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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.  

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. 

Övervägande delen av fartygen är idag certifierade med passagerarfartygscertifikat för trafik i 
fartområde E.  

Skärgårdsredarnas remissvar fokuserar på det som rör passagerarfartyg i nationell fart, fartområde 
A-E. 
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På Transportstyrelsens näringslivsträff om avgifter för sjöfarten den 28 mars-19 framförde 
Skärgårdsredarna återigen missförhållandet för de nationella fartygen i fartområde A-C under 24 
meter.  Svaret från TS på näringslivsträffen var att det skulle utredas. SR har inte mottagit något 
resultat från utlovad utredning och i remissförslaget finns ingen förändring som rättar till den 
felaktiga debiteringen av tillsynsavgifter som drabbar beskrivna fartyg. 

Nationella fartyg i fartområde A-C under 24 meter betalade innan införandet av de nationella 
föreskrifterna 24000 kr. i årlig fast tillsynsavgift, i avgiften ingick årlig kontroll av fartyget inkl. 
bottenbesiktning utförd av TS fartygsinspektör. När de nationella föreskrifterna infördes reducerades 
avgiften till 22000 kr, en reducering som inte är rimlig i jämförelse med den mycket större 
reduceringen för fartyg i fartområde D-E.  Tidigare ingick kostnaden för TS-bottenbesiktning i den 
årliga fasta avgiften, nu ingår inte längre bottenbesiktningen i den fasta årsavgiften vilket medför att 
den totala kostnaden för tillsyn för dessa fartyg har ökat med ca: 100 % sen införandet av de 
nationella föreskrifterna. För de drabbade rederierna tillkommer också kostnaden för 
egenkontrollsystem. 

En viktig del av hela projektet nationella regler med egenkontroll var att bottenbesiktning skulle 
kunna delegeras till fristående konsulter. TS skriver i sin konsekvensutredning TSG 2015-365 ”Om 
uppgifterna inte delegeras kommer TS inte att uppnå den grad av effektivisering och flexibilitet som 
delegeringen förväntas bidra till”. TS har fortfarande inte ändrat i tillsynsföreskriften för att 
möjliggöra delegering av ex. bottenbesiktning.  Ett förhållande som ekonomiskt främst drabbar fartyg 
med krav på årlig bottenbesiktning på ett negativt sätt. 

I regler för nationell sjöfart, kompletterande upplysningar kan man läsa att TS kommer att tillämpa 
en riskbaserad tillsynsmodell där periodiciteten av tillsynen kan variera mellan olika verksamheter, 
objekt m.m.  Sedan de nationella föreskrifterna trädde i kraft och beslutades 2017 har enligt uppgift 
från TS inte någon riskbaserad tillsyn förekommit i något fall, förutom att sjösäkerheten försvagas vid 
utebliven riskbaserad tillsyn så blir också kontentan att rederier genom sin tillsynsavgift betalar för 
en motprestation som inte fullgörs av TS. 

 

 

Med vänlig hälsning 

Skärgårdsredarna 

 

Henrik Börjesson 

t.f. VD 

 

 


