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Skärgårdsredarnas remissvar gällande promemorian Regelförenkling 
för sjöfarten - ändringar i fartygsregisterförordningen 
 
Om Skärgårdsredarna  
Skärgårdsredarna är en branschorganisation för rederier med färje- och passagerarfartyg med upp till 
500 passagerare. Föreningen organiserar i huvudsak rederier med passagerarfartyg i skärgårdstrafik och 
representerar cirka 115 medlemsrederier med 370 fartyg som årligen transporterar mer än 35 miljoner 
passagerare och 12 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.  
Fartygen 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 taxibåts-verksamhet. Bland våra medlemmar finns 
även ett antal ideella föreningar som utför ett viktigt arbete för att bevara delar av vårt kulturarv, dvs 
ursprungliga traditionsfartyg. 
 
Synpunkter på förslaget 
Vi tackar för möjligheten att få komma med synpunkter på remissen.  
Vi har under hösten 2017 framfört följande till Näringsdepartementet: 
 
När promemorian kom på remiss 2015 insåg vi inte konsekvenserna av förslaget att fartyg mellan 12 
och 24 meter inte längre skulle kunna pantsättas och att finansieringsvillkoren därmed skulle 
försämras. Utredaren bedömde att ”risken att det skulle komma att bli svårare att finansiera köp av 
fartyg med en skrovlängd mellan 12 och 24 meter får anses som liten”.  
 
Vi vill därför i detta remissvar peka på den oro som nu finns i branschen för att fartyg mellan 12 och 
24 meter inte längre kommer att kunna pantsättas och att bankerna av den anledningen kommer att 
ge sämre villkor som kortare amorteringstider, högre räntor och lägre belåningsgrad.  
Detta har bekräftats när vi jämfört lånevillkor hos Statshypotek med villkor hos de banker vi 
kontaktat. Vi befarar att även mindre varv kan komma att få problem att finansiera nybyggen. 
 
Vi önskar därför att departementet gör en tilläggsutredning för att klarlägga konsekvenserna för 
nybyggnation och ombyggnation av dessa fartyg. 
 
Med vänlig hälsning  

 
Leena Tegevi 
Informationschef   


