
rm,H H- ...H

i
i

Angående
Vattenskotrarr

199241

Delrapport från utredningen åtgärder motom

buller i fjällomrâden och skärgårdar m.m.





Statens offentliga utredningar
E§] 199241

@ Miljö- och naturresursdepanementet

Angående Vattenskotrar

Delrapport från utredningen åtgärder buller imotom
fjällområden och skärgårdar m.m.
Stockholm 1992



regeringskanslietsuppdragocksåpåFörlaget, avAllmännafrånköpas somkanoch DsSOU
publikationer.dessanemissutsändningarombesörja avförvaltningskontor

FörlagetAllmännaAdress
Kundtjänst

Stockholm47106
96 3039087Tel

4808739 95Telefax

Stockholm.MalmtorgsInformationsbokhandeln, gataniocksåköpaskanPublikationema

REGERINGSKANSLIETS
91-38-13044-0ISBNOFFSETCENTRAL
0375-250xISSN1992Stockholm



Till statsrådet ThurdinGörel

Regeringen augustibemyndigade chefen förden 29 1991
särskildMiljödepartementet tillkalla utredareatt en

fjällom-uppgift åtgärdermed utreda mot bulleratt 1
råden skärgårdaroch m.m.

stöd bemyndigandetMed förordnades fr.o.m. den 6av
departementsrâdet Kjellseptember 1991 Svensson som

särskild januari förord-utredare. denFr.o.m. 21 1992
sakkunniga i byrådirektörenutredningennades Matssom

Ericson i länsarkitek-Länsstyrelsen Jämtlands län,
iGyllensvärd Länsstyrelsenten Stockholms län,Eva

projektledaren avdelnings-Löwendahl Boverket,Bo
direktören NaturvårdsverketNilssonAllan och bygg-

Härjedalensnadsnämndsordföranden Nääs kommun.Roger
sakkunnig januari förordnadesfr.o.m. denSom 30 1992

stadsarkitekten Björn Cederström Norrtäljef.d.
kommun.

Till förordnades densekreterare fr.o.m. oktober15
Winberg janua-arkitekten Gösta och fr.o.m. den1991 1

byrádirektörenri Fredriksson.1992 Tommy



angående vatten-delrapportviöverlämnarHärmed en
skotrar.

majden 1992.Stockholm 4

Kjell Svensson

WinbergGösta

FredrikssonGTommy
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SAMMANFATTNING

Várt är åtgärderuppdrag iatt utreda bullermot
främst de fjällensvenska skärgårdarna.och dennaI

redovisar videlrapport överväganden förslagoch om en
särskild reglering användningen vattenskotrar,av av

vi till uppgifthar i riksper-att behandla ettsom
spektiv.

finns olikaDet typer farkoster allmänt kallasav som
för Någravattenskoter. karaktäristika för vanli-de

ärgaste typerna är långa,att de drivs2-3 m av
vattenjetstråle, blir vidplanande framdrift och är
grundgáende samt att de är föravsedda 1-2 personer,

står sitter påeller vattenskotern.som

Vattenskotern har någonknappast betydelse nytto-som
fordon. används såDen nöjeskör-gott enbart försom
ning och för sport.

kännetecknar användningenDet vattenskotern ochsom av
är tillbetydande orsak att bullret uppfattasen som
särskilt störande, är intensivtden körs inomatt ofta

begränsat vattenomrádeett nära land. Vattenskotrarna
ocksåkan medföra pá naturmiljön,skador främst när de

ikörs vattenområden.grunda

Vi finnsatt det skäl reglera användning-attanser nu
vattenskotrar för undvika ytterligareatt prob-en av

i framtiden.lem



mångadärområdensådanaioftaanvändsVattenskotern
För attfritiden.på envistasellermänniskor bor

tillsyftadenbehövermeningsfullblireglering skall
där kon-områden,särskildatilltrafikenstyraatt

små.ärintressenmotståendemedflikterna

använ-i dagsjötrafikförordningen kaniBestämmelser
denbegränsavattenområdevissti ettför attdas

bl.a.på vattnet,färdasfinns atträttallmänna som
intevi dockbestämmelser ansermiljöskäl. Dessaav

dentillgodose ossavattändamålsenliga förvara
styrningen.geografiskaåsyftade

modelli stället somviförordar enregleringsom
vatten-användaattmotförbudallmäntpå ettbygger

användamöjligheter attmedkombineratskotrar,
områden.angivnasärskiltinomvattenskoter

kunnatillståndbörområdensärskildasådanaUtanför
vissför annanvattenskotertävlingar ochförlämnas

härför.skälsärskiltnågotfinnsdetverksamhet om

igjorda denövervägandenär attutgångspunktVår
vidtyngdstorböröversiktsplaneringen geskommunala

vattenskoteråkning medområden därsådanabeslut om
vissaochriksintressenFör atttillåtas.skall kunna

dockbör dethävdasskall kunnafrågormellankommunala
områden. Detdessabeslutaattlänsstyrelsen omåvila

garanterardettaförfinna form somviktigt attår en
vadinflytandeavgörandetill ettmöjlighetkommunen

beslutdärför attföreslår omVifrågor.övrigagäller
fårinteområdeivattenskoteråkning etttillåtaatt

områdensådana somövervägandenstrid med dei omstå
enligt plan-översiktsplankommunaligjortshar en

byggnadslagen.och



Vid reglering definitionbehövs begreppeten en av
inte finns. svårtvattenskoter, ärDet attnusom

finna definition urskiljer just sådana vatten-en som
Vifarkoster skall betraktas vattenskotrar.somsom

följandelämnar förslag. Med vattenskoter avses en
motordriven förarenplanande vattenfarkost an-som

sitter sådantingen står pá. allmänMedeller en
definition finnas möjlighetbehöver det atten ge

föreskrifternärmare vilka vattenfarkosterom som
reglering.skall omfattas av en

bör uppmärksammas ävendetta sammanhang att andraI
frånliknande olägenhetervattenfarkoster orsakar

miljösynpunkt Vivattenskotrarna. attsom anser en
reglering ocksåså långt möjligt skall omfattasom
sådana vattenfarkoster.

användningenförordade bestämmelsernaDe av oss avom
föreslår vi finnas särskildivattenskotrar skall en

förordning Vattenskoterförordningen. Regeringen bör-
bemyndigas föreskrifter, i sådankunna att meddela en

förordning, tillägg i lagenett 197588 medgenom
bemyndigande föreskrifter trafik,att meddela tran-om

kommunikationer.sporter och
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INLEDNING1

Ugpdraget1.1

Utredningens enligt direktiven Bilagaäruppdrag 1
möjligheterna till rättaatt utreda att komma med

störningarna från aktivi-växandeett antal bullrande
i våra rekreationsomráden, exempelvis trafikteter med

motorbåtar.snöskotrar och

redovisa ocksåUtredningen skall andra olägenheter än
buller, föranleds de bullrande verksamheterna,som av

från båtar, ris-och svallt.ex. samt belysaavgaser
motoriseringen fritidsaktiviternakerna med att av ger

tillgänglighet till områden.ökad skyddsvärda

utgångspunkt tillför arbetet attSom godangesen en
livsmiljö möjligheter människorhör för finnaatt
rekreation i områden inte Samti-störs buller.som av
digt rekreationsomrádende därkonstateras att tystna-

viktig kvalitet blirden borde allt stördavara en mer
blir områdenfärrebuller och det alltattav som

sällan utsätts för buller.

Primärt utredningen möjligheterna tillskall belysa
restriktioneroch konsekvenserna mot bullrandeav

aktiviteter i fjällen i skärgárdarna.och ocksåMen
rekreationsomráden, lágandra värdefulla där en

bullernivá Användningenär angelägen, behandlas.skall
vattenskotrar skall behandlas generellt.av
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områdenvilkainom somärbehandlahuvuduppgift attEn
hävda ochattangelägensärskiltbullernivá ärlågen

kanverksamheterbullrandetill hurförslaglämnaatt
huvuduppgift ärområden. Ensådana annanibegränsas

mins-för attkravinföraattmöjligheternabelysaatt
nödvändi-aktiviteter. Denmotordrivnafrånbullretka

bofastadenochaccepterasskallnyttotrafikenga
tillgodoses.skalltransportbehovbefolkningens

möjlighetervilka sombelysavidareskallUtredningen
begränsalagstiftningbefintlighjälpmedfinns att av

lämnabehövligtdetoch ansesverksamhetbullrande om
författningsförslag.

behand-vattenskotrarfrågandirektiven bör omEnligt
regeringenförmöjligtdetgöraför attförturmedlas

1992. Iförefråga sommareniställning dennataatt
restriktio-generellautredasriksperspektiv skallett

region-vissainomanvändningenrestriktioner motner,
andraelleranvändningsområdenvissaförellerer

vattenskotrar.trafik medförbegränsningar

använd-reglering avdelrapportdennamed omarbetetI
inte haftutredningenharvattenskotrarningen av

attförutsättningarna genomundersökauppgiften att
vattenskotrarna.frånbullretminskaåtgärdertekniska
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Underlag1.2

från NaturvårdsverketFörslag1.2.1 generelltom
förbud framförandemot vattenskotrarav

Naturvårdsverket i skrivelsehar den november26en
hemställt regeringen utfärdar bestämmelser1990 att

innebäraskulle förbudgenerellt användan-ett motsom
de den är urskilj-typ klartvattenskotrarav av som

aktualiserat fråganbara översyn övrigasamt om en av
miljöfrågor i fritidsbåtstrafiken.samband med

skrivelsen anförs NaturvårdsverketI att allt oftare
störningar frånhar kontaktats rörande sjöfar-snabba

koster, och iatt det gälltde flesta fall har vatten-
uppfattningenskotrar. Verket delar att omfattande

trafik med bådevattenskotrar är störande för annat
friluftsliv från miljösynpunkt.och Ytterligare olä-
genheter påverket ärpekar vattenskoternatt kansom

iköras grunda vattenområden, vilket medförakan all-
varliga frånproblem naturskyddssynpunkt, och att den
lätt kan transporteras, vilket innebär iblanddenatt

i mindrekörs sjöar motorbátstrafikdär intenormalt
förekommer.

Naturvårdsverket det mycket angeläget attanser vara
reglera färdseln innanmed vattenskoter, antalet har
ökat allt för mycket. totalförbud börEtt eftersträvas

sådanaför vattenskotrar nöjes-används förbarasom
körning.

framhållerVerket vidare också finnsatt det ett antal
liknande farkoster, båtar,kan betecknassom mera som
och att det därför viktigtär i ordningatt man annan

övergripande miljöfrágornaöver för helamera ser
fritidsbátssektorn. sådant får inteEtt arbete dock
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ärvattenskotrar somsådanaregleringen avförsena
urskiljbara.klart

förslagNaturvårdsverketsöverYttranden1.2.2

organi-LánsstyrelsernastillharlänsstyrelserNitton
Naturvårdsverketssig överyttratLONsationsnämnd

användningen avattförsiguttalarSamtligaförslag.
undantagnågraMedregleras.behövervattenskotrar

undan-Tillförbud.generelltnågon form avförordas
län, anserStockholms somiLänsstyrelsenhörtagen

motiverat.ärinteförbudallmäntettatt

generelltettförordarlänsstyrelser somdeFlera av
ärlagstiftningennuvarandedenpå attpekarförbud

på ettför attbetungande manadministrativtalltför
allmänfrånförhindra enkunnaskallsätteffektivt

Mångavattenskotrarna.användningolämplig avsynpunkt
medkombinerasbörförbudgenerelltettattanser

inomvattenskotrarmedåkningtillåtaattmöjligheten
vattenområden.vissa

Kommunika-tillyttrandei ettdelar,Sjöfartsverket
uppfattning attNaturvårdsverketstionsdepartementet,

omgiv-förstörandekanvattenskotrar varamedkörning
Sjöfartsverketmiljön.påskadaorsakaochningen

effekternagällerdetnärvattenskotern,på attpekar
typerandra avfrån flerasigskiljerintemiljön,på

båtar.

finnsintedetattSjöfartsverketSammantaget anser
Verketvattenskotrar.förbjudagenerelltattskäl

begränsaattskälfinnaskandetemellertid attanser
dettaattochfår skekörningvilkainomområdende
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kan göras länsstyrelserna med stödav gällandeav
bestämmelser i sjötrafikförordningen.

1.2.3 Utredningens tillenkät länsstyrelserna

Utredningen ihar enkät till länsstyrelsernaen bl.a.
frågat bullrande aktiviteter sådanaiom rekreations-
områden lågdär bullernivå är angelägen.en Av svaren
framgår länsstyrelsernaatt har meddelat förbud mot
trafik med vattenskotrar motorbåtaroch andra i ett

småsjöarstort antal ioch delar större sjöar samtav
i vissa havsvikar. Motiven bakom förhuden är oftast
flera, t.ex. minskaatt påstörningarna djurlivet, att
minska bullerstörningarna för friluftslivet och de
närboende minskasamt att olycksrisken för badande.

Föreskrifterna har ofta utfärdats med stöd sjötra-av
fikförordningen. I naturreservat, naturvårdsområden

djurskyddsområdenoch har sjötrafiken mångai fall
reglerats med stöd naturvårdslagens bestämmelser.av

iDet är allmänhet länsstyrelsernas uppfattning att
utfärdade förbud har klar effekt, ävenen överträ-om
delser ibland sker. påMan pekar betydelsen attav
restriktionerna är klart utformade informationoch att

gällande bestämmelserom viktig.är framhållsDet att
generella bestämmelser har den fördelen informa-att
tionen är lätt sprida.att Differentierade bestämmel-

i tid och kräverser mycket informations-störrerum
insatser, bl.a. i form skyltar, också förfularav som
landskapet.

mångaI att de olägenhetersvar anges hängersom
med användningensamman vattenskotrar motiverarav en
gåendelängre reglering än för närvarande. Man anser
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börproblemvattenskoteråkning är ett somattbl.a.
dvs.motocrossverksamhet,exempelvisbehandlas som

särskildainomendastfå användasbörvattenskotrar
fordonbullrandeföreslås attfallnågraområden. I

produktbullerlag.särskildireglerasmaskiner enoch

RacerbåtförbundetSvenska1.2.4

från Svenskaskrivelserinkommitutredningen harTill
trafik medBegränsningSVERA avRacerbátförbundet -
Aquabike-från dessoch1992-03-18vattenskoters -

s.k.gällanderestriktionerBeträffandesektion -
1992-03-20.vattenskoters

vatten-organiseradedeframgår attskrivelsernaAv
förknippas medproblemdeatt somskoteråkarna anser

felaktigtpå ettberorvattenskotraranvändningen av
motor-också typerandra avgällervilketnyttjande,

ochpå kunskapbristpåsini turberorbåtar. Detta
kravstörrebörDärförplats.på felkörpå att man

anvisas.lämpliga platserochpå förarnaställas

användningenstyraattförreglerdagensattMan anser
Ytter-efterlevs.delångt,räcker omvattenskotrarav

handi förstaatti syftebehövaskanreglerligare
kör-störandebegränsaattfördäreftermiljön,värna

säkerheten.höjasist för atttillning och

faktauppgif-vissaredovisatsocksåharskrivelsernaI
verk-Aquabikesektionensochvattenskotrarna omter om

samhet.
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GÄLLANDE BESTÄMELSER2

Allmänt2.1

är del alle-fritt över vattenfärdasRätten att en av
principi rättha attmansrätten. ochVar en anses

sig påuppehålla vatten-tillfälligtfärdas och annans
påtaglignågoni mån inte medföromráde, den det mera

för vattenägaren.olägenhet

båt inteallmän rätt färdas med kanattEn anses om-
till trafik. fall ärstörande varträtt Ifatta mera

hemfriden tillåten. finnsstörningar Detinte klara av
störningar hemfriden lik-anledningockså medatt av

störningar omgivningens lugn,ställa betydande avmera
kategorier bad-än de boende, t.ex.drabbar andrasom

från boningshus.vid långtstränder ävenande

vattenomráde finnssig páfråga rätten röraattI om
förinte straffbestämmelse,allmänamotsvarande som

ipå vilken brottsbalkentrafik för bestämmelserland,
påolovligförbjuder väg mark kan tatagande somav

förinte på sättmotsvarande straffasskada. kanMan
påolovlig färdas ettfarled t.ex.tagande av om man

vattenområde. ekonomiskenskilt Någon för ägareskada
intestrandområde blir i regel hellerellervatten-av

på trafiken.aktuell grund av

i sjölagenfinns bestämmelse,dock §,Det 324 aen ny
föreskriverändrad 1991668l89135 senast1, soms.
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färdväg,sådanför den tarstraffansvar enett som
fartygettmedhastighet ellersådanhåller annarsen

Paragrafenstörs.iomgivningen onödansäfärdas att
juli 1991.i denkraft 1trädde

själv-denattsägsbestämmelsentillförarbetenaI
i onödanstörsomgivningendätillämpaskanfallet

nödvändigtvisintebehöverStörningenbuller.genom
djur-exempelvisgällaävenkanmänniskor, utanavse

sägs attVidarefågelskyddsomráde.inomlivet ett
förfå betydelseattkommatordefrämstbestämmelsen

fritidsbåtstrafiken.

översiktligtredogörsavsnittenföljandenärmastdeI
fråganförintresseärförfattningar omför de avsom

hand-Detvattenskotrar.användningenreglering avav
stödmedmeddelasföreskrifter kanfrämstlar somom

vissanaturvårdslagen. Isjötrafikförordningen ochav
till-hälsoskyddslagenocksåsituationer kanspeciella

lämpas.

Sjötrafikförordningen2.2

med far-att1986300sjötrafikförordningen angesI
användaskananvänds ellervarje farkosttyg somavses

definieras far-sjölagenpå Ivattnet.till transport
änsmalare 4än och enm som12är kortaretyg msom
definitions-vattenskoterinnebär attbåt. Detta en

båt.mässigt är en

länsstyrel-fårsjötrafikförordningenEnligt kap 2 §2
förbudfartbegränsning,föreskriftermeddela omsen

utnyttjai rätten attbegränsningankring ellermot
vattenskidákning ellerbáttävling,vattenomráde för

SjöfartsverketmedSamråd skeskallliknande sport.
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ioch det fall föreskrift har betydelse försom en
trafiken fritidsbåtarmed även Naturvårdsverket.med

Länsstyrelsen får också meddela föreskrifter andraom
begränsningar och förbud användningmot ett vatten-av
omráde för trafik med fartyg, det behövs med hänsynom
till miljön. Samråd skall Sjöfartsverketske med och

Naturvårdsverket.med

förordningenI sägs att föreskrift får meddelas fören
vattenomráde,ett det behövs från miljösynpunktom

eller säkerhetsskäl. Uttrycket vattenområdeav ett
tolkas myndigheterna så att beslutenav endast kan

ett begränsat vattenomráde. inteavse Det anses vara
möjligt använda sjötrafikförordningenatt för att av
bullerskäl förbjuda trafik med exempelvis vattenskot-

för hel kust ellerrar generellt fören t.ex. alla
sjöar i kommun. ärDet dock möjligt införaen att
restriktioner för hel, namngiven, sjö.en

Naturvårdslagen2.3

Naturvárdslagen 1964822, ändradsenast 19911697
innehåller bl.a. bestämmelser tillsyftar skyddsom
för växter djur,och friluftslivet och naturmiljön. En
länsstyrelse kan förklara områdeett naturreser-som

naturvárdsomrádevat, eller djurskyddsomráde. För
sådana områden kan föreskrifter för att tryggages
syftet med reservatet, bl.a. kan tillrätten färdsel

motorbåtmed begränsas.

Vidare kan länsstyrelse med stöden 16 § natur-av
vårdslagen utfärda föreskrifter vad allmänheten harom

iaktta inomatt strandskyddsomráde, bl.a. trafikenkan
till sjöss regleras. strandskydd gäller förgenerellt
alla land- och vattenområden intill från100 strand-m
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Föreskriftertill 300utvidgas m.kanlinjen, och upp
avgrän-förbarameddelasstrandskyddsomráde kaninom

strandskyddsomrádeinomattMöjlighetenomráden.sade
intesjötrafik harbestämmelsersärskilda omutfärda

finna.kunnatutredningen harvittsåutnyttjats,

Hälsoskyddslagen2.4

19821080hälsoskyddslagenstödfår med avkommunEn
tillföreskriftermeddela1988926ändradsenast

olägenhetsanitärMedolägenheter.sanitäramotskydd
människorsskadlig förstörning kan varasomenavses

tillfällig.heltellerringaårinteochhälsa som

för attfalli ettanväntsbaraharHälsoskyddslagen
användningmot avförbudvattenskoterklubbmeddela en

vattenområde.vissti ettvattenskotrar
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3 SVERIGES HANDELSÅTAGANDENINTERNATIONELLA

3.1 GATT

handelspolitiskaDet regelverk interna-styr densom
tionella handeln återfinns i GeneralGATT Agreement

Tarifs and Trade. Huvudregeln äron att frånvaror
alla länder skall behandlas lika importeradeoch att

skall behandlas pá sätt inhemskavaror samma som
varor.

Artikel xx punkterna b och har ansetts deg vara
bestämmelser pá vilka åtgärder miljöskäl har kunnatav
grundas. Bestämmelserna innebär att enskilda länder
har rätt att ställa nationella krav för att skydda
människors, djurs växtersoch hälsa liv.och Kraven
får intedock diskriminerande principen icke-vara om
diskriminering innebäraeller dold restriktion fören

internationelladen handeln principen proportiona-om
litet.

Med páavseende reglering användningenen av av
vattenskotrar är principen icke-diskrimineringom
inte aktuell, eftersom idet Sverige inte finns någon
tillverkning vattenskotrar. Huvudfrágan blirav därför

svensk reglering pågrundad miljöskälom en kan anses
stå i rimlig proportion till den begränsning han-av
deln skulle uppstå.som
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råder bl.a.Detoklart.ärtolkasskallartikel XXHur
änregleringarmån andrai vadmeningardelade om

PáGATT.förfrågaärhandelangår ensådana som
attmedmiljögruppGATTsarbetarinitiativsvenskt

miljöområdet avpåinnebördennärmaredenklarlägga
artikel XX.

över-denTradeBarriers to -TechnicalTBT-koden
tekniskaavlägsnaattföröverenskommelsengripande

notifiering ochreglerinnehåller omhandelshinder -
föreskrif-tekniskaändradeellerkonsultation när nya

medlemsland.ettinförster av

EES-avtalet3.2

tillförslagetupprättadeEFTAochEGmellandetI
grund-ärsamarbeteEkonomisktEuropeisktEES-avtal

till-skallEFTA-länderövrigaochSverigeatttanken
förrörlighetfrireglergrundläggande omlämpa EGs

kapital.ochtjänstermänniskor, varor,

samarbetetbreddaochutvecklaävenskallEES-avtalet
miljöområdet.bl.a.politikområden,angränsandeinom

den 1i kraftträdaskallavtaletattärAvsikten
att EGsmeningenårdetsamtidigt somjanuari 1993,

genomförd.skallmarknad varainres.k.

berörs avländerde sommellanvaruutbytetgällerVad
friadenförgrundprinciperdegällaskallEES-avtalet

årochRomfördraget somifinnsvarucirkulationen som
marknad.inreEGsgenomförandet avförgrundläggande

redovis-översiktligdärförlämnas enföljandedetI
attförbetydelsehakaninom EGregler somdening av

användningen avregleringsvensk avbedöma enom
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vattenskotrar skulle kunna oförenliganses medvara
EES-avtalet.

EG-rätten är i princip påuppbyggd följande sätt.

Romfördraget, innehåller- de övergripandesom regler-
och är grunden förna EGs verksamhet.

Förordningar, är bindande- som och omedelbart blir
gällande i alla medlemsländer där de tar över natio-
nell lag.

Direktiv, är bindande frågai mål,som- om men ger
varje land valfrihet beträffande medlen nåför att
målen.

När områdeett är rättsligt reglerat harEG med-av
lemsländernas rätt i princip upphört självaatt be-
stämma regler. Ettnya EG-direktiv innebär att ett
visst utrymme finns för att införa nationella före-
skrifter.

Romfördraget innehöll i sin ursprungliga inteform
några bestämmelser miljöpolitik.om en gemensam Enligt
artikel kan Ministerrådet235 Rådet, EGs högsta
beslutande besluta åtgärderorgan, fordrasom försom
att uppfylla fördragets mål. sådanaTill beslut kan
hänföras de handlingsprogram inom miljöområdet som
Rådet har upprättat åralltsedan 1973.

Genom den europeiska enhetsakten, trädde i kraftsom
år vidgades1987, EGs påkompetens miljöområdet.
Artiklarna 130 r-t lägger målenfast och medlen för
den miljöpolitikengemensamma inom EG.

EGs kompetens på miljöområdet begränsas den s.k.av
subsidaritetsprincipen artikel 130 Principenr.
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beslutmiljön ochförprimära ansvaretdetinnebär att
nivå.möjliga Denpå lägstafattasskallmiljöfrågori

införaattmedlemsländerna merförrättockså enger
minimikrav hardeän sommiljöskyddskravlångtgående

ärNationella kravEG-direktiv. somfastställts genom
inte skapaemellertidfår nyakravän EGssträngare

handelshinder.

importrestriktionerkvantitativaförbjuderArtikel 30
motförbudt.ex.verkan,motsvarandemedåtgärderoch

medhärifrån kanUndantagprodukt.användning enav
miljön. Entill bl.a.hänsynskeartikel 36stöd avav

uppfyllaför attbehövsåtgärdenförutsättning är att
miljöskyddsbehov.legitima

förslagattbestämmelseinnehåller omArtikel 100 ena
lagstiftning,medlemsländernasharmoniseringtill av

utgåskallmiljöskydd,ochhälsatill bl.a.hänsynmed
principikanmedlemsstatskyddsnivå. Enhögfrån en

stöd dennamedfattasfrån avbeslutavvikainte som
miljö-s.k.innehåller dockArtikel t enartikel. 130

införaattmedlemsländernatillåtergaranti, som
på behovgrundade somregler,nationellasträngare

liv hälsa.ochmänniskorsdjurs ochskyddt.ex. av

frånbullerdirektivellerförordningar omingaharEG
nöjesbátar.
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4 VATTENSKOTERN ANVÄNDNING OCH PROBLEM-

4.1 Allmänt

Vattenskotern introducerades i i börjanUSA av
1970-talet och den kom till Sverige under slutet av
decenniet. Antalet vattenskotrar har sedan dess ökat
kraftigt i både USA och Europa. SverigeI finns det
drygt 1 000 stycken. Vattenskotern har också andra
benämningar, vanligast år jet ski och bike.aqua

som har redovisats i avsnitt definieras2.2 vatten-
skotern i sjötrafiklagstiftningen båt. Det görssom en
där ingen skillnad på vattenskotrar och andra motor-
båtar. Normalt år motorstyrkan sådan att vattenskotern
skall registreras i fritidsbåtsregistret.

Begreppet vattenskoter har inte någon entydig inne-
börd. finnsDet olika typer och modeller. Vidare kan
nämnas att det nyligen i Sverige har introducerats ett
redskap för nöjesåkning på vatten närmast kansom
liknas vid motoriseraden surfbräda.

Några påexempel vattenskotrar liknandeoch farkoster
visas i Bilaga 2.

detI följande några karaktåristikaanges för vatten-
farkoster allmänt benämnssom vattenskoter.



26

drivsVattenskotern vanligen vattenjetstråle.av en-
finns ocksåDet vattenskotrar drivs med utom-som

bordsmotor.

långvattenskotern är i2-3 och allmänhet avseddm-
för endast finns ocksåDet modeller fören person.
två undantagsfallI kan trepersoner. personer
rymmas.

intevattenskotern har den för traditionella båtar-
utmärkande skrovformen, gör sitter 1attsom man en
båt. vattenskoter sitterEn ståreller gåman -
vilket påminner hur färdas på motorcykel.om man en

För att styra vattenskoter vanligenanvänds etten-
finnsstyrhandtag. ocksåDet vattenskotrar harsom

ratt.en

främreVattenskoterns del lyfts vid framdrift,- upp
blirden hårigenom planande fåroch litet djup-ett

gående. jetstråledrivnaFör vattenskotrar djup-kan
gáendet omkring endast 10vara cm.

Vattenskotrarna förhållandevisär lätta, de väger-
mellan och100 250 kg.

Motorstyrkan hos vattenskoter kan variera frånen 30-
till över hästkrafter50 och motorstorleken är
mellan och300 750 cc.

En vattenskoters topphastighet uppgåkan till-
knop.40

vattenskotern har knappast någon betydelse nytto-som
fordon. används såDen gott för nöjeskör-enbartsom
ning och för sport.
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Tävlingsverksamheten med vattenskotrar är relativt
omfattande. Vid racerbáttävlingar finns särskilden
klass för jetstráledrivna vattenskotrar. Utöver i
nationella mästerskapstävlingar deltar svenska förare
i NM, EM och TävlingsförarnaVM. är organiserade i
Svenska Racerbátförbundet SVERA, tillhör Riks-som
idrottsförbundet.

finnsDet omkring lokala20 vattenskoterklubbar med
távlingsverksamhet i landet. Nästan hälften allaav
vattenskotrar, 400 stycken, ägsca ärav personer som
organiserade i dessa klubbar.

Tävlingsförarna behöver tillgång till områden för
träning. På vissa platser i landet finns vattenområden
anvisade för detta. Härigenom har de olägenheter som
redovisas 0 det följande minskat.1

4.2 olägenheter

Åkning med vattenskotrar upplevs störande mångasom av
människor. Vattenskotrarna medför också olägenheter
med hänsyn till olika naturvårdsaspekter.

Störningarna orsakas i första hand det bullerav som
vattenskotrarna alstrar. Erfarenheterna från andra
områden tyder på att upplevelsen bullerstörningav
sannolikt förstärks att vattenskoternav intenormalt
förknippas någonmed nyttofunktion.

finns ingaDet fastlagda normer för hur högt bullret
får sig frånvara, vare vattenskotrar eller från andra
fritidsbåtar.

påStyrkan ljudet från vattenskoter uppgår viden
högsta motorvarv till storleksordningen 70 a dBA75
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kanvadöverhögtäravstånd somDettapå 25ett m.av
är detutomhusRelativt tyst omtystnad.förkallas

dBA.överskriderljudnivån 30inte

punktformigfrånljudetattmed enräknabrukarHan
varjefördBAämed 76avtarutomhusljudkälla

innebär attDettaavståndet till källan.fördubling av
ljudnivånmedfrån vattenskoter,bullretför att en

på dBA30avstånd, skall hamnapå ca25dBA70 m
ljudnivålågövrigtivindstilla ochvid en -behövs -

Avstån-på km.1,5avstånd vattenskoterntill ca.ett
påbullernivåvidfördubblasprincipi enskulledet

dBA75 .

ökarvattenskotrarkörning med flerasamtidigVid
två högalikaproportionellt. Ominteljudnivån, dock

Tvåljudnivån dBA.med 3ökaradderasljudkällor
sålundaskulleljudnivån dBA70medvattenskotrar

till dBA.73upphovtillsammans ge

lämpli-ärdenmedför attkonstruktionVattenskoterns
djup-lillaDetvatten.i skyddadeanvändaattgast

vilkavattenskotrarna,jetstråledrivnagåendet dehos
näramycketframförasde kanattgörvanligast,är

gångermångavattenskoternattinnebärDettaland.
människormånga andrasamtidigtområden därianvänds

vattenskoter-störalstrasbullerdetfinns. somGenom
därvistasområdet andraochi somåkning bordem som

Området för-rekreationssyfte.ipå fritid, bl.a.sin
för andraanvändbarhetkvalitet ochsålunda ilorar

friluftsändamål.

vatten-användningenkännetecknar avfrämstDet som
till attorsakbetydandesamtidigt äroch enskotern -

denattärstörandesärskiltuppfattasbullret som -
vattenområdebegränsatinom ettintensivtkörsofta
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nära land och därvid upphov till högager samti-och
digt oregelbundna ljudniváer.

Genom vattenskotern har områden blivit tillgäng-nya
liga för motoriserade farkoster. Dels att dengenom
kan framföras i vattenområden, där traditionella mo-
torbåtar inte kan användas på grund djupförhállan-av
dena. Dels att vattenskoterngenom lätt kan transpor-

tillteras små sjöar och vattendrag där motorbåtar
tidigare inte har förekommit.

Vattenskotrar, liksom andra båtar lågtmed djupgående,
kan medföra även andra olägenheter än buller. Åkning i
grunda vattenområden kan skador på mjukbottnarge och

djur-det och våxtliv finns där. Områdensom mjuk-med
bottnar är ofta högproduktiva viktigaoch för såväl
fiskreproduktionen fågellivet.som Vattenskotern kan
också köras i svårnavigerade skärgårdsavsnitt däroch
störa häckande fåglar, kan förekomma rikligtsom i
sådana områden. Körning i närheten stränder ochav
badplatser, där många människor befinner sig, innebär
vidare risk för olyckor.

Färdsel med vattenskoter på mycket grunda inne-vatten
bär å sidanandra fara för grundstötning riskmed för
skador på både maskin och förare. Detta torde begränsa
omfattningen sådan åkning. Minstaav vattendjup för
ett säkert framförande vattenskoten årav 50ca cm.
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ÖVERVÄGANDEN5 FÖRSLAGOCH OH REGLERING AV
ANVÄNDNINGEN AV VATTENSKOTRAR

5.1 utgångspunkter

Enligt direktiven skall utredningen i riksperspek-ett
tiv behandla frågan generella restriktioner,om rest-
riktioner mot användning inom vissa regioner eller för
vissa användningsområden eller andra begränsningar för
trafik med vattenskotrar. sveriges internationella
åtaganden vad gäller handel skall härvid särskilt
beaktas.

Vi har inte haft uppgift, ioch det hittillsvaran-som
de arbetet inte heller haft möjligheten, att närmare
utreda förutsättningarna vidtaatt bullerdämpande
åtgärder på vattenskotrarna. som framgår avsnittav

kan4.2 dock konstateras att det skulle krävas långt-
gående sänkningar det bullerav nuvarande vatten-som
skotrar upphov tillger acceptabla ljudnivåerom skall
uppnås. Även ljudet frånom vattenskotrarna skulle
dämpas i måttlig omfattning skulle bullerstörningar
kvarstå liksom andra olägenheter- särskilt anta-- om
let vattenskotrar ökar.

olägenheterDe är förknippadesom med vattenskotrarna
är enligt vår uppfattning inte så stora att det går

hävdaatt att ett totalt användingsförbud behövs. så
långtgående restriktioner intehar heller införts för
andra aktiviteter, medför problemsom liknandeav art,
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äraktivitetergo-cart. Dessaochmotocrosst.ex.
områden.särskildaiutövamöjliga att

ivattenskotraranvändningen avförbud mottotaltEtt
förenligt demedhellerknappast varaSverige skulle

tillförhållandeigjortSverige haråtaganden som
deavvägning mellanvidEES-avtalet,i enochGATT

effekt-deochåberopaskanmiljönförskyddsbehov som
innnebära.skulleförbudtotaltettpå handeln somer

frittså attfåinte mansidan varaå andrabörDet
männi-andrastöraktivitetutöva somkunnaskall en

harrekreationsmiljö eller enellerboende-skors
synsätt harnaturmiljön. Dettapåinverkannegativ

sammanhang.i andratillämpats

svävarfartsförordningen,enligtsvävare,fårsålunda
medsambandtillstånd. Isärskiltutananvändasinte

far-framfördesår 1966infördesregleringdennaatt
skullesvåvareanvändningfri avatthågor för en

naturmiljönsåväl för somolägenhetertillledakunna
skärgår-ifrämstfriluftslivet,ochbefolkningenför

vid översyngjordes avbedömning enliknandeEndarna.
attkonstateradedå enår 1983bestämmelserna man

befaraskundesmå svävare getrafik medoreglerad
snösko-vadmedlikhetimiljöproblemtill ettupphov

gjort.tertrafiken har

lagstift-särskilddetär attexempel genomannatEtt
itillåtetäri vadinskränkningar somgjortsning har

andraochsnöskotermedi terräng,körningfråga om
detattnämnaskansnöskotrarnagällerVadfordon.

laginfördesdå det enår 1972,000ungefär 15fanns
inom ettförbjudassnöskotertrafik kanbl.a.attom

år 1978tillvuxit 00045hadeAntaletområde.visst
fjällområ-i tolvkörningmotförbudinfördesnär det

till knapptvuxitsnöskotrarantalethardagden. I
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150 000, och betydande konflikter har uppstått med
motstáende intressen i främst fjällregionerna.

var slutsats beträffande vattenskotrarna är att det
finns skäl iatt särskild ordningnu reglera använd-
ningen för att undvika ytterligare problem i framti-
den, då kan svårasom att kommavara till rätta med.
Denna slutsats har stöd i remissvaren från länsstyrel-

över Naturvårdsverketsserna förslag förbud motom
framförande vattenskotrar iav och länsstyrelsernas

på utredningenssvar enkät bullerfrâgor.om

Att reglera användningen vattenskotrarav attgenom
införa restriktioner för vissa användningsområden

vi inte någonharanser relevans, eftersom körning med
vattenskoter i allt väsentligt endast sker i nöjes-
och sportsammanhang.

vi tidigaresom har pekat pá används vattenskotern
iofta sådana områden där många människor bor eller

vistas på fritiden. För att reglering använd-en av
ningen vattenskotrarav skall bli meningsfull behöver
den därför tillsyfta att styra trafiken till särskil-
da områden, där konflikterna med motstående intressen
är små.

detI följande avsnittet diskuteras två principiellt
olika sätt åstadkommaatt sådan geografisken styr-
ning. Antingen påatt,genom sätt är möjligtsamma som
för närvarande, föreskriva förbud inom vissaom be-
stämda områden, eller införaattgenom ett allmänt
förbud möjlighetmed tillåtaatt användning vatten-av
skotrar inom särskilda vattenområden.
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styrningGeografisk5.2

sjötrafikförordningenredovisats kantidigare harsom
vattenområdeangivetvissti ettför attanvändas

páfärdasfinns atträttallmännadenbegränsa som
miljöskäl.bl.a.vattnet, av

sjötrafikförordningenibestämmelsernanuvarandeDe
till-ändamålsenliga för attintevi dock varaanser

reglering,medangivna syftet endetgodose av oss
tillvattenskotrartrafiken mednämligen styraatt

områden.särskilda

reglergällandetillämpningenfrån avErfarenheterna
medförmodellenligt dennaregleringvisar att en

erfordrasskullearbeteDetarbetsinsatser. somstora
del-deallabeslutaochutredakartlägga, omattför
behö-skullevattenskotraranvändningenområden dår av

skallstyrningenåsyftadedenförbjudas, för attva
detskulleVidareomrimligt stort.bliuppnås, skulle

skyltninginformation ochförkostnaderstorauppkomma
finns.förbudsområdenallavarom

skulle kunnaolägenheterminska dessamöjlighet attEn
sjötra-ibestämmelsernanuvarandeändra deattvara

restriktion-införagår attså detfikförordningen att
vattenområ-sammanhängandeinombullerskäl storaer av

uti-missvisande attdetVi dock attden. voreanser
göravattenskoterframförarått attgenerellfrån en

praktikenirättdennainskränkningar attsådana
urholkas.skulle

därmodellförknippade medär enolägenheterDe som
införaskanvattenskotraranvändningenförbud mot av

undvikas ettvattenområden skulle genomvissainom
användningtillåtamöjlighet att avmedförbudallmänt

sådanvattenområden. Isärskildainom envattenskotrar
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modell skulle arbetsinsatserna bli betydligt mindre,
eftersom det skulle bli fråga att och beslutaom ange

bara det begränsade områdenom antal där trafik med
vattenskotrar skall tillåten. åsyftadevara Den regle-
ringen skulle härigenom kunna uppnås på ett enkelt och
effektivt sätt .

Vi har också övervägt möjligheten införaatt ett all-
mänt förbud användningmot vattenskotrar inom ettav
visst avstånd från land. sådantEtt avstånd måste
sättas så att föraren vattenskoter rimligharav en en
möjlighet att bedöma gränslinjen går. Utan sär-var
skilda markeringar bojarmed eller skyltar, intesom
kan realistiskt det blianses vara skulle mycket-
dyrt och dessutom förfula landskapet avståndettorde-
inte kunna längre än á från200vara 300 land. somm
illustreras i avsnitt 4.2 skulle det behövas avsevärt
längre avstånd för ingaatt bullerstörningar bety-av
delse skall uppstå i strandområdet.

Man kan också tänka sig att gränsen tillåtenför tra-
fik med vattenskoter skulle gå vid visst minstaett
vattendjup, t.ex. eller3 djupkurvor6 dessa finnsm
angivna på sjökorten. Även sådan lösning skulleen
innebära svårigheter för föraren avgöraatt förbuds-
områdets omfattning. Lösningen inteär heller rele-

hänsynvant med till att vattendjupet inte är direkt
tillrelaterat avståndet från land.

Vår slutsats de redovisade övervägandenaav är viatt
reglering förordarsom modell påbygger etten som

generellt förbud trafikmot med vattenskotrar kombine-
rat med möjligheteratt skapas att använda vattensko-

inomtern särskilt angivna områden. Hed hänsyn till
övergripande intressen kan det finnas behov attav
undanta vattenområden inom vilka inte får avsättas
områden för åkning med vattenskoter. Det kan gälla
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vissadelareller avhelaochkuststräckorvissa
marinadenförvärdefullasärskiltärvattensystem som

framtagitshart.ex.ochnaturvärden somellermiljön
hushållningsfrågorsådanabelysaför attunderlagsom

naturresurslagen.iavsessom

användning avtillåtaattmöjlighetfinnasbörDet
ärdevattenområden an somandraiocksåvattenskotrar

Till-skal.särskildafinnsdetanvisade,särskilt om
tävlingsverksamhetforlämnaskunnasålundaborstånd

liggerinteområdeanordnat somtillfälligtettinom
anvisatsärskiltvattenskotermedåkningförettinom

förvi vet,vittsåfrågeställningen,Ävenområde. om
också uppkommadetkanaktuellärintenärvarande

angelägenvissförvattenskoteranvändaattbehov av
försvarsmakten.inomexempelvisverksamhet,

kanEES-avtaletochGATTtillförhållandetgällerVad
användning avmotförbudgenerelltettattkonstateras

dispensmöj-vissamedkombineratärvattenskotrar, som
formellanågrabehovmedföra avskulleinteligheter,

skulleSannolikt enhandelsledet.självaiingrepp
efterfrågan.minskadtillleda endockåtgärdsådan

handelspåverkandedennadärföruppstår omFrågan
vins-till dehänsynmedrimligbedömaskan someffekt

störningar avminskadeuppnås genomskulleter som
natur.ochmänniskor

itolkningenvilkensägaattförhandpågår inteDet
ochGATT-bestämmelsernabliskulle avavseendedetta

problemetattbedömingendendockVi görEES-avtalet.
tillsammansvattenskotrarnafrånbullerstörningarmed

tillräck-bordemiljön varaiskadorförriskerna,med
sinhävdakunnaskulleSverigeattförargumentliga

användningen avmotrestriktionersådanatillrätt
förordar.utredningenvattenskotrar som
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detta sammanhang finns påskäl pekaI det att den
allemansrätten vidsträckta möjlighetersvenska som ger

nåför vistas enskiltalla inomatt och även ägda
vattenområden. Pâ kontinentenstrand- och integäller

någoni nämnvärd omfattning videt med allemans-menar
Därrätt. är det normala markägarenatt förfogarensam

sinöver mark.

regleringFarkoster bör5.3 omfattassom av en

Vid reglering användningen vattenskotraren av av
definitionbehövs vad skall med be-en av som avses

Någon sådan definitiongreppet vattenskoter. finns
inte sig i sjölagstiftningen eller lag-vare annan
stiftning. har nämnts är båt ivattenskoternsom en
sjölagens mening.

Såsom framgår avsnitt Bilaga finns mångaoch4.1 2av
olika vanligentyper och modeller vad medav som menas

vissavattenskotrar. gränsenI fall kan dessutom vara
otydlig mellan vad kallas vattenskoter vadochsom en

motorbåt.allmänt är sålundamed Detsom menas en
svårt finna specifikaatt egenskapergemensamma som

definiera särskildkan vattenskotrarna ensom grupp
på tydligt gärvattenfarkoster, sättett attsom ur-

skilja frán motordrivnaandra vattenfarkoster.

till utredningsuppdragetMed hänsyn vi,har trots
svårighet, funnitdenna skäl lämna förslagatt ett

till definition begreppet vivattenskoter. före-en av
slår följande definition.

motordrivenMed vattenskoter planandeavses en
antingen står sittervattenfarkost föraren ellersom

på. ll
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begrep-avgränsasätttydligtpå ettattsvårigheterna
reglering an-vid avbeaktasbör envattenskoterpet

finnasbehöver enDetvattenskotrar.vändningen av
definitionallmäniutgångspunkt enmedmöjlighet att,

före-meddelabehovefteralltslaget,angivnadetav
vattenfarkoster somvilkanärmare angerskrifter som

uppgift börsådanregleringen. Enomfattasskall av
Natur-samråda medbörSjöfartsverket,på somläggas

frågor.i dessavårdsveket

andraävenpå attpekasammanhangi dettavillVi
olägen-liknandeorsakarvattenfarkostermotordrivna

Detvattenskotrarna.miljösynpunktfrån somheter
ochmotorstyrkasinmotorbåtar genomsomandragäller

ljudni-högamedochsnabbtframföraskonstruktion kan
såfulltinte ärdeävenområden,strandnära omivåer

ocksågäller nyaDetvattenskoter.grundgående ensom
på vatten.nöjesákningförredskapmindre

ärdetsamtidigtatt somkonstaterassålundakanDet
är,vattenskoterdefiniera vadentydigt ensvårt att

definitionvidarefinnaförsöka enskäl attfinns det
reglering.omfattasskall enavfarkosterde somav

såregleringattbörsträvan enVi att varaanser
vattenskotrarinte baraomfattarmöjligtlångt som

likartademedförvattenfarkoster somandraävenutan
ärfarkosterför dessaegenskapproblem. En gemensam

moto-starkahargrundgáende,ärdeattutöverde,att
kandärförochstorleksintillförhållandeirer

defintionvidare avhastighet. Enhögmedframföras
regle-omfattasskall enavvattenfarkostervilka som

förhållande.på dettabaserasring bör kunna

i detdiskuterasvattenskoterniutgångspunktMed
sådanöversiktligtidémässigt och enföljande mera
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vidare definition, på kombinationengrundad farkos-av
ternas längd och motorstyrka.

framgår avsnittSom har i4.1 farkost all-av en som
mänhet kallas vattenskoter längd på mellan och2en

från3 Motorstyrkan är minst omkring hästkraft-m. 30
definitionEn skulle omfatta allaer. farkostersom

har ett kortare skrov än något mindreellersom 4 m -
och med större änmotorstyrka omkring hästkrafter15-

skulle sålunda marginalmed inbegripa alla vattenskot-
Även många andra snabba särskiltochrar. bullerstör-
mindreande båtar inrymmasskulle i sådan definition.

För få ocksåatt med de motorförsedda redskap för
nöjesåkning introduceras skulle behövassom nu en
särskild klass med lägre högsta såvälgräns fören
längd motorstyrka, förslagsvis respektivesom 3ca. m

hästkrafter.5ca.

hittillsvarandedetI utredningsarbetet intehar det
varit möjligt närmareatt vilkautreda kombinationer

farkosternas längd och motorstyrkaav skulle kunnasom
lämpliga för klassindelning. svårighetvara Enen

härvid iär reglering inteatt inbegripa ocksåen
sådana motorbåtar huvudsakligen brukas för annatsom
än nöjesåkning. viktigtårDet sättaatt gränsernaren
för längd och såmotorstyrka avskiljeratt baraman
sådana båtar normalt orsakar de olägenhetersom som en
reglering tillsyftar undanröja.att Vid regleringen
kan sådanadet skäl övergångsvis särskildabehövasav
regler för befintliga motorbåtar.

frågor måsteDessa övervägas ytterligare innan gårdet
slutligtatt bedöma på redovisadedet sättetom man

skulle låtakunna reglering ocksåomfatta andraen
farkoster än vattenskotrar.
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Beslutsmodell5.4

översiktsplanKommunens5.4.1
instrumentviktigtett-

vi attredovisningen ansertidigaredenframgår avsom
geografiskt styraattbörreglering varamedsyftet en

darområden,särskildatillvattenskotermedåkningen
möj-småsåblir somintressenandramedkonflikterna

grundasdärförbehöverområdendessaUrvaletligt. av
ochmark-olikatilltashänsyndärövervägandenpå

skulledettaattVi anservattenanvändningsintressen.
översiktligakommunlaför deninomske ramenkunna

PBL.bygglagenochplan-enligtplaneringen

denföransvaretprimäradetkommunernaharEnligt PBL
kommu-Allamiljön.lokaladenochplaneringenfysiska

omfattaröversiktsplan somaktuellhaskall enner
översikts-iskallObligatorisktyta.helakommunens

ochmark-användningeni avgrunddragenplanen anges
lämplig be-förriktlinjer ensamtvattenområden ges

byggelseutveckling.

riksintressenvisaockså hurskallÖversiktsplanen
ochtillgodosesskallNRLnaturresurslagenenligt
skallsamordningmellankommunalkräverfrågorhur som

kommunensbehandlasävenkanöversiktsplanenlösas. I
i ettvattenochmarkanvändningenintentioner avom

bebyggelseut-rördetperspektiv baraän somvidare
vecklingen.

grundlägg-detillämpasskallplanläggningkommunensI
vattenochmarkmedhushållningenbestämmelserande om
skallhänsynattbl.a.innebärDettaifinns NRL.som

kulturminnesvårdennaturvärden,naturmiljön,tilltas
områ-påverkadeobetydligtattfriluftslivet samtoch

särskildaifinns NRLDessutomskyddas.skallden
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hushállningsbestämmelser områden ifor vissa landet,
kustområdenfört.ex. och skärgårdar.

översiktsplanens är instrumentsyfte att förettvara
göra planmässigaatt överväganden olikadär allmänna

intressen vägs Planeringenmot varandra. skall mynna
i helhetsbedömningut där den kommunen avseddaen av

mark- och vattenanvändningen redovisas.

Utredningen enligtskall direktiven huvudupp-som en
gift i vilkabehandla omráden låg bullernivå ärsom en
särskilt angelägen, och hur slåkan vakt ochman om

sådanautöka områden.

Vi i hittillsvarandehar det gjort princi-arbetet den
piella bedömningen att, givitsmed den roll harsom

fysiskaden kommunala planeringen, naturligtärdet
inomatt för denna planering frågorbehandlaramen om

ärdet angeläget värna låga bullernivåer.attvar om
överväganden hänsyn till olika områdensmed kvaliteter
hänger direkt bedömningarmed de görs i densamman som

planeringenkommunla olika områdenhur bliav avses
använda.

Hittills frihet frånhar inte i någonbuller nämnvärd
omfattning tagits kvalitetsaspekt i kommu-upp som en

översiktliga planering. Utredningen genomförnernas
därför försöksplanering i skärgárdsområde iett ochen

fjällomrádeett för sådantatt utveckla synsättett
visaoch på praktiska imetoder kan användas pla-som

neringen.

den redovisadeMot bakgrunden vår uppfattningärnu
den övervägandenatt de ák-behöver görassom varom
ning med vattenskoter tillåtasskall kunna primärt bör

inomske för den kommunala översiktliga plane-ramen
ringen. Vi förutsätter att kommunerna är beredda att
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använd-frågan varför omettsätt ta ansvarpå detta
tillåten.skall varavattenskotrarning av

Beslutsordning5.4.2

iredovisade enövervägandenär attutgångspunktVår
ochförunderlagtjänabör somöversiktsplankommuns

vattensko-medåkningbeslutvid vartyngd omstorges
emellertid attVitillåtas. anserkunnaskallter

intressen avbevakaattmöjlighetmäste hastaten
mellan-ochriksintressenfrämstnatur,övergripande

frågor.kommunala

ut-denmedsambandilänsstyrelsenVisserligen kan
iöversiktsplankommunensskeskallställning avsom

pla-moterinringarredovisagranskningsyttrandeett
ingripa motattsidafrån statensmöjlighetNågonnen.

kanLänsstyrelseninte.dockfinnsöversiktsplanen
kom-lovoch somsådana planermedsambandividare,
sär-vissabevakaenligt PBL,beslutaskall ommunen
i för-princip baraidockgällerDettafrágor.skilda

bebyggelseutvecklingen.tillhållande

mellan-vissaävenriksintressen, menfrämstFör att
ávilabör det enhävdaskunnaskallfrågor,kommunala

områdenvilka sombeslutaattmyndighet omstatlig
användningmotförbudallmäntfrån ettundantasskall

vik-ärdetemellertid attVi anservattenskotrar.av
kom-attinnebärdettaför somformfinnatigt att en

inflyt-avgörandetill ettmöjlighetgaranterasmunen
attdärförföreslårVifrågor.övrigagällervadande

visstivattenskoterákningtillåtaattbeslut om
överväganden somstrid medstå ifårintevattenomráde

enligt PBL.översiktsplankommunaliredovisats enhar
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När överväganden gjorts i översiktsplanhar skallen
beslutsmyndigheten sålunda inte få tillåta åkning inom
några områden sådnaandra än ihar över-angettssom
siktsplanen. innebär något områdeYtterst det inteatt

anvisas ialls kan kommun funnitkommunen haren om
inte något Åfinns lämpligtatt det område. andra

naturligtvissidan beslutsmyndighetenär inte skyldig
tillstånd iatt områdeett kommunen angettge av om

intressenmotståendestarka talar detta,emot t.ex.
naturvårdvad gäller miljö, eller sjösäkerhet.

beskrivna ordningen gäller inflytan-Den vad kommunens
inte tillämpasde skall behöva tillåtaför körningatt

inom tillfäligtmed vattenskotrar ett täv-anordnat
lingsområde.

För inventera vattenområdenatt erforderligaoch göra
inomöverväganden för översiktsplaneringenramen
viss tidskulle krävas för kommunerna. inteFör att

förlänga tidden innan reglering i linje vårtmeden
förslag ikan träda förkraft och göra möjligtatt det
att använda finns,de vattenskotrar bör besluts-som
myndigheten, samråd kommunen, anvisaefter med kunna
områden vattenskoteråkning,för även frågan inteom
har behandlats i översiktsplan. anvisatettOmen
område i översiktsplan inte läm-en senare anses vara
pligt skall beslutet tillåta åkningatt där medom
vattenskoter upphävas.

Vi förutsätter tillräckligt områdenatt ett antal för
i ivattenskotrar fall förstavart ett medsteg-

provisoriska områden anvisas inombör något årkunna-
från införadet att ett beslut regleringatt harom en
fattats.

förordade kopplingenDen till planerings-PBLsav oss
gör naturligtsystem det länsstyrelsen bliatt skulle
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äk-tillåtaattbeslutför ommyndighet svararsomden
Länsstyrel-område.vissti ettvattenskotermedning

fortlöpandePBL-systemet, enförinomför, ramensen
Härigenomplaneringsarbetet.ikommunernameddialog

vattenanvänd-ochmark-i andrasättpä somsammakan,
områ-angáendeintentionernastatligadeningsfrágor,

framförasskedetidigti ettvattenskotrarförden
till kommunen.

bästadenharinstansden somvidareärLänsstyrelsen
intressenskildatillhänsynmedför attöverblicken

användning avdärområdendeurvalet avsamordna
detattVitillåten. anserskall varavattenskotrar

översamordningskerdet enattangelägethärvid är
områdenmellangörsavvägningarsä attkommungränserna

olika kommuner.i

åkningtillåtaattlänsstyrelse ombeslutEtt av en
överkla-bör kunnaområdevissti ettvattenskotermed

regeringen.hosgas

Lagstiftning5.4.3

den ossknyta avattmöjligheternaövervägtVi har
vattenskotraranvändningen avregleringenförordade av

olägen-liknandeorsakarvattenfarkoster somandraoch
stårValetlagstiftning.befintlignågontillheter

sjötrafikförord-ochnaturvårdslagenhärvid mellan
ningen.

regleraattförmotivenatttalarnaturvårdslagenFör
övervägandehelttillvattenskotraranvändningen av

attfriluftsliv ochannatstörpå deattgrundasdel
knytningFörnaturmiljön.i enskadororsakakande

mestdetatttalar voresjötrafikförordningentill
användningenrörbestämmelser somfinnaattnaturligt
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i lagstiftning sjötra-gällervattenskotrar den somav
fiken.

Även möjligt regleringknytadet skulle attom vara en
såvälanvändningen tillvattenskotrar natur-av av

sjötrafikförordningenvårdslagen till vihar fun-som
konstruktionen innehållet init för-och dessaatt av

naturligt infattningar inte gör där föra dendet att
regleringen.föreslagnaav oss

Vi föreslår istället, i likhet med bestämmelserna om
användningenbestämmelserbruk svävare, att avav om

i sär-vattenfarkoster lämnasvattenskotrar m.fl. en
skild förordning.

regeringsformenstillförarbeten kap. lagarAv 8 om
framgår lämpligtföreskrifter det äroch andra att att

miljövård inte behö-bestämmelser för och skallnatur-
riksdagen bör utfärdasbeslutas utan kunna avva av

regeringen. regeringen göraFör skall kunna dettaatt
lämpligensådant lagstödkrävs lagstöd. tordeEtt

bemyndigandein ikunna 197588 med atttas lagen
föreskrifter trafik,meddela och kommu-transporterom

nikationer. föreskrif-bemyndigande att meddelaEtt om
tidiga-tillstånd svävaregäller bruka harter attsom

införts i denna lag.re

sådan ordning bli möjligtskulle det attGenom en
införa ienkelt kompletterande bestämmelser vatten-en

skoterförordning. tidigare framhållits börhar detSom
finnas möjlighetbl.a. allt efter behov meddelaatten

föreskrifter vilkanärmare vattenfarkostersom anger
reglering.skall omfattassom av en

sjötrafikförordningensupplysning ibör kapsom 1 §3
finnshänvisas till särskildaatt det bestämmel-st2

trafikfor vattenskotrarmed och andra vattenfar-ser
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miljösyn-fränolägenheterliknandeorsakarkoster som
punkt.

regle-tillförslagvarasammanfattasavsnittnästaI
iredovisas av-författningstexttillFörslagring.

snitt 5.6.

regleringtillförslagSammanfattning av5.5

förordatutredningen harregleringtill somförslagDe
sammanfattningsvisinnebärövervägandensinai

vattenskotraranvändning -avbestämmelser omatt-
liknandeorsakarvattenfarkoster, somandraoch

sär-iinförsmiljösynpunkt enfrån -olägenheter
vattenskoterförordning,skild

Naturvårds-samråd medefterSjöfartsverket,att-
vattenfar-vilkaföreskriftermeddela omfárverket,

regleringen,omfattasskall avkoster som

medkörningattbeslutafår omlänsstyrelsenatt-
angivnasärskiltvissainomfår skevattenskoter

vattenområden,

skallvattenskotraranvändningdärområden avatt- vattenområdenvissainomupplåtasfårintetillåtas
till denhänsynmedbetydelsesärskildär avsom

naturvärden,miljön ellermarina

samråda med kommunen omskalllänsstyrelsenatt-
i ettvattenskotermedåkningtillåtaattbeslut

istrida motfårintebeslutetattområde ochvisst
övervägandengjorda omöversiktsplankommunens

vattenskoterákning,
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fårdet tillstånd användaatt att vattenskoterges-
utanför särskilt tillåtna områden finnsdetom
särskilda skäl,

länsstyrelsens fåatt beslut skall överklagas hos-
regeringen.
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Författningsförslag5.6

vihar upp-övervägandenaredovisadedegrundvalPå av
författningsförslag.följanderättat

bemyn-med197588i lagenändringLag om5.6.1
trafik,föreskrifter ommeddelaattdigande

kommunikationer.ochtransporter

bemyndig-medlageni §1detföreskrivs attHärigenom
trafik,föreskrifter ommeddelaatt197588ande

införas nyskall enkommunikationerochtransporter
lydelse.följande14,punkt, av

lydelseFöreslagenlydelseGällande

användning av14.
ochvattenskoter

vattenfarkostannan
liknandeorsakarsom
frånolägenheter

miljösynpunkt.

denkraftiträderlagDenna
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sjötrafik-Förordning ändring iom
förordningen 1986300

Härigenom föreskrivs i fråga sjötrafikförordningenom
1986300 att kap angiven1 skall ha nedan3 § 2 st
lydelse.

Gällande lydelse Föreslagen lydelse
3 § 2 st

finns särskildaDet finns särskildaDet
bestämmelser sjö- bestämmelser sjö-om om
trafik i hamnar, trafik i hamnar,
kanaler särskildaoch särskildakanaler och

för trafikfarleder, trafikfarleder, för
militäramed fartyg, militäramed fartyg,

i konvojfartyg och i konvojfartyg och
sjöflygplan, för sjö- sjöflygplan, för sjö-
trafiken i närheten trafiken i närheten

sådana fartyg sådana fartygav av
sjöflygplaneller och sjöflygplan,eller

för trafik med för trafik med
svävare. svävare föroch

användning vatten-av
skoter oep annan
vattenfarkggt som

liknandeorsakar
frånolägenheter

miljösynpunkt.

förordningDenna träder i kraft den
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xxxxzooooVattenskoterförordning5.6.3

följande.föreskriverRegeringen

bestämmelserInledande

föreskrifterinnehåller omförordningDenna§1
också andragällaskallFöreskrifternavattenskotrar.

frånolägenheterliknandeorsakarvattenfarkoster som
miljösynpunkt.

planandemotordrivenförståsvattenskoter enMed52
sitterstår ellerantingenförarenvattenfarkost som

på.

ochvattenskotrarvilkafastställerSjöfartsverket§3
i dennabestämmelsernavattenfarkostervilka andra som
Natur-medsamråd skall skeomfatta.skallförordning

vårdsverket.

särskiltinom ettfår användasvattenskoterEn§4
ilänsstyrelsenvattenområde beslutefter avangivet

samråd skallområdet finns.huvuddelendärländet av
berörd kommun.medske

upplåtasfår inteiVattenområde §45 5 avsessom
i kommu-övervägandengjordastrider motdet1. om

elleröversiktsplan,nens
inomskärgårdsområden samtsådana kust-ochinom2.

ärdäravdelareller somvattendragsådana sjöar och
miljönmarinatill denhänsynmedvärdefullasärskilt

naturvården.eller

tillstånd vatten-användafår attLänsstyrelsen§ ge6
i detområde 54utanför omavsesskoter som

särskilda skäl.föreligger
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tillståndFör får länsstyrelsen ta avgiftut enligt
taxa.

återkallas7 § Beslut skall
1. enligtett angivetom 3 § område står i strid med
gjorda överväganden i upprättad översikts-en senare
plan,
2. det förekommer sådanaom missförhållanden att fort-
satt vattenskoteråkning inte är lämplig,

något3. behov inteom längre föreligger, eller
något4. annat särskiltom skäl föreligger.

8 § Beslut skall förenas med de föreskrifter som
behövs för att motverka olägenheter vattenskoter-av
åkningen.

Trafikföreskrifter

9 § Den framförsom vattenskoteren skall anpassa
färdväg, hastighet och färdsätt i såövrigt att
människor djuroch inte störs i såonödan och att

påskador naturen undviks.

10 För§ vattenskoter framförs gäller sjölagensom
198135 sjötrafikförordningens.1, 1986300 och
andra meddelade sjötrafikföreskrifter.

Ansvarsbestämmelser m.m.

Till11 § böter skall den dömas
1. användersom vattenskoteren utanför angivet

område enligt 3 § eller utan tillståndatt har medde-
lats med stöd 5 §, ellerav

2. bryter mot föreskriftsom har meddelatssom med
stöd 7 §.av
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paragrafenligt dennainte ut omdömsStraff
sjölagen 1x9135istraffmedbelagdgärningen är

naturvårdslagen 1964822.ellers.1

förordningenligt dennaföreskriftellerBeslut§12
besvär.regeringenfår hosöverklagas genom

i denkraftförordning träderDenna



Bilaga 1
@

Kommittédirektiv gg
w

Dir. 199178

Åtgärder buller fjällomrâdenimot skärgårdaroch
m.m.

Dir. 199178

Beslut vid regeringssammanträde1991-08-29

Chefen för miljödepartementet, statsrådet Dahl anför.

Mitt förslag

föreslårJag särskildatt utredare tillkallas för leden i regering-att, ettsom
arbete med samlad aktionsplan buller, belysaens möjligheternaen mot till
konsekvensernaoch restriktioner bullrande aktiviteter i landetsmot fjäll-av

områden och skärgårdar. Utredaren bör studera inom vilka delar områ-av
lågdena bullernivå är särskilt angelägenen lämna förslag till åtgärder.samt

Grunden för uppdraget

l regeringenpropositionen 19909190 En god livsmiljö redovisar sina
ställningstaganden åtgärdervad gäller för begränsning bullerstörningarnaav
i samhället 155-s. 157. En alltmer omfattande användning flygplan, he-av
likoptrar och terrângfordon i fjällområdena ökat antal motorfarkos-samtett

i skärgärdsområdenater har medfört bullerproblem områdeni där tystnaden
borde viktig kvalitet. l propositionen redovisar regeringenvara sin avsikten

utreda möjligheterna tillatt och konsekvenserna restriktioner bull-motav
rande aktiviteter fjällomrâdenai och i skärgârdsområdena lämna för-samt
slag åtgärder.till Regeringensintentioner har i dennadel vunnit riksdagens
gillande samtidigt riksdagen har begärt samladaktionsplansom att moten
buller skall utarbetas JoU30 134, rskr. 338.s.



Varför behövsutredningen

För de flesta människor finns behov upplevaett att tystnad utomhusav
eller i fall frånfrihetvart störande ljud alstrade människorsverksamhet.av
Tillgång till områden lågmed bullernivå viktigtär inte minst för dem som
hemma och i arbetet samhällsbuller. l god livsmiljö ingåomges börav en
möjligheter för människor finna rekreation i miljöeratt störandebuller.utan
Till deområden lågdär bullernivå bedömssärskilt värdefull våraen hör fjäll-
och skärgårdsområden.

l skärgårdarna och i fjällvärlden har områdende sällan förutsättssom
buller successivtminskat. Användningen flyg i sambandmed turism ochav

näringsutövning har ökat under år.annan Helikopter- och andra flyg-senare
itransporter samband skidåkningmed och rekreation har blivit alltannan

vanligare. Snöskotertrafiken i fjällområdena har ökat kraftigt i omfattning.
Motorbåts- och vattenskotertrafik i skärgårdarna och i sjöar och vattendrag
är andra exempel störningar i områden där frihet från buller har bety-stor
delse för naturupplevelsen och rckreationsvärdet. Trafiken påverkar även
växter och djurliv.

Uppdraget

Utredaren bör efter samrådmedberörda länsstyrelseroch kommuner stu-
dera inom vilka delar fjäll- skärgårdsområdenaoch låg bullernivåav ären
särskilt angelägen. Bullerproblemcn i anslutning till turistorter bör upp-
märksammas.

De huvudsakligabullerkällorna bör identifieras och relateras till de olika
områdenaså lämpliga åtgärderatt kan föreslås. Redovisningenbör ävenom-fatta andra olägenheter föranleds den störande verksamhetensom såsomav

vibrationer, svallvågoravgaser, risker för ökad tillgänglighetsamt till särskilt
känsliga och skyddsvärdaområden.

Bullerfrågan i fjäll- skärgårdsområdcnoch berör mångaolika samhällsin-
måstetrcssen vägas varandra, bl.a.som naturvärden,mot det rörliga frilufts-

livet och turismen, fritidsboendct, den lokala befolkningen, försvaret, jord-
och skogsbruket det övriga näringslivet.samt Att minimera bullret områ-i
den där miljöns isärart möjliga nrånstörsta bör bevarasär angelägenen upp-gift vad gäller både skärgårdar.fjäll och Formerna för styrning och be-en
gränsning bl.a. de motordrivna nöjes- och fritidsaktiviteternaav bör övervä-

En utgångspunktbörgas. nödvändigatt nytlolrafikvara accepterassamt att
den bofasta befolkningens transporlbehov tillgodoses.

Förslag åtgärdertill eller hnntllingslinjer hör bl.a. omfatta följande.
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Teknikulveckling-
Dämpning vid källan har grundläggandebetydelseför bullerbekämpning.

När det motorbåtar,gäller Snöskotraroch terrängfordon bör möjligheterna
belysas införa krav begränsarbullret.att som

Möjligheter begränsabuller från motordrivnaatt redskap och arbetsfor-
don torde ñnnas. l vissa EG-länder finns gränsvärdenfastställda fört.ex.

frånbuller motorgräsklippare och andra redskap.Frågan för bul-om normer
lerkällor orsakar störningar i rekreationsmiljöer bör ochövervägas relasom

till motsvarande inom EGteras och EFTA.normer

Kommunal planering m.m.-
Genom förutseendefysisk planering månkan kommunen viss påverkaien

bullerutbrcdningen, både i anslutning till områdentätbebyggda i skärgårdar
och fjällvärld områdenoch opåverkadei är exploatering.som av

En metod begränsabullerstömingar i känsligaochskyddsvärdamiljöeratt
tillåtaär bullrande verksamheter endast iatt särskilt områdenavgränsade

stråk.och Det bör utredas hur denna metod har fungerat och hur den kan
utvecklas och åtgärder.samordnasmed andra

Kunskaper områdenstörningsfria kan viktigt underlagför denettom vara
kommunala planeringen skärgårdari och fjällområdcn. Områden lågdär en
bullernivå särskilt angelägenär kan i den kommunala översikts-avgränsas

övervägandenplanen. i översiktsplanen utgångspunktkan tjäna försom
översyn kommunala ordningsstadgor och för de myndigheter beslu-av som

snöskoterleder och hastighetsbegränsningtar t.ex. sjötrañk. Deförom om
ocksåkan tjäna information till allmänheten.som

Utredaren samrådbör efter med berörda kommuner och länsstyrelserbe-
lysa lämpliga metoder och förfaringssätt beträffande användning över-av
siktliga slåplaner för bullcrnivåer.vakt områdenoch lågautöka medatt om

Reglering-
l känsliga och naturområdenskyddsvärda nyttjandetkan flygplan, mo-av

torbåtar, snöskotrar, vattenskotrar och andra bullrande redskap begränsas
föreskrifter naturvårdslagenmed stöd 1964822, NVL.genom av

Utredaren bör samrådefter med berörda länsstyrelser och kommuner
områdenöverväga i dag utvidgasskyddade behöverär enligt NVLom som

eller kompletteras.
Utnyttjandet ocksåbullrande fordon reglerasoch redskap kanav

med stöd bl.a. miljöskyddslagen 1969387, terrängkörningslagenav
l975zl3l3, luftfartslagen 1957297, ochsjötrafikförordningen 1986300



föreskrifter.lokala
befint-hjalpmedfinnsmöjlighetervilka attbelysa avbörUtredaren som

inom visstverksamhetbullrandebegränsaandraoch sättlagstiftninglig
område.

på-naturvårdsverketsfrånslutsatsernabeaktasbörsammanhangl detta
fjällområdena skallilufttrafikenregleringhurutredninggående avenom

gälla.landningsförbud börområdenvilkaoch inomutformas som
restriktioner,generellafråganriksperspektiv, re-skall, iVidare ett om

användnings-vissaförellerregionervissainomanvändningstriktioner mot
utredas.vattenskotrarmedtrafikförbegränsningarområden eller andra

vad galleråtagandeninternationellaSverigesbeaktassärskiltHärvid skall
handel

förmed förtur göravattenskotrar attfråganbehandlaUtredaren bör om
1992.frågan föreställning iregeringenmöjligt för sommarenatt tadet

bullretminskaåtgärder i syfteföreslå andra attkunnabörUtredaren även
rekreationsvär-områden medskärgårdsområden andra storafjäll- och samti

den.

arbetsformerTidsplan, m.m.
naturvårds-samråd med bl.a.efter statensgenomförasUppdraget skall

Sverigesöverbefälhavaren,luftfartsverket,Sjöfartsverket,boverket,verk,
länsstyrelser.ocharbetarskyddsstyrelsentrafiksäkerhetsverket,turistråd,

berörda in-förföreträdareöverläggningar hållas kommunermedbör samt
författningsändringarOmbransehintressen.ochtresseorganisationer anses

lämnas.härombehövliga bör förslag
åtgärderochförslagaspektersamhällsekonomiskaSåväl företags- avsom

finansiering.föreslagenliksomskall redovisas,
med1992decemberdenregeringen ltillredovisasUppdraget skall senast

frågandet gäller1992 vatten-den 1 närdelredovisning omsenast marsen
skotrar.

ochkommittéer sär-samtligatilldirektivregeringensgällerFör arbetet
19845 ochdir.inriktningutredningsförslagensangåendeskilda utredare

dir. 198843.utredningsverksamheteniEG-aspekter

Hemställan

regeringen be-hemställerjagjag har anförthänvisning vad attMed till nu
miljödepartementetmyndigar chefen för

kommittéförordningenomfattadsärskild utredaretillkallaatt aven -
fjällområden ochåtgärder buller iutreda1976119 med uppgift motatt-
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skärgårdar m.m.,
biträdeoch utre-sekreterare annatsakkunniga,besluta experter,att om

daren.
skall belastakostnadernabeslutarregeringen atthemställcrjagVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnsfjortonde m.m.

Beslut
bifallerochövervägandenförcdragandenstillsigansluterRegeringen

hemstiillan.hennes
Miljödepartementet





Bilaga 2

Bildbilaga

Olika någravattenskotrar liknandetyper samtav
farkoster.
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vattenstråledriven farkostEn Jets.k. mate, en
med spak.manövreras ensom

farnkest kalladä motorv M-craftI denna utan
drivkälla.vattenskoterJanstgör somen
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båtLiten vanligt längdslag 2,7 m med starkav
motor.

BRA FLYT GRUNDAI VATTEN

DW

Framko et
Har du någon gång kön i så känner du till de begränsningargrunt vatten

utombordare kan ha.som en
Jet Drive på unik lösning på pmblanel.är namnet en
Med djupgåendeplanande båt blir inte 15 Vid vanligastedeänen mer cm.strandhuggen intebehöver du lyfta motorn vattnet.ens ur
Säkerhet

IngaAlla rörliga delar ligger skyddade. roterande propellerblad.

Denna bild visar kringapplicerasett aggregat, som
båtenutombordsmotor. Den propellerdrivnaen

vattenstråledriven båt.omvandlas därmed till en
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Statens offentliga utredningar 1992

Kronologisk förteckning
Frihet Grundutbildningais 37.Psykiatrin levnadsförhlllanden,kompetens. ochdesspatienteransvar- - -villkori högskolanU. vlrtleminnehllloch S.utveckling.
Regler U.förrisker.Enseminarium varmtvi sammans skolor.Bidrag elevavgilla.ochom

39.Begrwpettillåter föroreningarinne M. arbasskada.ln ute.mer
Psykiskt Risk- FI.stördasituationi kommunerna 40. ochskaddrantaing verksamhet.i statlig

probleminvmtering socialtjlnstms 4l.Ang|mdevattarakolnr.M.-ar ur
paspektiv.

4.PsykiatriniNonlai jämförandeperspektiv.S.-ett
Koncessionförl|mingar. Fi.
Ny mavlrdesskauelag.

Motiv.Del- Författningen Del Fi.ochbilagor.-Kompetensutveckling nationenstrategi.A.m-
Fastighetstaxering Bostadsrätter.Fi.mm. -Romanioch C.rm i kyrkan.

10.171 bolagförnmdradioslndningar.Ku.nytt
ll. Fastighetsskah.Fi.
12.Konstnärlighögskoleutbildning.U.
13.Bundnaaktier.Ju.
14.Mindrekadmiumihandelsgödsel.Jo.
15.Ledningochledarskapi högskolannagra-perspektivochmöjlighetenU.
16.Kroppaenerdöden.S.
17.Densistaundersökningenobduktioneni a-psykologisktpaspektiv.S.
18.Tvlngavlnii socialtjänsten ochinndilll.ansvar-19.Llngtidsuuedningeai1992.FL
20.Statenshundskola. frånombildning myndighettill

aktiebolag.
21.Boendestödtill pensionlrer.
22.EE.S-anpassningkreditupplysningslagenJu.av
23.Konuollfrlgori mlldaiorüeringen Fi.m.m.
2A.Avregleradbostadsmarknad.Fi.
25.Uivlrdaing törsökxvaksamheten S-lrigmedav

yrkesinriktadutbildningi gymnasieskolanU.
26.kattentill folkpensionkvalifikatiomreglui-intanationellabrhlllandm.

Årsarbetstid.27. A.
28.Kartllggning kuinospel enligtinternationellaav -Fi.regler.
29.Smittskyddsinstitutet förSverigeorganisationny-smittskyddsfunktioner.nationella
30.Krediüorslkring NlgraaktuellaproblemFi.-3l.LagstiRning mellitslnmingarom av

TV-programKu
32.NyaInlandsbanan.K.
33.Kasinospelsvexksamheti folkrorelsemastjlnst C.
34.Fastigheisdatuystqnetsdatorstrukhrr.M.
35.Kart-ochmlmingsuihildningar skolforma.M.i nya
36.RadioochTV i Ku.ett.



Statens offentliga utredningar 1992

Systematisk förteckning

Justitiedepartementet Jordbruksdepartementet
Bundnaaktier.[13] Mindrekadmitnni handelsgöthel.[14]
EES-anpassningkreditupplysningslagen.[22]av Kulturdepartementet
Socialdepartementet Ett bolagförnmdndioslndningar.[10]nytt
Psykisktstördassituationi kommunerna lagstiftning satellitslndningarTV [31]om av -program

probleminventeringsocialtjänstensperspektiv.[3] RadioochTV i [36]ett-en ur
Psykiatrini Norden jämförande [4]perspektiv.ett- ArbetsmarknadsdepartementetKroppenefterdöden.[16]
Densistaundersökningenobduktioneni ett Kompetensutveckling onell strategi.[7]en- -psykologiskt Annacarinperspektiv.[17] [27]
IWngsvArdi socialtjänsten ochinnehåll.[18]ansvar- CivildepartementetStatenshundskola.ombildningfrånmyndighettill
aktiebolag.[20] Ekonomioch i kyrkan[9]rättBostadsstödtill pensionärer.[21] Kasinospelsverksamheti folkrñrelsernastjänst [33]
Rättentill folkpensionkvalifkationsregleri-internationella Miljö-törhállanden.[26] och naturresursdepartementet
Smittskyddsinstitutet organisationförSverigesny- Reglerförrisker.Ettseminarium varförvi tillåteromnationellasmittskyddsftmktioner.[29] föroreningarinne [2]änute.merPsykiatrinochdesspatienter levnadsförhållanden,- Fastighetsdatasystemetsdatolstrukttlr.[34]vårdensinnehåll [37]ochutveckling. Kart-ochmätningsuwildningari skolformer.[35]nyaBegreppetarbetsskada.[39] Angåendevattenskotrar.[41]
Kommunikationsdepartementet
NyaInlandsbanan.[32]
Finansdepartementet
Koncessionförtörslkringssammanslumingar.[5]
Ny mervârdesskattelag.

Motiv.Del- Författningstextochbilagor.Del [6]-Fastighetstaxering Bostadsrätter.[8]m.m.-Fastighetsskatt.
ungtidsutredningen1992.[19]
Kontrollfrágori mlldatoriseringen [23]nLnL
Avregleradbostadsmarknad.[24]
Kartläggning kasinospelenligtinternationellaav -regler.[28]
KreditförsákringNågraaktuellaproblem.[30]-Risk-ochskadehantering verksamheti statlig [40]
Utbildningsdepartementet
Frihet kompetens.Grundutbildningensvillkoransvar- -i högskolan.[l]
Konstnärlighögskoleutbildning.[12]
Ledning ledarskapoch i någrahögskolan perspektiv-ochmöjligheter.[15]
Utvärdering försöksverksamhetenmed15-årigav
yrkesinriktadtnbildningi gymnasieskolan[25]
Friståendeskolor.Bidragochelevavgitter.[38]
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