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Remissvar: Statens Energimyndighets förslag till föreskrift om uppgifter till energistatistik.  

  
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. 

SR välkomnar initiativ till förbättrad statistik angående energianvändning inom inrikes sjöfart, en trovärdig statistik är en 

viktig grund för att kunna bedöma passagerarfartygens klimatpåverkan på ett rättvisande sätt.  En säker statistik ger 

också incitament till de driftförbättringar som kan göras.  Om också inlämnade uppgifter från rederier innehöll antal 

personkilometer i förhållande till energianvändning så skulle sjöfartens fördelar kunna bedömas än bättre. 

I föreslagen föreskrift om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om transportsektorns energianvändning så står det 

angivit i 2 § att statistik skall lämnas av rederier som uppdrar eller utför persontrafikarbete inom inrikes sjöfart. På bilaga 

1 som föreskriften hänvisar till är rubriken ”Energianvändning inrikes sjöfart”, här bör rubriken vara ”Energianvändning  

persontrafikarbete inom inrikes sjöfart” risken uppstår i annat fall att annan inrikes sjötrafik blandas in i den del som 

utför persontrafik. 
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