängden rester av ämnena 
som blir kvar i tanken efter tömning. Bara 
ifall dessa restmängder bedöms hålla sig un-
der den gräns som specificeras i bilagan, kan 
en tank godkännas för transport av ämnen i 
kategori X, Y eller Z. 

1.5 Utöver villkoren ovan, innehåller bilaga 
II ett viktigt krav om att utsläpp av vissa last-
rester och vissa åtgärder i samband med tank-
rengöring och ventilering bara får utföras i 
enlighet med godkända hanteringsmetoder 
och arrangemang. 

 
1.6 För att göra det möjligt att uppfylla de 

krav som avses punkt 1.5, innehåller del 2 av 
denna manual detaljerade uppgifter om farty-
gets utrustning och arrangemang, del 3 han-
teringsmetoderna vid lossning och tömning 
(stripping) av tankar och del 4 metoderna för 
hantering av lastrester, tankrengöring, upp-
samling av slop, barlastning och barlastläns-
ning vilka skall följas i tillämplig utsträck-

smallest threat.
 
1.2 Annex II prohibits the discharge into 

the sea of any effluent containing substances 
falling under these categories, except when 
the discharge is made under conditions which 
are specified in detail for each Category. 
These conditions include, where applicable, 
such parameters as:  

.1 the maximum quantity of substances per 
tank which may be discharged into the sea; 

.2 the speed of the ship during the dis-
charge; 

.3 the minimum distance from the nearest 
land during discharge; 

.4 the minimum depth of water at sea dur-
ing discharge; and 

.5 the need to effect the discharge below 
the waterline. 

1.3 For certain sea areas identified as “spe-
cial area” more stringent discharge criteria 
apply. Under Annex II the special area is the 
Antarctic area. 

1.4 Annex II requires that every ship is 
provided with pumping and piping arrange-
ments to ensure that each tank designated for 
the carriage of Category X, Y and Z sub-
stances does not retain after unloading a 
quantity of residue in excess of the quantity 
given in the Annex. For each tank intended 
for the carriage of such substances an as-
sessment of the residue quantity has to be 
made. Only when the residue quantity as as-
sessed is less than the quantity prescribed by 
the Annex a tank may be approved for the 
carriage of a Category X, Y or Z substances. 

1.5 In addition to the conditions referred to 
above, an important requirement contained in 
Annex II is that the discharge operations of 
certain cargo residues and certain tank clean-
ing and ventilation operations may only be 
carried out in accordance with approved pro-
cedures and arrangements. 

1.6 To enable the requirement of paragraph 
1.5 to be met, this Manual contains in section 
2 all particulars of the ship’s equipment and 
arrangements, in section 3 operational proce-
dures for cargo unloading and tank stripping 
and in section 4 procedures for discharge of 
cargo residues, tank washing, slops collec-
tion, ballasting and deballasting as may be 
applicable to the substances the ship is certi-
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ning för de ämnen fartyget är certifierat att 
föra. 

 
1.7 När de procedurer som specificeras i 

denna manual iakttas, säkerställs att fartyget 
uppfyller samtliga tillämpliga krav i bilaga II 
till MARPOL 73/78. 

  
DEL 2 Beskrivning av fartygets utrustning 
och arrangemang 

2.1 Denna del innehåller all sådan detalje-
rad information om fartygets utrustning och 
arrangemang som är nödvändig för att man-
skapet skall kunna genomföra de hanterings-
metoder som specificeras i avsnitt 3 och 4. 

 
2.2 Allmänna arrangemang på fartyget 

och beskrivning av lasttankar 
Detta avsnitt skall innehålla en kort be-

skrivning av fartygets lastområde och last-
tankarnas viktigaste egenskaper och deras 
placering. 

Avsnittet skall innehålla ritningar eller 
scheman som illustrerar de allmänna arran-
gemangen på fartyget samt placering och 
numrering av lasttankar och uppvärmnings-
anordningar. 

2.3 Beskrivning av pump- och rörled-
ningsanordningar för lastöverföring samt 
strippingsystem 

Detta avsnitt skall innehålla beskrivningar 
av pump- och rörledningsanordningar samt 
strippingsystem. Det skall innehålla ritningar 
eller scheman, vid behov kompletterade med 
förklarande text, vilka visar följande: 

 
.1 rörledningsanordningar för lastöverfö-

ring, inklusive diametrar, 
.2 pumpanordningar för lastöverföring, in-

klusive pumparnas kapacitet, 
.3 rörledningar i strippingsystem, inklusive 

diametrar, 
.4 pumpanordningar i strippingsystem, in-

klusive pumparnas kapacitet, 
.5 sugintag för lossningsledningar och 

strippingledningar inuti varje lasttank, 
.6 om fartyget har en länsbrunn, dess pla-

cering och volymkapacitet, 
.7 anordningar för dränering och stripping 

eller urblåsning av rörledningar, och 
.8 mängd och tryck för kväve eller luft som 

fied to carry.
 
 
1.7 By following the procedures as set out 

in this Manual, it will be ensured that the 
ship complies with all relevant requirements 
of Annex II to MARPOL 73/78. 

 
SECTION 2 Description of the ship’s 
equipment and arrangements 

2.1 This section contains all particulars of 
the ship’s equipment and arrangements nec-
essary to enable the crew to follow the opera-
tional procedures set out in sections 3 and 4. 

 
 
2.2 General arrangement of ship and de-

scription of cargo tanks 
This section shall contain a brief descrip-

tion of the cargo area of the ship with the 
main features of the cargo tanks and their 
positions. 

Line or schematic drawings showing the 
general arrangement of the ship and indicat-
ing the position and numbering of the cargo 
tanks and heating arrangements shall be in-
cluded. 

2.3 Description of cargo pumping and 
piping arrangements and stripping system 

 
This section shall contain a description of 

the cargo pumping and piping arrangements 
and of the stripping system. Line or sche-
matic drawings shall be provided showing 
the following and be supported by textual ex-
planation where necessary: 

.1 cargo piping arrangements with diame-
ters; 

.2 cargo pumping arrangements with pump 
capacities; 

.3 piping arrangements of stripping system 
with diameters; 

.4 pumping arrangements of stripping sys-
tem with pump capacities; 

.5 location of suction points of cargo lines 
and stripping lines inside every cargo tank; 

.6 if a suction well is fitted, the location 
and cubic capacity thereof; 

.7 line draining and stripping or blowing 
arrangements; and 

.8 quantity and pressure of nitrogen or air 
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krävs vid urblåsning av rörledningar om till-
lämpligt. 

 
2.4 Beskrivning av barlasttankar och 

pump- och rörledningsanordningar för 
överföring av barlast 

Detta avsnitt skall innehålla en beskrivning 
av barlasttankar och pump- och rörlednings-
anordningar överföring av barlast. 

Avsnittet skall innehålla ritningar eller 
scheman som visar 

.1 det allmänna arrangemanget med segre-
gerade barlasttankar och lasttankar som skall 
användas som barlasttankar, inklusive tan-
karnas volym (i kubikmeter), 

.2 rörledningsanordningar för överföring 
av barlast, 

.3 pumpkapaciteter för de lasttankar som 
även kan användas som barlasttankar, och 

 4 eventuella anslutningar mellan rörled-
ningar för överföring av barlast och systemet 
med avlopp under vattenlinjen. 

2.5 Beskrivning av särskilt avdelade slop-
tankar med tillhörande pump- och rörled-
ningsanordningar 

Detta avsnitt skall innehålla en beskrivning 
av särskilt avdelade sloptank(ar), om sådana 
finns, inklusive pump- och rörledningsanord-
ningar. Avsnittet skall innehålla teckningar 
eller schematiska ritningar som visar 

.1 alla särskilt avdelade sloptankar och de-
ras kapaciteter, 

.2 pump- och rörledningsanordningar för 
särskilt avdelade sloptankar, inklusive dia-
metrar och anslutning till avlopp för utsläpp 
under vattenytan. 

2.6 Beskrivning av avlopp under vatten-
linjen för utsläpp av rester som innehåller 
skadliga flytande ämnen 

Detta avsnitt skall innehålla information 
om placeringen och den största flödeskapaci-
teten för avlopp under vattenlinjen och an-
slutning av lasttankar och sloptankar till så-
dana avlopp. Avsnittet skall innehålla rit-
ningar eller scheman som visar 

 
.1 antalet avlopp under vattenlinjen och de-

ras placering, 
.2 anslutningar till avlopp under vattenlin-

jen, 
.3 placering av alla havsvattenintag i för-

hållande till avlopp under vattenlinjen. 

required for line blowing if applicable. 
 
 
2.4 Description of ballast tanks and bal-

last pumping and piping arrangements 
 
This section shall contain a description of 

the ballast tanks and ballast pumping and 
piping arrangements. 

Line or schematic drawings and tables 
shall be provided showing the following: 

.1 a general arrangement showing the seg-
regated ballast tanks and cargo tanks to be 
used as ballast tanks together with their ca-
pacities (cubic metres); 

.2 ballast piping arrangement; 

.3 pumping capacity for those cargo tanks 
which may also be used as ballast tanks; and 

 
.4 any interconnection between the ballast 

piping arrangements and the underwater out-
let system. 

2.5 Description of dedicated slop tanks 
with associated pumping and piping ar-
rangements 

This section shall contain a description of 
the dedicated slop tank(s), if any, with the as-
sociated pumping and piping arrangements. 
Line or schematic drawings shall be pro-
vided showing the following: 

.1 which dedicated slop tanks are provided 
together with the capacities of such tanks; 

.2 pumping and piping arrangements of 
dedicated slop tanks with piping diameters 
and their connection with the underwater 
discharge outlet. 

2.6 Description of underwater discharge 
outlet for effluents containing Noxious 
Liquid Substances  

This section shall contain information on 
position and maximum flow capacity of the 
underwater discharge outlet (or outlets) and 
the connections to this outlet from the cargo 
tanks and slop tanks. Line or schematic 
drawings shall be provided showing the fol-
lowing: 

.1 location and number of underwater dis-
charge outlets; 

.2 connections to underwater discharge 
outlet; 

.3 location of all seawater intakes in rela-
tion to underwater discharge outlets. 
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2.7 Beskrivning av anordningar för mät-
ning och registrering av flödeshastigheten 

Borttaget 
 
2.8 Beskrivning av ventilationssystem för 

lasttankar 
Detta avsnitt skall innehålla en beskrivning 

av ventilationssystemet för lasttankarna. 
Det skall innehålla ritningar eller scheman 

och tabeller, vid behov kompletterade med 
förklarande text, vilka visar följande: 

 
.1 de skadliga flytande ämnen med ett ång-

tryck över 5 kPa vid 20ºC för vilka fartyget är 
certifierat och vilka lämpar sig för avlägs-
ning genom ventilation; en förteckning över 
dessa ämnen skall ingå i avsnitt 4.4.10 i ma-
nualen, 

.2 rörledningar och fläktar för ventilation, 

.3 placering av ventilationsöppningar, 

.4 den minsta flödeshastigheten genom ven-
tilationssystemet för att bottnen och alla 
andra delar av lasttanken skall bli tillräckligt 
väl ventilerade;  

.5 placering i tanken av konstruktioner som 
inverkar på ventilationen; 

.6 ventilationsmetoden, rörledningssystemet 
för lastöverföring, pumparna, filtren osv., och 

.7 metoder för att säkerställa att tanken är 
torr. 

2.9 Beskrivning av system för tankrengö-
ring och system för uppvärmning av spol-
vatten 

Detta avsnitt skall innehålla en beskrivning 
av arrangemangen för tankrengöring, upp-
värmning av spolvatten och all nödvändig ut-
rustning för tankrengöring. 

Avsnittet skall innehålla ritningar eller 
scheman som visar 

.1 rörledningsarrangemang för tankrengö-
ring inklusive rördiametrar, 

.2 typer, kapaciteter och övertryck för ren-
göringsmaskiner 

.3 det största antalet maskiner för tankren-
göring som kan vara i gång samtidigt, 

.4 placeringen av däcksöppningar för tank-
rengöring, 

.5 det antal maskiner för tankrengöring och 
den placering av dem som krävs för att säker-
ställa heltäckande rengöring av tankväggar-
na, 

.6 den maximala mängden spolvatten som 

2.7 Description of flow rate indicating 
and recording devices 

Deleted 
 
2.8 Description of cargo tank ventilation 

system 
This section shall contain a description of 

the cargo tank ventilation system. 
Line or schematic drawings and tables 

shall be provided showing the following and 
supported by textual explanation if neces-
sary: 

.1 the Noxious Liquid Substances the ship 
is certified fit to carry having a vapour pres-
sure over 5 kPa at 20°C suitable for cleaning 
by ventilation to be listed in paragraph 
4.4.10 of the Manual; 

 
.2 ventilation piping and fans; 
.3 position of the ventilation openings; 
.4 the minimum flow rate of the ventilation 

system to adequately ventilate the bottom and 
all parts of the cargo tank; 

 
.5 the location of structures inside the tank 

affecting ventilation; 
.6 the method of ventilating the cargo pipe-

line system, pumps, filters, etc; and 
.7 means for ensuring that the tank is dry. 
 
2.9 Description of tank washing ar-

rangements and wash water heating sys-
tem 

This section shall contain a description of 
the cargo tank washing arrangements, wash 
water heating system and all necessary tank 
washing equipment. 

Line or schematic drawings and tables or 
charts showing the following: 

.1 arrangements of piping dedicated for 
tank washing with pipeline diameters; 

.2 type of tank cleaning machines with ca-
pacities and pressure rating; 

.3 maximum number of tank cleaning ma-
chines which can operate simultaneously; 

.4 position of deck openings for cargo tank 
washing; 

.5 the number of cleaning machines and 
their location required for ensuring complete 
coverage of the cargo tank walls; 

 
.6 maximum capacity of wash water which 
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kan värmas till 60ºC med installerad utrust-
ning, 

.7 det största antalet maskiner för tankren-
göring som kan vara igång samtidigt med 
60°C spolvatten. 

 
DEL 3 Hanteringsmetoder vid lossning och 
tömning av tankar 

3.1 Detta avsnitt innehåller sådana metoder 
för lossning av last och tömning av tankar för 
att kraven i bilaga II skall uppfyllas. 

 
 
3.2 Lossning av last 
Detta avsnitt skall innehålla de hanter-

ingsmetoder som måste följas, inklusive upp-
gifter om vilka pumpar, lossnings- och sug-
ledningar som skall användas för var tank. 
Alternativa metoder kan presenteras. 

Pumpens eller pumparnas funktionssätt och 
den ordningsföljd i vilken pumparnas ventiler 
fungerar skall presenteras. 

Det grundläggande kravet är att lasten 
skall lossas så fullständigt som möjligt. 

3.3 Tömning av lasttankar 
Detta avsnitt skall hanteringsmetoder för 

länsning (stripping) av varje lasttank. 
 
Procedurerna skall inkludera följande: 
.1 strippingsystemets funktion, 
.2 krav gällande slagsida och trim, 
.3 anordningar för dränering och stripping 

eller urblåsning av rörledningar i tillämpliga 
fall, och 

.4 varaktighet för stripping vid vattentest. 
 
3.4 Lasttemperatur 
Denna del skall innehålla information om 

de krav som ställs på uppvärmningen i såda-
na fall där lasten måste ha en viss minimi-
temperatur vid lossning. 

 
Information skall ges om hur systemet kon-

trolleras och metoden för temperaturmätning. 
 
3.5 Procedurer som skall följas ifall en 

lasttank inte kan lossas i enlighet med fö-
reskrivna procedurer 

Denna del skall innehålla information om 
de metoder som skall användas i fall av att 
kraven i avsnitt 3.3 och/eller 3.4 inte kan 

can be heated to 60°C by the installed heat-
ing equipment; and 

.7 maximum number of tank cleaning ma-
chines which can be operated simultaneously 
at 60°C. 

 
SECTION 3 Cargo unloading procedures 
and tank stripping 

3.1 This section contains operational pro-
cedures in respect of cargo unloading and 
tank stripping which must be followed in or-
der to ensure compliance with the require-
ments of Annex II. 

3.2 Cargo unloading  
This section shall contain procedures to be 

followed including the pump and cargo 
unloading and suction line to be used for 
each tank. Alternative methods may be given. 

 
The method of operation of the pump or 

pumps and the sequence of operation of all 
valves shall be given. 

The basic requirement is to unload the 
cargo to the maximum extent. 

3.3 Cargo tank stripping 
This section shall contain procedures to be 

followed during the stripping of each cargo 
tank. 

The procedures shall include the following: 
.1 operation of stripping system; 
.2 list and trim requirements; 
.3 line draining and stripping or blowing 

arrangements if applicable; and 
 
.4 duration of the stripping time of the wa-

ter test. 
3.4 Cargo temperature 
This section shall contain information on 

the heating requirements of cargoes which 
have been identified as being required to be 
at a certain minimum temperature during 
unloading. 

Information shall be given on control of the 
heating system and the method of tempera-
ture measurement. 

3.5 Procedures to be followed when a 
cargo tank cannot be unloaded in accor-
dance with the required procedures 

This section shall contain information on 
the procedures to be followed in the event 
that the requirements contained in sections 
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uppfyllas, t.ex. av något av följande skäl:
 
.1 fel på strippingsystem för lasttank 
 
.2 fel på system för uppvärmning av last-

tankar. 
 
3.6 Lastdagbok 
Efter varje lastoperation skall anteckningar 

göras på härför avsedda ställen i lastdagbo-
ken. 

 
DEL 4 Hanteringsmetoder vid rengöring 
av lasttankar, avlämning av rester, bar-
lastning och barlastlänsning 

4.1 Detta avsnitt innehåller sådana metoder 
för tankrengöring och hantering av barlast 
och slop som skall följas för att säkerställa att 
kraven i bilaga II uppfylls. 

 
4.2 I de följande avsnitten skisseras en serie 

åtgärder som skall vidtas och innehåller in-
formation som är väsentlig för att säkerställa 
att utsläpp av skadliga flytande ämnen 
genomförs så, att de inte utgör ett hot mot den 
marina miljön. 

4.3 Borttaget 
4.4 I den information som är nödvändig för 

att fastställa metoder för utsläpp av lastrester, 
tankrengöring, barlastning av tanken och 
lossning av barlast ur tanken måste följande 
beaktas: 

.1 Ämnets kategori 
Ämnets kategori skall verifieras i tillämp-

ligt certifikat. 
.2 Effektiviteten hos tankens pumpan-

ordning 
Innehållet i detta avsnitt beror på fartygets 

konstruktion och på om fartyget är ett nytt el-
ler ett existerande fartyg (se flödesschema 
och krav gällande pumpning/tömning). 

.3 Fartyg inom och utanför specialområ-
den 

Detta avsnitt skall innehålla anvisningar 
om huruvida tankspolvätska kan släppas ut i 
havet inom specialområden (definierade i av-
snitt 1.3) eller utanför specialområden. De 
olika kraven, som beror på fartygets kon-
struktion och den fart det används för, skall 
framläggas klart. 

Inga utsläpp i havet av rester av skadliga 

3.3 and/or 3.4 cannot be met due to circum-
stances such as the following: 

.1 failure of cargo tank stripping system; 
and 

.2 failure of cargo tank heating system. 
 
 
3.6 Cargo Record Book  
The Cargo Record Book shall be com-

pleted in the appropriate places on comple-
tion of  any cargo operation. 

 
SECTION 4 Procedures relating to the 
cleaning of cargo tanks, the discharge of 
residues, ballasting and deballasting 

4.1 This section contains operational pro-
cedures in respect of tank cleaning, ballast 
and slops handling which must be followed 
in order to ensure compliance with the re-
quirements of Annex II. 

4.2 The following paragraphs outline the 
sequence of actions to be taken and contain 
the information essential to ensure that Nox-
ious Liquid Substances are discharged with-
out posing a threat of harm to the marine en-
vironment. 

4.3 Deleted 
4.4 The information necessary to establish 

the procedures for discharging the residue of 
the cargo, cleaning, ballasting and deballast-
ing the tank, shall take into account the fol-
lowing: 

.1 Category of substance 
The Category of the substance should be 

obtained from the relevant Certificate. 
.2 Stripping efficiency of tank pumping 

system 
The contents of this section will depend on 

the design of the ship and whether it is a new 
ship or existing ship (See flow diagram and 
pumping/stripping requirements). 

.3 Vessel within or outside Special Area 
 
This section shall contain instructions on 

whether the tank washings can be discharged 
into the sea within a special area (as defined 
in section 1.3) or outside a special area. The 
different requirements shall be made clear 
and will depend on the design and trade of 
the ship. 

No discharges into the sea of residues of 
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flytande ämnen eller blandningar som inne-
håller sådana ämnen är tillåtna inom Antark-
tisområdet (havsområdet söder om latituden 
60ºS). 

 
.4 Stelnande eller högvisköst ämne 
 
Ämnets egenskaper bör kontrolleras i sjö-

transportdokumentet. 
.5 Blandbarhet med vatten 
Borttaget 
.6 Kompatibilitet med slop som innehål-

ler andra ämnen 
Detta avsnitt skall innehålla anvisningar 

om vilka lastrester som får och inte får blan-
das. Hänvisningar skall göras till anvisningar 
om olika ämnens kompatibilitet. 

.7 Avlämning till mottagningsanordning 
I detta avsnitt skall de ämnen fastställas 

som förutsätter tankspolning och avlämning 
av resterna till en mottagningsanordning. 

 
.8 Utsläpp i havet 
Detta avsnitt skall innehålla information 

om de faktorer som måste beaktas vid be-
stämning av vilka rest/vattenblandningar som 
får släppas ut i havet. 

.9 Användning av rengöringsmedel eller 
tillsatser 

Detta avsnitt skall innehålla information 
om användning och bortskaffande av rengö-
ringsmedel (t.ex. lösningsmedel som använts 
för tankrengöring) och tillsatser

66
 

(t.ex.detergenter) i tankspolvatten. 
.10 Användning av ventilation vid tank-

rengöring 
Detta avsnitt skall innehålla en specifika-

tion av de ämnen för vilka användning av oli-
ka ventilationsmetoder lämpar sig. 

4.5 Efter att ovanstående information be-
dömts, skall den korrekta hanteringsmetoden 
bestämmas med hjälp av anvisningarna och 
flödesdiagrammet i del 5. Anteckningar skall 
göras på avsedda ställen i lastdagboken. Av 
dessa anteckningar skall framgå vilka framgår 
vilken hanteringsmetod som valts. 

 
DEL 5 Information och hanteringsmetoder 

Denna del av lasthanteringsmanualen skall 
innehålla hanteringsmetoder, vilka beror på 
fartygets ålder och pumpeffekt. Exempel på 

Noxious Liquid Substances, or mixtures con-
taining such substances, are allowed within 
the Antarctic area (the sea area south of lati-
tude 60°S). 

 
.4 Solidifying or High-Viscosity Sub-

stance 
The properties of the substance should be 

obtained from the shipping document. 
.5 Miscibility with water 
Deleted 
.6 Compatibility with slops containing 

other substances 
This section shall contain instructions on 

the permissible and non-permissible mixing 
of cargo slops. Reference should be made to 
compatibility guides. 

.7 Discharge to reception facility  
This section shall identify those substances 

the residues of which are required to be pre-
washed and discharged to a reception facil-
ity. 

.8 Discharging into the sea 
This section shall contain information on 

the factors to be considered in order to iden-
tify whether the residue/water mixtures are 
permitted to be discharged into the sea. 

.9 Use of cleaning agents or additives 
 
This section shall contain information on 

the use and disposal of cleaning agents 
(e.g. solvents used for tank cleaning) and ad-
ditives to tank washing water 
(e.g. detergents)

66
. 

.10 Use of ventilation procedures for 
tank cleaning 

This section shall make reference to all 
substances suitable for the use of ventilation 
procedures. 

4.5 Having assessed the above information, 
the correct operational procedures to be fol-
lowed should be identified using the instruc-
tions and flow diagram of section 5. Appro-
priate entries shall be made in the Cargo Re-
cord Book indicating the procedure adopted. 

 
 

SECTION 5 Information and procedures  

This section shall contain procedures, 
which will depend on the age of the ship and 
pumping efficiency. Examples of flow dia-
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sådana flödesdiagram som hänvisas till i den-
na del ingår i tillägg A, och de innehåller 
övergripande krav som tillämpas både på nya 
och existerande fartyg. Manualen för ett givet 
fartyg skall bara innehålla sådana krav som 
gäller för detta fartyg. 

Information som ansluter sig till smältpunkt 
och viskositet för ämnen vars smältpunkt är 
större än eller lika med 0ºC eller vars viskosi-
tet är större än eller lika med 50 mPa.s vid 
20ºC skall kontrolleras i sjötransportdoku-
mentet. 

Vilka ämnen som får föras med fartyget 
framgår av tillämpligt certifikat. 

Lasthanteringsmanualen skall innehålla 
Tabell 1       :   Borttagen 
Tabell 2       :   Uppgifter om lasttankar 
Tillägg A     :   Flödesplan 
Tillägg B     :   Metoder för tankspolning 
Tillägg C     :   Ventilationsmetoder 
Tillägg D  :  Ytterligare information och 

driftsanvisningar som krävs av eller är god-
kända av administrationen. 

Ovan nämnda tabell och tillägg presenteras 
nedan i stora drag. 
 

gram referred to in this section are given at 
addendum A and incorporate comprehensive 
requirements applicable to both new and ex-
isting ships. The Manual for a particular ship 
shall only contain those requirements specifi-
cally applicable to that ship. 

Information relating to melting point and 
viscosity, for those substances which have a 
melting point equal to or greater than 0°C or 
a viscosity equal or greater than 50 mPa.s at 
20°C, shall be obtained from the shipping 
document. 

For substances allowed to be carried, refer-
ence is made to the relevant Certificate. 

The Manual shall contain:  
Table 1          :   Deleted  
Table 2          :   Cargo tank information.  
Addendum A :   Flow diagram.  
Addendum B :   Prewash procedures.  
Addendum C :   Ventilation procedures.  
Addendum D :  Additional information and 

operational instructions when required or ac-
cepted by the Administration. 

Outlines of the above table and addenda are 
shown below. 
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Tabell 2 – Uppgifter om lasttankar 
 

Tankens 
nummer67 

Volym 
(m³) 

Restmängd 
(liter) 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
Table 2 - Cargo tank information 
 

Tank no67. Capacity 
(m3) 

Stripping 
quantity 

(litres) 
   
   
   
   
   
   
   
   

 
67 Tankarnas nummer bör vara identiska med numren i fartygets Certificate of Fitness  
 
67 Tank numbers should be identical to those in the ship’s Certificate of Fitness  
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TILLÄGG A 

 
FLÖDESPLANER – RENGÖRING AV LASTTANKAR OCH BORTSKAFFADE AV 

TANKSPOLVÄTSKA/BARLAST SOM INNEHÅLLER RESTER AV ÄMNEN UR 
KATEGORI X, Y OCH Z 

 
Anmärkning 1 Denna flödesplan presenterar de grundläggande krav som ställs på fartyg 

oberoende av deras ålder, och den är enbart avsedd att tjäna som vägledning. 
Anmärkning 2 Bilaga II reglerar alla utsläpp i havet. 
Anmärkning 3 Inom Antarktisområdet är utsläpp av skadliga flytande ämnen eller bland-

ningar som innehåller sådana ämnen förbjudet. 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Tanken med tillhörande 
rörledningar  länsas så

bra som möjligt   

Rest i 
kategori X 

  

Rest i 
kategori Y   

Nej 
 

Ei
 

Ja
 

Ja
 

Nej

Ja

Nej 
 

 

Ja
 

Ja
 

Ja
 

Nej 
 

Rest i 
kategori Z 

  

Resten 
tillh.kat. 

övr.ämnen   

PHS 1(a) eller 3 

Få r inte 
transporteras  

Inga krav för 
utsläpp  

PHS 2(a), 2 (b) 
eller 3   

PHS 2(a) eller 3 

  

PHS 2(a) eller 3 

  

PHS 1(a) eller 1(b) 
  Stelnande 

eller 
högvisköst
ämne

 

Fartygets köl 
sträckt efter 

1.1.2007

Nej 
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ADDENDUM A 

 
FLOW DIAGRAMS -- CLEANING OF CARGO TANKS AND DISPOSAL OF TANK 

WASHINGS/BALLAST CONTAINING RESIDUES OF CATEGORY X,Y, 
AND Z SUBSTANCES 

 
Note 1 :This flow diagram shows the basic requirements applicable to all age groups of ships 

and is for guidance only. 
Note 2 :All discharges into the sea are regulated by Annex II. 
Note 3 :Within the Antarctic area, any discharge into the sea of Noxious Liquid Substances or 

mixtures containing such substances is prohibited. 
 

Discharge tank and

piping to maximum

extent possible

Residue is Cat. X
Apply

CDP 1(a) or 3
Yes

Residue is Cat. Y

No

Yes
Solidifying or

Highly Viscous

Apply

CDP 1(a) or 1(b)
Yes

Apply

CDP 2(a) or 3

No

No

Ship keel laid

after 01/01/2007
Yes

Apply

CDP 2(a) or 3
Yes

Apply

CDP 2(a), 2(b) or 3

No

No discharge

requirements

No

Residue is Cat. Z

Residue is OS Yes

No transport allowed

No

 



 Nr 73  
  

 

901

 
 
 
 
 

Stripping requirements (in litres) 
Ship details 

Category X Category Y Category Z 

New Ships: keel laid after 01/01/2007 75 75 75 
IBC ships until 01/01/2007 100 +50 

tolerance 
100 + 50 
tolerance 

300 + 50 tolerance 
 

BCH ships 300 + 50 
tolerance 

300 + 50 
tolerance 

900 + 50 tolerance 

Other ships: keel-laid before 01/01/2007 N/A N/A Empty to the most 
possible extent 

 
 

Krav för tömning 
Uppgifter om fartyget 

Kategori X Kategori Y Kategori Z 

Nya fartyg: kölsträckning efter 1.1.2007 75 75 75 
Fartyg på vilka IBC-koden tillämpas, fram 
till 1.1.2007 

100 + 50 
måttolerans 

100 + 50 
måttolerans 

300 + 50 måttolerans

Fartyg på vilka BCH-koden tillämpas 300 + 50 
måttolerans 

300 + 50 
måttolerans 

900 + 50 måttolerans

Övriga fartyg: kölsträckning före 1.1.2007 N/A N/A måttolerans 
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Metoder för rengöring och bortskaffande av avfall (CDP) 

(Starta högst upp i kolumnen under CDP-numret och fyll i alla numrerade åtgärder  
i markerad följd) 

Metodens nummer Nr Åtgärd 

1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3 

1 Töm tank och rörledningar så noga som möjligt, och åtminstone i 

överensstämmelse med avsnitt 3 i denna manual 

X X X X X 

2 Utför spolning i enlighet med tillägg B till denna manual och av-

lämna resterna till en mottagningsanordning 

X X    

3 Utför tankrengöring, efter spolning, med 

en fullständig spolcykel med rengöringsmaskin(erna)

i fråga om fartyg byggda före den 1 juli 1994 

vattenmängden är åtminstone lika stor som den beräknade 

för k=1,0 

i fråga om fartyg byggda den 1 juli 1994 eller senare 

 

X 

   

4 Utför ventilation i enlighet med tillägg II till denna manual     X 

5 Barlasttankarna eller rengöringstanken uppfyller kommersiella 

standarder 

X  X X X 

6 Tanken har lastats med barlast  X    

7 Villkor för utsläpp av barlast/rester/vattenblandningar utom res-

ter från första spolning: 

     

 .1 avståndet från land > 12 nautiska mil X  X X  

 .2 fartygets hastighet > 7 knop X  X X  

 .3 vattendjupet > 25 meter X  X X  

 .4 utsläpp under vattenlinjen (utan att överskrida den 

högsta tillåtna utsläppshastigheten) 

X  X   

8 Villkor för utsläpp av barlast:      

 .1 avståndet från land > 12 nautiska mil  X    

 .2 vattendjupet > 25 meter  X    

9 Allt vatten som härefter tas in i tanken får släppas ut i havet utan 

begränsningar. 

X X X X X 
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Cleaning and disposal procedures (CDP) 

(Start at the top of the column under the CDP number specified and complete each item 
procedure in the sequence where marked) 

Procedure Number No. Operation 
1(a) 1(b) 2(a) 2(b) 3 

1 Strip tank and piping to maximum extent, at least in 
compliance with the procedures in section 3 of this Man-
ual 

X X X X X 

2 Apply prewash in accordance with Addendum B of this 
Manual and discharge residue to reception facility 

X X    

3 Apply subsequent wash, additional to the prewash, with: 
 

       a complete cycle of the cleaning machine(s) 
for ships built before 1 July 1994 

     a water quantity not less than calculated with “k”=1.0 
for ships built on or after 1 July 1994 

  
X 

   

4 Apply ventilation procedure in accordance with Adden-
dum C of this Manual 

    X 

5 Ballast tanks or wash tank to commercial standards 
 

X  X X X 

6 Ballast added to tank 
 

 X    

7 Conditions for discharge of ballast/residue/water mix-
tures other than prewash: 
 

     

  .1 distance from land > 12 nautical miles 
 

X  X X  

  .2 ship’s speed > 7 knots 
 

X  X X  

  .3 water depth > 25 metres 
 

X  X X  

  .4  Using underwater discharge (not exceeding 
      permissible discharge rate) 

X  X   

8 Conditions for discharge of ballast: 
 

     

  .1 distance from land > 12 nautical miles 
 

 X    

  .2 water depth > 25 metres 
 

 X    

9 Any water subsequently introduced into a tank may be 
discharged into the sea without restrictions 

X X X X X 
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TILLÄGG B 

METODER FÖR TANKSPOLNING 

Detta tillägg till manualen skall innehålla 
metoder för tankspolning, vilka grundar sig 
på bihang 6 till bilaga II. Dessa metoder skall 
inbegripa särskilda krav i fråga om använd-
ningen av anordningar och utrustning för 
tankrengöring på fartyget i fråga, och de 
skall inkludera 

.1 positioner för rengöringsmaskiner, 

.2 metoden för att pumpa ut slop, 

.3 krav i fråga om het spolning, 

.4 antalet cykler (eller spoltiden) för rengö-
ringsmaskinen, och 

.5 det lägsta funktionstrycket. 
 
 

TILLÄGG C 

VENTILATIONSMETODER 

Detta tillägg till manualen skall innehålla 
metoderna för ventilation, vilka grundar sig 
på bihang 7 till bilaga II. Dessa metoder skall 
inbegripa specifika krav i fråga om använd-
ningen av systemet eller utrustningen för ven-
tilation av lasttankar, och de skall inkludera 

 
.1 positioner för ventilationsutrustningen, 
.2 det minsta flödet eller den minsta hastig-

heten för fläktarna, 
.3 metoder för ventilation av lossningsled-

ningar, pumpar, filter osv., och 
.4 metoder för att säkerställa att tankarna 

är torra efter avslutad ventilation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADDENDUM B 

PREWASH PROCEDURES 

This addendum to the Manual shall contain 
prewash procedures based on appendix 6 of 
Annex II. These procedures shall contain 
specific requirements for the use of the tank 
washing arrangements and equipment pro-
vided on the particular ship and include the 
following: 

.1 cleaning machine positions to be used; 

.2 slops pumping out procedure; 

.3 requirements for hot washing; 

.4 number of cycles of cleaning machine 
(or time); and 

.5 minimum operating pressures. 
 
 

ADDENDUM C 

VENTILATION PROCEDURES 

This addendum to the Manual shall contain 
ventilation procedures based on appendix 7 
of Annex II. The procedures shall contain 
specific requirements for the use of the cargo 
tank ventilation system, or equipment, fitted 
on the particular ship and shall include the 
following: 

.1 ventilation positions to be used; 

.2 minimum flow or speed of fans; 
 
.3 procedures for ventilating cargo pipe-

line, pumps, filters, etc.; and 
.4 procedures for ensuring that tanks are 

dry on completion. 
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TILLÄGG D – YTTERLIGARE  

INFORMATION OCH  
DRIFTSANVISNINGAR SOM KRÄVS 

AV ELLER GODKÄNDA AV  
ADMINISTRATIONEN 

BIHANG 5 

BEDÖMNING AV RESTMÄNGDER I 
LASTTANKAR OCH PUMPAR MED 
TILLHÖRANDE RÖRLEDNINGAR 

1 Inledning 
 
1.1 Syfte 
 
1.1.1 Detta bihang har som syfte att beskri-

va hur effektiviteten hos lastpumpsystem 
skall testas. 

 
1.2 Bakgrund 
 
1.2.1 Huruvida pumpsystemet för en tank 

uppfyller kraven i reglerna 12.1, 12.2 eller 
12.3 bestäms genom ett effektivitetstest i en-
lighet med den metod som beskrivs i avsnitt 3 
i detta bihang. Den uppmätta mängden kallas 
restmängd (stripping quantity). Restmängden 
i varje tank skall antecknas i fartygets last-
hanteringsmanual. 

1.2.2 Efter att restmängden för en tank har 
fastställts kan administrationen använda det 
fastställda värdet för liknande tankar, förut-
satt att administrationen förvissat sig om att 
pumpsystemen i tankarna är likvärdiga och 
fungerar ordentligt. 

 
2 Konstruktionskriterier och effektivi-

tetstest 
 
2.1 Lastpumpsystem skall utformas så att 

de krav om den maximala mängden lastrester 
per tank med tillhörande rörledningar som 
specificeras i regel 12 i bilaga II kan uppfyl-
las på ett sätt som godkänns av administratio-
nen. 

2.2 Lastpumpsystemens effektivitet skall 
verifieras genom provning med vatten i en-
lighet med regel 12.5. Mätvärden från sådana 
vattentest skall användas för att verifiera att 
systemet uppfyller kraven i regel 12. I fråga 

ADDENDUM D – ADDITIONAL  
INFORMATION AND OPERATIONAL 

INSTRUCTIONS REQUIRED OR  
ACCEPTED  

BY THE ADMINISTRATION 

APPENDIX 5 

ASSESSMENT OF RESIDUE QUANTI-
TIES IN CARGO TANKS, PUMPS AND 

ASSOCIATED PIPING 

1 Introduction 
 
1.1 Purpose 
 
1.1.1 The purpose of this appendix is to 

provide the procedure for testing the effi-
ciency of cargo pumping systems. 

 
1.2 Background 
 
1.2.1 The ability of the pumping system of 

a tank to comply with regulation 12.1, 12.2 
or 12.3 is determined by performing a test in 
accordance with the procedure set out in sec-
tion 3 of this appendix. The quantity meas-
ured is termed the “stripping quantity”. The 
stripping quantity of each tank shall be re-
corded in the ship’s Manual. 

1.2.2 After having determined the stripping 
quantity of one tank, the Administration may 
use the determined quantities for a similar 
tank, provided the Administration is satisfied 
that the pumping system in that tank is simi-
lar and operating properly. 

 
2 Design criteria and performance test 
 
 
2.1 The cargo pumping systems should be 

designed to meet the required maximum 
amount of residue per tank and associated 
piping as specified in regulation 12 of Annex 
II to the satisfaction of the Administration. 

 
2.2 In accordance with regulation 12.5 the 

cargo pumping systems shall be tested with 
water to prove their performance. Such water 
tests shall, by measurement, show that the 
system meets the requirements of regulation 
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om regel 12.1 och 12.2 tillåts en tolerans på 
50 liter per tank. 

 
3 Effektivitetstest med vatten 
 
3.1 Testförhållanden 
 
3.1.1 Fartygets slagsida och trim skall juste-

ras så att tillrinningen till pumputsug främjas. 
Under vattentest får fartygets trim inte 
överstiga 3° i aktern, medan slagsidan får 
vara högst 1°. 

3.1.2 Den slagsida och det trim som valts 
för testet skall antecknas. De skall vara den 
minsta gynnsamma slagsida och det minsta 
gynnsamma trim som används under vatten-
testet. 

3.1.3 Under vattentestet skall det vara möj-
ligt att upprätthålla ett mottryck av minst 100 
kPa i lasttankens lossningsmanifold (se figur 
5-1 och 5-2). 

3.1.4 Den tid det tar att utföra vattentestet 
skall antecknas för varje tank. Dessa tider kan 
kräva justering vid senare utförda test. 

 
 
3.2 Testmetod 
 
3.2.1 Säkerställ att den lasttank som skall 

testas och tillhörande rörledningar har ren-
gjorts och att det är säkert att gå in i lasttan-
ken. 

3.2.2 Fyll lasttanken med vatten till ett så-
dant djup som är nödvändigt för att det skall 
vara möjligt att utföra alla åtgärder som ingår 
i slutskedet av en normal lossning. 

3.2.3 Lossa och länsa lasttanken med tillhö-
rande rörledningar i enlighet med föreslagna 
tillvägagångssätt. 

3.2.4 Samla upp alla vattenrester i lasttan-
ken och dess rörledningar i en kalibrerad be-
hållare för mätning. Vattenresterna skall sam-
las in på bl.a. följande ställen: 

 
.1 lasttankens pumpsug och området intill 

detta, 
.2 alla skrymslen områden på bottnen, 
 
.3 lågt belägen pumpsug för lastpumpen, 
 
.4 alla lågt belägna ställen i rörledningar 

anslutna till tanken upp till manifoldventilen 

12. In respect of regulations 12.1 and 12.2 a 
tolerance of 50 litres per tank is acceptable. 

 
3 Water performance test  
 
3.1 Test condition 
 
3.1.1 The ship’s trim and list shall be such 

as to provide favourable drainage to the suc-
tion point. During the water test the ship’s 
trim shall not exceed 3° by the stern, and the 
ship’s list shall not exceed 1°. 

3.1.2 The trim and list chosen for the water 
test shall be recorded. This shall be the 
minimum favourable trim and list used dur-
ing the water test.  

 
3.1.3 During the water test means shall be 

provided to maintain a back-pressure of not 
less than 100 kPa at the cargo tank’s unload-
ing manifold (see figures 5-1 and 5-2). 

3.1.4 The time taken to complete the water 
test shall be recorded for each tank, recogniz-
ing that this may need to be amended as a re-
sult of subsequent tests. 

 
3.2 Test procedure 
 
3.2.1 Ensure that the cargo tank to be tested 

and its associated piping have been cleaned 
and that the cargo tank is safe for entry. 

 
3.2.2 Fill the cargo tank with water to a 

depth necessary to carry out normal end of 
unloading procedures. 

 
3.2.3 Discharge and strip water from the 

cargo tank and its associated piping in accor-
dance with the proposed procedures. 

3.2.4 Collect all water remaining in the 
cargo tank and its associated piping into a 
calibrated container for measurement. Water 
residues shall be collected, inter alia, from 
the following points: 

.1 the cargo tank suction and its vicinity; 
 
.2 any entrapped areas on the cargo tank 

bottom; 
.3 the low point drain of the cargo pump; 

and 
.4 all low point drains of piping associated 

with the cargo tank up to the manifold valve. 
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3.2.5 Den totala volym vatten som samlats 
upp på ovan beskrivet sätt utgör restmängden 
för lasttanken i fråga. 

 
3.2.6 I sådana fall då en grupp av tankar be-

tjänas av en gemensam lastpump eller ge-
mensamma rörledningar, får de restmängder 
som förknippas med gemensamma system de-
las lika mellan tankarna, under förutsättning 
att följande driftsbegränsning tas med i farty-
gets godkända lasthanteringsmanual: ”När 
tankarna i denna grupp lossas efter varandra 
får pumpen eller rörledningarna inte rengöras 
innan alla tankar i gruppen har lossats”. 
 
 

3.2.5 The total water volumes collected 
above determine the stripping quantity for 
the cargo tank. 

 
3.2.6 Where a group of tanks is served by a 

common pump or piping, the water test resi-
dues associated with the common system(s) 
may be apportioned equally among the tanks 
provided that the following operational re-
striction is included in the ship’s approved 
Manual: “For sequential unloading of tanks 
in this group, the pump or piping is not to be 
washed until all tanks in the group have been 
unloaded.” 
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Figur 5-2 
 
Figurerna ovan illustrerar försöksuppställningar som ger ett mottryck på minst 100 kPa i  
lasttankens manifold för lossning. 

Figur 5-1 

Fartygets däck 
Fartygets sida 

Fartygets däck 

Fartygets sida 

Slang eller rör för test 

Lastledning 

Lastledning 

Ventil vid 
anslutning 

Tryckmätare 

Ventil vid 
anslutning 

Fläns 

Fläns 

Kontanttryckventil inställd 
på 100 kPa 
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Figure 5-1 
 

 

Figure 5-2 
 
The above figures illustrate test arrangements that would provide a backpressure of not less 
than 100 kPa at the cargo tank’s unloading manifold. 
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BIHANG 6 

METODER FÖR TANKSPOLNING 

A Fartyg byggda före den 1 juli 1994 
 
En tankspolning är nödvändig för att vissa 

av kraven i bilaga II skall kunna uppfyllas. I 
detta bihang förklaras hur en sådan tankspol-
ning skall utföras. 

Spolning av tankar som innehållit icke-
stelnande ämnen 

1 Tankarna skall rengöras med roterande 
spolkanon(er) som arbetar med tillräckligt 
högt vattentryck. I fråga om ämnen som hör 
till kategori X skall spolkanonerna användas 
på sådana ställen i tanken att alla ytor blir 
rengjorda. I fråga om ämnen som hör till ka-
tegori Y räcker det med ett ställe. 

2 Under spolningen skall mängden vätska i 
tanken minimeras genom att slop fortlöpande 
pumpas ut och genom att tillrinningen till 
pumputsug främjas (med användning av slag-
sida och trim). Om detta villkor inte kan upp-
fyllas, skall spolningen upprepas tre gånger 
med noggrann tömning av tanken mellan 
spolningarna. 

3 Sådana ämnen som vid 20°C har en vis-
kositet på 50 mPa eller högre skall spolas 
med hett vatten (minst 60°C), om inte andra 
egenskaper hos ämnet gör spolning med hett 
vatten mindre effektiv. 

4 Antalet spolcykler som spolkanon får ar-
beta skall inte underskrida det antal som spe-
cificeras i tabell 6-1. En spolcykel för en 
spolkanon definieras som perioden mellan två 
på varandra följande skeden där spolkanonen 
är identiskt riktad (rotation 360º). 

5 Efter spolningen skall spolkano-
nen/spolkanonerna hållas i gång tillräckligt 
länge för att rörledningar, pump och filter 
skall sköljas, och tömning till mottagningsan-
ordningar i land skall fortsätta tills tanken är 
tom. 

Spolning av tankar som innehållit stel-
nande ämnen 

1 Tankarna skall spolas så fort som möjligt 
efter lossningen. Om möjligt skall tankarna 
värmas upp innan de spolas. 

2 Rester på luckor och manhål skall helst 
avlägsnas före spolningen. 

APPENDIX 6 

PREWASH PROCEDURES 

A For ships built before 1 July 1994 
 
A prewash procedure is required in order to 

meet certain Annex II requirements. This ap-
pendix explains how these prewash proce-
dures shall be performed.  

Prewash procedures for non-Solidifying 
Substances 

1 Tanks shall be washed by means of a ro-
tary water jet, operated at sufficiently high 
water pressure. In the case of Category X 
substances cleaning machines shall be oper-
ated in such locations that all tank surfaces 
are washed. In the case of Category Y sub-
stances only one location need be used. 

2 During washing the amount of water in 
the tank shall be minimized by continuously 
pumping out slops and promoting flow to the 
suction point (positive list and trim). If this 
condition cannot be met the washing proce-
dure shall be repeated three times, with thor-
ough stripping of the tank between washings. 

 
3 Those substances which have a viscosity 

equal to or greater than 50 mPa.s at 20°C 
shall be washed with hot water (temperature 
at least 60°C), unless the properties of such 
substances make the washing less effective. 

4 The number of cycles of the cleaning 
machine used shall not be less than that 
specified in table 6-1. A cleaning machine 
cycle is defined as the period between two 
consecutive identical orientations of the tank 
cleaning machine (rotation through 360°). 

5 After washing, the tank cleaning ma-
chine(s) shall be kept operating long enough 
to flush the pipeline, pump and filter, and 
discharge to shore reception facilities shall be 
continued until the tank is empty. 

 
Prewash procedures for Solidifying Sub-

stances 
1 Tanks shall be washed as soon as possi-

ble after unloading. If possible tanks shall be 
heated prior to washing. 

2 Residues in hatches and manholes shall 
preferably be removed prior to the prewash. 
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3 Tankarna skall rengöras med en roterande 
spolkanon som arbetar med ett tillräckligt 
högt vattentryck på sådana ställen i tanken att 
alla ytor i tankarna säkert blir rengjorda. 

4 Under spolningen skall mängden vätska i 
tanken minimeras genom att slop fortlöpande 
pumpas ut och genom att tillrinningen till 
pumputsug främjas (med användning av slag-
sida och trim). Om detta villkor inte kan upp-
fyllas, skall spolningen upprepas tre gånger 
med noggrann tömning av tanken mellan 
spolningarna. 

5 Tankarna skall spolas med hett vatten 
(minst 60°C), om inte andra egenskaper hos 
ämnet gör spolning med hett vatten mindre 
effektiv. 

6 Antalet spolcykler som rengöringsmaski-
nen får arbeta skall inte underskrida det antal 
som specificeras i tabell 6-1. En spolcykel för 
en spolkanon definieras som perioden mellan 
två på varandra följande skeden där spolka-
nonen är identiskt riktad (rotation 360°). 

7 Efter spolningen skall spolkanonen/
spolkanonerna hållas i gång tillräckligt länge 
för att rörledningar, pump och filter skall 
sköljas, och tömning till mottagningsanord-
ningar i land skall fortsätta tills tanken är tom. 
 

3 Tanks shall be washed by means of a ro-
tary water jet operated at sufficiently high 
water pressure and in locations to ensure that 
all tank surfaces are washed. 

4 During washing the amount of water in 
the tank shall be minimized by pumping out 
slops continuously and promoting flow to the 
suction point (positive list and trim). If this 
condition cannot be met, the washing proce-
dure shall be repeated three times with thor-
ough stripping of the tank between washings. 

 
5 Tanks shall be washed with hot water 

(temperature at least 60°C) unless the proper-
ties of such substances make the washing less 
effective. 

6 The number of cycles of the cleaning 
machine used shall not be less than that 
specified in table 6-1. A cleaning machine 
cycle is defined as the period between two 
consecutive identical orientations of the ma-
chine (rotation through 360°). 

7 After washing, the cleaning machine(s) 
shall be kept operating long enough to flush 
the pipeline, pump and filter,and discharge to 
shore reception facilities shall be continues 
until the tank is empty. 
 

 
 
Tabell 6–1 Antalet spolcykler för spolkanoner vid olika slag av last 
 

Ämnets kategori Antal spolcykler 
 Icke-stelnande ämnen Stelnande ämnen 
Kategori X 1 2 
Kategori Y: ½ 1 

 
 
Table 6-1 – Number of cleaning machine cycles to be used in each location 
 

Number of cleaning machine cycles Category of substance 
Non-Solidifying 

Substances 
Solidifying 
Substances 

Category X  1 2 
Category Y  1/2 1 
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B För fartyg byggda den 1 juli 1994 eller 
senare och rekommenderad för fartyg 
byggda före den 1 juli 1994 

 
En tankspolning är nödvändig för att vissa 

av kraven i bilaga II skall kunna uppfyllas. I 
detta bihang förklaras hur spolningen skall ut-
föras och hur den minsta tillåtna mängden 
spolvätska skall fastställas. En mindre mängd 
spolvätska får användas om den stöder sig på 
verifikation genom prov som godkänts av 
administrationen. Om sådana reducerade 
mängder godkänts, skall en anteckning om 
detta göras i manualen. 

 
Om någon annan spolvätska än vatten an-

vänds, gäller föreskrifterna i regel 13.5.1. 
 
Spolning av tankar som innehållit icke-

stelnande ämnen utan återanvändning 
1 Tankarna skall rengöras med roterande 

spolkanon(er) som arbetar med tillräckligt 
högt vattentryck. I fråga om ämnen som hör 
till kategori X skall spolkanonerna användas 
på sådana ställen i tanken att alla ytor blir 
rengjorda. I fråga om ämnen som hör till ka-
tegori Y räcker det med ett ställe. 

2 Under spolningen skall mängden vätska i 
tanken minimeras genom att slop fortlöpande 
pumpas ut och genom att tillrinningen till 
pumputsug främjas. Om detta villkor inte kan 
uppfyllas, skall spolningen upprepas tre 
gånger med noggrann tömning av tanken 
mellan spolningarna. 

3 De ämnen som har en viskositet större än 
eller lika med 50 mPa.s vid 20ºC skall spolas 
med hett vatten (minst 60°C), om inte andra 
egenskaper hos ämnet gör spolning med hett 
vatten mindre effektiv. 

4 Mängden spolvatten måste åtminstone 
motsvara de mängder som specificeras i 
punkt 20 eller bestäms i enlighet med punkt 
21. 

5 Efter spolningen skall tankarna och rör-
ledningarna tömmas noggrant. 

Spolning av tankar som innehållit stel-
nande ämnen utan återanvändning av 
spolvätskan 

6 Tankarna skall spolas så fort som möjligt 
efter lossningen. Om möjligt skall tankarna 
värmas upp innan de spolas. 

B For ships built on or after 1 July 1994 
and recommendatory for ships built be-
fore 1 July 1994 

 
A prewash procedure is required in order to 

meet certain Annex II requirements. This ap-
pendix explains how these prewash proce-
dures shall be performed and how the mini-
mum volumes of washing media to be used 
shall be determined. Smaller volumes of 
washing media may be used based on actual 
verification testing to the satisfaction of the 
Administration. Where reduced volumes are 
approved an entry to that effect must be re-
corded in the Manual. 

If a medium other than water is used for the 
prewash, the provisions regulation 13.5.1 ap-
ply. 

Prewash procedures for non-Solidifying 
Substances without recycling 

1 Tanks shall be washed by means of a ro-
tary jet(s), operated at sufficiently high water 
pressure. In the case of Category X sub-
stances cleaning machines shall be operated 
in such locations that all tank surfaces are 
washed. In the case of Category Y substances 
only one location need be used. 

2 During washing the amount of liquid in 
the tank shall be minimized by continuously 
pumping out slops and promoting flow to the 
suction point. If this condition cannot be met, 
the washing procedure shall be repeated three 
times, with thorough stripping of the tank be-
tween washings. 

3 Those substances which have a viscosity 
equal to or greater than 50 mPa.s at 20°C 
shall be washed with hot water (temperature 
at least 60°C), unless the properties of such 
substances make the washing less effective. 

4 The quantities of wash water used shall 
not be less than those specified in para-
graph 20 or determined according to para-
graph 21. 

5 After prewashing the tanks and lines shall 
be thoroughly stripped. 

Prewash procedures for Solidifying Sub-
stances without recycling 

 
6 Tanks shall be washed as soon as possi-

ble after unloading. If possible, tanks should 
be heated prior to washing. 
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7 Rester på luckor och manhål skall helst 

avlägsnas före spolningen. 
8 Tankarna skall rengöras med roterande 

spolkanon(er) som arbetar med ett tillräckligt 
högt vattentryck på sådana ställen i tanken att 
alla ytor i tankarna säkert blir rengjorda. 

9 Under spolningen skall mängden vätska i 
tanken minimeras genom att slop fortlöpande 
pumpas ut och genom att tillrinningen till 
pumputsug främjas. Om detta villkor inte kan 
uppfyllas, skall spolningen upprepas tre 
gånger med noggrann tömning av tanken 
mellan spolningarna. 

10 Tankarna skall spolas med hett vatten 
(minst 60°C), om inte andra egenskaper hos 
ämnet gör spolning med hett vatten mindre 
effektiv. 

11 Mängden spolvatten måste åtminstone 
motsvara de mängder som specificeras i 
punkt 20 eller bestäms i enlighet med punkt 
21. 

12 Efter spolningen skall tankarna och rör-
ledningarna tömmas noggrant. 

Spolning med återanvändning av spol-
vätskan 

13 Spolning med återvinning av spolväts-
kan kan användas vid rengöring av fler än en 
lasttank. Vid bestämningen av mängden spol-
vätska måste vederbörlig hänsyn tas till de 
mängder lastrester som kan förväntas finnas i 
tankarna, egenskaperna hos rengöringsmediet 
och eventuell sköljning av tankarna före 
spolningen. Ifall tillräckliga uppgifter inte 
finns att tillgå, får koncentrationen av lastres-
ter i spolvätskan, beräknad utifrån nominella 
restmängder, inte överskrida 5 %. 

 
14 Återanvänd spolvätska får bara användas 

vid rengöring av tankar som innehållit samma 
eller liknande ämne. 

15 En sådan mängd spolvätska som gör 
fortlöpande spolning möjlig skall läggas i 
tanken eller tankarna som skall spolas. 

16 Alla ytor i tankarna skall rengöras med 
roterande spolkanon(er) som arbetar med till-
räckligt högt vattentryck. Spolvätskan kan 
återanvändas antingen i samma tank eller i en 
annan tank, t.ex. en sloptank. 

 
17 Spolningen skall fortsätta tills det sam-

manlagda genomflödet åtminstone uppgår till 

7 Residues in hatches and manholes should 
preferably be removed prior to the prewash. 

8 Tanks shall be washed by means of a ro-
tary jet(s) operated at sufficiently high water 
pressure and in locations to ensure that all 
tank surfaces are washed. 

9 During washing the amount of liquid in 
the tank shall be minimized by pumping out 
slops continuously and promoting flow to the 
suction point. If this condition cannot be met, 
the washing procedure shall be repeated three 
times with thorough stripping of the tank be-
tween washings. 

10 Tanks shall be washed with hot water 
(temperature at least 60°C), unless the prop-
erties of such substances make the washing 
less effective. 

11 The quantities of wash water used shall 
not be less than those specified in paragraph 
20 or determined according to paragraph 21. 

 
12 After prewashing the tanks and lines 

shall be thoroughly stripped. 
Prewash procedures with recycling of 

washing medium 
13 Washing with a recycled washing me-

dium may be adopted for the purpose of 
washing more than one cargo tank. In deter-
mining the quantity, due regard must be 
given to the expected amount of residues in 
the tanks and the properties of the washing 
medium and whether any initial rinse or 
flushing is employed. Unless sufficient data 
are provided, the calculated end concentra-
tion of cargo residues in the washing medium 
shall not exceed 5% based on nominal strip-
ping quantities. 

14 The recycled washing medium shall 
only be used for washing tanks having con-
tained the same or similar substance. 

15 A quantity of washing medium suffi-
cient to allow continuous washing shall be 
added to the tank or tanks to be washed. 

16 All tank surfaces shall be washed by 
means of a rotary jet(s) operated at suffi-
ciently high pressure. The recycling of the 
washing medium may either be within the 
tank to be washed or via another tank, e.g. a 
slop tank. 

17 The washing shall be continued until the 
accumulated throughput is not less than that 
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det som anges för relevanta mängder i punkt 
20 eller som bestäms i enlighet med punkt 21. 

 
18 Stelnande ämnen och sådana ämnen som 

har en viskositet på 50 mPa.s eller högre vid 
20°C skall spolas med hett vatten (minst 
60°C) när vatten används som spolvätska, om 
inte andra egenskaper hos ämnet gör spolning 
med hett vatten mindre effektiv. 

 
19 När tankrengöring med återanvändning 

slutförts i enlighet med kriterierna i punkt 17, 
skall spolvätskan bortskaffas och tanken 
tömmas noga. Därefter skall tanken undergå 
en sköljning med ren spolvätska, fortlöpande 
länsning och avlämning till en mottagnings-
anordning. Sköljningen skall åtminstone om-
fatta tankens botten och vara tillräcklig för att 
spola rörledningar, pump och filter. 

 
Den minsta tillåtna vattenmängden vid 

spolning 
20 Den minsta mängden vatten som får an-

vändas vid ?inledande spolning bestäms utgå-
ende från den resterande mängden skadliga 
flytande ämnen i tanken, tankens storlek, las-
tens egenskaper, den tillåtna koncentrationen 
i utflödet vid senare utflöde och området där 
fartyget är i trafik. Denna minimimängd kan 
beräknas med formeln 

 
Q=k(15r

0,8 + 5r
0,7 × V/1000), 

 
där 
Q = den minsta tillåtna mängden (m3) 
r = mängden lastrester i tanken (m3). Värdet 

på r skall vara det värde som erhålls genom 
effektivitetsprovet för tömning, men får likväl 
aldrig antas vara mindre än 0,100 m3 för en 
tank med volymen 500 m3 eller mera och 
0,040 m3 för en tank som med volymen 100 
m3 eller mindre. För en tank vars volym är 
mellan 100 m3 och 500 m3 fås det minsta vär-
de på r som får användas i beräkningarna ge-
nom linjär interpolation. 

För ämnen i kategori X skall värdet på r be-
stämmas antingen genom tömningsprov i en-
lighet med manualen, genom att beakta de 
undre gränser som ges ovan, eller så antas 
värdet vara 0,9 kubikmeter. 

 
V = tankens volym (m3) 

corresponding to the relevant quantities given 
in paragraph 20 or determined according to 
paragraph 21. 

18 Solidifying Substances and substances 
with viscosity equal to or greater than 
50 mPa.s at 20°C shall be washed with hot 
water (temperature at least 60°C) when water 
is used as the washing medium, unless the 
properties of such substances make the wash-
ing less effective. 

19 After completing the tank washing with 
recycling to the extent specified in paragraph 
17, the washing medium shall be discharged 
and the tank thoroughly stripped. Thereafter, 
the tank shall be subjected to a rinse, using 
clean washing medium, with continuous 
drainage and discharged to a reception facil-
ity. The rinse shall as a minimum cover the 
tank bottom and be sufficient to flush the 
pipelines, pump and filter. 

Minimum quantity of water to be used in 
a prewash 

20 The minimum quantity of water to be 
used in a prewash is determined by the resid-
ual quantity of noxious liquid substance in 
the tank, the tank size, the cargo properties, 
the permitted concentration in any subse-
quent wash water effluent, and the area of 
operation. The minimum quantity is given by 
the following formula: 

 
Q=k(15r0.8 + 5r0.7 x V/1000) 
 
where 
Q = the required minimum quantity in m3 

r = the residual quantity per tank in m3. The 
value of r shall be the value demonstrated in 
the actual stripping efficiency test, but shall 
not be taken lower than 0.100 m3 for a tank 
volume of 500 m3 and above and 0.040 m3 
for a tank volume of 100 m3 and below. For 
tank sizes between 100 m3 and 500 m3 the 
minimum value of r allowed to be used in the 
calculations is obtained by linear interpola-
tion. 

For Category X substances the value of r 
shall either be determined based on stripping 
tests according to the Manual, observing the 
lower limits as given above, or be taken to be 
0.9 m3. 

 
V = tank volume in m3 



 Nr 73  
  

 

915

k = en koefficient med följande värden: 
Kategori X, icke-stelnande eller lågvisköst 

ämne k = 1,2 
Kategori X, stelnande eller högvisköst 

ämne k = 2,4 
Kategori Y, icke-stelnande eller lågvisköst 

ämne k = 0,5 
Kategori Y, stelnande eller högvisköst 

ämne k = 1,0 
 

k = a factor having values as follows: 
Category X, non-Solidifying, Low-

Viscosity Substance, k = 1.2  
Category X, Solidifying or High-Viscosity 

Substance, k = 2.4  
Category Y, non-Solidifying, Low-

Viscosity Substance, k = 0.5  
Category Y, Solidifying or High-Viscosity 

Substance, k = 1.0  
 

 
 

Värdena i tabellen nedan har beräknats med hjälp av formeln ovan med k-värdet 1, och kan 
fungera som ett lättanvänt jämförelsematerial. 

 
 Tankens volym (m3)  Restmängd  

(m3) 100 500 3 000 
<0,04 1,2 2,9 5,4 
0,10 2,5 2,9 5,4 
0,30 5,9 6,8 12,2 
0,90 14,3 16,1 27,7 

 
 

The table below is calculated using the formula with a k factor of 1 and may be used as an 
easy reference. 

 
Tank volume (m3) Stripping quantity

(m3) 100 500 3000 
<0.04 1.2 2.9 5.4 

.10 2.5 2.9 5.4 

.30 5.9 6.8 12.2 

.90 14.3 16.1 27.7 
 

 
21 Prov för godkännande av mindre mäng-

der spolvätska än de som avses i punkt 20 kan 
utföras på ett sätt som godtas av administra-
tionen för att bevisa att kraven i punkt 13 är 
uppfyllda, med beaktande av vilka ämnen far-
tyget är certifierat att föra. Den mängd tank-
spolvätska som på detta sätt befunnits vara 
tillräcklig, skall justeras för tankspolning un-
der andra förhållanden med hjälp av faktorn k 
definierad i punkt 20. 

  
 

BIHANG 7 

VENTILATIONSMETODER 

1 Lastrester bestående av ämnen med ett 

21 Verification testing for approval of pre-
wash volumes lower than those given in 
paragraph 20 may be carried out to the satis-
faction of the Administration to prove that 
the requirements of regulation 13 are met, 
taking into account the substances the ship is 
certified to carry. The prewash volume so 
verified shall be adjusted for other prewash 
conditions by application of the factor k as 
defined in paragraph 20. 

 
 

APPENDIX 7 

VENTILATION PROCEDURES 

1 Cargo residues of substances with a va-
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ångtryck större än 5 kPa vid 20ºC kan avlägs-
nas från en tank genom ventilation. 

 
2 Innan rester av skadliga flytande ämnen 

ventileras ut ur en tank, måste säkerhetsrisker 
som sammanhänger med lastens eventuella 
eldfarlighet och giftighet beaktas. I säkerhets-
frågor skall de operationella kraven för öpp-
ningar i lasttankar i konventionen SOLAS 74 
(med ändringar), den internationella kemika-
liebulkkoden, kemikaliebulkkoden och venti-
lationsmetoderna i Internationella sjöfarts-
kammarens (ICS) handbok för tankfartygssä-
kerhet Tanker Safety Guide (Chemicals) kon-
sulteras. 

3 Även hamnmyndigheter kan ha regler för 
ventilation av lasttankar. 

4 Ventilation av lasttankar för att avlägsna 
lastrester skall utföras på följande sätt: 

.1 Rörledningar skall dräneras och rester av 
vätska skall avlägsnas genom ventilation. 

 
.2 Fartygets slagsida och trim skall minime-

ras så att avdunstningen ur tanken blir så ef-
fektiv som möjligt. 

.3 Ventilationsutrustning med en luftstråle 
som kan nå tankens botten skall användas. 
Figur 7-1 kan användas vid bedömning av en 
ventilationsanordnings duglighet vid ventila-
tion av en tank med givet djup. 

.4 Ventilationsutrustning skall placeras i 
den tanköppning som ligger närmast tankens 
länsbrunn eller pumpsug. 

.5 Ventilationsutrustningen skall, när det är 
praktiskt genomförbart, placeras så att luft-
strålen riktas mot tankens länsbrunn eller 
pumpsug, och nötning av luftstrålen på tan-
kens konstruktionsdelar undviks i så hög grad 
som möjligt. 

.6 Ventilationen skall fortsätta tills inga 
vätskerester kan ses i tanken. Detta skall veri-
fieras genom en okulär kontroll eller med nå-
gon likvärdig metod.  

 
 

pour pressure greater than 5 KPa at 20°C 
may be removed from a cargo tank by venti-
lation. 

2 Before residues of Noxious Liquid Sub-
stances are ventilated from a tank the safety 
hazards relating to cargo flammability and 
toxicity shall be considered. With regard to 
safety aspects, the operational requirements 
for openings in cargo tanks in SOLAS 74, as 
amended, the International Bulk Chemical 
Code, the Bulk Chemical Code, and the ven-
tilation procedures in the International 
Chamber of Shipping (ICS) Tanker Safety 
Guide (Chemicals) should be consulted. 

 
3 Port authorities may also have regula-

tions on cargo tank ventilation. 
4 The procedures for ventilation of cargo 

residues from a tank are as follows: 
.1 the pipelines shall be drained and further 

cleared of liquid by means of ventilation 
equipment; 

.2 the list and trim shall be adjusted to the 
minimum levels possible so that evaporation 
of residues in the tank is enhanced; 

.3 ventilation equipment producing an air-
jet which can reach the tank bottom shall be 
used. Figure 7-1 could be used to evaluate 
the adequacy of ventilation equipment used 
for ventilating a tank of a given depth; 

.4 ventilation equipment shall be placed in 
the tank opening closest to the tank sump or 
suction point; 

.5 ventilation equipment shall, when practi-
cable, be positioned so that the airjet is di-
rected at the tank sump or suction point and 
impingement of the airjet on tank structural 
members is to be avoided as much as possi-
ble; and 

.6 ventilation shall continue until no visible 
remains of liquid can be observed in the tank. 
This shall be verified by a visual examination 
or an equivalent method. 
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Diagram 7–1. Den minsta flödeshastigheten som en funktion av strålens penetrations- 
              djup. Strålens penetrationsdjup skall jämföras med tankens höjd. 
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Figure 7–1. Minimum flow rate as a function of jet penetration depth. Jet penetration  
depth shall be compared against tank height. 
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1 Här avses procedurerna i Procedures for port 

state control godkända av organisationen genom 

resolution A.787(19) och ändrade genom resolu-

tion A.882(21); se IMO-publikation, försäljnings-

nummer IMO-650E. 

 
2 Här avses rekommendationerna Recommenda-

tion on International Performance and Test Speci-

fication for Oily-Water Separating Equipment and 

Oil Content Meters, godkända av Kommittén för 

skydd av den marina miljön genom resolution 

A.393(X); riktlinjerna och specifikationerna Gui-

delines and specifications for Pollution Prevention 

equipment for Machinery space Bilges of Ships, 

godkända av Kommittén för skydd av den marina 

miljön genom resolution MEPC.60(33); eller rikt-

linjerna och specifikationerna Revised guidelines 

and specification for pollution prevention equip-

ment for machinery space bilges of ships godkän-

da av Kommittén för skydd av den marina miljön 

genom resolution MEPC.107(49). 

 
3 För oljehaltmätare som installerats i oljetankfar-

tyg byggda före den 2 oktober 1986, hänvisas till 

rekommendationen Recommendation on interna-

tional performance and test specifications for oily-

water separating equipment and oil content me-

ters, godkänd av organisationen genom resolution 

A.393 (X). För oljehaltmätare som ingår i över-

vaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp in-

stallerade i oljetankfartyg byggda den 2 oktober 

1986 eller senare, hänvisas till riktlinjerna och 

specifikationerna i Guidelines and specifications 

for oil disharge monitoring and control systems 

for oil tankers, godkända av organisationen genom 

resolution A.586(14). För oljehaltmätare installe-

rade i oljetankfartyg vars köl sträckts eller som 

befunnit sig på motsvarande byggnadsstadium den 

1 januari 2005 eller senare hänvisas till riktlinjer-

na och specifikationerna i Revised Guidelines and 

specifications, godkända av organisationen genom 

resolution MEPC.108(49). 

 
4 Ett standardformat för handboken ingår i resolu-

tion A.495(XII). 

 
5 Här avses riktlinjerna Revised Interim Guideli-

nes for the approval of alternative methods of de-

sign and construction of oil tankers godkända av 

1 Refer to the Procedures for port State control, 

adopted by the Organization by resolution 

A.787(19) as amended by resolution A.882(21); 

see IMO publication, sales No. IMO-650E. 

 

 
2 Refer to the Recommendation on International 

Performance and Test Specification for Oily-

Water Separating Equipment and Oil Content 

Meters, adopted by the Organization by Assembly 

resolution A.393(X), or the Guidelines and speci-

fications for Pollution Prevention equipment for 

Machinery space Bilges of Ships, adopted by the 

Marine Environment Protection Committee by 

resolution MEPC.60(33), or the revised guide-

lines and specification for pollution prevention 

equipment for machinery space bilges of ships, 

adopted by the Marine Environment Protection 

Committee by resolution MEPC.107(49). 

 
 

 

3 For oil content meters installed on oil tankers 

built prior to 2 October 1986, refer to the Rec-

ommendation on international performance and 

test specifications for oily-water separating 

equipment and oil content meters adopted by the 

Organization by resolution A.393(X). For oil con-

tent meters as part of discharge monitoring and 

control systems installed on oil tankers built on or 

after 2 October 1986, refer to the Guidelines and 

specifications for oil discharge monitoring and 

control systems for oil tankers adopted by the Or-

ganization by resolution A.586(14). For oil con-

tent meters installed on oil tankers the keels of 

which are laid, or which are at a similar stage of 

construction, on or after 1 January 2005, refer to 

the Revised Guidelines and specifications adopted 

by the Organization by resolution MEPC.108(49). 

 

 

 

 
4 See resolution A.495(XII) for the standard for-

mat of the Manual. 

 
5 Refer to the Revised Interim Guidelines for the 

approval of alternative methods of design and 

construction of oil tankers adopted by the Marine 
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organisationens kommitté för skydd av den mari-

na miljön genom resolution MEPC.110(49). 

 
6 Här avses testmetoden American Society for 

Testing and Material’s Standard Test Method 

(Designation D86). 

 
7 Här avses eldningsolja enligt specifikationen 

American Society for Testing Material Specifika-

tion For Number Four Fuel Oil (Designation 

D396) eller tyngre. 

 
8 Vid symmetriska tankarrangemang betraktas 

bara skador på ena sidan av fartyget, varvid av-

ståndet y mäts från denna fartygssida. I fråga om 

osymmetriska arrangemang hänvisas till doku-

mentet Notes on matters related to the accidental 

oil outflow performance, godkänt av organisatio-

nen genom resolution MEPC.122(52). 

 

 
9 Se Notes on matters related to the accidental oil 

outflow performance, godkänt av organisationen 

genom resolution MEPC.122(52). 

 

 
10 θf är den krängningsvinkel vid vilken någon 

öppning i däckskonstruktionerna eller däckshusen 

som inte kan tillslutas vädertätt kommer under 

vatten. När detta kriterium tillämpas, behöver så-

dana små öppningar inte betraktas som öppna ge-

nom vilka gradvis vattenfyllning inte kan ske. 

 
11 Permeabiliteten för delvis fyllda avdelningar 

skall stämma överens med den mängd vätska som 

transporteras i aktuellt utrymme. Om en tank som 

innehåller vätska skadas, skall antas att innehållet 

rinner ut fullständigt och ersätts med sjövatten upp 

till en nivå i höjd med det slutliga jämviktsplanets. 

 

 
12 Se bilaga 4 till dokumentet Unified Interpreta-

tions. 

 
13 För oljehaltmätare installerade i oljetankfartyg 

byggda före den 2 oktober 1986, hänvisas till re-

kommendationen Recommendation on internatio-

nal performance and test specifications for oily-

water separating equipment and oil content me-

ters, godkänd av organisationen genom resolution 

Environment Protection Committee of the Or-

ganization by resolution MEPC.110(49). 

 
6 Refer to the American Society for Testing and 

Material’s Standard Test Method (Designation 

D86). 

 
7 Refer to the American Society for Testing and 

Material’s Specification for Number Four Fuel 

Oil (Designation D396) or heavier. 

 

 
8 For symmetrical tank arrangements, damages 

are considered for one side of the ship only, in 

which case all “y” dimensions are to be measured 

from that same side. For asymmetrical arrange-

ments refer to the Explanatory Notes on matters 

related to the accidental oil outflow performance, 

adopted by the Organization by resolution 

MEPC.122(52). 

 
9 Refer to the Explanatory Notes on matters re-

lated to the accidental oil outflow performance, 

adopted by the Organization by resolution 

MEPC.122(52). 

 
10 θ f is the angle of heel at which openings in the 

hull superstructures or deckhouses which cannot 

be closed weather tight, immerse. In applying this 

criterion, small openings through which progres-

sive flooding cannot take place need not be con-

sidered as open. 

 
11 The permeability of partially filled compart-

ments shall be consistent with the amount of liq-

uid carried in the compartment. Whenever dam-

age penetrates a tank containing liquids, it shall 

be assumed that the contents are completely lost 

from that compartment and replaced by salt water 

up to the level of the final plane of equilibrium. 

 
12 See appendix 4 to Unified Interpretations. 

 

 
13 For oil content meters installed on oil tankers 

built prior to 2 October 1986, refer to the Rec-

ommendation on international performance and 

test specifications for oily-water separating 

equipment and oil content meters adopted by the 

Organization by resolution A.393(X). For oil con-
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A.393 (X). För oljehaltmätare som ingår i över-

vaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp in-

stallerade i oljetankfartyg byggda den 2 oktober 

1986 eller senare hänvisas till riktlinjerna och spe-

cifikationerna i Guidelines and specifications for 

oil disharge monitoring and control systems for oil 

tankers, godkända av organisationen genom reso-

lution A.586(14). För oljehaltmätare som ingår i 

övervaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp 

installerade i oljetankfartyg vars köl sträckts eller 

som befunnit sig i motsvarande byggnadsstadium 

den 1 januari 2005 eller senare hänvisas till rikt-

linjerna och specifikationerna i Revised Guideli-

nes and specifications for oil disharge monitoring 

and control systems for oil tankers, godkända av 

organisationen genom resolution MEPC.108(49). 

 
14 Här avses riktlinjerna och specifikationerna 

Guidelines and Specifications for Oil Discharge 

Monitoring and Control Systems for Oil Tankers 

som antagits av organisationen genom resolution 

A.496 (XII), i Revised Guidelines and Specifica-

tions for Oil Discharge Monitoring and Control 

Systems for Oil Tankers som antagits av organisa-

tionen genom resolution A.586(14) eller i Revised 

Guidelines and Specifications for Oil Discharge 

Monitoring and Control Systems for Oil Tankers 

som antagits av organisationen genom resolution 

MEPC.108(49), beroende på vilket som är till-

lämpligt.. 

 
15 Här avses specifikationerna i Specifications for 

Oil/Water Interface Detectors som antagits av or-

ganisationen genom resolution MEPC.5(XIII). 

 
16 Här avses de reviderade specifikationer Specifi-

cations for the Design, operation and control of 

crude oil washing systems som antagits av organi-

sationen genom resolution A.446(XI) och ändrats 

av organisationen genom resolution A.497(XII) 

och därefter genom resolution A.897(21). 

 
17 Se regel 38.6. 

 
18 Här avses en handbok enligt standardformatet i 

Standard Format of the Crude Oil Washing Ope-

ration and Equipment Manual, godkänt av orga-

nisationens kommitté för skyddet av den marina 

miljön genom resolution MEPC.3(XII), ändrat 

genom resolution MEPC.81(43). 

tent meters as part of discharge monitoring and 

control systems installed on oil tankers built on or 

after 2 October 1986, refer to the Guidelines and 

specifications for oil discharge monitoring and 

control systems for oil tankers adopted by the Or-

ganization by resolution A.586(14). For oil con-

tent meters as part of discharge monitoring and 

control systems installed on oil tankers the keel of 

which are laid or which are in a similar stage of 

construction on or after 1 January 2005, refer to 

the revised Guidelines and specifications for oil 

discharge monitoring and control systems for oil 

tankers adopted by the Organization by resolution 

MEPC.108(49). 

 

 

 
14 Refer to the Guidelines and Specifications for 

Oil Discharge Monitoring and Control Systems 

for Oil Tankers adopted by the Organization by 

resolution A.496 (XII) or the Revised Guidelines 

and Specifications for Oil Discharge Monitoring 

and Control Systems for Oil Tankers adopted by 

the Organization by resolution A.586(14), or the 

Revised Guidelines and Specifications for Oil Di-

scharge Monitoring and Control Systems for Oil 

Tankers adopted by the Organization by resolu-

tion MEPC.108(49) as applicable. 

 

 
 

15 Refer to the Specifications for Oil/Water Inter-

face Detectors adopted by the Organization by 

resolution MEPC.5(XIII). 

 
16 Refer to the revised Specifications for the de-

sign, operation and control of crude oil washing 

systems adopted by the Organization by resolu-

tion A.446(XI) and amended by the Organization 

by resolution A.497(XII) and as further amended 

by resolution A.897(21). 

 
17 Refer to regulation 38.6 

 
18 Refer to the Standard Format of the Crude Oil 

Washing Operation and Equipment Manual 

adopted by the Marine Environment Protection 

Committee of the Organization by resolution 

MEPC.3(XII), as amended by resolution 

MEPC.81(43). 
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19 Här avses riktlinjerna Guidelines for the deve-

lopment of shipboard oil pollution emergency 

plans, godkända av organisationen genom resolu-

tion MEPC.54(32) och ändrade genom resolution 

MEPC.86(44). 

 
20 Här avses riktlinjerna i General Principles for 

Ship Reporting Systems and Ship Reporting Re-

quirements, including Guidelines for Reporting 

Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful 

Substances and/or Marine Pollutants, godkäda av 

organisationen genom resolution A.851(20). 

 
21 Se resolution MEPC.83(44), ”Guidelines for en-

suring the adequacy of port waste reception facili-

ties”. 

 
22 Se resolution MEPC.83(44), ”Guidelines for en-

suring the adequacy of port waste reception facili-

ties”. 

 
23 Här avses resolutionen MEPC …(..), ”Guide-

lines for the application of MARPOL Annex I re-

quirements to FPSOs and FSUs”. 

 
24 Denna förteckning skall inte betraktas som full-

ständig. 

 
25 Uppgifterna om fartyget kan alternativt placeras 

vågrätt i rutor. 

 
26 För oljetankfartyg 

 
27 Här avses fartygsnummer enligt systemet IMO 

Ship Identification Number Scheme, godkänt av 

organisationen genom resolution A.600(15). 

 
28 Dra streck över det obehövliga. 

 
29 Anteckna datum för den sista giltighetsdagen 

specificerad av administrationen i enlighet med 

regel 10.1 i bilaga I till konventionen. Dagen och 

månaden för detta datum motsvarar den årsdag 

som definieras i regel 1.27 i bilaga I till konven-

tionen, ifall årsdagen inte ändrats i enlighet med 

regel 10.8 i bilaga I till konventionen. 

 

 
30 Dra streck över det obehövliga. 

 

19 Refer to the Guidelines for the development of 

shipboard oil pollution emergency plans adopted 

by theOrganization by resolution MEPC.54(32) 

as amended by resolution MEPC.86(44). 

 
 

20 Refer to the General Principles for Ship Report-

ing Systems and Ship Reporting Requirements, 

including Guidelines for Reporting Incidents In-

volving Dangerous Goods, Harmful Substances 

and/or Marine Pollutants adopted by the Organi-

zation by resolution A.851(20). 

 
21 See resolution MEPC.83(44) “Guidelines for 

ensuring the adequacy of port waste reception fa-

cilities”. 

 
22 See resolution MEPC.83(44) “Guidelines for 

ensuring the adequacy of port waste reception fa-

cilities”. 

 
23 Refer to resolution MEPC …(..) “Guidelines 

for the application of MARPOL Annex I re-

quirements to FPSOs and FSUs.” 

 
24 This list of oils shall not necessarily be consid-

ered as comprehensive. 

 
25 Alternatively, the particulars of the ship may be 

placed horizontally in boxes. 

 
26 For oil tankers 

 
27 Refer to the IMO Ship Identification Number 

Scheme adopted by the Organization by resolu-

tion A.600(15). 

 
28 Delete as appropriate 

 
29 Insert the date of expiry as specified by the 

Administration in accordance with regulation 

10.1 of Annex I of the Convention. The day and 

the month of this day correspond to the anniver-

sary date as defined in regulation 1.27 of Annex I 

of the Convention, unless amended in accordance 

with regulation 10.8 of Annex I of the Conven-

tion. 

 
30 Delete as appropriate. 
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31 Dra streck över det obehövliga. 

 
32 Dra streck över det obehövliga. 

 
33 Här hänvisas till rekommendationen Recom-

mendation on international performance and test 

specifications of oily-water separating equipment 

and oil content meters , godkänd av organisatio-

nen den 14 november 1977 genom resolution 

A.393(X), som har ersatt resolution A.233(VII). 

Dessutom hänvisas till riktlinjerna och specifika-

tionerna i Guidelines and specifications for pol-

lution prevention equipment for machinery space 

bilges, godkända av organisationens kommitté för 

skydd av den marina miljön genom resolution 

MEPC.60(33), som trädde i kraft den 6 juli 1993 

och ersatte resolutionerna A.393(X) och 

A.444(XI) (se IMO-publikation, försäljnings-

nummer IMO-646E), och i Revised Guidelines 

and specifications for pollution prevention equip-

ment for machinery spaces of ships, godkända av 

Kommittén för skydd av den marina miljön ge-

nom resolution MEPC.107(49), vilka trädde i 

kraft den 1 januari 2005 och som ersatte resolu-

tionerna  MEPC.60(33), A.393(X) och A.444(XI) 

(se IMO-publikation, försäljningsnummer IMO-

646E). 

 
34 Uppsamlingstank(ar) för länsvatten krävs inte i 

konventionen, varför anteckningar i punkt 3.3 är 

frivilliga. 

 
35 Här hänvisas till rekommendationen Recom-

mendation on international performance and test 

specifications of oily-water separating equipment 

and oil content meters, godkänd av organisationen 

den 14 november 1977 genom resolution 

A.393(X), som ersatte resolution A.233(VII). 

Dessutom hänvisas till riktlinjerna och specifika-

tionerna i Guidelines and specifications for pollu-

tion prevention equipment for machinery space 

bilges, godkända av organisationens kommitté för 

skyddet av den marina miljön genom resolution 

MEPC.60(33), som trädde i kraft den 6 juli 1993 

och ersatte resolutionerna A.393(X) och 

A.444(XI) (se IMO-publikation, försäljnings-

nummer IMO-646E), och i Revised Guidelines 

and specifications for pollution prevention equip-

ment for machinery spaces of ships, godkända av 

kommittén genom resolution MEPC.107(49), vil-

31 Delete as appropriate 

 
32 Delete as appropriate 

 
33 Refer to the Recommendation on international 

performance and test specifications of oily-water 

separating equipment and oil content meters 

adopted by the Organization on 14 November 

1977 by resolution A.393(X), which superseded 

resolution A.233(VII). Further reference is made 

to the Guidelines and specifications for pollution 

prevention equipment for machinery space bilges 

adopted by the Marine Environment Protection 

Committee of the Organization by resolution 

MEPC.60(33), which, effective on 6 July 1993, 

superseded resolutions A.393(X) and 

A.444(XI)(see IMO sales publication IMO-

646E); and to the revised Guidelines and specifi-

cations for pollution prevention equipment for 

machinery spaces of ships adopted by the Marine 

Environment Protection Committee of the Or-

ganization by resolution MEPC.107(49) which, 

effective on 1 January 2005, superseded resolu-

tions MEPC.60(33), A.393(X) and A.444(XI)  

 

 

 

 
34 Bilge water holding tank(s) are not required by 

the Convention, entries in the table under para-

graph 3.3 are voluntary. 

 
35 Refer to the Recommendation on international 

performance and test specifications of oily-water 

separating equipment and oil content meters 

adopted by the Organization on 14 November 

1977 by resolution A.393(X), which superseded 

resolution A.233(VII). Further reference is made 

to the Guidelines and specifications for pollution 

prevention equipment for machinery space bilges 

adopted by the Marine Environment Protection 

Committee of the Organization by resolution 

MEPC.60(33), which, effective on 6 July 1993, 

superseded resolutions A.393(X) and 

A.444(XI)(see IMO sales publication IMO-

646E); and to the revised Guidelines and specifi-

cations for pollution prevention equipment for 

machinery spaces of ships adopted by the Marine 

Environment Protection Committee of the Or-

ganization by resolution MEPC.107(49) which, 
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ka trädde i kraft den 1 januari 2005 och som ersat-

te resolutionerna MEPC.60(33), A.393(X) och 

A.444(XI) (se IMO-publikation, försäljnings-

nummer IMO-646E). 

 
36 Uppsamlingstank(ar) för länsvatten krävs inte i 

konventionen, varför anteckningar i punkt 3.3 är 

frivilliga. 

 
37 Oljetankfartyg, vars köl sträckts eller som be-

funnit sig i motsvarande byggnadsstadium den 1 

januari 2005 eller senare, skall vara utrustat med 

ett system godkänt i enlighet med resolution 

MEPC.108(49) (se IMO-publikation, försälj-

ningsnummer IMO-646E). 

 
38 Oljetankfartyg, vars köl sträckts eller som be-

funnit sig i motsvarande byggnadsstadium den 1 

januari 2005 eller senare, skall vara utrustat med 

ett system godkänt i enlighet med resolution 

MEPC.108(49) (se IMO-publikation, försälj-

ningsnummer IMO-646E). 

 
39 För oljehaltmätare installerade i oljetankfartyg 

byggda före den 2 oktober 1986, hänvisas till re-

kommendationen Recommendation on interna-

tional performance and test specifications for oily-

water separating equipment and oil content me-

ters, godkänd av organisationen genom resolution 

A.393(X). För oljehaltmätare som ingår i över-

vaknings- och kontrollsystem för oljeutsläpp in-

stallerade i oljetankfartyg byggda den 2 oktober 

1986 eller senare hänvisas till riktlinjerna och 

specifikationerna i Guidelines and specifications 

for oil discharge monitoring and control systems 

for oil tankers, godkända av organisationen genom 

resolution A.586(14) (se IMO-publikation, 

försäljningsnummer IMO-646E). För oljehalt-

mätare som ingår i övervaknings- och kontrollsys-

tem för oljeutsläpp installerade i oljetankfartyg 

vars köl sträckts eller som befunnit sig i motsva-

rande byggnadsstadium den 1 januari 2005 eller 

senare hänvisas till riktlinjerna och specifikation-

erna i Revised guidelines and specifications for oil 

discharge monitoring and control systems for oil 

tankers, godkända av organisationen genom reso-

lution MEPC.108(49). 

 
40 Här hänvisas till de specifikationer Specifica-

tion for oil/water interface detectors som godkänts 

effective on 1 January 2005, superseded resolu-

tions MEPC.60(33), A.393(X) and A.444(XI)  

 

 

 
36 Bilge water holding tank(s) are not required by 

the Convention, entries in the table under para-

graph 3.3 are voluntary. 

 
37 Oil tankers the keels of which are laid, or which 

are at a similar stage of construction, on or after 2 

October 1986 should be fitted with a system ap-

proved under resolution A.586(14); see IMO sales 

publication IMO-646E. 

 

 
38 Oil tankers the keels of which are laid, or which 

are at a similar stage of construction, on or after 1 

January 2005 should be fitted with a system ap-

proved under resolution MEPC.108(49). 

 

 

 
39 For oil content meters installed on tankers built 

prior to 2 October 1986, refer to the Recommen-

dation on international performance and test 

specifications for oily-water separating equipment 

and oil content meters adopted by the Organiza-

tion by resolution A.393(X). For oil content me-

ters as part of discharge monitoring and control 

systems installed on tankers built on or after 2 

October 1986, refer to the Guidelines and specifi-

cations for oil discharge monitoring and control 

systems for oil tankers adopted by the Organiza-

tion by resolution A.586(14); see IMO sales pub-

lication IMO-646E. For oil content meters as part 

of discharge monitoring and control systems in-

stalled on tankers the keel of which are laid or are 

in a similar stage of construction on or after 1 

January 2005, refer to the revised Guidelines and 

specifications for oil discharge monitoring and 

control systems for oil tankers adopted by the Or-

ganization by resolution MEPC.108(49). 

 

 

 

 

 
40 Refer to the Specification for oil/water interface 

detectors adopted by the Marine Environment 
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av organisationens kommitté för skydd av den ma-

rina miljön genom resolution MEPC.5(XIII) (se 

IMO-publikation, försäljningsnummer IMO-

646E). 
41 Bara de öppningar som kan övervakas skall an-

tecknas. 

 
42 Tankar för sludge som ingår i förteckningen i 

punkt 3.1 i formulären A och B i tillägget till 

IOPP-certifikatet. 

 
43 Befälhavaren på ett fartyg bör få ett kvitto eller 

ett certifikat av den som sköter mottagningsan-

ordningen, som kan vara en pråm eller tankbil. På 

detta kvitto eller certifikat skall mängderna av all 

överförd tankspolvätska och förorenad barlast och 

alla oljerester eller oljehaltiga blandningar specifi-

ceras samt tid och datum för respektive överföring 

anges. Kvittot eller certifikatet kan, när den ingår 

som i oljedagbok I, hjälpa befälhavaren att bevisa 

att fartyget inte varit inblandat i en påstådd olje-

olycka. Kvittot eller certifikatet skall förvaras till-

sammans med oljedagbok I. 

 
44 Vid utsläpp eller bortskaffande av länsvatten 

från uppsamlingstank, ange identitetsbeteckningar 

volymer för uppsamlingstankarna, och de mäng-

der som återstår i tankarna. 

 
45 Tillståndet hos systemet för länsvattenbehand-

ling inbegriper även alarm och automatiska 

stoppanordningar i tillämplig utsträckning. 

 
46 Denna mening skall bara finnas med i oljedag-

boken för tankfartyg som används för särskild 

fart. 

 
47 När en enskild tank har fler spolkanoner än det 

är möjligt att manövrera samtidigt i enlighet med 

handboken, skall den sektion som blivit rengjord 

med råolja anges, t.ex. nr 2 center, främre sektio-

nen. 

 
48 Ange, i enlighet med handboken, om enstegs- 

eller flerstegsmetod används för rengöringen. Om 

flerstegsmetod används, ange den vertikala sektor 

som täcks av spolkanonerna och antalet gånger 

som denna sektor spolas under varje steg av pro-

grammet. 

 

Protection Committee of the Organization by 

resolution MEPC.5(XIII); 

  

 
41 Only those outlets which can be monitored are 

to be indicated. 

 
42 Tanks listed in item 3.1 of form A and B of the 

supplement in the IOPP Certificate used for 

sludge. 

 
43 Ship’s masters should obtain from the operator 

of the reception facilities, which includes barges 

and tank trucks, a receipt or certificate detailing 

the quantity of tank washings, dirty ballast, resi-

dues or oily mixtures transferred, together with 

the time and date of the transfer. This receipt or 

certificate, if attached to the Oil Record Book Part 

I, may aid the master of the ship in proving that 

his ship was not involved in an alleged pollution 

incident. The receipt or certificate should be kept 

together with the Oil Record Book Part I. 

 

 
44 In case of discharge or disposal of bilge water 

from holding tank(s), state identity and capacity 

of holding tank(s) and quantity retained in hold-

ing tank. 

 
45 The condition of the oil filtering equipment 

covers also the alarm and automatic stopping de-

vices, if applicable. 

 
46 This sentence should only be inserted for the 

Oil Record Book of a tanker engaged in a specific 

trade. 

 
47 When an individual tank has more machines 

than can be operated simultaneously, as described 

in the Operations and Equipment Manual, then 

the section being crude oil washed should be 

identified, e.g. No.2 centre, forward section. 

 
48 In accordance with the Operations and Equip-

ment Manual, enter whether single-stage or multi-

stage method of washing is employed. If multi-

stage method is used, give the vertical arc covered 

by the machines and the number of times that arc 

is covered for that particular stage of the pro-

gramme. 
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49 Om de program som anges i handboken inte 

följs, skall skälen till detta uppges under punkten 

Anmärkningar. 
50 Manuell, maskinell eller kemisk rengöring. Om 

kemiskt rengöringsmedel använts, skall medlet i 

fråga och mängden anges. 

 
51 Befälhavaren på ett fartyg bör få ett kvitto eller 

ett certifikat av den som sköter mottagningsan-

ordningen, som kan vara en pråm eller tankbil. På 

detta kvitto eller certifikat skall mängderna av all 

överförd tankspolvätska och förorenad barlast och 

alla oljerester eller oljehaltiga blandningar specifi-

ceras samt tid och datum för respektive överföring 

anges. Kvittot eller certifikatet kan, när den ingår 

som bilaga i oljedagbok II, hjälpa befälhavaren att 

bevisa att fartyget inte varit inblandat i en påstådd 

oljeolycka. Kvittot eller certifikatet skall förvaras 

tillsammans med oljedagbok II. 

 
52 Befälhavaren på ett fartyg bör få ett kvitto eller 

ett certifikat av den som sköter mottagningsan-

ordningen, som kan vara en pråm eller tankbil. På 

detta kvitto eller certifikat skall mängderna av all 

överförd tankspolvätska och förorenad barlast och 

alla oljerester eller oljehaltiga blandningar specifi-

ceras samt tid och datum för respektive överföring 

anges. Kvittot eller certifikatet kan, när den ingår 

som bilaga i oljedagbok II, hjälpa befälhavaren att 

bevisa att fartyget inte varit inblandat i en påstådd 

oljeolycka. Kvittot eller certifikatet skall förvaras 

tillsammans med oljedagbok II. 

 
53 Befälhavaren på ett fartyg bör få ett kvitto eller 

ett certifikat av den som sköter mottagningsan-

ordningen, som kan vara en pråm eller tankbil. På 

detta kvitto eller certifikat skall mängderna av all 

överförd tankspolvätska och förorenad barlast och 

alla oljerester eller oljehaltiga blandningar specifi-

ceras samt tid och datum för respektive överföring 

anges. Kvittot eller certifikatet kan, när den ingår 

som bilaga i oljedagbok II, hjälpa befälhavaren att 

bevisa att fartyget inte varit inblandat i en påstådd 

oljeolycka. Kvittot eller certifikatet skall förvaras 

tillsammans med oljedagbok II. 

 
54 Här avses resolutionerna A.673(16) och 

MEPC.120(52). 

 

 
49 If the programmes given in the Operations and 

Equipment Manual are not followed, then the rea-

sons must be given under Remarks. 
50 Hand-hosing, machine washing and/or chemical 

cleaning. Where chemically cleaned, the chemical 

concerned and amount used should be stated. 

 
51 Ships' masters should obtain from the operator 

of the reception facilities, which include barges 

and tank trucks, a receipt or certificate detailing 

the quantity or tank washings, dirty ballast, resi-

dues or oily mixtures transferred together with the 

time and date or the transfer. This receipt or cer-

tificate, if attached to the Oil Record Book Part II, 

may aid the master of the ship in proving that his 

ship was not involved in an alleged pollution in-

cident. The receipt or the certificate should be 

kept together with the Oil Record Book Part II. 

 

 
52 Ships' masters should obtain from the operator 

of the reception facilities, which include barges 

and tank trucks, a receipt or certificate detailing 

the quantity or tank washings, dirty ballast, resi-

dues or oily mixtures transferred together with the 

time and date or the transfer. This receipt or cer-

tificate, if attached to the Oil Record Book Part II, 

may aid the master of the ship in proving that his 

ship was not involved in an alleged pollution in-

cident. The receipt or the certificate should be 

kept together with the Oil Record Book Part II. 

 

 
53 Ships' masters should obtain from the operator 

of the reception facilities, which include barges 

and tank trucks, a receipt or certificate detailing 

the quantity or tank washings, dirty ballast, resi-

dues or oily mixtures transferred, together with 

the time and date or the transfer. This receipt or 

certificate, if attached to the Oil Record Book Part 

II, may aid the master of the ship in proving that 

his ship was not involved in an alleged pollution 

incident. The receipt or the certificate should be 

kept together with the Oil Record Book Part II. 

 

 
54 Reference is made to resolutions A.673(16) and 

MEPC.120(52). 
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55 Här avses procedurerna i Procedures for port 

state control, godkända genom resolution 

A.673(16) och ändrade genom resolution 

A.882(21). 
56 Här avses procedurerna i Procedures for port 

state control, godkända genom resolution 

A.673(16) och ändrade genom resolution 

A.882(21). 

 
57 Här avses riktlinjerna i Guidelines for the deve-

lopment of shipboard marine pollution emergency 

plans for oil and/or Noxious Liquid Substances, 

godkända av organisationens kommitté för skydd 

av den marina miljön genom resolution 

MEPC.85(44), ändrad genom resolution 

MEPC.137.(53). 

 
58 Här avses riktlinjerna i General Principles for 

Ship Reporting Systems and Ship Reporting Re-

quirements, including Guidelines for Reporting 

Incidents Involving Dangerous Goods, Harmful 

Substances and/or Marine Pollutants, godkäda av 

organisationen genom resolution A.851(20). 

 

 
59 Här avses cirkuläret MEPC.1/Circ. 512 on the 

Revised Guidelines for the provisional assessment 

of liquid substances transported in bulk. 

 
60 Dessa kolumner används för att definiera för-

oreningskategorier. 

 
61Befälhavaren på ett fartyg bör få ett kvitto eller 

ett certifikat av den som sköter mottagningsan-

ordningen, som kan vara en pråm eller tankbil. På 

detta kvitto eller certifikat skall mängderna av all 

överförd tankspolvätska specificeras samt tid och 

datum för respektive överföring anges. Kvittot el-

ler certifikatet skall förvaras tillsammans med 

lastdagboken. 

 
62 NLS-certifikatet skall finnas åtminstone på eng-

elska, franska eller spanska. Om anteckningar i 

certifikatet även görs på ett officiellt nationellt 

språk i det land vars flagga fartyget har rätt att 

föra, skall dessa ges företräde i fall av tvist eller 

oklarhet. 

 
63 Uppgifterna om fartyget kan alternativt placeras 

vågrätt i rutor. 

55 Refer to the Procedures for port State control 

adopted by the Organization by resolution 

A.787(19) as amended by A.882(21). 

 
56 Refer to the Procedures for port State control 

adopted by the Organization by resolution 

A.787(19) as amended by A.882(21). 

 

 
57 Refer to “Guidelines for the development of 

shipboard marine pollution emergency plans for 

oil and/or Noxious Liquid Substances” adopted 

by the Marine Environment Protection Committee 

of the Organization by resolution MEPC.85(44), 

as amended by resolution MEPC. 137(53). 

 

 
58 Refer to General Principles for Ship Reporting 

Systems and Ship Reporting Requirements, in-

cluding Guidelines for Reporting Incidents In-

volving Dangerous Goods, Harmful Substances 

and/or Marine Pollutants adopted by the Organi-

zation by resolution A.851(20), as amended by 

resolution MEPC.138(53). 

 
59 Reference is made to MEPC.1/Circ. 512 on the 

Revised Guidelines for the provisional assess-

ment of liquid substances transported in bulk. 

 
60 These columns are used to define Pollution 

Categories 

 
61 Ship’s masters should obtain from the operator 

of the reception facilities, which include barges 

and tank trucks, a receipt or certificate specifying 

the quantity of tank washings transferred, together 

with the time and date of the transfer. The receipt 

or certificate should be kept together with the 

cargo record book. 

 

 
62 The NLS Certificate shall be at least in English, 

French or Spanish. Where entries in an official 

national language of the State whose flag is enti-

tled to fly are also used, this shall prevail in case 

of a dispute or discrepancy. 

 

 
63 Alternatively, the particulars of the ship may be 

placed horizontally in boxes. 
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64
 Här avses fartygsnummer enligt systemet IMO 

Ship Identification Number Scheme, godkänt av 

organisationen genom resolution A.600(15). 

 
65 Inkludera bara det certifikat som utfärdats för 

aktuellt fartyg, dvs. internationellt förorenings-

skyddscertifikat för transport av skadliga flytande 

ämnen i bulk eller certifikat för transport av farli-

ga kemikalier i bulk eller internationellt kemika-

liecertifikat certifikat för transport av farliga ke-

mikalier i bulk. 

 
66 Se det senaste numret av det cirkulär MEPC.2 

som publiceras varje år i december. 

 
67 Tankarnas nummer bör vara identiska med 

numren i fartygets Certificate of Fitness 
 

64 Refer to the IMO Ship Identification Number 

Scheme adopted by the Organization by resolu-

tion A.600(15). 

 
65 Include only the Certificate issued to the par-

ticular ship: i.e. The International Pollution Pre-

vention Certificate for the carriage of Noxious 

Liquid Substances in bulk or the Certificate of 

Fitness for the Carriage of Dangerous Chemicals 

in Bulk or the International Certificate of Fitness 

for the Carriage of Dangerous Chemicals in Bulk. 

 
66 See the latest edition of MEPC.2 circular (is-

sued annually in December). 

 
67 Tank numbers should be identical to those in 

the ship’s Certificate of Fitness 
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