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Remiss av förslag till ny avgiftsföreskrift avseende Sjöfartsverkets 
farledsavgifter (SJÖFS 2018:18) samt Remiss av förslag till ny 
föreskrift avseende Sjöfartsverkets lotsavgifter (SJÖFS 2018:19) 
  
Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje-och passagerarfartyg för upp till 
500 passagerare i skärgårdstrafik. Föreningen representerar 110 medlemsrederier med 330 fartyg 
som årligen transporterar mer än 35 miljoner passagerare och 11 miljoner fordon. Sammantaget 
förfogar medlemsfartygen över 55 000 passagerarplatser.  
 
Skärgårdsredarnas medlemsrederier är statligt, kommunalt eller privat ägda och svarar för nästan all 
fartygsbaserad kollektiv-, vägfärje-och turisttrafik i Sverige. Många medlemsrederier är småföretag 
där redarna själva arbetar ombord på sina fartyg.  
Skärgårdsredarnas medlemmar bedriver trafik över hela landet i skärgårdar, längs kusterna, i insjöar 
och kanaler. Trafiken är en förutsättning för en levande skärgård och har stor betydelse för turism 
och rekreation. Vägfärjorna är en del av det svenska vägnätet.  
Drygt 70 procent av persontransporter i Skärgårdsredarnas medlemsfartyg sker i offentligt 
finansierad eller subventionerad kollektivtrafik. Resterande del är utflyktsbaserad linjetrafik, 
kryssningar, charter-och taxibåtsverksamhet. Övervägande delen av fartygen är idag certifierade med 
passagerarfartygscertifikat för trafik i fartområde E.  
 
Sammanfattning 
Skärgårdsredarna anser att man måste undanta passagerarfartyg >300 i inre fart, när de verkar inom 
ett och samma län, från kravet på farledsavgifter och rapportering i MSW.  
 
Motivering 
Redovisningen i Sjöfartsverkets IT-system MSW inte är anpassat för skärgårdstrafiken. Det går t ex 
inte att rapportera att man ska lämna en hamn för att sedan återkomma till densamma några timmar 
senare efter en rundtur i hamnområdet. På så sätt har man mer eller mindre omöjliggjort för 
skärgårdsbåtar med sådan verksamhet att redovisa korrekt. Detta fördyrar och försvårar för de små 
företag som samtliga dessa rederier utgörs av.  
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Merparten av skärgårdstrafiken bedrivs utanför SjöVs farleder. I Stockholms och Göteborgs 
skärgårdar sköts och bekostas djupmätning, utprickning, märkning och underhåll av 
skärgårdsfarleder av landsting eller kommuner. En stor del av trafiken bedrivs i ren hamntrafik. Med 
de bristfälliga och oftast gamla djupmätningar och sjökortsdata som finns att tillgå skulle inte 
skärgårdstrafiken fungera utan specialsjökort och utprickning från landsting och kommuner. 
Isbrytning bekostas av rederierna.  
 
Den kommunala räddningstjänsten, KBV och SSRS står för den viktigaste beredskapen och ev. 
räddningsinsatser vid olyckor.  
 
Uttag av farledsavgifter för passagerarfartyg > 300 brt motverkar utbyggnad och utveckling av 
effektiv och miljöanpassad kollektivtrafik. Det är viktigt att Sjöfartsverket verkar för att utformningen 
av farledsavgifterna inte ytterligare försämrar sjöfartens konkurrenskraft i förhållande till andra 
trafikslag.  
 
Dessutom anser vi att sjöfarten är det mest miljö- och klimatvänliga transportmedlet. Trots det ökar 
nu internaliseringsgraden ytterligare vilket betyder att man är det trafikslag som betalar mest för sina 
samhällsekonomiska kostnader. 
Förslaget går emot politiska ambitioner om att stärka sjöfartens konkurrenskraft såväl internationellt 
som gentemot andra trafikslag. 
Förslaget går emot riksdagens ambition att flytta gods från land till sjö. 
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