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Remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om passagerartrafik på inrikes resa.  

  
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. 

Skärgårdsredarna (SR) har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter på rubricerad remiss. 

Några av de medlemsrederier som berörs av förslaget att fartyg under 24 meter fribordslängd ändras från EU-pass till det 

nationella regelverket anser att det är negativt av den synpunkten att fartygets andrahandsvärde på Europamarknaden 

blir mindre attraktivt, TS antar också i sin konsekvensutredning att det är en följd av föreskriftsförändringen. SR anser att 

antagandet inte är sannolikt om samtliga EU-länder utesluter fartyg under 24 meter från direktiv 2009/45/EG. 

Från ett fåtal rederier har synpunkten framkommit att de ser negativt på förändringen eftersom de föredrar att vara kvar 

under TS löpande tillsyn och inte tvingas in i det nationella regelverkets egenkontrollsystem. 

SR har försökt utreda hur svenska fartyg över 24 meter byggda i aluminium med EU.pass certifikat kommer att beröras 

av att direktivet förtydligas med syfte att säkerställa en enhetlig tillämpning av direktivet med avseende på 

aluminiumfartyg och därmed motverka en ojämlik situation. Med anledning av den korta remisstiden har SR inte haft 

möjlighet att få en uppfattning om hur TS avser att bedöma de berörda fartygen i förhållande till direktivets 

förtydligande. SR ansökte härav att remisstiden förlängdes. SR har fått svar från TS att längre remisstid inte kommer att 

påverka möjligheten att påverka föreskriften då Sverige inte kan påverka det som förhandlats fram i direktivet. TS 

välkomnar dock vidare synpunkter från SR efter att remisstiden gått ut.                                                                                               

SRs kompletterande synpunkter kommer enligt TS att tas med i konsekvensutredningen och internt arbete. 
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