Kommittédirektiv
Analys och genomförande av EU:s regelverk Dir.
om inre vattenvägar
2009:127

Beslut vid regeringssammanträde den 21 december 2009
Sammanfattning
En särskild utredare ska analysera de konsekvenser som uppkommer om EU:s regelverk om inre vattenvägar genomförs i
svensk rätt samt föreslå författningsändringar för ett sådant
genomförande.
Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2010.
Bakgrund
Ett särskilt regelverk gäller inom EU för transporter på inre
vattenvägar (sjöar, floder och kanaler). Regelverket berör bl.a.
kravnivån på bemanningen av fartygen, vilken behörighet som
krävs för att få köra fartygen och vilka tekniska krav som ska
gälla för dem. Det finns också ett regelverk om ekonomiskt stöd
för att utveckla trafiken på de inre vattenvägarna.
Genom Sveriges anslutningsfördrag till Europeiska gemenskapen gjordes tillägg i EU:s lagstiftningen där det anges vilka
svenska inre vattenvägar som omfattas av lagstiftningen. Den
lagstiftning som tilläggen gjordes i har sedermera delvis
ändrats.
En särskild utredare fick i april 1996 i uppdrag att analysera
hur svensk rätt skulle kunna anpassas till EG:s rättsakter om
transport på inre vattenvägar samt att lägga fram förslag till
nödvändig lagstiftning. Utredningen överlämnade i december
1996 betänkandet EU, Sverige och de inre vattenvägarna (SOU
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1996:183). Betänkandet ledde inte till några lagstiftningsåtgärder. Anledningen till detta var att trafiken på de svenska
vattenvägarna inte ansågs kunna hänföras till inlandssjöfart i
den mening som avsågs i gemenskapslagstiftningen.
I september 2007 inledde Miljöberedningen i Västra
Götalands läns landsting projektet Smart Energi. I projektet diskuterades bl.a. förutsättningarna för vattenburen godstrafik
mellan Göteborgs hamn och industrierna längs med Göta älv
och mellan hamnen och Vänernområdet.
En förstudie genomfördes, som fokuserade på de tekniska
och ekonomiska förutsättningarna för ökad godstrafik. Genom
att utnyttja Göta älv kan, enligt förstudien, stora delar av godset,
containrarna till och från Göteborgs hamn och annat gods som
ska till och från regionen transporteras inåt land med mindre
inlandsfartyg och därmed avlasta vägnätet i Västra Götaland.
Den slutsats som drogs var att utökade transporter på Göta
älv skulle bli lönsamma under förutsättning att EU:s lagstiftning
för inre vattenvägar tillämpas för dessa transporter och att hamnarna avgiftsmässigt behandlar denna typ av sjöfart konkurrensneutralt gentemot lastbilstransporter.
Västra Götalands läns landsting har i brev den 23 juni 2009
hemställt att regeringen ska pröva om Göta älv, Trollhätte kanal
och Vänern kan införlivas i EU:s lagstiftning om inre vattenvägar.
Europaparlamentet och rådet beslutade i juli 1996 om
gemenskapens riktlinjer för utbyggnad av det transeuropeiska
transportnätet (TEN-T) nr 1692/96. Av riktlinjerna framgår att
det transeuropeiska nätet omfattar vägar, järnvägar, inre vattenvägar, sjömotorvägar, hamnar, flygplatser och andra förbindelsepunkter mellan olika transportnät.
För svensk industri är det angeläget att det finns förutsättningar att utveckla flexibla och skräddarsydda transportlösningar för att stärka dess konkurrenskraft. Vid transporter av
större godsvolymer utgör sjöfarten ett viktigt transportalternativ, som bör användas i ökad utsträckning för att minska klimatpåverkan från transportsektorn. Sjötransporter på sjöar och
kanaler kan i detta sammanhang utgöra ett viktigt alternativ.
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Det finns därför skäl att ompröva det tidigare ställningstagandet
om EU:s regelverk för inre vattenvägar.
Uppdraget
Utredaren ska analysera konsekvenserna för transporterna,
transportköparna, sjöfartsnäringen och berörda myndigheter av
att genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar. Den möjliga
och troliga transportkapaciteten ska beskrivas och beräknas.
Effekterna på det nuvarande transportsystemet ska belysas.
Beräkningar ska göras av hur mycket kostnaderna kommer att
sänkas om fartygen bemannas, konstrueras och drivs enligt kraven i EU:s regelverk för inlandssjöfart jämfört med nuvarande
lagstiftning.
Parallellt med de lättnader som transportnäringen efterlyser
ska utredaren beakta de speciella förhållanden som råder i de
berörda områdena med avseende på sjösäkerhet och miljökonsekvenser. Ur sjösäkerhetsperspektiv skiljer sig förhållandena
på de stora sjöarna markant från kanalfarten på Europas inre
vattenvägar. Vänern och Mälaren är också råvattentäkter för en
stor del av Sveriges befolkning. Detta medför att en olycka med
ett större olje- eller kemikalieutsläpp som följd skulle få extra
allvarliga konsekvenser och kunna orsaka allvarliga samhällsstörningar.
Mot denna bakgrund ska utredaren analysera vad en anpassning till regelverket för inlandssjöfart kan komma att betyda ur
säkerhets- och miljösynpunkt. Eventuella behov av säkerhetshöjande åtgärder för att göra det möjligt att trafikera de inre
vattenvägarna enligt regelverket om inre vattenvägar ska redovisas.
Regeringen ser det Transeuropeiska transportnätet (TEN-T)
som en viktig förutsättning för en fungerande inre marknad och
en hållbar tillväxt. Möjligheterna för de svenska inre vattenvägarna att kunna ingå i TEN-projekt bör därför prövas. Utredaren
ska därför också redovisa förutsättningarna för att få ekonomiskt stöd från EU för de svenska inre vattenvägarna.
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Utredaren ska därutöver ta fram författningsförslag till hur
EU:s regelverk om inre vattenvägar skulle kunna genomföras i
svensk rätt.
Konsekvensbeskrivningar
Utredaren ska utreda de föreslagna åtgärdernas konsekvenser i
enlighet med vad som framgår av 15 a § kommittéförordningen
(1998:1474).
Utredaren ska också bedöma och redovisa förslagens konsekvenser för miljön.
Därutöver ska utredaren redovisa hur stor administration
som behöver byggas upp på myndighetsnivå för att genomföra
EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt samt bedöma
kostnaderna för denna. Utredaren ska föreslå hur eventuella
kostnadsökningar ska finansieras.
Utredaren ska när förslagen tas fram sträva efter att företagens administrativa kostnader inte ska öka till följd av de nya
reglerna. Ambitionen ska vara att utnyttja befintliga administrativa system i så stor utsträckning som möjligt och om möjligt
förenkla dessa.
Om de föreslagna åtgärderna innebär kostnader för företag
ska samråd ske med Näringslivets regelnämnd.
Samråd
Utredaren ska samråda med representanter för bransch- och
intresseorganisationer samt berörda myndigheter. Utredaren ska
särskilt inhämta de berörda intressenternas uppfattning om de
kostnadssänkningar för bemanning och drift, som kan bli resultatet av utredarens förslag, är tillräckliga. Om intressenterna inte
anser förslagen tillräckliga, hur mycket ytterligare kostnadssänkningar anser de skulle behövas för att trafik på inre vattenvägar ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ till den trafik som
bedrivs på väg och järnväg.
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Redovisning av uppdraget
Uppdraget ska redovisas senast den 29 november 2010.
(Näringsdepartementet)

