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Svar på remiss av förändringar i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 
2016:105) om avgifter 

 

Om Skärgårdsredarna 
Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik.  

Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 
500 passagerare. Föreningen representerar 120 medlemsrederier med 365 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 75 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.  
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Nu är nya nationella reglerna på plats (TFSF 2017:26) och implementerade för passagerarfartyg i 
nationell fart. Under hela arbetet med nya regler har det varit helt klart att ett tydligare ansvar och 
mer kostnader läggs på redarna. Utifrån detta faktum har TS sagt att myndighetens avgifter ska 
minska avsevärt. Vid förra revideringen av avgifterna sänktes årsavgifterna för tillsyn. För E-fartygen 
sänktes årsavgifterna så redaren ändå fick någon slags reduktion för sina investeringar i egen-
kontrollsystem etc.  

Nationella A-C fartygen fick en mindre reduktion av årsavgiften men detta tas igen med råge av TS då 
bottenbesiktning inte längre ingår i tillsynsavgiften utan debiteras med 1 400 kr /tim.  

Förutom detta ökar man ytterligare kostnaderna med 2 800 kr i fast avgift utöver löpande 
timkostnad för tillsyn av rederiers säkerhetsorganisation (DOC) och fartygets säkerhetsorganisation 
(SMC). 

Med tanke på att tillsyn av fartygets säkerhetsorganisation (SMC) tidigare ingått i årsavgiften för E-
fartyg är det ytterligare en avgiftshöjning som inte är konsekvensbeskriven, om detta inte längre 
ingår i årsavgiften. Man kanske ska tolka det som att det fortsatt inte gäller E-fartygen. Det bör i så 
fall förtydligas. 

Med tanke på att egenkontroll nu är infört och endast riskbaserad tillsyn ska ersätta tidigare 
periodiska tillsynen måste det vara rimligt att rationalisera ordentligt på myndighetens 
tillsynsavdelning. Man kan inte fortsätta att avhända sig tillsynsuppgifter samtidigt som man 
fortsätter att öka kostnaderna för redaren.  

En viktig del av hela projektet nationella regler med egenkontroll var att bottenbesiktning skulle 
kunna delegeras till fristående konsulter. TS har fortfarande inte ändrat i tillsynsföreskriften för att 
möjliggöra delegering av ex. bottenbesiktning. Enligt uppgifter beror detta på intern kritik från 
personalen! Det känns mycket märkligt om detta ska hindra en av grundförutsättningarna för 
delegerad tillsyn och hela systemskiftet i regelverket.  

SR, dess medlemmar och konsulter har vid flera möten försökt förstå hur man ska hantera 
nybyggnadsmöten och ritningsgodkännande etc. Vad vill TS ha in i form av dokument och vad ska 
granskas, stämplas och godkännas och till vilken kostnad? TS måste beskriva processen och kraven 
för detta så att det går att kostnadsberäkna nybyggnation och större ombyggnader. Det kan inte vara 
upp till enskilda inspektörer att bestämma omfattningen och därigenom kostnaderna. 

Granskning av stabilitetshandlingar är också ett område som måste styras upp. Nu kommer det olika 
besked från TS om handlingarna ska granskas, godkännas eller om uppgifter endast ska skickas in för 
information.  

Avseende förslaget till ändring av avgifter kan vi konstatera att någon utvärdering av hur den tidigare 
förändringen slagit ut inte är presenterad eller analyserad. Ingen prognos för tillsyn är presenterad 
för 2018 och ingen budget för 2019. 

TS ”konsekvensbeskrivning” inskränker sig till att konstatera att avgifterna inte täcker myndighetens 
kostnader och att man därför avser att höja avgifterna. Hur mycket underskott man har från 
tillsynsaktiviteter är inte redovisat, inte heller orsaken därtill förutom att en del utgörs av restid. 

Är kostnaderna rensade från engångskostnader för implementering av nya regelverket och 
internutbildningar etc.? 

 



  Sida 3 av 3 
 

Skärgårdsredarna, Alf Norgren. Baggensvägen 46, 132 47 Saltsjö-Boo 
Tel: 070-618 89 18, e-post: affe@skargardsredarna.se 

 

 

Hur resultatet påverkas när ca. 5 000 nya fartyg kommer in i systemet 2019 och debiteras är inte 
redovisat i någon konsekvensanalys.  

Sammanfattning 

Återigen har vi mottagit ett föreskriftsförslag angående avgifter utan relevanta underlag eller 
analyser som grund till en seriös utvärdering och konsekvensanalys. Trots möten med TS så fortsätter 
man sina avgiftshöjningar utan att vi kan se att något från möten och diskussioner avspeglas i 
föreskriftsförslagen. Någon återkoppling från utfall av tillsynskostnader eller andra underlag har vi 
inte fått ta del av. 

TS hävdar att en stor del av tillsynen utgörs av restid vilket innebär att kostnaderna för tillsyn av 
säkerhetsorganisationen ökas med 2 800 kr. Vi har inte fått ta del av några underlag avseende 
arbetstid och restid för inspektörerna för resp. fartygsgrupp. Det är uppgifter som måste vara mycket 
enkelt att ta fram om inspektörerna redovisar arbetstid, restid och art på korrekt sätt och på rätt 
fartygskategori. 

SR delar TS syn på att brukaren ska betala efter nyttjande. SR menar i linje med denna princip att 
fasta avgifter så långt som möjligt ska undvikas så det lönar sig bättre att ha bra kontroll på sin 
verksamhet. 

TS hävdar att nuvarande avgifter inte täcker kostnaderna. Det är fullständigt orimligt att TS helt utan 
att redovisa utfall för tillsyn bara höjer avgifter.   

Skärgårdsredarnas förslag: 

• Sänkning av årliga tillsynsavgiften för passagerarfartyg A-C så att redarna får lägre 
totalkostnader för tillsyn än innan nya nationella reglerna trädde ikraft.  

• TS avgiftsuttag sänks i proportion till redarnas ökade kostnader för exempelvis egenkontroll 
och utökade dokumentationskrav etc. 

• Avgift för försäkringscertificat sänks vid årlig förnyelse av certifikatet. Att det kostar 2 500 kr 
första året kan kanske vara rimligt om man har en avsevärt lägre kostnad följande år då 
uppgifterna finns i systemen och endast ska dateras upp. 

• TS bör redovisa vilka interna kostnadsbesparingar man har gjort och har för avsikt att göra i 
samband med minskat tillsynsuppdrag. 

• Delegering av vissa tillsynsuppgifter såsom ex. bottenbesiktning måste vara klart innan beslut 
om nya avgifter tas.  

• TS måste avvakta med att höja avgifterna tills en ordentlig utvärdering är gjord för 2018 och 
en prognos är fastställd för 2019 och relevanta underlag presenterats.  
 
  

 
Med vänlig hälsning 
 
Skärgårdsredarna  

  
Alf Norgren/VD 


