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Remiss av ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 
2011:102) om registrering av ombordvarande på passagerarfartyg.  

  
Om Skärgårdsredarna 

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med yrkesfartyg i nationell fart. Fartygen är passagerarfartyg upp 

till 500 passagerare, färjor samt yrkesfartyg om minst 15 m med en bruttodräktighet under 500. Skärgårdsredarna 

organiserar cirka 110 medlemsrederier med tillsammans 330 fartyg som årligen transporterar fler än 35 miljoner 

passagerare och över 12 miljoner fordon. 

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 75 procent av persontransporter i Skärgårdsredarnas medlemsfartyg sker i offentligt finansierad eller subventionerad 

kollektivtrafik. Resterande del är utflyktsbaserad linjetrafik, kryssningar, charter- och taxibåtsverksamhet. 

Synpunkter på förslaget 

Skärgårdsredarna välkomnar förslaget att fartyg som uteslutande används i E-område undantas 

föreskriftens tillämpningsområde. SR förutsätter att det även gäller fartyg certifierade för fartområde 

D då de uteslutande används i E-område.  

SR anser att ett generellt undantag för registrering av passageraruppgifter även bör gälla i 

fartområde D utan krav på ansökan om undantag eller dispenser. Det skulle minska den 

administrativa bördan och kostnaden för både myndighet och rederi. 

SR ifrågasätter också nyttan av att registrera nationalitet och kön för resor längre än 20 n.m. i inre 

fart. Förfarandet inkräktar på passagerarens integritet samt ställer olika krav i förhållande till 

alternativa landbaserade transportmedel. 
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