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Skärgårdsredarnas svar på remiss av Transportstyrelsens föreskrifter om avgifter inom 
sjöfartsområdet 
 

 

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 360 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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Årsavgifter för tillsyn 
Skärgårdsredarna har sedan fasta tillsynsavgifter infördes påtalat för Transportstyrelsen att det är 
uppenbart att fördelningen i tarifferna för årsavgifter är felaktig. Då vi har flest fartyg i kategorin 
passagerarfartyg E har vi fokuserat vår analys på dessa fartygstyper. Det kan vara risk för att det även 
kan förekomma fel i tarifferna för andra fartygstyper. 

Vi har under flera års tid vid ett antal möten och i diverse skrivelser försökt få ta del av TS utfall av 
verklig tidsåtgång för olika förrättningar och certifieringar. TS har varit ytterst ovilliga att dela med sig 
av sina underlag och vi de tillfällen vi överhuvudtaget fått svar har underlagen inte redovisats det 
som efterfrågats eller varit av så dålig kvalitet att det varit mycket svårt att göra relevanta analyser. 

Sent omsider har vi nu fått ett underlag avseende utfall för bl.a. E-fartyg och EU-pass A-D.  

Med det utfall TS angivit i sin rapport den 3/8 2015 ser det ut som följer för fartyg 100-149 BRT. 

 

E-fartyg (5-årigt certifikat med en mellanliggande besiktning) 
 
Snitttid 21 tim/förrättning. 

2 förrättningar under en femårsperiod ger totalt 42 timmar. 

Ett fartyg på 100 BRT betalar 5 x 18 500 kr under certifikatsperioden = 92 500 kr 

Detta ger en timkostnad på 2 202 kr. 

 

EU-pass A-D fartyg (5-årigt certifikat med årliga besiktningar) 
 
Snitttid 29 tim/förrättning 

5 förrättningar under en femårsperiod ger totalt 145 timmar. 

Ett fartyg på 100 BRT betalar 5 x 29 000 kr under certifikatsperioden = 145 000 kr 

Detta ger en timkostnad på 1 000 kr. 

 

Detta exempel har TS verifierat att det är korrekt beräknat. 

Vi menar att detta styrker vår tes som vi hävdat hela tiden att E-fartygen är klart överdebiterade och 
har så varit sen nya avgiftsmodellen implementerades.  

Det kan inte finnas något rationellt skäl till att timkostnaden är mer än dubbelt så hög för besiktning 
av ett E-fartyg som ex. ett EU-pass D-fartyg. Det är samma personalkategori som utför 
förrättningarna.  

Då vi inte har underlag för att analysera alla delar av tariffen har vi ingen möjlighet att ta reda på vad 
den felaktiga kalkylen beror på. Det kan dock antas att ett problem är att man inte tagit hänsyn till 
besiktningsintervallen i de olika fartygskategorierna. 
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Slutsats 
TS har inte vid något tillfälle tagit till sig frågeställningarna eller kritiken i våra tidigare remissvar. 
Underlagen och analyserna som TS redovisat är undermåliga. Vilka kostnadsslag som ingår i de fasta 
avgifterna har varit högst diffusa och svaren varierat beroende på när och vem man frågat. 

TS har inte vad vi vet gjort någon egen analys för att kontrollera om tarifferna är rätt konstruerade 
och de underliggande kalkylerna stämmer utifrån verkligt utfall. 

Kommunikationen med branschen har varit undermålig och viljan att bistå med underlag eller svara 
på frågor har varit mycket bristfällig. 

Skärgårdsredarna menar att 

ü TS måste förbättra sina redovisningsrutiner och kvalitetssäkra sina underlag 
ü TS måste göra en grundläggande analys och utreda varför E-fartygens ”timkostnad” är 

avsevärt högre än för andra liknande fartygskategorier 
ü TS måste se över sina kostnadsslag och renodla det som är att hänföra till tillsyn 
ü TS måste fortsätta att jobba med att sänka sina OH-kostnader 
ü Inför 2017 då nytt tillsynssystem införs bör avgiftsmodellen ändras från grunden 
ü TS måste förbättra dialogen med branschen och vara mer transparenta avseende underlag 

och analyser inför arbetet med ny avgiftsmodell för 2017 

 

Avgiftssystem måste bygga på att det ska löna sig att göra rätt, varför höga fasta avgifter bör 
undvikas. TS bör införa avgiftssystem som premierar redare med god ordning och välskötta fartyg.  

Dagens system med fasta årsavgifter speglar väldigt dåligt hur mycket tid ex. en förrättning i 
verkligheten tar. Detta rimmar inte med principen att brukaren ska betala kostnaden utan uppfattas 
snarast som en skatt på fartyget. 

Avslutningsvis hoppas vi att framtida arbete med nya avgiftsmodeller ska präglas av det i övrigt goda 
samarbete vi har med Transportstyrelsen. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Skärgårdsredarna  

  
Alf Norgren/VD 


