13742/70
Ö

ag;

Statens
WW

W

offentliga

utredningar

1996:170

Kommunikationsdepartementet

Fritidsbâten

och

Samhället

slutbetänkande

av

kostnadsansvar
Stockholm

inredningen

m.m.
1996

om fritidsbåtstrafikens

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningarav SOU och Ds
svarar
Fritzes, Offentliga Publikationer,
uppdrag av Regeringskanslietstörvaltningskontor.
Beställningsadress: Fritzes kundtjänst
106 47 Stockholm
Orderfax: 08-690 91 91
Ordertel: 08-690 91 90

Svarapå remiss. Hur och Varför. Statsrådsberedningen,1993.
- En liten broschyr som underlättar arbetetför den som skall svara pâ remiss.
Broschyren kan beställashos:
Regeringskanslietsförvaltningskontor
Distributionscentralen
103 33 Stockholm
Fax: 08-405 10 lO
Telefon: 08-405 10 25

NORSTEDTS TRYCKERI AB
Stockholm 1996

ISBN 91-38-20432-0
ISSN 0375-25OX

SOU 1996: l 70

Statsrådet

Till

och

för

Chefen

Kommunikationsdepartementet

beslut

Genom

den

26

oktober

Kommunikationsdepartementet
med

att utreda
Med stöd av bemyndigandet
Torkel
generaldirektören

uppdrag

30 januari

1996

bemyndigade

förordnades

förordnades

särskild
utredare.
som
Petter Classon
rättssakkunnig

Stockholm

som expert
överlämnar
härmed

Torkel

arbete är därmed

den 2 december

Sölve

Den
vid

till utredningen.
betänkandet

Samhället.

Utredningens

regeringen

utredare
en särskild
kostnadsansvar
m.m.
den 12 december
1995

Sölve

Finansdepartementet
Utredningen

1995

att tillkalla
fritidsbåtstrañkens

1996

avslutat.

Fritidsbâten

och

1
SOU 1996:170

Innehåll

5

Innehåll

l Sammanfattning

9

1.1 Båtskatt/bâtavgift
1.2 Miljörestriktioner
1.3 Obligatoriskt
1.4 Obligatorisk
1.5 Organisation

organisationerna
2 Inledning,

...................................................................

12
...................................................................
..
båtregister
..12
.........................................................
ansvarsförsäkring
..l3
..............................................
och samarbete mellan staten och fritidsbåts...........................................................................

2.2 Bakgrund
3 Samhällets

...............................................................................
................................................................................
intäkter

..

13
15

uppdraget

2.1 Direktiven

..11

och

kostnader

beträffande

..l5
..l6

fritidsbåts19

sektorn
3.1 Allmänt

..19
...............................................................
kostnader
..20
.............................................
..22
3.3 Statens kostnadsbelastning
.....................................................
kostnader
..22
3.3.1 Sjöfartsverkets
................................................
kostnader
3.3.2 Kustbevakningens
..27
..........................................
..27
3.3.3 Sjöpolisens kostnader
.....................................................
..28
3.3.4 Statliga bidrag till båtlivet och båtsporten
......................
intäkter och kostnader
för båttu3.3.5 Summa samhälleliga

3.2 Lokala

rismen
4 Båtlivet

och intäkter

och regionala

......................................................................................

och miljön

,.29
31

från fritidsbåtar.
..31
om miljöpåverkan
..........................
..31
4.1.1 Motorpåverkan
................................................................
..33
4.1.2 Påverkan från båtskrovet och dess utrustning
................

4.1 Allmänt

6 Innehåll

SOU 1996: 170

4.2 Tekniska
verkan

möjligheter

från fritidsbåtarna

4.2.1 Motoråtgärder

att eliminera

den negativa

miljöpå-

.............................................................

.................................................................
4.2.2 Avfallsbegränsning
och fartbegränsning
........................
4.2.3 Alternativ
till giftiga bottenfárger
...................................
4.2.4 Bränsleåtgärder
...............................................................
4.3 Internationella
åtgärder och tidsaspekter
...............................
4.3.1 Allmänt
...........................................................................
4.3.2 Motorer
...........................................................................
4.3.3 Båtar
................................................................................
4.4 I Sverige beslutade eller föreslagna miljöåtgärder
for fritidsbåtssektom
....................................................................................
4.4.1 Motorer
...........................................................................
4.4.2 Vidareutveckling
för bensin
av miljöklassystemet
.........
5 Behov

och eventuell

utformning

av båtregister

..35
..35
..36
..36
..37
..37
..37
..38
..38
..39
..39
..40

för fritids-

båtar

..43
..............................................................................................
5.1 Bakgrund
..43
................................................................................
5.2 Behov av fritidsbåtsregister,
identifikation
och åtkomstbehov
..44
................................................................................................
5.2.1 Samhällelig
planeringsverksamhet
med avseende på fritidsbâtsverksamheten
5.2.2 Sjöräddning
5.2.3 Återfmnande
5.2.4 Avgiftsuppbörd

...............................................................
och övervakning
.........................................
av försvunna båtar
....................................

5.2.5 Miljöuppföljning
5.2.6 Övrigt

...............................................................
.............................................................

..45
..45
..45
..46
..46
..46

..............................................................................
Åtkomstbehov
och registeruppgifter.
..47
.......................
5.4 Utnyttjande
och erfarenheter
fritidsbåtsregistret
1988-92
av
1992-96
samt Stöldskyddsregistret
..48
..............................................
5.4.1 Fritidsbåtsregistret
1988-92
..48
............................................
5.4.2 Svenska Stöldskyddsforeningens
frivilliga
register
..49
........
5.5 Internationella
erfarenheter
..5O
....................................................
5.3 Register

Innehåll

SOU 1996: 170

6

till

Bakgrund

försäkring

och

behov

av

en

obligatorisk

ansvars-

för fritidsbåtar

53
och dess omfattning

6.1 Båtansvarsförsäkring
6.2 Internationella

krav

båtansvarsförsäkring

.............................

ansvarsförsäkring
av obligatorisk
från båtansvarsförsäkringar
6.4 Erfarenheterna

7 Behov

av och möjlig

8 Analys

och förslag

utformning
till

av båtskatt

..53

..54
.........................
i Sverige
..54
.........
i Sverige
..55
............

6.3 Förekomst

eller

båtavgift.....57

åtgärder

59

8.1 Allmänt

..59

8.2 Intäkter

..60

...................................................................................
och kostnader för samhället
......................................
miljöbelastning
8.3 Fritidsbåtarnas
..............................................
från fritidsbåtar
8.3.1 Avgasutsläpp
.........................................
från fritidsbåtar
8.3.2 Bullerbelastning
....................................
från metallbaserade
bottenfárger
8.3.3 Utsöndring
.................
från fritidsbåtar
8.3.4 Toalettutsläpp
........................................
8.3.5 Erosion av stränder i trånga farleder p.g.a. vågbildning
från fritidsbåtar
........................................................................
8.4 Registrering
av fritidsbåtar .....................................................
för fritidsbåtar.
Förarintyg.
8.5 Obligatorisk
ansvarsförsäkring
och samarbete

8.6 Organisation

organisationerna
9

7

mellan

staten

..66
..66
..67
..67
..68
....70

och fritidsbåts-

...........................................................................

Övriga frågor

..63
.64

..71
75

Bilagor
1

Kommittédirektiv

2

Kommunal

..77
...................................................................
erfarenhet av fritidsbåtsverksamhet.
..83
...................
1996
..117
anslagsäskande
3 Sjöfartsverkets
...................................
..l31
1988
fritidsbåtsregister
Specifikation
4
av Sjöfartsverkets
.....
Stöldskyddsföreningens
frivilliga
5 Specifikation
av
1996
..141
båtregister
..........................................................................
6 Användare
Stöldskyddsföreningens
fritidsbåtsregister
av
..l43
1995
............................................................................................
145
7 Norska fritidsbåtsregler
........................................................
..
..l47
8 Finska fritidsbåtsregler
.........................................................

8 Innehåll

9

SOU 1996: l 70

EU:s frititidsbåtsdirektiv.

10 F örsäkringsbolagens
fritidsbåtar

.....................................................
erfarenheter
av ansvarsförsäkring

..161
för

185
..................................................................................
..
yttranden om avgifter för skoter och ñSkCVåfd
191
........... ..
12 Proposition
1986/87 beträffande
lag om fritidsbåtsregister...
195
11 RRV

och Samhället

Fritidsbåten

SOU 1996: 170

9

Sammanfattning

1

är en av våra största fritidsaktismåbåtar och kanoter m m beräknas till
fritidsbåtar,
Mer än 200.000 av dessa båtar är av en storlek som
i Sverige

Fritidsbåtsverksamheten
Antalet

viteter.

över en miljon.
gör att de kan utnyttjas
150.000 båtar är byggda

Ytterligare

övernattning.

för

100.000

och utrustade så att de kan användas
Dessutom utnyttjas även mindre motor-

längre förflyttningar.
segelförsedda båtar for fiske

och dagsbesök

för

och

på öarna i de svenska
svenskar aktivt deltar

att 1-2 millioner
de
Genom att båtlivet också i hög grad är organiserati båtlivet.
250.000
cirka
har tillsammans
tre största båtorganisationema
betrakta
fritidsbåtsverksamheten
att
medlemmar
som folkrö- är
relse.
bedrivs till stor del i områden av glesbygdskarakBåtturismen
Detta

skärgårdama.

den svenska

tär längs

både till

bidrag

innebär

bygdskommuner.

kusten

ekonomi

samt

sjöarna. Den ger
i ett stort antal glesutveckling
ytterligare
av

i de större

och sysselsättning

Underlag

finns

för

båtturismen.
Fritidsbåtsverksamheten
statens
moms
denheter

för

storleksordningen
der

fritidsbåtama,
1,3 miljarder

fritidsbåtssektom

för

kostnader
vice

för fritidsbåtsleder,

naturhamnar.
Totalt

i betydande
finanser.

Via

till
grad ekonomiskt
skatt på båtbränsle,

och fömösamt på hamnavgifter
i
1995
under
erhöll
staten
kronor. Samhällets direkta kostna-

Sjöfartsverkets

till
sig främst
härrör
säkerhetsinformation,

väderleksser-

i
renhållning
samt regionala
statliga
bâtorganisationer
får ett flertal
Dessutom
kronor per
bidrar samhället med cirka 45 millioner

och sjöräddning

bidrag.

bidrar

och även kommunernas
båtar och båtprodukter

kostnader

för
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den direkta

fritidsbåtsturismen.
Fritidsbåtsverksamheten
ger
väsentligt
nettobidrag till staten.
ett
Fritidsbåtsverksamheten
är samtidigt en av de källor som bidrar
till miljöförstömingen
våra
skärgårdar, kuster och insjöar. Även
av
miljöbelastningen
i
flertalet
fall är liten i förhållande
om
till andra
källor, är den riktad mot känsliga kust- och sjöområden
under en
för naturen känslig del av året.
sålunda

Det är framför allt fem miljöbelastande
das till fritidsbåtama:

a

avgasutsläpp
noxid,

med

från främst

b

bullerstömingar

c

utsöndring

höga

halter

faktorer

som kan härle-

kolväten

av

och

kolmo-

tvåtaktsmotorer.
från framför

allt högvarviga

motorer.

från metallbaserade

av "gifter"

bottenfärger

av

antiufoulingtyp.

d

toalettutsläpp

från

fritidsbåtar

vid

koncentration

farleder

på grund

avbåtar

trångavattenområden.
erosion

e

av stränder i trånga
ning och propellerströmmar.

Miljöstörande
färger

avgasutsläpp,

är generella

åtgärder.

Här

det

är även

Toalettutsläpp
främst

problem

och

och utsöndring

måste

som
internationella

vågerosion

i trånga farleder

buller

lösas

med

av vågbildfrån botten-

övergripande

samarbetet

är i första

hand

väsentligt.

lokala

vattenutrymmen.
Behovet av registrering
och märkning
av fritidsbåtama
ett flertal områden. De redovisade mest angelägna behoven
1

underlag

för

problem

och begränsade

övervakning

och snabb

dataåtkomst

gäller
är:
i sam-

band med sjöräddning.
2

hjälp till
underlag

identifiering
av försvunna
på ett regelvidrigt
sätt.
för skatt/avgiftsuppbörd

underlag

för uppföljning

framförs
3
4

Riksdagens

trafikutskott

båtar

samt båtar som

av miljöbelastning.
har angivit att en frivillig

registrering,
Stöldskyddsföreningens
regi, skulle
kunna
förutsättning
att anslutningen
är av samma
omfattning
registret. Fyra år efter
som i det tidigare obligatoriska
det tidigare statliga båtregistrets
upphörande
är antalet båtar i det
som i dag finns
under
accepteras

i

i
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antalet

11

bedömda
mer än cirka 50 procent av det
registbåtar i det tidigare obligatoriska

registret dock
registreringspliktiga

frivilliga

och Samhället

ret.
då använda

Den

registreringspliktiga
med en motorstyrka
över

definitionen

båtar

och/eller
längd
5
än
m
mer
för de båtar som i första hand
stämmer väl överens med kriteriet
Det finns därför inga skäl att ändra dessa
används för båtturism.
10kW

gränser.

ansvarsförsäkring

obligatorisk

Angående

kan konstateras

att de
redan i

250.000 till antalet,
som är omkring
Det
innehåller
försäkring
en ansvarsdel.
dag har en separat
som
endast
har
åren,
fem
ett
kan också noteras att under de senaste
där
förekommit
mindre antal personskador och ersättningsbelopp

flesta

båtarna,

större

ansvarsförsäkringen

varit

aktuell

inte har några krav på obligatorisk
Med ledning av redovisningen

utredningsdirektiven

följande

upptagna

ovanstående
resultat

punkter

beträffande

har uti
de

punkterna.

Båtskatt/båtavgift

1 1
.
Med hänsyn

bidrag

till

kommit

redningen

grannländer

samt att Sveriges
ansvarsförsäkring.

till

riktlinjerna

redan idag ger ett avsevärt nettoatt fritidsbåtama
för båtar följer
och att bränsleskatten
statskassan
att införa en
finns det inte anledning
för biltrafiken
Skulle regeringen dock anse att det
allmän båtskatt.
till

ytterligare
statsfmansiella

ytterligare medel
att ta
läget gör det nödvändigt
i
form
detta
föreslås att
görs
av en riktad
från fritidsbåtsägama,
service
bör då motsvara den generella
som båttuavgift. Avgiften
Med förutsättningen
att det är de
rismen erhåller från samhället.
cirka

300.000

båtarna

över

5 m längd och/eller
som främst utnyttjas

mer än 10kW
detta resultera i en båtavgift på 200 kronor
vändas för att finansiera erhållen service.

styrka
skulle

med en motorbåtturismen.

för

som skulle

an-
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1
Den största

släpp

och
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Milj

örestriktioner

negativa

miljöpåverkan

buller

från

från fritidsbâtarna

båtmotorerna.

När

det gäller

finns

är avgasutnya motorer
som kommer

ett lagförslag Miljödepartementet
DS 1995:59
att begränsa både avgasemissioner
och buller. Med hänsyn till att
det finns ett stort antal motorer
med avsevärd kvarvarande
livslängd, föreslås att samma begränsningar
utsläpp och buller som
skall gälla för nya motorer också införs för begagnade motorer 15
år efter begränsningamas
införande
för nya motorer.
Därutöver
konstateras
bränsleskatten
att den höjning
föreslås
av
som
av
kommunikationskommittén
dessutom, om den genomförs,
kommer
att få verkan på båtmotorer.
När

det gäller

begränsning

från kopparbaseav miljöpåverkan
att ett nät av bâttvättanläggningar
successivt byggs upp längs kusten under
baserat
en 5-årsperiod
avgifter.
Därefter förslås förbudet mot användande
av metallbaserade
bottenfärger
utsträckas
till
hela
Östersjökusten. För
rade "giftbottenfärger"

västkusten
tills

bedöms

dess biologiskt
På

föreslås

kopparbaserade
verkande

bottenfärger

bottenfärger

behöva

användas

tagits fram.

motsvarande

sätt föreslås
för
att mottagningsstationer
till
marinor
ut i anslutning
och
större
gästhamnar
t.ex Göta kanal. För
samt längre trånga farledsavsnitt
båtar
föreslås
fast
toalett
endast
får
att
byggas
nya
om avfallstank
med utpumpning
över däck installeras.
finns intaget i
toalettafall

EU:s

fritidsbåtsdirektiv.

ningsstationer
systematisering
gränsningar
lokala

1.3
Inför

byggas

Både

för toalettavfall

beträffande

av åtgärdsplaner.
föreslås
regeringen

begränsningar

som tidigare

Obligatoriskt

båttvättar

har Sjöfartsverket
Vad

slutligen

tagit

och mottaginitiativ
till

beträffar

fartbe-

påskynda
den genomgång
begärts från länsstyrelserna.

av

båtregister

avvecklingen
fritidsbåtsregistret
av det tidigare obligatoriska
i
remissinstanser
samtliga
stort
sett
var
överens om värdet av ett
heltäckande
båtregister för i första hand de större och motorstar-
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har visat att det inte varit möjligt att
register. Ny inforrnamed
ett frivilligt
nå samma anslutningsandel
och behov
miljöpåverkan
fritidsbåtarnas
tion, främst beträffande
Erfarenheterna

kare båtarna.

också behovet av
förstärker
av denna påverkan,
Registret föreslås skötas av en ansvarig instans, SjöKostnaden för
med användande av modern datateknik.

av uppföljning

registrering.
fartsverket,

uppbyggnaden
av ett nytt obligatoriskt
inrymmas under punkt 1.1, föreslagen båtavgift.

inklusive

registreringen
register

bedöms

Med

hänsyn

den stora omfattningen
begränsade omfattningen

till

och den mycket
inte

ansvarsförsäkring

Obligatorisk

1.4

något

obligatorisk

krav

bör dock följa frågan

försäkringar
av frivilliga
föreslås
"ansvarsfall",
av

Sjöfartsverket
och
med försäkringsbolagen

ansvarsförsäkring.

i nära samarbete

båtorganisationema.

anisation och samarbetemellan

Or

1.5

sta

en

och fr1t1dsbatsorganisationerna

får en god insyn och aktiv
miljö, registerverksamhet,
möjlighet
att påverka avgiftsbelagd
föreslås stå för såväl
Sjöfartsverket
och ansvarsfrågor.
hantering
samt vara
hantering
administration
av båtregistret
av avgifterna,
redovisade
övriga
i
sammanhållande
gentemot båtorganisationema

Det är angeläget

frågor.

att båtorganisationema

Samarbetet

betsorganen,

föreslås

Båtlivsnämnden

bedrivas
och

via

de existerande

Sjösäkerhetsrådet

samarsom

eventuellt
bör slås ihop. Specificering av detta samarbete bör göras
eller arbetsordning.
i Sjöfartsverkets instruktion
och rutinsättas
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15

uppdraget

Inledning,

2

och Samhället

Direktiven

1

Regeringen bemyndigade, genom beslut den 26 oktober 1995, cheatt tillkalla
en särskild
fen för kommunikationsdepartementet
fritidsbåtstrafikens
med uppdrag att utreda frågor om
utredare
sammanfattningsvis
lämnades
kostnadsansvar
m m. Utredaren
direktiv.
följande
skall
Utredaren
orsakar samhället
belysa vilka kostnader fritidsbåtstrafiken
skall betalas. Såväl
hur dessa kostnader
samt överväga
skall
aspekter
samhällsekonomiska
företagssom
redovisas.
innebär
överväga om de fördelar som ett fritidsbåtsregister
motiverar
att ett
från sjösäkerhet- och ordningssynpunkt
Därvid skall även beâterinförs.
statligt fritidsbåtsregister
handlas

de fördelar

från miljösynpunkt

har
som ett statligt fritidsbåtsregister
uppföljoch
införande
vid
exempelvis

på båtmotorer eller fritidsbåtar.
ning av miljökrav
för
ansvarsförsäkring
belysa frågan om en obligatorisk
fritidsbåtar.
ägare av
gjort om båtbeakta det tillkännagivande
som riksdagen

-

skatt.
Av
direktiv
1992:50

ningens

utredningens

direktiv

framgår

också

att den har att beakta

konsekvenser
dir
regionalpolitiska
Utred1994:23
åtaganden
offentliga
dir

redovisa

om att
och att pröva
i sin helhet
direktiv

redovisas

i bilaga
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Bakgrund

Frågor om fritidsbåtsverksamheten
har utretts flera gånger tidiberördes
i
gare. Båtlivet
1962
års fritidsutredning
a
samt
behandlades
separat i fritidsbåtsutredningens
betänkande
SOU
1974:95 Båtliv
samhället
och fritidsbåtarna.
En fortsättning
denna utredning
när det gällde registerfrågan redovisades
i SOU
1977:25 Båtliv 2 Registerfrågan.
I juni 1984 uppdrog regeringen
Trafiksäkerhetsverket
att utarbeta ett förslag till ett särskilt
register för fritidsbåtar.
Efter

remissbehandling

och genomgång
ledde detta genom proposition
och riksdagsbeslut
till införande
av ett obligatoriskt
register för fritidsbåtar
med en längd av minst 5
med
m och/eller
10 kW.
en motor vars effekt överstiger
I proposition
l992/93:102
föreslogs sedan baserat
en promemoria inom Kommunikationsdepartementet
att det obligatoriska
registret skulle avskaffas.
Riksdagen beslöt i enlighet med försla1986/87:121

get. Man

ansåg bland annat att det
fanns tillräckligt
starka skäl
att behålla systemet med registrering av fritidsbåtar
i statlig regi.
Ett frivilligt
register inrättades
i Stöldskyddsföreingens
regi. År
1992 fanns i det statliga registret cirka 270.000 båtar registrerade
medan

motsvarande
antal i Stöldskyddsföreningens
förteckning
uppgår till cirka 150.000 år 1996.
När det gäller fritidsbåtarna
och miljön har miljödepartementet
i en departementspromemoria
av avgas- och bullerkrav

fartyg

lagt fram
nya

bensin-

ett förslag om införande
och dieselmotorer
för

med en skrovlängd om högst 24
m. Kraven
för nya motorer från 1998.

föreslås

gälla

obligatoriskt

Beträffande

båtbottenfärger
har Kemikalieinspektionen
från
1992
meddelat
av
regler för användande
nya mer restriktiva
av giftiga bottenfarger. Längs norrlandskusten
och
insjöama har
förbud mot dessa färger införts. Längs Östersjöns
0st- och sydkust
får en mildare variant
användas medan det
av giftfärger
västkusten fortfarande
är tillåtet att använda starkare kopparbaserade
slutet

färger.
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Dessutom

att SOU 1974:95
I
ansvarsförsäkring.

kan konstateras

och Samhället

också tog upp fråhärmed
samband

obligatorisk
gan om
förarutbildning.
behandlades också frågan om obligatorisk
ansvarsförsäkring
Beträffande
frågan om obligatorisk
rade

SOU

skadeansvar

obligatorisk
Slutligen
vet skulle
att initiera

1974:95

att

litet
var mycket
ansvarsförsäkring.

föreslog
inrättas

utredningen

Fonden

att av en statlig
att följa båtlivets

insatserna

föreslog
skulle

båtolyckor
motiverade

och

med uppgift

de samhälleliga

För finansiering
båtfond.

antalet

konstate-

åtföljande

införande
nämnd

av en

för båtli-

utveckling

samt

och planera för detta.

utredningen

årligen

med

tillföras

av en särskild
belopp
ett
som till två
och en tredjedel skulle

bildandet

skulle utgöras av statsbidrag
skulle årligen
erläggas av båtägarna i form av avgifter. Båtavgiften
erläggas av ägarna till alla registrerade båtar. Detta förslag har

tredjedelar

genomförts.
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3

Samhällets

intäkter

beträffande

fritidsbåtssektorn

Allmänt

3.1

kostnader

och

intäkter

och
i Sverige

Fritidsbâtsverksamheten

och Samhället

är en av våra största fritidsaktifritidsbåtar,
småbåtar och kanoter

Det finns över en million
Över 200.000 av dessa båtar är av en storlek
m m.
100.000
Ytterligare
kan utnyttjas för övernattning.

viteter.

ningar.

så att de kan användas
utnyttjas
även mindre motor-

och utrustade

är byggda

Slutligen

båtar för fiske

De väsentligaste
typer av skatteintäkter.
storleksordning
är enligt följande 1995.
Skatt på båtbränsle
tillbehör
Moms

w

intäkterna

och deras

700 millioner

kronor

400 millioner

kronor

200 millioner

kronor

och service

hamnavgifter,

kanalavgifter
förnödenheter

for båtturismen

motordriftt.

kostnadseffektiv.

w

och andra

Bränsleskatten
under

N

på båtar, båtprodukter

och segelförsedda

också

bidrar

olika

Moms

för längre förflytt-

öarna i de svenska skärgårdama.
till statsñnansema
genom

och dagsbesök

Fritidsbâtsverksamheten

som gör att de
150.000 båtar

står

i direkt

Uppbörden
De skattehöjningar

ger också
på fritidsbåtssektom.
fordonsbränsle

relation

en direkt

av

till

utnyttjandet
avgiften

är

av båten

mycket

som beslutats och planeras på
höjning av skattebelastningen

19
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Lokala
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och regionala

kostnader

En stor del av båtturismen
bedrivs i områden som är av glesbygdskaraktär, främst längs den svenska kusten och i de större sjöarna.
Kommunerna
som utnyttjas av båtturistema
ser mycket positivt på
denna verksamhet
både
förstärker
den
lokala ekonomin
och
som
för
underlag
och
service.
sysselsättning
ger
Eftersom
rismen
skatte-

i

fritidsbåtsturismen
finns

Sverige,

utgör

det

och avgiñsmässigt

enligt

behandla

del av tuen inte oväsentlig
kommunerna
anledning
att
den
motsvarande
sätt som

övrig turism

samt att verka för en fortsatt utveckling.
För att få exempel
på den lokala betydelsen
har
av båtlivet
kontakter
från fyra kommuner
tagits och underlag erhållits
längs
den svenska

kusten.

och Tanums

är Luleå, Österåker, Sotenäs
kan konstateras fölSammanfattningsvis

Dessa kommuner

kommuner.

situation för kommunerna:
jande gemensamma
Ett stort antal båtplatser i sjön, både permanenta och gästa
platser finns i de aktuella kommunerna.
sker i
Finansiering
huvudsak

avgifter.

genom
uppläggningsplater.

b

c

En inriktning

finns

Motsvarande

hos kommunerna
stiftelser

ningar,

privata

båtvarv

och båtuppläggningsplatser.

Många

företag

företag

och

med marin

ter har inom kommunerna
båtklubbar,andra
befintliga
för

gästande

båtturister.

service

gäller
att

låta före-

ta

över

marinor,

och andra marina

vuxit
båttäta
Österåkers

tjäns-

till
upp i anslutning
områden samt platser
redovisar

kommun

som är direkt

Kommunerna

anger att den reducerade turistmomsen
som
bl a campingplatser
borde tillämpas
även för
gästhamnsverksamheten.
västkusten,
Speciellt
men
och den
även längs östersjökusten,
anges omfattningen
finns

för

potentiella

e

för

mot

som exempel 66 företag med 133 anställda
relaterade till fritidsbåtsverksamheten.

d

även

möjligheten

som betydande.
Avfallsutsläpp

pulära

att attrahera

i anslutning

naturhamnar

anges

till
som

större

utländska

båtturister
och poFortfarande

gästhamnar

ett problem.

och Samhället
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och lokal

sker viss renhållning

av fritidsbåtsleder
finansiering.
t ex Luleå

hållning

regi med kommunal

i kommunal

21

kommun
från

En mer detaljerad redovisning
munerna framgår av bilaga
områdena

finns

etc. som sköter
Denna
nama.
olika

är enligt

av sopmajor
riktad
naturligtvis

och tömning

service

är

bedömning

i naturhamtill

både

och båtturister.

med småbåtar

fritidshusägare

orgaisationernas

servicen

a

kommunerna

utöver
utplacering

skärgårdsluffare,

kom-

skärgårdsi de mest frekventerade
stiftelser
antal
regionala
ett

renhållningen

När det gäller

kontaktade

de olika

belastning

av fritidsbåtamas

De
av

följande.

i huvudsak
omfattar
verksamhet
Skärgårdsstiftelsens
för
kostnadstäckning
till
skärgård. Bidrag
Stockholms
lämStockholms
skärgård
i
naturhamnarna
renhållning
av
60 procent
kronor, bedöms vara fritidsbåtsturislämnar
landsting
även
läns
Stockholms
läns landsting.

nas från Stockholms
härav, eller 470.000
del.
mens
driftbidrag

Omkring

i
sopmajor
av kommunala
friluftsantal
slutligen
stad
har
ett
skärgården. Stockholms
och
bland
med
annat
områden
i skärgården
sop-

hanteringen

till

toalettservice.

b

Östgötastiftelsen, vars verksamhet
skärgård
mensamt.
bedömdes

omfattar

Östergötlands

och kommunerna
finansieras
geav landstinget
renhållning
för naturhamnamas
Av kostnaderna

till en
65 procent vara riktad mot fritidsbåtama
kronor.
cirka
200.000
av
i Hallands-,
finansieras
Västkuststiñelsen
av landstingen
kostnad

c

Bohusläns1.350.000

och Älvsborgs
kronor

naturhamnar

varav
fritidsbåtsturismen.
fritidsbåtama

län samt Göteborgs kommun.
i
anslag till renhållningen
är nuvarande
cirka 85 procent bedömdes riktad till
Avräknas

återstår

för den svenska

65 procent

båtturismen.

för de utländska

20 procent
eller

w

880.000

kronor
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Statens

Den största
båtsturismen

SOU 1996: l 70

kostnadsbelastning

delen

av den anslagsfinansierade
belastar
dock
den svenska

Sjöfartsverket,

kustbevakningen

och polisen.

servicen

för fritidsfrämst

staten,

via

Sjöräddningssällska-

pet som gör en väsentlig insats för fritidsbåtama
ligger utanför den
statliga budgeten. Slutligen
finns statliga bidrag till båtsportverksamhet och till Svenska Turistföreningen
STF.
Nedan följer en
genomgång av fritidsbåtsverksamhetens
del av de statliga kostnaderna.
3.3.1

a.

kostnader

Sjöfartsverkets
Allmänt

Sjöfartsverket

för större delen av den statliga
ansvarar
riktad
är
I sitt äskande
mot fritidsbåtama.
som
för året 1997 redovisar man ett anslagsbehov
90 milliokronor
under
rubriken
för
"ersättning
ner
fritidsbåtsändamål
Detta är en höjning från cirka
m m
46 millioner
kronor avseende 1995/96 tolv månader.
verksamhet

Under

rubriken

"fritidsbåtsändamål
m m", inbegrips också
som inte är direkt riktad mot de fritidsbåtar
För att
som i första hand utnyttjas för fritidsbåtsturismen.
få en definiering
dessa
båtar
har
schablonmässigt
av
anden gränssättning
vänts
i det 1992
som tillämpades
verksamhet

nedlagda

obligatoriska

registret, d v s båtar med en längd
5 m och/eller
med motor på mer än 10 kW.
denna definiering
inryms drygt 300.000 båtar av to-

överstigande
Med
talt

cirka

1,2 millioner

"flytetyg"

i kategorin.

Det bör
också påpekas att även om de cirka 300.000 större båtarna
är de som i första hand används för fritidsbåtsturismen
så

utnyttjar
mindre

en stor del
båtarna också

väderlekstjänst,
Det är därför
fritidsbåtssektom

av

motor-

Sjöfartsverkets

utprickning
rimligt

de

och

segelförsedda

tjänster

i form

av

etc.

att räkna hela serviceutbudet
riktat
till de 300.000 båtarna.
som

till

sjöräddningsverksamhet,

om
och administra-

väderleksservice

även

förutom

sig,

riktar

Verksamheten

fritidsbåtsturismen,

säkerhet,

information

farledshållning

mot
kommersiell

fiskebåtar,

mot

23

i

"fritidsbåtsanslaget"

omfattar

Sammanfattningsvis
huvudsak
tion.

och Samhället
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och fritidshusägare
samt permanentboende
och
vid
de
svenska
kusten
den
längs
stora sjöarna. Efterfritidsbåtsturismen
bör
riktad avgift för
som en eventuell

skärgårdstrafik

får görs
for den service båtturistema
motsvara kostnaden
anslaget
det
begärda
uppdelning
här en schablonmässig
av
Som bas har använts
baserat på utnyttjandefördelningen.
den uppdelning

bilaga

dovisat

anslagsäskandet
av kostnaderna
handelssjöfarten.

1

som Sjöfartsverket
höjning
kraftiga

av anslagsäskandet
Sjöfartsverkets
3.

re-

av
beräkning
en
för den verksamhet
som inte inryms inom
för den verksamhet
Kostnaderna
som befor året 1997 baserar

rör handelssjöfarten

har här uteslutits.

Kostnadsfördelning

av Sjöfartsverkets

sig

kostnader

Sjösäkerhetsinformation
kronor och avser infonnapost utgör 3,5 millioner
verksamhet
för att främja säkerheten
och rådgivande
Verksamheten
inom fritidsbåtssektom.
är riktad mot fride större båtarna
andel
för
totalt.
rimlig
tidsbåtssidan
En

Denna
tion

enligt

ovanstående

1.750.000
b.2.

Fyrar

Enligt

definition

bedöms

vara 50 procent

eller

kronor.

m m
anslagsäskandet
används

för utprickning
anges kostnaden
krotill 3,6 millioner
for handelssjöfarten

som
nor. Denna utprickning
båtar
och
fiskebåtar

båtsägande

förutsätts
för

sommarstugeägare.

dock

utnyttjas

passagerartrafik
Eftersom

såväl av
småsom

ingen verifiering

respektive fritidbåtsleder
av leder mellan handelssjöfartskunnat redovisas av Sjöfartsverket,
antas fritidsbåtssidans
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del uppgå till
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50 procent. Detta innebär
1,8 millioner
kronor.

procent

av 3,6

Kanaler

och fördjupade

Beträffande

gande

50

farleder

Falsterbokanalen

Sjösäkerhet

en kostnad

för

kan denna ses som förebygbåtar eftersom
de inte

mindre

behöver gå runt näset och trängas med handelssjöfarten
i
Öresund. Kanalens tillkomst
har dock till stor del militära
skäl. Kanalen utnyttjas dock av både fritidsbåtar,
fiskebåvarför
50 procent av kostnaden
tar och passagerarbåtar
borde vara en rimlig
andel för de större fritidsbåtama.
Motsvarande
gäller även övriga av Sjöfartsverket
uppräknade mindre
kanaler.
för fritidsbâtsturismen
Kostnaden
blir då 4,0
b.4

+2,6

x 50%

3,3 millioner

kronor.

Sjöräddning

Övergripande kan konstateras

att den svenska staten har
åtagande för sjöräddning som internationellt
ett principiellt
finns manifesterat
inom IMO International
Maritime
Or-

ganisation

a i SOLAS

grundläggande

denna

måste därför

båtama.
under

finnas

året runt

Fritidsbåtsverksamheten

life

oberoende
dock

av fritidsframför
allt

ger
räddningsorganiett ökat tryck
och verksamheten
vilket kan motivera
en riktad

sommarhalvåret

sationen

kostnadsbelastning.

Nedan

kostnadsbelastning
b.4a.

of

at Sea samt
som reglerar den svenska situationen.
infrastrukturen
och kompetensen
för

räddningstjänstlagen
Den

Safety

redovisas

för de olika

bedömning

av denna

delpostema.

Radiotjänstkostnader
Beträffande
Telia

kustradionätet

har Sjöfartsverket
att avtal med
kostar
millioner
8,2
kronor
som
per år.
statistik
på
från Sjöfartsverket
beträffande
sjö-

Mobitel

Baserat

AB

räddningsinsatser
väsentlig
cirka

kan

omfattning

8 månader

konstateras

utnyttjar

i
att fritidsbåtama
under
sjöräddningstjänster

per år. Andelen

insatser

är hög

främst

och Samhället
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för
tidsåtgången
men
lägre än för övriga
är ofta väsentligt
1974 års
och fiskebåtar.
handelsfartyg

sommarperioden

under

fritidsbåtsinsatsema
främst
kategorier
fritidsbåtsutredning

av tidsåten specialgranskning
konstaterade
och
att
1973
gången för sjöräddningsfallen
stod för
även om antalet fall när det gällde fritidsbåtama
72 procent var tidsåtgången för insats
mer än 40 procent
användes kustmånader
8
dessa
Under
av den totala tiden.
handelsfartyg,
kategorier,
övriga
för
radionätet
även
därför

bedöms

50 procent
en kostnad

b.4b.

mindre

och

frskebâtar

Kostnader

av

gjorde

passagerarbåtanEn rimlig

MRCC

Sjöräddningscentraler

till

kronor

2.730.000

av 50% x 8x 8.200.000
12
för

ansats
med

kan belastas
vara att fritidsbåtstrañken
under fritidsbåtssäsongen
verksamheten

i Göteborg

och Stockholm
totala

Sjöfartsverkets
lema
och

i Göteborg

för
kronor.

16 millioner

men beräknat
då en kostnad

ger
16.000.000
b.4c.

kostnader
Stockholm

utbildningskostnadema

uppgår till
under

och

för

Sjöräddningscentra-

inklusive
där

informations-

engagerad

Motsvarande

hela året för kontinuitetens
för

8.000.000

fritidsbåtssidan

personal

synsätt

på:

som
skull,

50%

x

kronor.

Beredskap
ett avtal om helikopterberedskap
millioner
med försvaret
en upptagen kostnad av 11,4
beredskap,
all
utrimligt
att
kronor. Det kan dock
vara
skall
över försvarets egen när det gäller helikopterinsatser,
fjällräddning,
Sjuktransporter,
betalas av Sjöfartsverket.
också
drar
nytta av
brandberedskap
etc.
flygräddning,

Sjöfartsverket

har tecknat
till

Förutsätts
att 50 procent
av uthelikopterberedskapen.
kostnaden
blir
utgör sjöräddningsverksamhet
ryckningama
under punkt a ovan, bör
kronor. Liksom
5,7 millioner
fritidsbåtsverksamheten

endast belastas

för den del av be-
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utnyttjas.

som

fritidsbåtssektom

ningstiden

blir

2.850.000
b.4d.

kostnadsbelastningen

antagandet

att

av helikopterutryck50%

x 5.700.000

kronor.

Söderarm
Söderarrns

fyr

båtstrafik.

används

Vid

2.300.000

blir

1.150.000

Ledning

för

nyttotrafik

procentigt

och

fritids-

utnyttjande

kostnadsbelastningen

för

50%

av

kronor.

och samordning

Rubriken
tion,

innefattar

central

utbildning

av
information

samrådsverksamhet

funktioner

utgör

samordning
personal,

sjöräddningsmateriel,
gional

både

50

fritidsbåtsändamål

b.4e.

Vid

står for 50 procent

och

administra-

utveckling

av

och väderprognoser,

reDessa

samt sjöräddningsbâtar.

naturligtvis

för en
grundförutsättningar
och kan knappast vara en fråga
enbart för fritidsbåtsverksamheten.
Som tidigare noterats
svarade fritidsbåtama
under 1994 för 70 procent av antalet
registrerade
sjöräddningsfall,
men de flesta av dessa har
kort tidsbelastning.
Dessutom förekommer
fritidsbåtstrañk
i nämnvärd
omfattning
endast maximalt
8 månader per
år.Baserat
på tillgängligt
underlag och efter diskussion
med sjöräddningsansvariga bedöms 50 procent
av kostnaderna vara en rimlig
andel för fritidsbåtsverksamheten.
Detta ger en kostnadsbelastning
på 50% x 13.900.000
6.950.000 kronor.

fungerande

b.4f.

sjöräddning

Samkostnader
Posten

innehåller

bidrag

till

de totala

kostnaderna

for Sjö-

fartsverkets

farledshållning
och
sjökarteverksamhet
baserat på inställningen
att alla som utnyttjar en given infrastrukturservice
denna.

Under

nader

for

också

skall

år 1995 uppgick

farledshållning

till

vara med och bidra till
Sjöfartsverkets
bruttokost170

miljoner

kronor

och

och Samhället
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till

sjökarteverksamheten

kronor.

120 miljoner

27

Eftersom

och sjökarteverkfarledema
en stor del av de allmänna
mot trafik
för djup under 3 meter är riktad
samheten
bedömt att 30
har Sjöfartsverket
utanför handelssjöfarten,
kronor

anslaget

"ersättning
tidigare

med

het

belasta

bör

miljoner

motorstyrka

och/eller

ägare till båtar över 5 meters längd
10 kW belastas med 50 procent

över

kronor.

av kostnaden eller 15 miljoner
mindre
tar, passagerarbåtar,
får via anslag stå för resterande

1.750.000

+

1.800.000

+

2.850.000
43.530.000

15.000.000

kostnadsbelastning.
för

de större

och

3.300.000

+

2.730.000

+

+ 1.150.000
kronor

+

6.950.000

+

+

Kustbevakningens

3.3.2

båtar

fritidsbåtama

motorstarkare

8.000.000

Ägare till fiskebå-

registreringspliktiga

kostnad

då Sjöfartsverkets

blir

Totalt

inom

trañkkategorier

fördelning

föreslås

anslagsposten

i
som inryms
enligm".
I
m

verksamheten

för fritidsbåtsändamål

kostnader

uppgift att bevaka den
för sjöräddningsinäven
svenska kusten.
resurser
verksamhet
sådan
För
som innebär
satser avseende fritidsbåtar.
ordningsuppgifallmänna
utanför kustbevakningens
utryckningar
och extra
övertid
personell
för
kostnader
uppkommer
extra
ter
har

Kustbevakningen

som

Verkets

övergripande

utnyttjas

för
materiel.
Dessa kostnader
av kustbevakningens
700.000
cirka
till
uppgift
Kustbevakningens
1995 uppgår enligt
bedöms dock vara en del av den allmänna
kronor. Verksamheten
jfr. ambulans, polis
och beredskapsverksamheten
övervaknings-

utnyttjande

och bör

separat belasta fritidsbåtsägama.

Sjöpolisens

3.3.3
Även
delvis

polisen

av sjöpolisens
fritidsbåtstrafiken.

har i form

är riktad

mot

kostnader
aktiviteter

Sjöpolisen

verksamhet
deltar

som
ofta till-
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med kustbevakningen
i sjöräddningsuppdrag.
sammans
exempel en bärgning behöver den undsatte inte betala
polisens insats utan den ses som en del i den offentliga
heten.

Denna

övrig

verksamhet

skiljer

sig principiellt

inte

Vid

till

något for
verksamheller

från
och utgör en del av den allmänna ordningsbedöms
därför
inte rimligt
att särbehandla

polisverksamhet

hållningen.

Det

fritidsbåtssidan

genom
arbete.

för sjöpolisens
3.3.4

att låta denna speciellt

Statliga

debiteras

båtlivet

bidrag till

kostnader

och båtsporten

Som framgått

ovan är fritidsbåtsverksamheten
en av de största fritidssysselsättningama
i Sverige med sammanlagt över en million
personer som deltager i båtlivet. När det gäller de större fritidsbåorganiseras

tama

dessa i huvudsak,

fritidsbåtsorganisationema.
Kryssarklubben
tillsammans

SXK
cirka

Svenska

inom

ramen för de tre stora
Båtunionen
SBU,
Svenska

och Svenska

250.000

medlemmar

Seglarförbundet
i landets

SSF

cirka

med

1000 båt-

klubbar.
Till

SBU och SSF utgår statsbidrag. SBU erhåller 804.000 krounder
1996. SSF erhåller av Riksidrottsförbundet
för perioden
nor
1/7-95 till 31/12-96
totalt 7.806.000
kronor vilket omräknat
för
helåret motsvarar
5.204.000
kronor.
Av denna summa går dock
nästan hela beloppet direkt
till kappseglingsverksamheten
som
under olympiaåret
har speciellt
När det gäller
stor omfattning.
båtturismen
åt verksamhet
for

geten
procent

har SSF en fritidsbåtskommitté
som främst ägnar sig
inom Sjösportens samarbetsdelegation
SSD.
Bud-

denna

kommitté

av SSF:s totala

schablonmässigt

Eftersom
är 36.000 kronor.
cirka 50
inkomster
kommer från statsbidraget
kan

bidraget

till båtturismen
sättas till 18.000 kronor.
bidrag. Sammanlagt
erhåller båtturismen
via
fritidsbåtsorganisationema
för året 1996 ett statligt bidrag
cirka
850.000 kronor.
SXK

får

statliga

När det gäller

reningen

sedan

klassificering
haft

riktade

gästhamnar

för fritidsbåtar

har Svenska

Turistfö-

än 30 år pågående
verksamhet
med
mer
och information
beträffande
dessa. Tidigare har man
statliga bidrag for denna verksamhet.
Idag erhåller

Fritidsbåten
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STF ger dock i samarbete med Telia
STF endast en klumpsumma.
Båtturist
en
årligen ut en publikation
som bland annat innehåller
Sjöfartsverket
gästhamnar.
ger
förteckning
över klassificerade

parallellt

kusthandbok

ut Svensk

Summa

3.3.5

kostnader

som också omfattar

samhälleliga
för

intäkter

gästhamnar.

och

båtturismen

poster visar att fritidsbåtsverksamav ovanstående
Genom olika
statskassan betydande nettobelopp.
heten totalt tillför
till staten i storleksordtyper av skatter betalar fritidsbåtsägama
år.
milliarder
kronor
ningen 1,3
per
service
erhåller i riktad infrastruktur,
Fritidsbåtsverksamheten
cirka 60 milliooch bidrag en statlig ersättning totalt motsvarande
båtarna med en längd över 5 m
ner kronor per år. För de större
10 kW som utnyttjas for båttumotorstyrka
än
och/eller en
mer
till
bedömas
schablonmässigt
ersättning
rism kan motsvarande
En summering

kronor per år.
plussidan
Det bör även noteras
fritidsbåtsturismen
positiva verkan som

cirka 45 miljoner

i kustbandet

bygdskommunema
minussidan
utsätter

kan konstateras

den miljöbelastning

för och som behandlas
svårare att precisera
dock
är

omgivningen

Dessa faktorer

och

samt den
har och kan få för glesrunt de större sjöarna. På

rekreationsvärdet

som fritidsbåtama
annan plats.
ekonomiskt.
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och miljön

Båtlivet

4

och Samhället

Fritidsbåten

SOU 1996: 170

4.1

Allmänt

från

miljöpåverkan

om

fntldsbåtar
är som nämnts en av de största
och det finns totalt över en miljon fritidsbåtar.
fritidsaktivitetema
Omkring 800.000 av dessa är försedda med motorer varav över
Utmed Sveriges långa kust i våra
600.000 är utombordsmotorer.
i Sverige

Fritidsbåtsverksamheten

stora skärgårdar samt ett i stort antal sjöar finns rikliga möjligheter
påverkar dock också den känsbåtliv. Båtlivet
till ett omfattande

liga miljön.
4. 1 1
.

Motorpåverkan

4.1.1.1

Avgaser

Den största negativa
Detta gäller framför
som genom

negativ

miljöpåverkan
allt

sin ofullständiga

förbränning

Sjöfartsverket

miljöpåverkan.

"Åtgärder - Luftföroreningar

från båtarnas motorer.
utombordsmotorema

kommer

de tvåtaktsbaserade

släpper ut avgaser
har

för den Marina

i

sin

sektorn

med

rapport
om
1994" redo-

från större fartyg över 300 bruttoton dels
där fritidsfrån fartyg upp till 300 bruttoton

visat dels avgasutsläppen
motsvarande
båtarna

ingår.

utsläpp
Den

huvudsakliga

miljöbelastningen

ämnen för de olika fartygskategoriema
i tusen ton per år.
tabell. Utsläpp

redovisas

uppdelad
i nedanstående
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NOX

S02

HC

CO

CO

Partiklar
PM

59,10

21,20

1,40

3,10

2629,00

2,00

14,40

37,50

218,90

0,60

0,30

0,70

134,00

0,07

0,30

0,90

303,00

0,14

Från fartyg
över 300 brt
1992
Fartyg
under
300 brt
Fritidsbátar

1,00

Fiskefartyg

2,90

Arbets-

6,60

0,24

fartyg
Som

framgår

står fritidsbåtama
via främst tvåav tabellen
för en dominerande
del av utsläppen av kolväten
Utsläppen är koncentrerade
till kustnära områden

taktsmotorema
och kolmonoxid.
under

sommarmånaderna

tionsperioden

solstrålning

som också är den känsligaste reprodukvattenlevande
organismer.
I kombination
med

för

förorsakar

kolväten
och kväveoxider
halter
förhöjda
marknära
Även
med
främst
regional/lokal
påverkan.
kolav
ozon
monoxider
främst
negativ,
lokal,
miljöpåverkan.
Utsläppen av
ger
kolväten
del av de 204.000
är naturligtvis
en mindre
ton som
transportsektorn,
främst personbilama,
stod för 1992. De landbaserade utsläppen minskar
dock genom stränga avgaskrav
för nya
bilar

medan

ner.

En

fritidsbåtamas

viss

förbättring

bränsleförbrukning
4.1.1.2

har

hittills
dock

fortsatt
skett

och nya typer av smörjoljor

utan restriktio-

minskad
genom
för nyare motorer.

Buller

Som nämnts

terperioden
när

utsläpp

det

till stor del under
ovan används fritidsbåtama
och inom starkt utnyttjade rekreationsområden.

gäller

högvarviga

buller

det

i

högre

grad

de
lokala

högfrekventa

störningar
som ger
skrovets
kan verka som
utformning
att
kan detta förstärka motorns bullemivå.
Dessutom

sin ljudnivå.

genom
en resonanslåda

är

utombordsmotorema

semesOckså

Genom
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ger de snabbgâende planande båtarna upphov
gång i vågor vilket kan ge starka ljudeffekter.

Påverkan

4.1.2

från

till

båtskrovet

och Samhället

vattenslag

och

vid

dess

utrustning
Även

själva

båten

gäller i huvudsak

4.1 .2.1

bidrar

genom

till

den negativa

följande

miljöpåverkan.

Detta

påverkan.

Toalettfunktion

Över 200.000
bord.

har möjlighet
till övernattning
av fritidsbåtarna
omdessa anger båtlivets
cirka
organisationer
att 1992
har toalettfunktion
ombord.
delen är
Den övervägande

Av

100.000
härvid

vattentoaletter

portabel
dock
endast
cirka
hov

medan

Endast

typ.
försedda

cirka

med inbyggd

uppskattningsvis

10.000-15.000
är av
vattentoalettema
bedöms
av
septictank och de flesta av dessa har

30.000

utpumpningsfunktion
600.000

till

till

båtar för utflykter

toalettbesök

antingen

sjön. Totalt

utnyttjas

dock

minst

på ett sådant sätt att det finns beombord eller
öarna. Den totala

tillförseln

från båtar med installerad
toalettfunktion
av latrinavfall
bedömdes
Naturvårdsverket
1992 motsvara
140 ton
av
Även
kväve och 35 ton fosfor
per år.
om det sammanlagda
latrinavfallet
från
dock
fritidsbåtsutnyttjare
är
större
är
ombord,

fritidsbåtssektorns

till övergödningen
betyav underordnad
kväve
och
fosfor
från
industrin,
jordbruket,
av
dagvatten och kommunala
avloppsreningsverk
är av en helt annan
storleksordning.
Som jämförelse
kan nämnas att kommunala
av-

delse.

bidrag

Tillförseln

1990 tillförde

loppreningsverk
ton kväve

Sveriges

och 700 ton fosfor.
Lantbruksuniversitet

den totala

utsläppsmängden

50.000 ton per år.
Lokalt
vid marinor,
farledsavsnitt

t

ex

havet

i storleksordningen

När det gäller jordbruket
vid
kväve

15.000
redovisade

Östersjökonferensen 1996 att
från

Svensk

natur- och gästhamnar
Göta kanal och mindre

åkermark

är cirka

samt vissa trånga
kan dock
insjöar

33
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vara ett sanitärt problem.
och estetiskt störande.

Miljöpåverkan

4.1.2.2

Avfallet

upplevs

också

vågsvall

genom

Då ett stort antal av såväl mindre
båtar som motorbåtar
är utrustade med motorer
med stor effekt
fart
erhålls
hög
som ger
kraftiga propellerströmmar
planande båtar ofta kraftig
samt för

vågbildning.
andra

båtar

kan förorsaka

Detta
främst

skadegörelse

vid

vid

problem

framfart

ovarsam

med erosion

farledspassager

trånga

i väl

men
frekventerade

och annan
också för
rekrea-

tionsområden.

Giftverkan

4.1.2.3

från bottenfarger

Påväxning

av vattenlevande
är ett problem som leder till
effektbehov
större
genom

större framdrivningmotstånd
fart.
för
given
För att

beväxning

har man under längre
så kallade giftfárger,
bottenfarger,
hindrar

beväxtning

på båt- och fartygsbottnar

organismer

och däriförhindra

tid använt
vilka

sig av metallbaserade
genom sin utsöndring för-

undervattenskroppen.

Historiskt

har bly-,

tenn- och kopparbaserade färger använts. Det har dock visat sig att
från metallfárgema
skada på alger
vållar allvarlig
giftutsöndringen
och Växtplankton,

främst

vid

vänds för förtöjningsanläggningar
Eftersom

till

vattenområden

som ofta an-

fritidsbåtar.

bedömdes

tennföreningar

har tennföreninger

grunda

förbjudits

ge de allvarligaste
beträffande
bottenfárger

skadorna
i Sverige

har 1993
Kemikalieinspektionen
fartyg.
utom för oceangående
beslutat om hårdare regler för användning
Genebottenfárger.
av
rellt gäller förbud för användande av tennbaserade
färger utom för

oceangående

fartyg

När det gäller

färger

över 25 m längd.
finns totalförbud

fritidsbåtar

för alla båtar under

200 kg. Dessutom

alla båtar med normal förtöjningsplats
kuststräckan
från Örskär och norrut

kopparbaserade

bottenfärger,

mot giftiga bottenför
gäller totalförbud

i samtliga
i Bottniska

med ett kopparläckage

insjöar
viken.

och längs
Mildare

understigande
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de första 14 dygnen
Örskär
till Trelleborg.
syd

under

75 pg/cm2
kuststräckan

För kuststräckan
får starkare
till

från Trelleborg

giftfárger

kopparbaserade

under de första

150 pg/cm2

4.2

efter

och Samhället

påmålning,

tillåts

för

och norrut till Norska gränsen
med ett kopparläckage
upp

14 dygnen

användas.

Tekniska

möjli heter att eliminera
den negativa m1 jöpaverkan fran
frltldsbatarna

4.2.

1

Motoråtgärder

ett utbud när det gäller utombordsmotorer
av såväl tvåVid en övergång från två- till fyrtaktsmotorer
som fyrtaktsmotorer.
skulle utsläppen av kolväten och koloxid
väsentligt reduceras. En

Idag finns

skulle dock uppkomma. Nackdelen
ökning av kväveoxider
blir tyngre dels att
med en sådan övergång är dels att motorerna
motoreffekt.
i dag är dyrare for motsvarande
fyrtaktsmotorema
med
Det pågår också en snabb utveckling
av tvåtaktsmotorer

mindre

a direktinsprutning
ning och reducera

förbränav bränslet som skulle ge effektivare
och därmed utsläppen med
bränsleåtgången

bedöms dock ta ett antal år och
över 50 procent. Denna utveckling
blir delvis också tillämpbar
på det stora antalet motorer under cirka
10 kW.Storleksordningen
500.000 motorer enligt Sjöfartsverkets

uppskattning

i miljörapporten

1994.

tvåtaktsmotorer
Det bör även påpekas att alla existerande
är
lika stora "miljöbovar".
Under de senaste 10-15 åren har det skett

utveckling
en kontinuerlig
ning av oljeinblandningen

med t ex minskriktning
val av miljövänligare
oljor
viskositet
i drev mm.
temperaturkänslig
i miljövänlig

i bensinen,

samt oljor med mindre
Även
inte radikalt förändrat utom dessa successiva förbättringar
innebär de dock att de existerande
släppsbilden,
nyare motorerna
är mindre

rimligtvis

Detta betyder att
än tidigare modeller.
de
äldre
vid
utbyte
motorerna som
större
av
att skrotas först.

miljöbelastande

miljöiörbättringen
kommer

blir

35

36 Fritidsbåten

och Samhället

Likaledes

SOU 1996:170

pågår utveckling

för motorer.
De
av bullerdämpning
från
som föreslagits av miljödepartementet
1998-01-01
varierar med motorns effekt från 67dBA
för motorer
under IOkW till 74dBA
för motorer över 40kW mått
ett avstånd av 25 m. Dessa värden
bedöms
kunna uppnås för nya
för bullemivåer

gränser

motorer med tillgänglig
delstater i USA.
4.2.2

teknik

och finns redan i Schweiz

och

Avfallsbegränsning

När det gäller

problemet

med toalettavfall

och vissa

fartbegränsning
från fritidsbåtarna

så

är situationen

släpps
att detta antingen direkt eller via fördröjning
behövs dels ett mer
ut i sjön. För att ändra på detta förhållande
konsekvent
införande
ombord dels att denna förses
av avfallstank
med utpumpningsutrustning
som går att ansluta till mottagningsstationer

i

Helcoms

land.

Baltic

Genom

ut ett system

med

fartygsavfall.

Detta

överenskommelse

inom

har Östersjöländema åtagit

Strategy

mottagningsstationer

för

för
ramen
sig att bygga

omhändertagande

av
som princip även för fritidsbåtar
men
fordrar en bearbetning
med ett flertal troligen kommunrelaterade
stationer för att få en praktisk påverkan. Detta arbete har påbörjats.
När det gäller
med

hög fart

gäller

buller

i trånga

samt vågbildning
som förorsakas
av båtar
farleder,
finns det i dag fartbegränsningar

fastställda

Dett ger en begränsning
av länsstyrelserna.
av olägenheterna. Här behövs dock en systematisk
översyn, vilken hittills
bara har påbörjats.

4.2.3

Alternativ

Kemikalieinspektionen
farger

skall

alternativa
bud

införs

till

giftiga

bottenfárger

vill

på sikt att även kopparbaserade botteni Östersjön. Det är dock väsentligt
att
och system finns framtagna innan ett totalför-

förbjudas
metoder
eftersom

effektbehovet

för

båtarna

större avgasutsläpp som följd.
De alternativ
som idag anges till giftfärger

a

Fysisk

förhindrande

på båtbottnama.

av påväxt

genom

annars

ökar

med

är följande.
blanka,

hårda ytor

Fritidsbåten
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genom
av påväxning
i speciella båttvättanläggningar.

avlägsnande

Mekanisk

b

under säsongen

förhindrande

Kemiskt/biologiskt

c

innehållande
En

successiv

ogiftiga

av påväxt

bottentvätt

genom

färger

ingredienser.

av de idag använda kopparbaserade
uppbyggnad
sålunda
av
en systematisk

utfasning

fordrar

giftfärgema

och Samhället

alternativ.

Bränsleåtgärder

4.2.4

hos äldre båtmotorer
En möjlighet
att minska miljöfororeningama
och
bättre
bränslesmörjoljekvaliteter.
är att öka användningen
av
bensinmotorer
såväl
tvåoch
fyrtakts
gäller
Detta
som dieselmoto2% av den totala bensinförsäljningen
1,5
rer. Omkring
Den bensin
uppskattas användas för fritidbåtsmotorer.
används

är bensin
har också

Man

för

alkylatbensin,
innehåller
att

väsentligt

utsläppen

väteutsläppen
dyrare

av miljöklass
av arbetsmiljöskäl

från

olika

typer av
mindre aromater
tvåtaktsmotorema

minskar

dock

i Sverige
som i dag

en specialbensin,
arbetsredskap.
Denna bensin
utvecklat

och ingen bensen, vilket
blir

mindre

toxiska.

gör
Kol-

är väsentligt

inte och alkylatbensinen

På Styrsö i Göteborgs
av miljöklass
med försäljning
provverksamhet
av alkylatbenfrån pump till reducerat pris genomförts under 1996 med

än standardbensin

skärgård
sin direkt

har dock

gott resultat.

4.3

Internationella åtgärder

och

udsaspekter
4.3.

Allmänt

1

Problemet

med

fritidsbåtamas

negativa

påverkan

på miljön

har

internationellt.
När det gäller
som nämnts ovan även behandlats
konkreta åtgärder är det i första hand USA och Tyskland som berelaterade
till
främst
och
bullerfrågoma
arbetar
utsläpps-
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båtmotorer.
delvis

Till stora delar sammanfaller
riktlinjerna
arbete med det förslag till
även Tysklands

den internationella

jöorgan

båtbranchens

IMEC

arbetat

ICOMIA,

samarbetsorgan

Marine

för USAs

och

regelverk

som
mil-

ICOMIA:s

Evironment

har

comittee

i sitt steg
Detta regelverk har även överlämnats
till
EU-kommissionen
i början på 1990-talet där det dock ännu
beEU-kommissionen
handlats.
arbetar
dock med ett förslag
till
bränslekvalitetskrav
för bensin och diesel som skall gälla från år
2000.

fram

När

det gäller

avfall

från

fritidsbåtar

har man

behandlat

denna fråga för Östersjön inom HELCOM.
4.3.2

Motorer

Som framgår

ovan arbetar
för
motorer

ningsregler
bullemivåer.

föreslagit

I USA

stegvis

rer som skall
krav stämmer

såväl USA

har EPA

skärpta

med begränssom Tyskland
beträffande
och
avgasutsläpp

både

genomföras

för marina

under

inriktningen.

övergångstid

för regelkraven

bensin-

perioden

i stort med kravnivån

den svenska

Protection

Environmental

krav

1998 till

i IMEC

Agency

och dieselmoto2006.

Dessa

steg 2 och även med

har dock

Tidsmässigt

än vad som finns

USA en längre
i det svenska lag-

förslaget.
Ett antal

delstater
arbetar

I Tyskland
ler för

i USA

det tyska

fritidbåtsmotorer,

befintliga

har också

genomfört

begränsning

av

bullemivå.

motoremas

med federala

Miljöministeriet

bland

med

annat

utgångspunkt

från

regde

Bodenseereglema.

krav på bulMan avser även föra
i samma regelverk.
Förslaget till federala regler
som i hög grad liknar de svenska förslaget planeras läggas fram
under hösten 1996.

lerbegränsningar

Båtar

4.3.3

EU-parlamentet

angivit

fritidsbåtar.

längd

och EU-rådet
krav

grundläggande
och

Dess
innebär

krav
att

har i direktiv
för

omfattar

främst
båtar

en speciell

från den 16 juni

säkerheten
med mellan

CE-märkning

1994

när det gäller
2,5 och 24 m
Communauté

sou

Fritidsbå-tenoch

1996:170

skall

Europeenne
fritidsbåtar

Samhället

för
dessa
av medlemsstaterna
1996. Den svenska riksdagen har med

tillämpas

0 m 16 juni
av EU-beslutet
för fritidsbåtar

och
en lag om säkerhetsmiljökrav
som gäller för nya båtar från ovan
har uppdrag
Sjöfartsverket
nämnda datum.
att med anledning
härav meddela närmare föreskrifter.

anledning

När

det gäller

stiftat

för avfall

mottagningsstationer

från

Baltic Strategy
ingår detta som angivits i HELCOM:s
rige har arbetet med en sådan uppbyggnad påbörjats.

I

4.4

fritidsbåtar
och i Sve-

Sverige beslutadeeller föreslagna

miljoatgarder

for frltidsbatssektorn

4.4.1

Motorer

4.4.1.1

Lag om begränsning
våer

av avgasutsläpp

och bullemi-

För att minska de betydande utsläppen av främst kolväten och kolreducera
för
oxid
i
båtmotoremas
samt
att
avgaser
har den svenska regefrån fritidbåtsmotorerna
bullerstömingama

ringen lagt fram ett lagförslag som skall gälla nya båtmotorer
o
delar
till
framgått
stora
Förslaget
1998.
stämmer
ovan
som
m
i Tyskland och USA och knyter an till de
överens med inriktningen
arbetat
IMEC
förslag som båtbranschens
egen miljökommitte
fram.

Skrotningspremie

4.4.1.2

miljöbelastande
Sjöfartsverket
ningspremier
vilket

hittills

för att påskynda

utbyte av gamla

motorer

föreslagit skrot1994-04-30
har bl a i sin rapport
äldre
tvåtaktsmotorer
för att påverka utfasningen
av
kostnadseffektivt.
mindre
avvisats som
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med
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ett långsiktigt
får användas

gamla tvåtaktsmotorer

bortre

datum

efter

vilket

t ex 15 år och en miljöavgift som finansierar
uppbyggnaden
för
av en båtutskrotningsfond
till motorbyte
skulle dock en skrotningspremie
att ge ett incitament
kunna påskynda
införandet
Förslaget
motorer.
av miljövänligare
kan då ses som en del i ett långsiktigt
for
komma
till
att
program
rätta med fritidsbåtsmotorernas

4.4.1.3

Etablerande

av en effektbaserad
äldre tvåtaktsmotorer

I anslutning
och

till

sitt yttrande

bullerkrav

också
äldre

miljöproblem.

redovisat

ettförslag

årlig

regeringens
1995:59

per kilowatt
mot erhållandet

om
på posten
anbringas väl synligt

som skulle
borde sedan återgå

till

utskrotning

tänkt att utövas
roll.
Problemet

har

för

till

avgasSjöfartsverket

miljöavgift

motoreffekt.

Avgiften

av ett kontrollmärke
på motorns motorkåpa.
Intäkten
fritidsbåtssektorn
t ex för finansiering
av

av äldre

av kustbevakning

i skissen var
Tillsynen
motorer.
och polis genom stickprovskont-

med förslaget

det vill säga om
är frågan om kontroll,
för att få en effektiv
efterlevnad
med ett ägarrelaterat
utan att detta kombineras
motor-

stickprovskontrollen
av systemet
register.

förslag

effektbaserad

5kr

inbetalas

snabbare

DS

till

tvåtaktsmotorer

skulle

över

på båtmotorer

miljöavgift

Eftersom

är tillräcklig

utombordsmotorerna

är enkla att flytta mellan båtar
äldre tvåtaktsmotorerna
har
av de miljöbelastande
effekt
under
den
hittillsvarande
effektgränsen
10
for
kW
en
ett
båtregister, skulle ett heltäckande
båt/motorregister
bli administraoch majoriteten

tivt komplicerat
4.4.2

och svårhanterligt.

Vidareutveckling

av

miljöklassystemet

bensin
Miljöklassningssystemet

för

exempel

klassas

alkylatbensinen

bensin

är i dag utformat

i miljöklass

så att till

Det ger högre skatt

för

Fritidsbåten

SOU 1996:170

och

därmed

högre

bränslekostnad.

och Samhället

Naturvårdsverket

arbetar

för

med en översyn av miljöklassystemet.
Arbetet görs i
kontakt
med EU som tar fram ett förslag till bränslekvalitetsnorfrån år 2000. Beslut är också
inom Unionen
mer för tillämpning
till miljöklass
2 för alkylatbentaget om en ändring av klassningen
närvarande

sinen.
Naturvårdsverket
bättre

egenskaper

har också

med

hösten
mentet
skall betraktas
skattesynpunkt

hänsyn

till

alkylatbensinens

i ett brev till Miljödepartealkylatbensinen
att
ur
bensin
miljöklass
som
av

ur hälsosynpunkt
föreslagit
1996,
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av

5.1

utformning

eventuell

och

Behov

5

båtregister

och Samhället

fritidsbåtar

för

Bakgrund

har debatterats i SveFrågan om allmän registrering av fritidsbåtar
har varit
tid.
Uppfattningama
rige under längre
om registret
mellan
dels
från olika partier
dels mellan politiker
mycket skilda,
vissa

delar

tanter.
Båtliv,

Samhället

samt samhällsrepresentogs upp både i utredningen
2
SOU 1974:95 och Båtliv

och-myndigheter

av båtfolket

Registreringsproblematiken
fritidsbåtama

och

SOU 1977:25. Först 1987 antog riksdagen,
samt Registerfrågan
regeringen, en lag om ett
efter förslag från den socialdemokratiska
1988. Lagen
ikraft
den
l januari
trädde
fritidsbåtsregister
som
båtar med
för segel- och motordrivna
en registreringsplikt
mer än 10 kW.
en längd över 5 meter eller med en motorstyrka
Ändamålet
med registret var att ge underlag för kontroll
av ordinnebar

ning

och

fritidsbåtar.

säkerhet

Registret

ring avseende turism,

till

med
sjöss samt för planering av trafiken
också användas som underlag for planeoch naturvård samt för utredningar
friluftsliv

fick

skatter, tullar och indrivning
av desamma. Registeravgiften, som skulle täcka kostnaden för att utforma och driva registret,
räcka
sattes till 30 kr per år. Denna kostnad visade sig emellertid
kr
cirka
50
blev
kostnaden
faktiska
den
för kostnadstäckning
utan
från
1992 upphävde riksdagen, efter förslag
per båt. I december
regeringen, lagen om fritidsbåtsregistret.
den dåvarande borgerliga

rörande

Man

ring

såg
av

något oavvisligt
fritidsbåtar

i

behov

offentlig

att tvångsvis

regi.

Man

ordna en registretill
hänvisade
att
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hade framhållit

kunde
att en sådan registrering
väg. Ett organ med anknytning
till förkunde svara för ett sådant register.

på frivillig

säkringsbranschen

Detta har också skett genom att Stöldskyddsföreningen
som ett
gemensamt
ordnat ett frivilligt
organ for forsäkringsbranchen
register som även utnyttjas
Detta
av
a polis och sjöräddning.

frivilliga

innehåller

register

myndighetsbaserade
total

bedömd

idag cirka

registret

innehöll

omfattning

150.000
cirka

300.000

av över
sade gränsen för båtar och motorer.
Kostnaden
för det frivilliga
registret

årsarbetskrafter
ciella

mot

båtar. Det skrotade

270.000

båtar

med den ovan

av en
redovi-

som idag sköts av två
personer för det tidigare offi-

18 involverade

båtregistret

kronor per år. Man bedömer
är cirka 2 miljoner
båt
till under 30 kronor per år med avisering på
per
ägare. Nästan alla de registrerade
och försäkrade båtarna har också
kostnaden

ansvarsförsäkring.

Idag saknas ett enhetligt internationellt
nummer
som finns för bilarna i bilregistret
men EU har i
med Europaparlamentets
och Rådets direktiv
den 16 juni

för fritidsbåtama
samband

1994 om en harmoniserad
till dessa fattat
utrustning

europeisk

standard

för fritidsbåtar

och

beslut

Communauté
om CE-märkning
Europeenne
fritidsbåtar.
skall
Denna
märkning
placeras på
av nya
ett väl synligt, läsligt och outplånligt
sätt på fritidsbåten.

5.2

Behov

av

identifikation

fritidsbåtsregister,
och åtkomstbehov

Utredningen

SOU 1977:25 gjorde
om registrering
av fritidsbåtar
behov
genomgång
och
för registreförutsättningar
en noggrann
av
ring av fritidsbåtar.
Detta underlag har sedan dels diskuterats
i
samband med propositionen
1988 och dels
om fritidsbåtsregistret
har användningen

av registret mellan 1988 och 1992 givit praktisk
och erfarenhet. Nedan redovisas en sammanfattning
av
och tillämpning
med hänsyn
av olika instansers verksamhet

tillämpning
behov

till registret.

Fritidsbåten
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avseende
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med

planeringsverksamhet

Samhällelig

5.2.1

och Samhället

på fritidsbåtsverksamheten

för
grundunderlag
får ett statistiskt
fritidsleder,
fritidsbåtssektom
riktad
t
är
mot
ex
som
sjömätning etc. Registret kan också utgöra underlag for speciella
undersökningar
om båtlivet.

De statliga

myndigheterna

verksamhet

För

kommunerna

avfall

av
för

etc.

öräddning

5.2.2
I takt

vara en hjälp för planering
mottagningsstationer
i naturhamnar,

kan registret

sopmajor

fritidshamnar,

med

och

övervakning

har behovet av
av fritidsbåtstrafiken
när det gäller båtleder och rekreationsområden
övervakning
kan gälla naturskyddsområden,
av fartbekontroll
eller
vårdslöshet
allmän
av

intensiñeringen

trafikövervakning
ökat. Detta
stämmelser,

etc. Här kan också konstateras att en märkning
till identifikation
med möjlighet
av båtarna verkar återhållande
bestämmelser.
För närvagällande
överträdelser
beträffande
av

miljöbestämmelser

rande kontrollerar

och hjälper

sjöpolis

och kustbevakning

årligen

tiotusentals

båtar.
är det en avgörande fördel att ha
För sjöräddningsverksamheten
så att snabbhefritidsbåtama
beträffande
dataunderlag
till
tillgång
kan optimeras.
i verksamheten
och effektiviteten
ten, säkerheten
avstånd kunna identifiÄven här är behovet stort att snabbt och
1000
År
knappt
gjordes
1994
aktuella
båtar.
era
de flesta dock av
riktade mot fritidsbåtar
sjöräddningsinsatser
ansvarsområde
karaktär.
Inom sjöräddningens
ombagatellartad
Under 8
fritidsbåtar.
till
med koppling
kom dock 14 personer
månader av året var insatserna cirka 40 eller fler per månad med
koncentration
på perioden maj - augusti.

5.2.3
Återfinnande
om båtarna

Återñnnande

av

försvunna

av stulna båtar eller båtar som slitit
märkta och registrerade.
är enhetligt

båtar

sig, underlättas
En obligatorisk
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som

kan underlätta

brottsförebyggande
5.2.4
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identifiering

verkar

också

som en

åtgärd.

Avgiftsuppbörd

Ett enhetligt

båtregister

är en förutsättning om båtavgift eller skatt
och upptas. Som komplettering
till den administrativa kontroll
till kan också kvitto
som ett register ger möjlighet
inbetald båtavgift
anbringas synligt motsvarande
vad som tillämskall

aviseras

pas när det

gäller

fordonsskatten.

Vid

tidigare

remissomgångar

har en eventuell
uppbörd
den främsta
anledningen

dömts

som
båtregister.
5.2.5

utredningar

och

av båtavgift också betill
införande
av ett

Miljöuppföljning

De diskussioner
när det gäller
stallationer

och förslag

avgasutsläpp,

aktualiserar

miljöutvecklingen.
underlättas

om miljörestriktioner
buller,
bottenmålning

också

Denna

om ett register

behovet

uppföljning

för fritidsbåtar
och

toalettin-

av att kunna följa upp
skulle naturligtvis
kunna

som även innehöll

miljödata

fanns till-

gängligt.

Övrigt

5.2.6
Utöver

jande

-

fördelar med ett båtregister
ovan redovisade
användningsområden
tagits upp.
Underlättande

och
av typprovning
för befinliga båtar

hetsutmstning
-

Information
Kontroll
Statistik
Kontroll
Kontroll

till

båtägare

av ansvarsförsäkring
över båtolyckor
av förarkompetens
av uttjänta båtar

besiktning

har bl a föl-

av säker-

och Samhället
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° t

5.3
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t
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kunna utnyttja ett båtregister i enlighet med de i
För att effektivt
relebehoven, behöver det dels innehålla
avsnitt 5.2 redovisade
kan ske.
vanta data och dels ordnas så att systematisk datasökning
vilket
är
och
polisinsatser,
sjöräddningsunderlätta
För att kunna
med
nödvändigt
det
uppgifter,
är
främsta
ett av registrets
främst
gäller
Detta
dygnet
runt.
registret
till
direktaccess

gänlighet

sin löpande

för

verksamhet

även redovisades
1986/87.
fritidsbåtsregister

heten, vilket

om
har försäkringsbolagen

längre

Utanför

kronofogdemyndig-

regeringens

den statliga

och båtorganisationema
Som underlag

i registret.

uppgifter
är uppgifterna

för

proposition
verksamheten

ett behov av tillsin planering

för
också intressanta
i ett båtregister
för
kommuner
ñskeriverket,
samt organisationer
att påpeka att alla de
Det är dock väsentligt

sikt

naturvårdsverket,
turistverksamheten.
berörda

och

i dåvarande

av direkt tilltullmyndigheten,

Behov

har också

länsskattemyndigheten

riksskatteverket,

gång till

och Polisen.

Kustbevakningen

Sjöfartsverket,

behöver

instansema

tillgång

till

samtliga

data i registret.

I samband med utformningen
av den dåvarande regeringens proyttrade sig datainspektionen
fritidsbåtsregister
position beträffande
till registret.
terminalåtkomsten
om statens behov till
fall
flertalet
i
terminalåtkomst
direkt
med
Man anförde att syftet
ansåg
behov
kontroll.
Detta
och
övervakning
var att möjliggöra
Polisen,
Kustbevakningen,
Sjöfartsverket,
hos
fanns
man
Lokala
länskattemyndigheten,
Riksskatteverket,
Tullmyndigheten,

och lagrådet

ansåg
Däremot
samt kronofogdemyndigheten.
turistråd
Sveriges
dåvarande
naturvårdsverk,
att Statens
man
för sin
hade behov av direkt terminalåtkomst
och Fiskeristyrelsen
verksamhet.
När det gäller registrets innehåll angav propositionen

Skattemyndigheten

att följande

-

uppgifter

Båtens
Båtens
Skrovets
Båtens

borde

namn
fabrikat,
yttre

ingå:

typ samt tillverkningsnummer
mått och färg

byggnadsår

och byggnadsmateriel
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Båtens motoreffekt

-

Båtens

-

identitetsbeteckning

Uppgifter

-

I samband

om båtens ägare

med den praktiska

framgår

uppläggningen av registret specificeregisterdata.
Specifikationen
daterad 880701
När det obligatoriska
registret avvecklades

till det obligatoriska

men är överlappande.

rade

Sjöfartsverket

av bilaga
1992 upprättadeStöldskyddsföreningen
register. Detta
ett frivilligt
register med data som framgår av bilaga 5 är bantat i förhållande

5.4

och erfarenheter
Utnyttjande
fritids
åtsregistret 1988-92
Stöldskyddsregistret

5.4.1

Fritidsbåtsregistret

av

samt

1992-96

1988-92

Historiskt

sett har frågan om behovet av ett fritidsbåtsregister
diskuterats
under
lång tid. Vid
införandet
det
obligatoriska
av
registret 1988 hade drygt 60 remissinstanser
yttrat sig i ärendet. De
flesta instanserna
tillstyrkte
införandet
av ett fritidsbåtsregister,
det
fanns
från
ett antal instanser en kritisk inställning till remen
gistrets uppläggning
i det förslag från Trafiksäkerhetsverket
som
då varit ute på remiss. Bland de
mot förslaget
som var kritiska
fanns
Sjösportens
samarbetsdelegation
a Sjöfartsverket,
och
flera
främst

länsstyrelser.
innebar

att

Detta

ledde

till

Sjöfartsverket

förändringar
blev

i förslaget

som

central

registerrnyndighet
och länsstyrelserna
regionala registennyndigheter.
Det praktiska
genomförandet
registrets
uppbyggnad
och den fysiska identifiav
kationsmärkningen
av båtarna drog ut på tiden, men vid registrets
avskaffande
cirka

300.000

1992

fanns

cirka

270.000

registreringspliktiga

av de enligt bedömning
båtarna med i registret. Erfa-

renheterna

i samband

ordningskontroll

faktor

av registret
som hjälp
och återhållande
fartöverträdelser
bedömdes
också

positiva.

med

när

det

Den

sjöräddning,
gällde

t

ex

komplicerade

SOU 1996:170
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flertal

med

datamässigt

uppläggningen
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bland

annat en central och ett
gjorde dock att kostför planerade 30 kr per båt

registreringsmyndighetema,

regionala

istället

naden för registerhanteringen

redovisade
också
Sjöfartsverket
50 kr per båt
.
och
antal
förfritidsbåtsrgistret
föreslog
1991 erfarenheterna
ett
av
till

uppgick

cirka

för att förbättra

fattningsförändringar

funktionen.

De väsentligaste

till båförslagen var därvid en begränsning av registreringsplikten
tar som används i saltsjön eller i någon av insjöarna Hjälmaren,
Mälaren, Vänern eller Vättern samt en ökning av registeravgiften
till 50 kr/år. Man föreslog också en modernisering
av registerhanvid länsstyrelserna.

teringen

avvecklingen
regeringen
senare förberedde
kommunikationsdepartementet
gjorde
registret
upp en promeav
frågan om
moria
När det gällde
som sändes ut på remiss.
remissinavskaffande
motsatte sig flertalet
av fritidsbâtsregistret
När den borgerliga

Sjöfartsverket
ställning då man bedömde det
tog
Under
hand
har dock framkommit
fråga.
politisk
att man
som en
och
haft
god
hjälp
det
sjöräddning
säkerhetsfrâgor
gäller
när
av
och Båtbranschens
Båtägarorganisationerna
fritidsbâtsregistret.
stanser detta.

förordade

Riksförbund
ett frivilligt

att registret skulle upphöra
dock
i kommersiell
regi.

register

frivilliga

Stöldskyddsföreningens

Svenska

5.4.2

men tillstyrkte

register
obligatoriska

Sedan 1992 har det statliga

frivilligt

dito

ningen

med

huvudsakligen

Svenska

i

registret
följande

registret

Stöldskyddsföreningens
är

enligt

ersatts

regi.

med ett
Målsätt-

Stöldskyddsföreningen

punkter.

av brott
att skaffa tillbaka stulna eller försvunna
sjöräddningsaktioner.
erforderliga

Förebyggande

-

Underlätta

-

Underlätta

-

Det frivilliga

Registret
tjänst,
under

registret

utnyttjas

i hög

försäkringsbolag

omfattade

1995 samt antal ställda

150.000

båtar.

Larmav polisen, Sjöfartsverket,
användare
SSF. Antal
av registret
frågor framgår av bilaga

grad
och

år 1995 cirka

båtar

50 Fritidsbåten

Till

och Samhället
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skillnad

mot det tidigare statliga registret är Stöldskyddsregister utbyggt på en central databas med modern
datateknik.
Totalt
inklusive
försäkringsbolagens
kostnader
visst
personaltillskott
på cirka 400.000 kr bedöms registret som angi-

föreningens

vits ovan kosta
Detta motsvarar

cirka

2 miljoner

kronor

i 1995 års penningvärde.

en kostnad

under 15 kr per båt och år.
per båt
också
Försäkringsbolagen
att man totalt har cirka 250.000
anger
båtar försäkrade
och att flertalet
därav också har någon form av

ansvarsförsäkring
baserat

kopplad

statistik

tidsbåtar

till

försäkringen.

Man konstaterar

också

från

de senaste fem åren att olyckor med friallvarliga
eller dödsfall
där
personskador

som vållat
ansvarsfrågan
givit upphov

till

problem

är utomordentligt

säll-

synta.

5.5

Internationella

erfarenheter

Frågan om registrering
ansvarsförsäksamt krav
av fritidsbåtar
ring har även diskuterats
internationellt
och nationellt
i andra
länder. När det gäller de nordiska länderna finns registreringsplikt
för vissa fritidsbåtar
såväl i Norge som Finland.
I Norge finns
sedan 1948 ett register över alla småbåtar "som
Varje båt tilldelas
som framdriftsmedel".

kraft

nummer och registreringen
Kustdirektoratet
förbereder

gistrering

är avgiftsfri.

Enligt

brukar

mekanisk

ett registreringsbesked från norska

Norge

en ny lag om obligatorisk
re1997.
denna
Enligt
lag
sommaren

som beräknas komma
alla
register upprättas som förutom
ett centralt databaserat
motordrivna
båtar också skall innehålla
segelbåtar med en längd
7. När det gäller Danmark finns obliav 4,5 m eller mer. bilaga
skall

gatorisk

registrering

enligt

det danska

skeppsregistret

endast

för

fritidsbåtar

över 20 ton brutto. Det kan dock noteras att bankerna
för att bevilja lån
fritidsbåtar
kräver registrering
och försäkring.
En del av försäkringspremien
betalas
till staten i form av båtskatt. Även Finland registrerar alla motorbåtar
med längd över 7 m
eller

och
överstiger 20hk för utombordsmotorer
vars motorstyrka
50 hk för inombordsmotorer.
Båten tilldelas
registreringsnumett

Fritidsbåten
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av båtägaren.
8.

uttages
mer och en registreringsavgift
gäller från juni 1996 bilaga
sjötrafiklag
I USA

finns

fritidsbåtar

i flertalet

i USA.

miljöbestämmelser

delstater

USA

planerar

för

båtmotorer

registrering
också

liksom

vilket

och Samhället

En ny finsk

av alla motordrivna
i Sverige strängare
till

kan få en koppling

när det gäller kontrollen.
för alla
finns i dag registreringsplikt
Tyskland
de
trafikerar
5,5
båtar
fritidsbåtar
över
samt
m som

registreringsehovet

det gäller

När

motordrivna
inre

tyska

ledema.

man också med hårdare
fritidsbåtar.
Miljöbeför motordrivna

I Tyskland

arbetar

generellt
ligger som underlag
för båtar i Bodensjön
gäller
som
fram
med
lägga
räknar
och
för arbetet
ett förslag som troatt
man
Det
ligen blir nästan identiskt med den nya Svenska lagstiftningen.
klart vad detta kommer att innebära när det gäller konär ännu

miljöbestämmelser
stämmelser

och mer generell registrering
av fritidsbåtama.
för vissa fritidsregistreringsplikt
konstateras
kan
också
Det
att
Nederländerna,
Kanada,
Italien,
i Frankrike,
båtar även finns
Österrike.
och omfattUtformningen
Polen, Spanien, Schweiz och

troll

varierar från land till land. Slutligen har
av registreringen
mellan 2,5 och
bestämmelser
för fritidsbåtar
även EU lagstiftat om
omfattar
även ett urval kom24 meters längd. Dessa bestämmelser

ningen

ponenter t.ex tankar, bränsleslangar
finns
dessa båtar och komponenter

och styrning
krav

bilaga

CE-märkning

9.

För

vilket

Skriftlig
att de svarar mot vissa säkerhets- och miljökrav.
tillverkare
från
fordras också
försäkran
av
om överensstämmelse
Direktivet
gäller endast nya båtar. På sikt torde det
fritidsbåtar.
innebär

dock

bli

nödvändigt

efterlevandet

befintliga

av
båtarna.

med

lagen

någon
skall

kontroll
typ av registrerad
uppehållas
kunna
även för

om
de

51

behov

och

till

Bakgrund

6

och Samhället
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av

en

för

ansvarsförsäkring

obligatorisk

53

fritidsbåtar

och dess

Båtansvarsförsäkring

6.1

omfattning
ingående av
relativt
behandlades
om ansvarsförsäkring
SOU
och fritidsbåtama
samhället
Båtliv
1974 års utredning
Även om antalet fritidsbåtar
har ökat väsentligt under de
1974:95.

Frågan

mellanliggande

åren kvarstår

syfte

Ansvarsförsäkringens
ståndsansvar
försäkringen

är att

erbjuda

först

då det

föreligger
för

ringar

Sverige

båtansvarsförsäkring

totalt

cirka

paketet".

skydd

för

skade-

Utbetalning

under
Detta

den

gäller
att försäkringen
skadelidandes
förlust.
för
den
och
inte
ansvar
Det kan också noteras att i princip alla
innebär

i

de grundläggande

ersättningskrav.

skadeståndsreglema.

enligt
sker

i huvudsak

sammanfattning.

följande

enligt

förutsättningarna

dock

250.000

Försäkringen

skadeståndsvållandes
av båtförsäkinkluderar
s k

former

omfattar

då skade-

lagligen kan bli skyldig att utge i
som försäkringstagaren
egenskap av ägare, brukare eller förare av den försäkrade båten.
gäller ansvar
båtansvarsförsäkringama
beträffande
Undantag
till
följd av:
skadeansvar
således
omfattar
enligt följande. De
stånd

a
b

skada för den som vid skadetillfället
var ägare eller brukare av båten eller dennes familj.
egendom
skada på den egna båten eller ombordvarande

54 Fritidsbåten

och Samhället

SOU 1996: l 70

d

skada som den försäkrade vållat uppsåtligen
skada vållad
under påverkan
av alkoholhaltiga
eller narkotika

e

skada uppkommen

då båten deltar

f

skada uppkommen

då båten är uthyrd

c

drycker

i hastighetstävling
eller används

i för-

värvssyñe.
När det gäller vanliga
skada som den försäkrade
båt typ roddbåt.

6.2

hemförsäkringar
svarar

ingår också ansvar för
av ägare till liten

för i egenskap

Internationella krav på
batansvarsförsäknng

Internationellt
motorbåtar
länder

finns

och i Schweiz

Finland,

Norge,

ansvarsförsäkring
de svenska

6.3

krav

på obligatorisk
för vissa
Danmark

och har liknande

ansvarsförsäkring

större

båtar.

saknar

krav

för

Sveriges
på

grannobligatorisk

försäkringsbestämmelser

som

bolagen.

Förekomst

obligatorisk
ansvarsförsäkring
1 Sverlge

I Sverige

förekommer

av

obligatorisk

huvudsakliansvarsförsäkring
enligt
lagen
gen
om
trafikförsäkring
från 1929. Bakgrunden
till den obligatoriska
försäkringen är att det, med hänsyn till omfattningen
av trafiken och
inträffade
olyckor
varit nödvändigt
med ett
av ansvarskaraktär,
för

bilar

och

andra

motorfordon

heltäckande

försäkringssystem.
Motsvarande
obligatoriska
trafikfinns också i övriga länder i Europa.
det gäller fritidsbåtstrafiken
finns som framgår ovan inte

försäkringar
När
alls

internationella
regelverk
och
samma
ansvarstyp är väsentligt mindre. En betydande
har också en frivillig
försäkring.

antalet

olyckor

del av fritidsbåtama

av

Fritidsbåten
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Erfarenheterna från

6.4

batansvarsförsäknngar

1

och Samhället

Sverige

i Sverige är betydande.
försäkrade
båtarna i Sverige
250.000
de
cirka
Nästan samtliga av
gäller till största del de
Dessa försäkringar
har en sådan försäkring.
finns ett stort antal
båtarna. Därutöver
större och motorstarkare
till vanliga hemförsäki anslutning
småbåtar
som är försäkrade
ringar.
endast
Försäkringsbolagen
angav 1974 att skadeståndsansvar
fritidssällan uppstår i samband med förande eller utnyttjande
av
Antalet

båtar

med båtansvarsförsäkringar

av 1974 års utredning
som redovisades
efter summering
av nyare sta10.
Man anger också att
i
inträffat
och svåra personskador endast i undantagsfall
dödsfall
samband med olyckor som berörs av ansvarsförsäkringen.
inträffat
i samband med
med fritidsbåtar
Ofta har dödsfallen
heller
gäller
Den
gäller.
då ansvarsförsäkringen
spritförtäring
dennes
eller medlem
båtägaren
av
personskada
som drabbar
familj.

båt. Den 20-åriga

statistik

bekräftas
av försäkringsförbundet
tistik
från åren 1991-1995.bilaga

55
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Behov

7

båtskatt

av

Enligt

skall

direktiven

Under

lämnats

båtavgift

eller

frågan

bör ta
fritidsbåtstrafiken

Frågan

har

om
upp
bör betalas.
dessutom
våren

partikongressen
ringen

för närvarande

det tillkännagivande

som

har ett flertal motioner
som berört
till riksdagen. I de flesta fall har

kopplats
begäran om skatt/avgift
fritidsbåtsregistret.
obligatoriska
såväl trafiksom skatteutskotten.
ringen

båtavgift

beakta

utredaren

utformning

möjlig

eller

gjort om båtskatt.
1994/95
riksdagsåret

riksdagen
båtskatt

och

av

och Samhället

ihop med ett återinforande
av det
i
Frågan har därefter behandlats
utskotten

Bägge
hur

behandlats

samhällets

på den

1996 där partistyrelsen

anser att regeför
kostnader

socialdemokratiska
meddelat

med att ta fram forslag
fritidsbåtar.

arbetar

att regenågon typ

av skatt eller avgift
och
intäkter
samhällets
3 ovan har redovisats
Under avsnitt
framgår att
Av denna redovisning
kostnader for fritidsbåtssektom.
inkomsterna

från

fritidsbåtsverksamheten
härför.

Det redovisas

större än
är väsentligt
också att denna sektor

kostnader
samhällets
möjlig ännu större källa till
och potentiellt
är en redan existerande
längs kusten
i glesbygdskommuner
inkomster
och sysselsättning
och vid våra större insjöar. Redan i dag är båtens värde som en del
beskattningsbar
i förmögenheten
om det totala fonnögenhetsvärdet
Motsvarande
regler gäller även for
kronor.
900.000
överstiger
andra kapitalvaror.
Det är dock ett faktum att fritidsbåtsägama
väderleksservice,
service i form av farleder,

erhåller

tjänster

och

sjöräddningsservice
etc. När det gäller de cirka 300 000 båtar som främst utnyttjas för
till
båtturism
har värdet av denna service enligt ovan redovisats

57
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45 millioner

kostnad

SOU

kronor.

för samhället

Båtorganisationerna

betalas

hävdar

många gånger

1996:170

att denna
den skatt

om genom
båtar och tillbehör
med mera. Motdock för många andra verksamheter
t ex privatbilar
och är en del i statens allmänna
finansiering av anslag för sjukvård, utbildning,
kultur etc.
som staten tar
svarande gäller

båtbränsle,

Fritidsbâtsverksamhetens

anslag och bidrag

samhällskostnader

har hittills

betalats

från

stat och delvis landsting och komgenom
läget,
muner. Skulle staten i det nuvarande ansträngda ekonomiska
där nedskärningar
har måst göras av den allmänna välfärden,
anse
det nödvändigt
ägama

betala

att förändra
för erhållen

denna
service

situation
och

och i stället

tjänster,

låta båt-

är den enklaste
vägen att ta ut en båtavgift som motsvarar kostnaderna
härför. Avgiften borde då, både logiskt och även praktiskt, belasta de båtar
och som kan återfinnas
som främst utnyttjas för fritidsbåtsturismen
i ett obligatoriskt

båtregister.

Fritidsbåten
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och

Analys

8

förslag

till

och Samhället

59

åtgärder

Allmänt

8.1

har angetts att utredaren skall betill utredningen
1 direktiven
samhället
orsakar
fritidsbåtstrafiken
samt
kostnader
vilka
sammanhang
detta
skall
betalas.
I
kostnader
hur
dessa
överväga

lysa

utredaren

direktiven

bör enligt

även

beakta

det tillkännagivande

som riksdagen gjort om båtskatt.
skall också överväga
Utredaren
från

innebär

båtsregister

att det statliga

motiverar

om de fördelar som ett fritidsoch ordningssynpunkt
sjösäkerhetsåterinförs.
Detta skall
fritidsbåtsregistret

utgångspunkt från det tillkännagivande
som riksdagen
I övervägandet
gjort om ett statligt fritidsbåtsregister.
om ett statfrån
betydelse
registrets
skall
fritidsbåtsregister
även
ligt
behandlas.
miljösynpunkt
belysa frågan om en obligatorisk
skall utredaren
Slutligen
ske med

ansvarsförsäkring

för ägare av fritidsbåtar.
frågorna var även föremål för en ingående
SOU
i fritidsbåtsutredningen
till
1974
Även
antalet
och fritidsbåtarna.
Samhället
om

De ovan redovisade
1970
genomlysning
1974:95,

Båtliv

fritidsbåtar

utredning

denna

annorlunda,
rande.
det

har ökat

gäller

och

omfattande

22 åren

situationen

i samhället

beskrivningen

är

fortfa-

utnyttja
att med uppdatering
och
långa
tidsmässigt
denna

naturligt

som
tagit fram.

sedan

de gångna

den grundläggande

varit

material

utredning

under

den ekonomiska

dock

Det har därför

resursstarka

väsentligt,

60 Fritidsbåten

och Samhället

När det gäller

betydelsen

let har det också
den positiva

i samhälav fritidsbåtsverksamheten
angeläget att redovisade
inkomster
och
och potential som fritidsbåtslivet
har fram-

bedömts

påverkan

för allt for ett flertal
de stora sjöarna.

8.2
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kommuner

Intäkter
Som

framgår
båtsverksamheten

längs den svenska

och

kostnader

för

kusten

och vid

samhället

av kapitel
väsentligt

intäkterna
från fritidstre överstiger
de utgifter som samhället har härför.
Genom olika typer av skatter får staten
storleksordningen
1,3
miljarder
kronor per år medan de direkta kostnaderna,
miljöbelastningen
medräknad
enligt redovisad
bedömning
är cirka 60

miljoner

kronor.

Begränsas

kostnaderna

som utnyttjas for fritidsbåtsturism
naden cirka 45 millioner
kronor.
Kostnaderna
de gäller

till

de cirka

i väsentlig

är också delvis

av sådan karaktär
verksamhet
inom andra

motsvarande

300.000

omfattning

båtar

blir kost-

att samhället när
områden
betalar

kostnaden

över statsbudgeten.
Detta gäller t ex for Sjöräddningen
kan
jämföras
med
fjällräddning,
brandförsvar,
ambulanstjänst
som
oljeskyddsverksamhet
och
samt
sjövädertjänsten
som kan jämställas med fjällväder.
Till motsvarande
kom också
uppfattning
1974 års utredning.

Det kan också konstateras

via olika

typer av skatter
i väsentlig
genhetsskatt

att fritidbåtssektom
mervärdesskatt
och förmö-

bränsleskatt,
grad

allmänt

bidrar

till statskassan. De
fordonsbränsle
av skatt
som nu är aktuella får också
genomslag på motordrivna
fritidsbåtar
i direkt proportion
till de
miljöbelastande
Liksom
avgasutsläppen.
1974 års utredning kom-

höjningar

mer jag
ytterligare

därför

till

belasta

slutsatsen

fritidsbåtssektorn

att

det

finns

med en båtskatt

anledning

att

utan koppling

till verksamhetsområdet.
När det gäller
redovisats

med parallella

de direkta

utgifterna for fritidsbåtstrafiken,
som
kan trots viss bristande överensstämmelse
verksamheter
som nämnts ovan, avgiftsfmansiering

i kapitel

till
möjlighet
vara en alternativ
statsfinanserna
ansträngt läge.

uppfyller

konstaterat,

1974

som kan sättas upp på avgifts-

förutsättningar

de allmänna

i ett för

statsfinansiering

direkt

utredningen

den tidigare

Liksom
båtlivet

och Samhället
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finansiering.
ett stort antal båtägare i de flesta fall vuxna männimed
medlemsorganisationer
skor. Det finns starka representativa
samarbetsSjösportens
SSD
samarbetsdelegation
samlande
en
mark- och vattenresurser
ansenliga
Båtlivet
kräver
delegation.
vad avser säkerhetsåtgärder,
och en väl utbyggd samhällsservice
tradition
renhållning
utbildning,
m m. Inom båtlivet finns också en
båtupptagning
båtplatser,
avgiftsfinansiering
med genomförd
av
Det finns

etc.
ställas

ett system
att avgifterna

går direkt

kostnader

övriga
sådan

aktiviteten.

för

storlek att den väsentligt
aktiviteten.

utöva
De influtna

-

bör stå i rimlig

storlek

Avgiftens

medlen

Den

får

påverkar

utövarens

vara av en
möjligheten
att

användas

för insatser

organisatioUtövamas
som avser den aktuella aktiviteten.
medlens
influtna
de
medinflytande
ha
över
skall
ett
ner
användning och prioritering.
med
belasta verksamheten
bör
Uppbörd och kontroll

-

än cirka

större kostnader
medel.
Vad

gäller

slutligen

10 procent

förutsättningarna
bemärkelse

om en avgift i statsrättslig
motsvarande
fråga
handlat

Skoterköming
till allmän
RRV

a

till

proportion

i sin helhet

skall

bör ställas

förutsättningar

Följande
och att de utnyttjas effektivt.
avgiftsñnansiering:
med
ett system
-

fritidsbåtsverksamheten

till

tillbaka

bör det säker-

införas

med avgiftsfmansiering

Skall

SOU

1994:16

fiskevårdsavgift
har därvid

Varan
het.

angivit

eller tjänsten

dels

av årligen

för att det skall röra sig
behar Riksrevisionsverket
beträffande

dels i remissyttrandet

RRV

följande
skall

influtna

22-95-0039.
tre krav

produceras

bilaga

utredningen
över

förslag

11.

förutsättningarna:
av en statlig

myndig-
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b

Motprestationsbegreppet

c

Det skall

finnas

skall vara uppfyllt.
ekonomiskt
mål for verksam-

ett fastställt

heten.
När det gäller
formation,

Sjöfartsverkets

hållande

tjänster

i form av Sjösäkerhetsinväderleksinformation
och

sjöräddningsåtgärder

av fritidsbåtsleder,
är den ansvariga

drivande

med myndighetsuppgifter.

verk delvis

instansen

ett statligt

affärs-

Det torde också
att hävda att det rör sig om en motprestation
för inbetalda avgifter
När det gäller det ekosom är riktad mot fritidsbåtsverksamheten.
nomiska
målet för verksamheten
finns denna idag
entydigt
definierad
för fritidsbåtsverksamheten
i
Sjöfartsverkets
separat

anslagsredovisning.

Det borde dock vara möjligt att i enlighet med
genomgången
i kapitel 3 definiera och resulav kostnadspostema
tatmässigt följa upp ett sådant mål.
Införandet
med en båtavgift skulle kunna
av ett avgiftssystem
ge bland annat följande fördelar:
En kontinuitet
skulle skapas i tillgången

tiga insatser
Båtägarna
kunna
lets

medel

för vik-

for båtlivet.
skulle

påverka
insatser

genom

sina

inriktningen
for

båtlivet

organisationer

fortlöpande

och omfattningen
och

därigenom

av samhälavgiftsuttagets

storlek.
Ett effektivt
ser för

utnyttjande

båtlivet

kopplingen

till

skulle

ekonomiska
av tillgängliga
underlättas
och stimuleras

det

ideella

Övriga skattebetalare

skulle

arbetet

inom

resur-

genom
båtorganisatio-

nerna.
en aktivitet
heten skulle

Avgiftssystemet
och

belastas

med kostnader

för

utövar. Fritidsbåtsverksamsom de själva
bli en självfinansierande
friluftsverksamhet.

skatteutskotts

skulle

samt
partistyrelsens

socialdemokratiska

partikongressen

ligga i linje med Riksdagens

inriktning
våren

inom

ramen
uttalande

trafikför

den

1996.

Med ett båtantal i ett obligatoriskt
register efter återuppbyggnad
cirka
300.000
båtar
skulle
den årliga

Fritidsbåten
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Härtill
per båt bli cirka 150 kronor.
30 kronor i registreringsavgift.
mer i storleksordningen

utdebiteringen

Med

hänsyn

är avvecklat,

uppbyggnad,

kom-

registret
dels att det tidigare obligatoriska
annorlunda
få
bör
dels att ett nytt register
en
det att behövas en uppbyggnadsfas
kommer

till

Därest regepå ett till två år som kräver extra kostnader.
skall täckas
kostnader
fritidsbåtssidans
ringen bedömer att
med
dagens
med en direkt avgift föreslås därför att denna
situation

sättes till 200 kr per år.

att en avgift for större fritidsbåtar
hela den verksamhet
finansierar
som bokförs under Sjömm".
för fritidsbåtsändamål
rubrik "ersättning
fartsverkets
för fisligger också verksamhet
Under denna rubricering

Det bör dock framhållas

skärgårdstrafik

kebåtar,
mindre
kvarstår

8.3

och

fritidshusägare

etc

med

båtar. Tas ingen avgift ut för dessa kategorier,
behov av anslagsmedel för de verksamheterna.

miljöbelastning

Fritidsbåtarnas

är som redovisats
ovan en mycket utdel positiv
övervägande
till
med
Sverige
i
bredd fritidsaktivitet
människor.
många
för
och sysselsättning
i rekreation
framtoning

Fritidsbåtsverksamheten

i glofrån fritidsbåtstrafiken
om den negativa miljöpåverkan
påverkas dock naturen lokalt av
sammanhang
är försumbar
under
vilka behandlats
faktorer
allt fem miljöbelastande
framför

Även
balt

avsnitt

Dessa är enligt följande:
med höga halter av kolväten
från främst tvåtaktsmotorer.

a

avgasutsläpp

b

bullemivåer

c

rer.
utsöndring

d

toalettutsläpp

från

framför

allt

från metallbaserade
från

fritidsbåtar

högfrekventa

och kolmonoxid
tvâtaktsmoto-

bottenfärger.
i samband

tion av båtar i trånga vattenområden.

med koncentra-
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erosion

e

av stränder i trånga farleder
ning och propellerströmmar.

8.3.1

från

Avgasutsläpp

grund

1996: 170

av vågbild-

fritidsbåtar

Även

och kolmonoxid
CO
om utsläppen av kolväten HC
totalt
sett är av begränsad omfattning jämfört med övriga utsläppskällor,
sker utsläppen vid en sådan tidpunkt och inom så känsliga vatten-

områden att det är angeläget att dessa begränsas. Restriktioner
har
även genomförts
för t ex biltrafiken
vilket gör att fritidsbåtssidans
utsläpp bör minskas för att
öka i jämförelse
med andra källor.
När det gäller nya tvåtaktsmotorer
förger miljödepartementets

slag till

utsläppsgränser

för

avgasföroreningar
en väsentlig
i sak stämmer överens även med
motorbranschens
inriktning
bör detta
vålla problem. Problemet
finns
tiden
för
ikraftträdande
är
där EU vill anpassa tidsprosom
nya

förbättring.

Eftersom

förslaget

grammet till den totala
motorleverantörslandet
randet

till

svenska

år 2006

förslaget

nya gränserna
med

cirka

kan

75%

inom EU. Eftersom det största
har satt sluttidpunkten
för genomföproblem
uppstå med tidsschemat.
Det

Miljödepartementet

skall

miljödepartementet

situationen
USA

gälla
minska

och

från

Ds 1995:59

1998 och förslaget

innebar
kommer

att de
enligt

från nya motorer av kolväten
80%. Här är det också
och internationellt
accepterade

utsläppen

kolmonoxid

väsentligt

med

att få fram entydiga
mätregler.
Oberoende
av vilket datum som slutligen blir bestämt
kommer
dock från den aktuella
tidpunkten
utsläppen från nya
motorer att kraftigt reduceras. Ett avsevärt kvarvarande
problem är
dock utsläppen
rema
större

från de existerande

eftersom

nyanskaffningstakten

än cirka

16.000

600.000-650.000

tvåtaktsmoto-

för närvarande

1995
är
motorer per år. Genom att många av dessa
motorer har en relativt
låg körtid per år segelbåtsmotorer
w 10
timmar/år
enligt Sjöfartsverket
1994 skulle det ta avsevärd tid att
endast avser nya motorer.
ner avgasutsläppen
om åtgärderna
Många motorer kan hålla upp till 40 års ålder.
Kompletterande
gäller

åtgärder

för att påverka
som bedöms möjliga
dels
är
bortre
motorer
datum även när det
att sätta ett
existerande
dels att genom t ex skrotmotorers utsläppsnivå

existerande

SOU 1996:170

Fritidsbåten

ningspremier

påskynda

utbytet
När
av motorer.
och dessas finansiering
med avgifter

skrotningspremier
forsedda

fritidsbåtar

angivit

och Samhället

har

dock

bedömer

att man

finansdepartementet

ett sådant

system

det

gäller

för motorförfrågan

som kostnadseffek-

tivt.
Vad beträffar
använda

att sätta ett bortre
med utsläppsdata

datum

för tillstånd

att generellt
vad
högre
än
som är
som skall
har detta vid kontakter med såväl Miljösom

motorer
gälla för nya motorer
bedömts som en rimlig åtgärd.
justitieoch finansdepartementen
Även båtorganisationernas
SSD
har förklarat
representanter
att
det borde
bortre

Det
att acceptera en sådan begränsning.
vara möjligt
datumet borde då förslagsvis
sättas till 15 år efter det att
träder

ikraft för nya motorer.
Detta för att ge
på före detta datum inköpta motorer.
i systemet är svårigheten
kontroll
att få en effektiv

utsläppsgränsema
rimlig

avskrivningstid

Svagheten

Med båtorganisationerna
av efterlevnaden.
informationskampanjer
om miljöproblemets
det dock vara en möjlig åtgärd för att minska
båtmotorerna

snabbare

än den övergångstid

annars kan uppkomma.
aktivt arbetat for bättre

miljöpärm

med

beträffande

elsäkerheten

utbredning
betraktas

bör

och har

båtägarna

när det gäller

a givit ut en speciell
samt en speciell broschyr
fritidsbåtar.
Med den stora

De informationsinsatser
stor betydelse.
som
for fritidsbåtama
till ändring av miljöreglerna
med båtorganisationema
och
i nära samarbete

vara av
i anslutning

därför
det

göras
företrädare.

också

möjligt

Enligt
att

uppgift

från

stickprov

inställning

på denna punkt
sådan åtgärd

har

i frågan
har

även efterfrågats.

erhållits
framkommit.

polisen

bedömer

få

en acceptabel
En
utsläppskriteriema.

genom
innehåller
av båtmotorer
som
dock
förutsättning
är
att märkning
av godkända
Via Jusititiedepartementet
och Miljödepartementet
EU:s

från

tillsammans
kan
som båtlivet har, där organisationerna
borde den miljöetiska
påverkan på
en folkrörelse

båtbranschens
man
kontroll

avgasutsläppen

upp till 40 år som
har under lång tid

Båtorganisationerna

båtmiljö
för

och
ryggen
bedöms
omfattning

som

båtägarna
behövs

åtgärder

bakom

Något

men något befintligt

införs.
motorer
har besked om

entydigt
hinder

besked
mot en
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8.3.2

från

Bullerbelastning
det gäller

När

SOU 1996:170

från

bullerbelastning

fritidsbåtar

främst

högvarviga

tvåtakts-

under 4.2.1 ett liknande förslag från
finns som redovisats
det
miljödepartementet
som gäller avgasbegränsningama.
som
tillåten bullernivå
på
Detta skulle innebära regler om en maximalt
avstånd
från
båten.
motsvarande
25
På
72-73 dBA
mätt
m
i avgasutsläpp, kvarstår dock
sätt, som när det gäller begränsningar

motorer

med befintliga
Ett
motorer.
för
existerande
för
ljudnivån
gräns
samma
15 år efter det att ljudnivåbegränsningama
borde här vara logiskt.

problemet

8.3.3

Utsöndring

från

liknande

med
system
motorer gällande från
införts för nya motorer

metallbaserade

bottenfárger
Som

under

framgått

främst

alger, växter,
fritidsbåtama

plankton
normalt

ning är som framgått
färger i Östersjön.
sådant

Ett

förbud

framme

båtbottnen.
kombination
sedan

båttvättar

etc speciellt
är förtöjda.
också att totalt
fordrar

rengöra

dock fordra

ningar

i anslutning

fintliga
Alternativet

dock
enbart

utsöndring

på båtbottnama
vid grunda

från

vattenområden

Kemikalieinspektionens
förbjuda

de

idag

problem

för
där

inrikt-

även kopparbaserade

finns
metoder
att alternativa
skall bli ökad bränsleförbruk-

på
av beväxning
alternativet
Det i dag befintliga
är i första hand en
till blanka hårda ytor
mellan att måla båtbottnama
eller
högtrycksbaserade
med hjälp
av mekaniska

skulle

få avsedd

4 skapar

giftfårgema

konsekvensen

om
och därigenom

ning

och

avsnitt

kopparbaserade

verkan.

slipar

avgasutsläpp

på

grund

dessa ett par gånger per år. Ett sådant system
en uppbyggnad
av ett stort antal båttvättanläggeller tankstationer
för att
till förtöjningsplatser
Detta
och

bedöms

kan delvis

båtramper
möjligt

ske genom utnyttjande
av betvättutrustning.
portabel

och

att åstadkomma

med

en uppbygg-

SOU 1996:170

Fritidsbåten

och Samhället

67

nadstid

avgifter.
Det existerar
av 5-10 år och bör då baseras
idag ett antal båttvättar
speciellt för motorbåtar.
När det
gäller segelbåtar pågår också viss verksamhet.
I Finland har man
hunnit längre med ett sådant system. För västkusten bedöms dock
påväxningen
på båtbottnarna
med
att systemet
vara så kraftig
båttvätten
realiserbart.
Här torde det vara nödvänär praktiskt
redan

digt

fortsättningsvis

att även
kemiskt/biologiskt
8.3.4

Enligt

sätts

till

dess

fritidsbåtar

redovisningen

under kapitel
fyra är utsläppen
från båthand att betrakta som ett lokalt sanitärt problem.
tillrätta
med detta erfordras
en uppbyggnad
av

i första

att komma

mottagningsstationer
och

från

Toalettutsläpp

toaletter
För

använda
bottenfárger
färger kan introduceras.

verkande

speciellt

finansieras

kanalavgifter.
melsema

i anslutning

belastade
med

avgifter

I samband

inom

HELCOM

att släppa
tengränser

marinor,

t ex

större

Denna

gästhamnar

uppbyggnad

i gästhamnar,

förut-

marinor

och

med implementeringen

av överenskomtagit initiativ
till en

har Sjöfartsverket

sådan process. Det fordrar
installerade
toaletter
skall

pumpninganslutning

till

farledsavsnitt.

dock

också

ett krav
att båtar med
med
avfallstank
och utvara
över däck. Ett generellt beslut om förbud mot
försedda

från fritidsbåtar
ut toalettavfall
torde av i kapitel 4 redovisade

innanför
skäl

territorialvatvara

praktiskt

genomförbart.
8.3.5

Erosion

av

vågbildning

stränder

från

i trånga

farleder

p.g.a.

fritidsbåtar

orsakad av vågbildning
Erosionsproblemet
och propellerströmmar
är av lokal natur och förutsätts
lösas genom lokala fartbegränsningar. En sådan genomgång har som nämnts tidigare initierats via
länsstyrelserna
men bör aktiveras eftersom något egentligt resultat
ännu

erhållits.

SOU
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Registrering
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fritidsbåtar

av

har
för fritidsbåtar
av och behovet av registrering
kapitel fem. l stort sett samtliga remissinstanser
1992 att det var
ansåg infor avvecklingen
av det statliga registret
för de större och
med ett fritidsbåtsregister
fördelar
övervägande
ansåg dock att
motorstarkare
båtarna. Främst båtorganisationerna
Erfarenheterna

under

redovisats

som även ordnades
register har också

registrering
lösas med en frivillig
regi. Detta frivilliga
i Stöldskyddsföreningens

frågan

kunde

fungerat

funktionellt

statän det tidigare
i
har som framgått

och billigare

effektivare

register

Stöldskyddsföreningens

liga registret.

skötts av två årsarbetskrafter
mot totalt cirka 18 personer
härtill var dock främst
Orsaken
statliga registret.
for det tidigare
med Sjöfartsverket
strukturen
organisatoriska
den komplicerade
huvudsak

och sexton
des heller

inblandade.

länsstyrelser
inte

ändra.

Tyvärr

har det frivilliga

det inte fått den anslutning

registrets

liga

med

registerutformningen

låste

270.000

införande

i det tidigare

Det totala
motorstyrka
1992 baserat

och

genomgående

Modern

databasteknik

regeringsbeslutet

om

detaljregler
registret

som var
också problem

använ-

registret
svåra

att
eftersom

Fyra år efter det frivilsom förväntats.
båtar mot
150.000
omfattar
det cirka
registret.

statliga

båtar med en längd av fem meter och/eller en
före
mer än 10 kW bedömdes av Sjöfartsverket
till
centralbyrån
statistiska
undersökning
av
en

antalet

registret
frivilliga
att det nuvarande
Trafikutbåtar.
cirka 50 procent av befintliga
endast innehåller
1994/95:TU12
fritidsbåtsfrågan
skottet har i sin behandling
av
register är att det når
för ett frivilligt
angivit att en förutsättning
Detta har inte
obligatoriska.
tidigare
det
som
samma anslutning
registret
frivilliga
under de fyra år som det
realiseras
kunnat
sköta
försäkringsbolagen
ett
Möjligheten
existerat.
att låta

cirka

300.000.

obligatoriskt
har undersökts
tens förlängda

Detta

register

innebär

och

därigenom

dubbelregistrering

undvika

men stupat på att bolagen
arm när det gäller den fiskala

vill

framstå

hanteringen.

som staMan har
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att man, om ett nytt statligt register skapas, är intresanvända
det för sin verksamhet.
serade av att
från de bägge registren framgår också att det
Av erfarenheterna
instans och att utär väsentligt
att endast ha en registeransvarig

dock angivit

datateknik.

modern

nyttja

fritidsbåtsregister

till

tillgång

och

säkringsbolagen
registret
registret

uppgifter.

är det också

utnyttjas

tidigare

och kust-

polisen

riksskatteverket
länsskattemyndigheten
Även Sjöräddnings-sällskapet,
för-

samt
kronofogdemyndigheten.

motsvarande

staten

är liksom

registret
tullen,

bevakningen
och

bygga

upp ett nytt
den
naturliga
regisbedöms Sjöfartsverket
vara
ha
instanser
statliga
De övriga
som behöver

termyndigheten.

operativ

Skall

kan

båtorganisationerna
det gäller

När

med

väsentligt

för brottslig

anmälan

ha

av
till

försvårar

att

kontroll

verksamhet.

behov

och ändringar

som
Slutligen

bör det vara
satta normer

som inom ramen för av regeringen
Utgångspunkt
vilka
uppgifter
som skall registreras.
ansvarar
kan vara de uppgifter som ingick i det tidigare statliga registret. En
register är också att lagen ändras
för ett obligatoriskt
förutsättning
Så skedde i samband med införandet
så att detta blir möjligt.
av

Sjöfartsverket

för

1988 men lagen ändrades tillbaka
ingående i regeringens
1992. Lagförslaget

fritidsbåtsregistret
avvecklades
1986/871121

om

fritidsbåtsregister

obligatoriskt

då registret

proposition

bifogas

bilaga

12.
till
identifikation
underlätta
av båtarna och koppling
är det också väsentligt
att dessa har en entydig märkning.
inom EU finnas
i kapitel 5 skall för nya fritidsbåtar
Som redovisats
För de begagnade båtarna finns dock
en sådan
en CE-märkning.
för de nya båtarna är dessutom lång
märkning och CE-märkningen
För att

registret

och otymplig.

ningsvis

Det bedöms

utnyttja

den

till

därför
det

att även fortsättmest lämpligt
registret
obligatoriska
tidigare

bokstavs och
av en kombinerad
sifferkod.
även
Ett stort antal båtar har också behållit märkningen
avskaffande
1992.
efter obligatoriets

kopplade

märkningen

bestående
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8.5

atorisk

Obli
fr1t1

sbåtar.

redovisats

Örarintyg.
har beträffande

omfattning

och

i kapitel

Det kan här noteras att huvudoch motorstarkare
båtarna cirka 250.000
har

delen

av de större
ansvarsförsäkring.
en
Erfarenheterna,
både tidigare

åren

för

ansvarsförsäkring
F

för fritidsbåtar

Ansvarsförsäkring
erfarenheter

SOU 1996:170

enligt

SOUl974:95

och under

1995 Försäkringsförbundet,
visar att skadeståndsendast
sällan
i samband
med förande
eller
uppstår

1991

ansvar
utnyttjande

När det gäller dödsfall
och svårare perav fritidsbåt.
att dessa till stor del inträffar
anger försäkringsbolagen
med mindre båtar och i samband med spritförtäring
då ansvarsför-

sonolyckor
säkringen

gäller.

Det finns

heller

inga krav på en generell obligatorisk
ansvarsFinland,
och
grannländer
Norge, Danmark

i Sveriges

försäkring

där också

Tyskland

försäkringsbestämmelsema

har liknande

ut-

som hos de svenska försäkringsbolagen.
kvarstår därför samma
Sammanfattningsvis

formning
visats

i 1974 års fritidsbåtsutredning

ansvarsförsäkring

måste bedömas

slutsats som redobehovet
att
av en obligatorisk
som relativt svagt.

för fritidsbåtarna,
samt vad
av olycksstatistiken
sker
i
inom
bör
dock
grannländema
följas
EU,
samt
som
noga.
mellan
Kopplingen
registrering
en täckande
av de större och
fritidsbåtama
motorstarkare
och
den
omfattande
frivilliga

Utvecklingen

båtförsäkringsverksamheten
När

underlättar
en sådan uppföljning.
med fritidsbåtar
att begränsa antalet olyckor
hos den som framför
båten ett sätt att påverka
form
positiv
riktning.
Frågan
någon
om

det gäller

god kompetens
vecklingen

i

obligatorisk

förarutbildning

ningar.

Sjöfartsverket

har också diskuterats

och

i tidigare
har

båtorganisationema

dock

är
ut-

av
utredinom

stiftelse, Nämnden
för båtlivsutbildning,
ramen för en gemensam
.med stor framgång bedrivit
utbildning
frivillig
som avslutats med
finns
Sammanlagt
respektive kustskepparintyg.
prov för förarintyg
i dag redovisat

390.000

parintyg

före

frivilliga

utbildningen

1985

avlagda

förarintyg

Skepparexamen.
som aktivt

och 98.000

Genom

understöds

den

kustskepomfattande

av båtklubbama

har

SOU 1996:170
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idag majoriteten

båtarna
av förarna av de större och motorstarkare
god
Med
fortsatt
aktiv
utbildning.
utbildningsverksamhet
en
en
bedöms därför för närvarande
enligt nu fungerande principen

frågan om obligatorisk

8.6

förarutbildning

behöva

aktualiseras.

och samarbetemellan
Organisation
sta en och fr1t1dsbatsorgamsationema

Redan

i dag finns

ett betydande samarbete mellan ansvariga
och fritidsbåtsidans
organisationer.

samhällsfunktionema
Lokalt

har i de flesta

arbete

med främst

fall de olika

för

kontakter och samom båtplatser i sjön och
på land, elförsörjning,
vatten och avfallshantering
mm. Detta samarbete fungerar
på de flesta ställen mycket väl och är idag i
huvudsak
baserat
relationer
mellan båtklubbar
affärsmässiga
och båtägare

båtklubbama

kommunerna

i frågor

den ena sidan och kommunrepresentanter

på den

andra.
När det gäller
fonnaliserat
nema
deltar

den övergripande

samarbete

på flera

mellan

områden.

i systematiskt

De

samarbete

a

Båtlivsnämnden

b

Marintestinstansen

statliga

verksamheten

finns

Sjöfartsverket

ett
och båtorganisatio-

instanser

båtorganisationema

där

är följande:

vid Sjöfartsverket

för certifiering

enligt

EU:s fritidsbåtsdirektiv.

c

Nämnden

d

Sjökarterådet

e

Sjösäkerhetsrådet

för båtlivsutbildning

ingår

numera

i Sjöfartsverkets

organi-

sation
När
formell

det gäller

Sjökarterådet

samarbetsorganisation

intressenter.

Rådet skall

detta 1987 som en inolika
Sjökarteverksamhetens

grundades
mellan

sammanträda

två gånger

per år och överär en av många
och verksamheten

lägga om gemensamma
frågor. Fritidsbåtsidan
organisationer
som deltar i sammankomstema
bedöms fungera bäst om den behålls med nuvarande

uppläggning.
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Båtlivsnämnden,
direkt

Marintestorganisationen,

och

livsutbildning
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Nämnden

är alla

Sjösäkerhetsrådet

för

organisationer

båtmed

till fritidsbåtsverksamheten.

koppling

Båtlivsnämnden

för informaorganisation
är en övergripande
och erfarenhetsutbyte
mellan Sjöfartsverket
och Sjisportens

tion

Samarbetsdelegation

SSF och SXK.

SBU,

för certifiering

Marintestorganisationen
direktiv

nystartad

är

en
organisation

Sjöfartsverkets

organisation

EU:s fritidsbåts-

enligt

för
ranen
Organisatio-

inom

avdelningen

Tekniska

resultatenhet
nen är en fristående
som styrs av en styrelse med
för båtbranschen
och båtorganisztionema.
ingående representanter
Verksamheten
trollen

finansieras

via avgifter.

Den direkta

marknadskon-

som myndighet för. Sjöfartsverket
således för säkerhetskontroller
i förhållande
till EU.
står Sjöfartsverket

Nämnden

svarar

båtlivsutbildning
är en ideell förening Stiftelse
och kunskaper för erhålatt fastställa förutsättningar
lande av förarintyg
och kustskepparintyg.
Man bestämmer avgifter
för proven, för register över utfärdade intyg samt arbetar med information
till studieförbunden
om båtlivet.
för

med uppgift

medlemmar

Nämndens
larförbundet,
Nämnden

valtningen

Svenska

är Svenska

Kryssarklubben

Båtunionen,

av en styrelse som även sköter
inklusive
inkomna medel.

sköts

en fristående
var tidigare
analys av sjösäkerhetsinforrnation

.Sjösäkerhetsrådet
genomgång

och

sjösäkerhetsfrågor.
hetsrådet
instruktion
samheten

ingår

administrationen

Seg-

den löpande

för-

organisation

för

och aktuella
av SjösäkerNågon utförlig

uppgifter.
en del i Sjöfartsverkets
har dock
ännu fastställts. I verkom dess verksamhet
deltager
Sjöfartsverket,
Kustbevakningen,

som

rikspolisstyrelsen,
bund,

Numera

Svenska

och Sjöfartsverket.

Sjöräddningssällskapet,

representanter
båtorganisationerna.

från

Båtbranchens

försäkringsbolagen

Riksförsamt

för
finns sålunda ett flertal
instanser mellan företrädare
från
främst
och
båtorganisaSjöfartsverket
staten
representanter
tionema samt branschintressenter
som gemensamt arbetar med den
verksamhet
riktad
Både
mot fritidsbåtssektom.
som är direkt
Det

har dessutom

för båtlivsutbildning

och Nämnden

Marintest

och Samhället

Fritidsbåten
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av avgifter
Marintestfunktionen

styrning

gemensam
stat och båtlivsintressenter
ekonomiförvaltning
av sin verksamhet.
enligt
lagstadgad verksamhet
knuten till en obligatorisk
SWEDAC
med
Kontakter
tidsbåtsdirektiv.

Näringsdepartementet
verksamhet

separat

vill

visar att man
utan hopkoppling

denna

behålla

73

en för
och
är
fri-

EU:s

och

speciella

fritidsbåtsakti-

med övriga

viteter.

samhällets

av resurser och tjänster för
för fritidsatt företrädarna
omfattningen
också får möjlighet
av
att påverka både
Till
service och dess inriktning.
samma uppfattning

kom också

1974 års utredning.

en utökad avgiftsfinansiering
fritidsbåtsverksamheten
är det rimligt
Vid

båtsägama

sig en lösning där registremellan
samarbete
staten,
och
ring
När det gäller att göra
och båtorganisationema.
Sjöfartsverket
detta i form av en stiftelse eller ideell förening visar det sig dock,
är
det enligt riksrevisionsverket
som framgår av punkt 8.2, att
statlig
icke
med
statlig avgift
en
lämpligt att förena en obligatorisk
blir att Sjöfartsinstans. Slutledningen
eller utförande
beslutande
Det

verket

hands att tänka
i
sker
avgiftshantering

ligger

bör

fastställande

nära till

registret

och för

av avgifterna.
angeläget att båtorganisationema

och administration

Jag bedömer
och

insyn

av det statliga

stå för både förandet

registerhanteringen

det

dock

möjlighet
aktiv
en
och den avgiftsbelagda
utnyttjande

får
både

påverka,
att
verksamheten.

Detta

av de existerande

samarsom eventuellt
bör en represenkan slås samman. Vid behandling
av miljöfrågor
På
samarbetsorganet.
till
naturvårdsverket
adjungeras
från
tant
Sjösäkerhetsrådet
och
Båtlivsnämnden
måste
motsvarande
sätt
om

kan

åstadskommas

betsorganen

slås

ihop

genom
Båtlivsnämnden

representanter

räddningssällskapet

sjösäkerhetsfrågor.
håll:

och Sjösäkerhetsrådet

från

kustbevakningen,

adjungeras
Samarbetet

bör

vid

principiellt

polisen

och

behandling
ha följande

sjöav
inne-
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ningen
termer

b

både
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dialog

om verksamhetsmålen
verksamhetsrelaterade
och

i

och omfattekonomiska

bör finnas.

En fortlöpande

resultatuppfoljning

såväl målrelaterad

som
att registerhanteringen och den avgiftsbelagda
verksamheten
måste vara
resultatområden
med
löpande
verksamhetsegna
och
ekonomiskt

bör

finnas.

Detta

innebär

ekonomiuppföljning.
För att säkerställa
båtorganisationernas
bör samarbetet specificeras
och rutinsättas
kets instruktion

eller i verkets

arbetsordning.

medverkan

antingen

och

insyn

i Sjöfartsver-

Fritidsbåten
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Övriga frågor

9

Enligt

skall

direktiven

kostnadsansvar

fritidsbåtstrafikens

konsekvenser

onalpolitiska
åtaganden
sekvenser
När

utredaren

dir

1994:23

1994:

det gäller

dir

förutom

med mera,
1992:50,

och redovisa

frågan om
regiredovisa
även
offentliga
pröva

den primära

jämställdhetspolitiska

kon-

124.

jämställdhetspolitiska

konsekvenser

kan jag

från jämhar några effekter
att förslagen från utredningen
därför inte som meningsfullt
att
Det framstår
ställdhetssynpunkt.
effekter.
sådana
redovisning
eller
analys
försöka göra en
av
åtaganden kommer utan tvekan uppoffentliga
Vad beträffar
register och införande
rättandet
av obligatoriska
ett statligt

finna

av
kräva

på 2-3 personår och en total
en personalresurs
kronor. Som frammiljoner
6-10
på
registrering
kostnad för
m m
möjligt att etablera
bedömts
dock
har det
gått av redovisningen
vid sidan
och avgiftsdebiteringen
registreringen
den obligatoriska
och
för registrering
Kostnaden
förvaltningen.
om den offentliga
verksamheten
därför
måste
nyttan
vägas
mot
avgiftshantering
av
och de genererade intäkterna.
konsekvenser
är det svårare att ge
Angående regionalpolitiska
när det
ett entydigt besked. Det är dock klart att en ökad aktivitet

båtavgifter

kommer att beröra kommugäller åtgärder riktade mot fritidsbåtar
vid
de större insjöarna.
och
nerna längs den svenska kusten
för rengöring
uppbyggnad
av
En successiv
av anläggningar
för toalettavfall
samt mottagningsstationer
kunna bidra till
också
miljö,
bättre
de
att
ger en
kommunerna.
berörda
i
de
och sysselsättningen

båtbottnar
förutom

kommer,
ekonomin

ochSamhället
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BILAGA

Kommittédirektiv
kostnadsansvar

Fritidsbåtstrañkens

Dir.

m.m.

1995:131

Beslut

vid

regeringssammanträde den 26 oktober

1995

av uppdraget

Sammanfattning

belysa vilka
skall närmare
utredare
En särskild
samt överväga
orsakar samhället
fritidsbåtstrañken
kostnader

skall

dessa

betalas.
vidare

skall

Utredaren

kostnader
hur

överväga

om

de fördelar

som

ett

och ordningssjösäkerhetsinnebär
fritidsbåtsregister
återinförs.
fritidsbåtsregister
att ett statligt
synpunkt motiverar
som riksbör bl.a. utgå från det tillkännagivande
Utredaren
bet.
fritidsbátsregister
gjort
ett statligt
har
från

dagen
l994/95:TU

12, rskr.

om
1994/95232.

även beakta det tillkärmabör
Vidare
har gjort
om bátskatt.
de
behandla
även
överväganden
samlade

bör
l sammanhanget
riksdagen
givande som
utredaren
fördelar

punkt

i

sina

som ett statligt
samt belysa frågan

utredaren

fritidsbâtsregister
om en obligatorisk

har ur miljösynansvarsförsäkring

för ägare av fritidsbåtar.

Bakgrund
fritidsbátsregister
som
1987 antog riksdagen
en lag om
bet.
1986/87:121,
1988
prop.
januari
l
den
kraft
trädde i
regiLagen innebar en
1986/87:KrU22,
rskr. 1986/871347.

I juni

tried
med en längd över 5 meter eller
enligt
Ändamålet
registret
med
var
viss minsta motorstyrka.
ordning och säkerkontroll
för
underlag
av
§
2
lagens
att ge

streringsplikt

för

båtar
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2
het till

sjöss

och planering
med fritidsbåtar.
Reav trafiken
var också avsett att användas som underlag för planering avseende turism, friluftsliv
och naturvård
samt för utredningar rörande skatter, tullar och indrivning.
Registeravgiften,

gistret

som skulle
nor per år.

täcka

kostnaden

för

att föra

registret,

var 30 kro-

I december

1992 upphävde riksdagen lagen
om fritidsbåtsprop.
1992/931102,
bet.
l992/93:TUl0,
rskr.
1992/932108.
l betänkandet
framhöll
trafikutskottet
att det
inte såg något oavvisligt
behov att ordna en obligatorisk
registrering av fritidsbåtar
i offentlig
regi. I sammanhanget
erin-

register

rades om att båtorganisationerna
hade framhållit
att en sådan
kunde
åstadkommas
på frivillig
väg. Det var
också tänkbart,
framhölls
det i betänkandet,
att något organ
med anknytning till försäkringsbranschen
kunde svara för ett
register.

registrering

Sedan
Svenska

bolagen,

det

statliga

fritidsbåtsregistret
Stöldskyddsföreningen,
i samarbete
tagit

initiativ

avvecklades

har

med försäkrings-

till

att driva ett frivilligt
fritidsbåtsi dag ca 160 000 båtar, vilket kan
jämföras
med det statliga fritidsbåtsregistret
som innefattade
ca 280 000 fritidsbåtar
när det avvecklades.
Registreringen
är
kostnadsfri
för båtägare med försäkring och för övriga kostar
register.

Registret

den 30 kronor

Riksdagen
fördelar

omfattar

per år.
har uttalat

främst

l994/95:TUl2,

från
rskr.

ande l994/95:TUl2

att ett fritidsbåtsregister
innebär
sjösäkerhetsoch ordningssynpunkt

1994/952232.
anfördes

bl.a.

l trañkutskottets

stora
bet.

betänk-

följande.

"Trafikutskottet

det har att
anser - från de synpunkter
fritidsbåtsregister
att
innebär
ett
stora fördelar
främst
från sjösäkerhetsoch ordningssynpunkt.
Dessa fördelar kan tillvaratas
inom ramen för ett frivilligt
register
under förutsättning
att ett sådant register når samma anslutning som ett statligt, enligt lagregler därom. För närvarande
många av de båtar som var införda i det statliga
synes alltför
registret stå utanför det privata. Utskottet kan vidare konstateföreträda

ra att fritidsbåtstrafiken

är förenad

med kostnader,

främst

för

och Samhället
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3
till

sjöräddning,

vars

riksdagen

bestridande

årligen

anvisar

medel.
anser utskottet att regeringen
innebör överväga om de fördelar
som ett fritidsbåtsregister
motiverar
att det
bär från sjösäkerhets- och ordningssynpunkt
bör
l det sammanhanget
återinförs.
statliga fritidsbåtsregistret
Mot

bakgrunden

den angivna

regeringen

även överväga
skall

båtstrafiken

betalas.

hur samhällets

Självfallet

bör

kostnader

regeringen
med

för fritidsvid

sina

anledning

beslut
av
obligatorisk
och
båtskatt
anen
om
om en
för bl.a. ägare av fritidsbåtar."
svarsförsäkring
Enligt riksdagens mening bör regeringen i samband med de

överväganden

beakta

riksdagens

motionsyrkanden

ett fritidsbåtsregissom skall göras beträffande
1994/95:SkU28,
bet.
ter också pröva frågan om en båtskatt
rskr. 1994/95: .
har behandlats
ansvarsförsäkring
Frågan om en obligatorisk
framhållits
det
Därvid
har
tillfällen.
vid ett flertal
i riksdagen
vid en
skadas
att det är i hög grad angeläget att den som
tillfredsställande
sjöolycka kan få en fullgod ersättning och att
kan garanteras med någorlunda säkerhet
ersättningsmöjligheter

överväganden

är obligatorisk
se t.ex.
om en ansvarsförsäkring
1985/86:LU26,
bet.
även
jfr.
1986/87:LU6y,
bet. 1988/89:LU21,
1986/87:KrU22,
bet. 1987/88:LU23,

endast

1989/90:LU15
Det

svenska

och

bet.

bet.
bet.
bet.

1992/93:LU39.

fritidsbåtslivet

är omfattande

och

sommartid

stora utsläpp av främst kolväten
svarar fritidsbåtar
både till luft och vatten. För närvarande finns
och kolmonoxid
inte några regler i Sverige för avgaser och buller från fritidsbåtar. Ett arbete pågår sedan en tid för att minska fritidsbåtsförslag vad
Ett gemensamt
negativa miljöpåverkan.
sektorns
för mindre
för nya motorer
beträffar
avgas- och bullerkrav
Kommunikationsdepartemenbåtar har nyligen presenterats
av
för relativt

tet och
remiss.

Miljödepartementet.

Förslaget

är för

närvarande

på
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4

Uppdraget
En

särskild

utredare

fritidsbåtstrafiken
kostnader

skall

Utredaren
synpunkt

närmare
samhället

skall

vidare

har

vilka

kostnader

överväga

hur

dessa

överväga

om de fördelar
som ett
sjösäkerhetsoch ordningsstatliga
fritidsbåtsregistret
åter-

innebär

från

motiverar
Utredaren

riksdagen

belysa
samt

betalas.

fritidsbåtsregister
införs.

skall

orsakar

att det
bör bl.a. utgå från det tillkännagivande
gjort
fritidsbåtsregister
om ett statligt

1994/95:TU12,

rskr.

som
bet.

l994/95r232.

1 sammanhanget

bör utredaren
även beakta det tillkännahar gjort
Vidare
som riksdagen
bör
om båtskatt.
utredaren
i sina samlade
överväganden
även behandla
de
fördelar
statligt
fritidsbåtsregister
ett
har
som
ur miljösynpunkt exempelvis
vid införande
och uppföljning
av miljökrav
på fritidsbåtsmotorer
eller fritidsbåtar.

givande

Utredaren
skall också belysa frågan om
en obligatorisk
ansvarsförsäkring
för ägare av fritidsbåtar.
Utredaren
bör
klarlägga om förhållandena
är sådana att en obligatorisk
ansvarsförsäkring
för ägare av fritidsbåtar
behövs för att

garanfår en fullgod
tera att den skadelidande
ersättning.
Om utredaren finner att så är fallet, bör utredaren föreslå nödvändiga åtgärder.
Såväl företagsnade förslag
ekonomiska

skall

som samhällsekonomiska
redovisas.
Detta gäller

effekterna

i stort

aspekter

av lämde samhälls-

såväl

som effekterna

för

myndigheter

samt fritidsbåtssektorn.

Övrigt
Uppdraget
arbetet

skall

gäller

da utredare

redovisas

regeringens

senast
direktiv

den
till

15 oktober
kommittéer

åtaganden
om att pröva offentliga
konsekvenser
om att redovisa regionalpolitiska

1996.

För

och särskildir.
dir.

1994:23,
1992:50
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5
samt om att redovisa
1994: 124.

jämställdhetspolitiska

konsekvenser

Kommunikationsdepartementet

dir.
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BILAGA 2

kopplingtill den kommunala
Föratt en bakgrundtill fritidsbåtsaktiviteternas
verksamhetenkontaktadesrubriceradekommunersom dels lämnatmuntlig
redovisningdels överlämnatbifogatunderlag.
har ocksåden i huvudsaksamstämmiga
Vid besökhos Kommunförbundet
informationenfrån de berördakommunernabekräftatssom representativför
fritidsbåtsberördakustkommuner.
Närdet gällerden kompletterandemuntligainformationengällerdennai förstahand
SotenäsochTanums kommunerenligtföljande.

Detfinns 3.800fastaplatserför fritidsbåtari kommunensregi.Deflesta
i kommunen
båtuppläggningsplatserna
är i kommunalregi. Hamnverksamheten
hadeen total omsättning1995på 4,2 miljonerkronor.
1 miljonkronorav skattemedelhar gått till finansieringav hamnverksamheten.
Fritidsbâtssidanfinansierasdock medavgitter.Av kommunens9.900 innevånareär
ca 250sysselsattainomturistverksamheten.
Fritidsverksamheten
i kommunenomsätterca 200 miljonerkronorper år.
Under1995 hadekommunenregistrerat15.000gästhamnsnätteri totalt8
gästhamnar.

Ca 50% av huseni kommunenär fritidshus.Totalt finns ca 4.500fritidshusdär de
flestahusägarnaocksåhar båt.
Detfinns ca 1600kommunalabåtplatseroch totalt5000- 6000fritidsbåtari
kommunen.Tanums kommunhar 12.400innevånaredär 1989350 var sysselsatta
omsättningvar ca 200 miljonerkronor.
inomturistverksamhet.Turistverksamhetens
Det finns 5 störreoch 10 mindregästhamnari kommunenmed 14.063
gästhamnsnätter1995.Man räknarmed minstlika mångagástnätterinaturhamnar.
Finansieringenav turistbâtshamnarsker genomavgifter.
Manredovisadevissa problemmed avfallsutsläppigästhamnarochpopulära
naturhamnar.
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för 1995
Utdrag från Sotenäskommun
uamnverksamhej:
Medhamnverksamhet
avsesförvaltningav kommunenshamnområden:
o småbåtshamnar
o gästbåtshamnar
- industrihamnar
Begreppethamnområdeinnefattar:
o
o
o

hamnensvattenområde
bryggorochy-bommar
kajer
kajplaner

6.1 Verksamhetensomfattning

Antalbryggor,brygglängderochy-bommarinomkommunenssmåbåtshamnar
och
gästbátshamnarframgårav nedanståendetabell:
r

Y-

m

Hamn

Antal

Väjern
Hasselösund
Smögen
Kungshamn
Tången
Hovenäset
Malmön
Bovallstrand
Ulebergshamn
Hunnebostrand

3
2
10
6
5
5
5
3
2
7

125
150
605
273
403
193
472
107
35
606

3
4
3
7
4
1
3
3
3
12

247
290
140
226
257
63
144
255
182
972

47
52
10
8
30
6
2
82

45
22
6
12
33
6
20
157

33
23
22
18
10
32
14
15
211

4
5

Summa:

48

2969

43

2776

237

301

378

12

Längdmeter Antal

Längdmeter 4,5 m 6 m

8m

Sammanlagtantalbryggmetersamtantaly-bommarinomkommunenssmåbåts-och
gästbåtshamnarär således:
Längdmeterbryggor
Antal y-bommar

5745 m
928st

10 m
1
-
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Antalet båtplatser inom smábåtshamnaroch gästbátshamnarär följande:
rvid

Fasa
Hamn
Väjern
Hasselösund
Smögen
Kungshamn
Tången
Hovenäset
Malmön
Bovallstrand
Ulebergshamn
Hunnebostrand
Summa:

Bryggor

Pontoner

Båtplatser,
Gästbåtsplatser Egen brygga

139
126
72
180
203
56
118
158
113
638

60
59
238
130
163
85
155
47
23
206

50
200
300
150
25
50
30
200

25
18
268
35
264
59
108
23
15
30

1803

1166

1005

845

Sammanlagtantalbåtplatserär således:
Fasta platser vid pontonlbrygga
Antal gästbátsplatser
Antal båtplatser med egen brygga

2969st
1005st
§45§1
4819st

Antalgästnätterår 1995har varit:
A

I ..

..

..

..

Bovallstrand
Hunnebostrand
Väjern
Hasselösund
Smögen
Kungshamn
Hovenäset
Malmön

568
4980
152
1195
5764
1422
181
§84

18,9
24,9
3,0
6,0
19,2
9,5
7,2
231

Summa:

15446

15,4

ä t .t l
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Hamn
Bovallstrand
Ulebergshamn
Hunnebostrand
Väjern
Hasselösund
Smögen
Smögen
vågbrytare
Kungshamn
Tången
Hovenäset
Malmön
Summa:

och Samhället
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f
Betong-och stenkajer

Träbryggor

Antal

Antal

Längd

Längd

1
1
2
1
2

70
8
110
155
475

2
2
3

.
100
56
375

1
33
1
1
2

60
880
210
25
220

1
1
1
-

30
120
52
-

2213

10

733

15

Nya
hamnens
hamnbassang,
liskhallskajan
a Hela
Guleskar,
Virehuskajen
ochinrehamnbassäng
Över kommunensñske-/industrihamnar
Iandassill från vadfnske,
vanligen6 båtar i Kungshamn,sammanlagt

3860ton

Över Guleskärshamnen
har42 st angörningarskett,varvidföljandevaror lastasöver kaj:
Oljor
Sten
Fiskprodukter

7998ton
17715ton
JAQLtQB
27210ton
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6.3 Verksamhetens kostnader och intäkter
Verksamhetenskostnaderochintäkterframgårav följandetabell

Tjänster

Kapitaltjänst, Summa
intern förv.ers kostnader Intäkte

125,7

131,2

3051.3

69,9
56,7

176.9
90,1

27,3

63,5

279,6

461,7

Personalkostnad Material
Ospec. Hamnverksamhet 141 690.1
Smábåtshamnar
142
52,7
Gästhamnar 143 194,8
lndustrihamnar
144
Summa:

937,6

-

0,2

3051.5

39989

0

299,5
341,8

23762
1077.7

90,8

765.3

4730,4

4219,2

särskiltkapitaltjänst.börspeciñerasså långtmöjligtpå
Kostnaderför ospec. hamnverksamhet,
för att analysera"lönsamheten"för respektiveverksamhet.Dett
de olika hamnverksamheterna
kommeratt ske underår 1996.
6.3 Ekonomi - bokslut
1995års budgetbelastadesmed ett underskottom 500,000:-från år 1994.Vid 1995års slut
kvarstårav ingåendeunderskott500,000:-ett utgåendeunderskottom 375,600:-som får
överförastill 1996.
FördeladekostnaderGS-personalför renhållningi hamnarutgör96.000:-mot budgeterade
50,000:-.
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Hamnverksamhet
kostnadtkr

Personalkoslnad
1BMaterial
DTjänster
Kapitaltyansl,
Varv
intern
ers

D937,6
E279.6

D§15

I 461,7
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Fritids- ochskärgårdsnämnden
RoyOhlson
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1996-08-06
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TANUMS
KOMMUN
TorkelW. Sölve
Box949
46129 Trollhättan

i Tanums
handlingar
kompletterande
Översânder
omgästhamnsvçrksamheten
Ar detmerDu behöver
matrielavser1995årsverksamhet.
Kommun.Oversänt
höravDig.Jagharsemester
v 35- 37.
varvänlriå
/Mâd vä hälsning
/ , fa/v
.//
,bø
Roy hlson
Fritids-ochskärgårdschef

429-8634
82420-1Bankgiro
0525-183
00-Postgiro
00vxTelefax
180
-Tel0515
Kommunhuset
45781Tanumshede-Besöksadress:
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Intäkter
Fritldsbåtslntåkter avseendegästhamnar
1995
Gästhamnsavgifter
aa7244
Elavgifter
DuschNA-avgifter

1aooo
104000
1001244

Hamn

Antal gästande båtar
1995
1994
%
Grebbestad 5165
4620
11,8
Kalvö
240
311
-22,8
Havstenssu
190
200
-5,0
Sannäs
85
109 -22,0
Hamburgsu 1731
1377
25,7
Fjällbacka
5294
4999
5,9
Resö
1177
1046
12,5
Långsjö
120
100
20,0
Gerlesborg
39
38
2,6
Edsvik
22
31
-29,0
Kämpersvik
0
0
0,0
Totalt
14063 12831
9,6
Gästhamnsverksamheten
har underde senasteårenförändratskraftigt.Från att
baraha varit en angöringsplatshar dessablivitanläggningarmedtoaletter,
duschar
tvättmaskinensopmottagningm.m.Enständigutbyggnadär tvungendä båtarna
idag
utrustasmed myckenelektronikochelutrustning. ochVattenuttagbyggs
ut i den
takt fönnår. Nyakommandeinvesteringarför gästhamnsverksamheten
blir medall
säkerhet
för
samtbåttvätt
moittagningsstationer

båttoallettema motsvarande
billtvätten.

Tanumskommunhar sedan1980-taletbesökav 12-16 000övernattningar
i båtar.
Dessabetalaren hamnavgiftmedanda sbesökare betalarnågot,
men ändåhar
tillgångtill all service.
All dennaverksamhetär fullt jämförbarmedcampingverksamheten.
Vi upplåter
latstill det rörliga båtlivetochtillhandahållersammaservice
somcampingen.
Meddettavill påtalaorättvisanmedstatensbedömning rörligtfriluftslivpå
land resp.till sjöss.campingenbehöverendastta ut 12%av
mervärdesskattmedan
båtcampingenskall erläggafull mervärdesskatt
I
25%.
I
I

Sida1
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Kostnader
ritridsbåtskostnaderavseende
241708
aktmästare

71760

tädmatr.

11038
24050
158735
30
84
110
19

örstörelse
kostnader

230
47
89
4097
1 159

Dettaär

kostnaderoch intäkterför
finns
och administrationskostnader

Sida1

under 1995
med.
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ARBETSGIVARE.
Företthalvtsekelsedanfannsdennästan
Åtminstone
inteför
inte,semesterresan.
vanligamänniskor.
Idagärdenettmåsteför deflestasvenskar,ochdefinitionen
aventuristär "en
i
personsomtillfälligtlämnarsinhemort
med
minst24timmarochi samband
Första
dettagörminstenövernattning".
fårhelaSverige
danpáindustrisemestern
till,
när
Västerhavet
åt
enaningslagsida
till lands
semesterfirare
hundratusentals
Detär
ochsjösssökersigtill Bohuslän,
klanattdetfåreffekterpavardagslivet
fördenbofastabefolkningen.
Ändasedandetförstagruffeti denförsändasedanden
taköni handelsboden,
förstaknuffenpádenförstafullsattaskär
hardiskussionen
manoch
gárdsbåten
manemellanhandlatomdetta:Vadharvi
för attvi delarmedoss,makar
egentligen
påossochärgästvänliga
BOSAM
1988genomförde
Sommaren
avhur
ochBohusTurist
enundersökning
mycketpengarturisternaspenderade
14kommuneri
underdentid degästade
GöteochBohuslänexklusive
Göteborgs
borg,Detvisadesigatt3 miljonerbesökmiljarder
gjordeavmed2
aretillsammans
3 438ársverken.
kr vilketmotsvarar
kommunerna
var
I desexnordligaste
till följdavturismen
antaletârsverken
prak1982.
I
sedan
fördubbling
701
1 - en
mangaflerjobb,
tikenär detnaturligtvis
deltids-ellersäsongsanställningar.

Antalårsverkenav turismen
KUNGÄLV

"NM
"Ännu
MÖLNDAL

Strömstad
Tanum
Sotenäs
Munkedal
Lysekil
Uddevalla
Orust
Tjörn
Stenungsund
Kungälv
Öckerö
Partille
Härryda
Mölndal

327
355
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I OO
:
E BÃTTURISTER
nuLIKA
MYCKH
INKOMSV
SOM
100
LÃDOR
INDUSTRIFISK
SPENDFILAIQ "FIRISTERN.
SINA PE G.
Allasiffror.trstatistiskt
|Lr1I|l|.I|l&#39;
tttctlchurtlctt
mltdygn.
pcrpU1Ull

HOTELL
/ PENSIONAT
CAMPINGSTUGA
STUGBY
HYRTFRITIDSHUS
471:-/person
ochdygn
256:-/person
ochdygn
256:-/person
ochdygn
226:-/petson
ochdygn
Hotcllgästen
lägger
drygt
halva Den
utgiftsposten
största
förden Attbostugby
i
ärdetnäst
dyrasteDen
hyrsittfritidshus
lever
som
gnskassan
på
boendet.
240:-.
här
t
uristen
själva
är
boendet
boendet.
Mon/dygn.
måstkostar
Livsmedeldyrare
ånägaren
tilldet.Dels
kosl06:-/dygn.
restaumngnotan
Dårnäst
kommer
kostar
56:för
lever
övrigt
boendet
66:-/dygn.
men
tar
Men
110:-,
Høtellgästen
lägger livsmedel.
est.
han/hon
handlar stugbygâsten
som
billigt.
ingen
lägger
annan dessutom
man
m
est
pengar
mest
pengar
på förlr/dag.
avallakategorier
utgiftspost
gåröver
lov/dag.
påmatinköp,
avallakategorier
aktiviteter,
22:-/dhg.
hela
75:omdagen

BÅTHAMN
Zzoz-/person
ochdygn
Dátturisten
lägger
på
mest
pengar
handla
60:-,
att
mat, ochgåpå
50:-.
Han/hon
-taurang
handockså
påsystembolaget
för
:-/dag.

UTHYRNINGSSTUGA HUSVAGN
/ TÄLT
ENDAGSBESÖK
217:-/person
ochdygn
172:-/person
ochdygn
1S9:-/person
ochdag
Stugan
kostar
86:omdygnet
betalar
bara
pcr Camparen
Záz-/dygn
Endagsbesökarens
utgift.:största
Den
näst
kostnaden
person
största
försittboende,
spenderar
livsmedel
men
år
38:-.
Restaupost
ärhushålleti ut- 39:ensommargäst
dagen
i livsmedelsbutiken.
om
20:-,
bensinstationer,
19:ranger,
hymingsstuga
spenderar
S4:18:-,
ochrestaurang,
om Bensin.
21:-, ochSystembolag
16:-,andra
ar
dagen
i Iivsmedelsbutiken.
arandra
i budgeten som
stora
poster
gynnas
avdenhärkategorin

VANDRARHEM
SLÄKTVÄNNER
/
138:-/person
ochdygn
133:-/person
ochdygn
Den
hotpåvandrarhem
som
he- Hos
släktingar
burman
och
gratis
talar
ász-/dag
För
boendet.
kanistället
kosta
på
handlar
Ior31:ochbensin
mat
for23:omdagen.
hållet.
Sls-/person
ochdygn
D
Iloentk- Lümunlngkilt

EGET
FRITIDSHUS GENOMFARTSRESANDE
127:-/person
ochdygn
116:-/person
ochdag
Fritidshusägaren
lever
billi- Den
näst
atpå
har
som
gcnntnruszt
gast allapåsemestern
Men intetillfälle
så
attspendera
hanbav
etyder
ändå
58:-/dag
för
mycket
Det
går
till
pengar
mv:
a
livsmedelshandel
ortens
och20:- bensin.
29:-.
23a.
restaurang.
förbensinstationen.
Reparationer
livsmedel.
13.och
20.annat.
ochunderhåll
ärintemedräknat
i
undersökningen.

D
D
D
Kiosk.
inlukukItvsmuklSystembolag
AkllvllclurIk-nstn thnutrøp Annat
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l"1nilj.

kr

327ÅRSVERKEN
I Strömstadutgör campingfolketden största
enskildainkomstkällanfrånturismencamparnaspenderaröver 46 milj. kr under
Påandraplatskommerhotellgässäsongen.
Strömstad
terna,tättföljda av fritidshusägama.
liggeri topp när det gällerturistomsättningper
inte är
invånare,17400:-,trotsatt gränshandeln
medräknad.
l".l

.l

IW milj. kr

355ÅRsvExumN
i Tanumtillför kommunens
çampingturistema
andeloch näringslivöver 60 milj. kr underen
spenderarnästan44
säsong.Fritidshusägama
milj. kr. Tanum har den näststörstaturistomsättningentotalt, och delarförstaplatsenmed
Strömstadnär det gällerturistomsättningper
invånare.
."IIÖÅH\.\"

153111111.k

241ÅRSVERKEN
Härär det camparnasom stårför den största
inkomstposten- 37,5milj. kr. Fritidshusägama
är visserligenfler om mansertill antaletgäst
och
ätter,mende är inte lika spendersamma
kommerknappt upp till 30 milj. kr. Att
populärastegästhamn
Smögenär Västkustens
synsi statistiken:över76 000gästnätteri fri-

Uidsbát.

.ll llfl;\l4

W milj. lxl

162ÅRSVERKEN
Det vanligastesättetatt turistai Munkedalär att
kommaöver en dag.Nästan38milj. kr bidrar
med.Det nästvanligasteär att
dagbesökarna
passeragenomMunkedal,och påvägenpassa
på atthandlaellerätaen bit mat.Mångahar
ocksåvänneratt hälsapåi Munkedal,ochde
besökeninbringar kommunenshandeloch
näringslivdrygt 18milj. kr.

OMSÄTTNING
TURISMEN.
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LYSEKIL

123 milj. kr

223ÄRSVERKEN
Fritidshusägarna
dominerarturismeni Lysekil
med280000övernattningaroch en omsättning
på drygt35milj. kr. Påandraplatsmed25milj.
kr kommervånbesöken.Till Lysekilkommer
barahälftensåmångaturisteri fritidsbåtarsom
till Tanum,ochantaletCampareär ocksåförvånansvärt
litetmedhänsyntill Lysekilsdrag:
ningskraft.
IJDDEVALLA

255 milj. kr

451ÅRSVERKEN
Sedanundersökningengenomfördesharantalethotellbäddari kommunenökatkraftigt.
Men sommaren1988utgjordesden största
enskildagruppenövemattandeturisterav
vänneroch bekantasomspenderadehela78
milj. kr. Fritidshusfolketstårför den näst
störstainkomstenmed ca 48 milj. kr.
Uddevallahardenhögstatotalaturistomsåttningenav allakommunerna,men omsätter
baraS500:-per kommuninvånarejfr Tanum
17400:-.

275ÅRSVERKEN
PåOrustär detfritidshusfolketsom tillför mest
pengar,drygt64milj. kr. Önslångakuststräcka
ochmångapopulärahamnaravspeglasiattan
taletövernattningar
i båt är mångafler än antalet
campingnåtter.Orusthar en turistomsättning
per kommuninvånarepå 118002,vilket betyderfjärdeplatspåtopplistan.
FJÖRN 116 11111,".
kr
203ÅRSVERKEN
Tjörnsstörstaturistinkomsterkommerfrån
fritidshusägare,
gästandesläktoch vänner,
stuggasteroch campare.Sommargästernas
pengargårtill störstadelenåt till livsmedeloch
shopping.
Tjörn liksomOrustliggerbra till påtopplistan
överturistomsättningper invånare,9 000:-.

SOU 1996:170
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109 min. kr

sTExrNGstxD

202ÅRSVERKEN
Räknati pengarär dethotellgasterna
somär
den störstainkomstkällanav turismi Stenungsundmed57,5milj. kr, trotsatt de stårför
knappt80000gästnätter.
Räknati antaletgästnätterär det släkt-ochvänbesökensom domiövernattningargjordesav
nerar.Ca225OOO
vännersom samtidigtspenderadenästan30
milj. kr.
l§l.&#39;â.-l.\&#39;
is l milj, kr
271ÅRSVERKEN
Även den somresertill Kungälvharofta en
vän att övernattahos.Drygt400000övernattningargjordessommaren1988på såvis, och
gästernahandlade,átochroadesig för drygt
54milj. kr. De sombor i fritidshuspá semestern i Kungälvbidrogmed33,6milj. kr i kassanför bl a handeloch restauranger.
ç:ii:1
5% milj. kr
60 ÅRSVERKEN
Hälftenav Öckerösturistinkomsterkommer
frångästandesläktoch vänner.Fritidshusägarna
gör av med6 milj. kr undersin vistelsepå ön,
ochde som kommeri båt spenderarhälftenså
mycket,ca 3 milj. kr. Delatmedantalet
invånarepå Öckeröblir turistomsättningen
3 400:-perperson,vilket är den nästlägsta
i
summanav allakommunernaundersökningen.
l.l{llLl.li

l

milj. kr

103ÅRSVERKEN
SOmilj. kr av Partillesturistomsättningkommer från besökandevänner.Den näststörsta
summan,4,4milj. kr kommerfrån ca 9 500
hotellövernattningar.
Menom maniställetför
pengarjämförantaletgästnättersåär det betydligt fler besökaresomövernattarpåvand
rarhemi Partille15 400gästnätter.Partille
ligger sistpå listanöverturistomsättningper
invånaremedsina2000:-.

VM

mn
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127 milj, kr

218ÅRSVERKEN
Härrydasturistomsättning
är ungefärlika stor
som Lysekils.Meni Härrydaär detvänbesöken
somstårför den dominerandeinkomstkällan
med43 milj. kr, följd av endagsbesökama
som
spenderar25 milj. kr, Hotellgästerna
är en
annanstor grupp, meden omsättningpå
knappt 20 milj. kr.
.lÖl..l.\l.

w

milj. kr

340ÅRSVERKEN
Genomsnittsturisten
i Mölndalbor hosvänner
ochläggersinapengarpå shoppingoch
restaurangbesök.
Antaletgenomfartsresande
ch endagsbesökare
är i självaverketmånga
ångerfler än antaletövernattningar
pá hotell,
vilket inte synsi diagrammeteftersomhotellgästernaspenderarsåmycketmerpengar.

VAD

ÄR

OCH

SKILLNADERNA
INLAND,

NORR

IVIELLAN
OCH

KUST

SÖDER

Siffrorna i diagrammen :Inger omsättning i miljoner kronor.
Finnsdet ett sambandmellangeografiska kommunernaskasatsapåcampare
förutsättningaroch turistinkomster Är
I de härdiagrammenkan man jämföra
det t ex självklartatt kustkommunerna
hur de olika turistkategorierna
är fördelatjänarmestpå bâtturister,medaninlands de kommun för kommun.
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I BOHUSLÄN"
ELLER

-

VERKTYG

Alla sifferuppgifteri dennabroschyrär hamtadefrånundersökningen"Turismeni Bohuslänu
som genomfördessommaren1988på uppdrag
BOSAM och
av Bohuslänssamarbetskommitté
BohusTurist.
Undersökningen"Turismeni Bohuslän"är en
unik kallatill kunskapom hurturismenserut
och vaddenfårför effekteri deolika kommunerna.Denintresseradekommunmedborgaren
kandramångaslutsatserom sin kommunsför
utsättningaratt öka sinaturistinkomsterochhur
politiker ochnäringsidkareförvaltardessamöjligheter.
Studienbyggerpâ direktaintervjuermed962
ressällskap,
ellerdrygt 3 000personer,som bl a
har fått redogöraför sinautgifterdetaktuella
dygnet.Detgör att "glömskeeffekten"
är minimal, manminnssom regelvilka utgifterman
haftsånärai tiden.Merän99%av de tillfrågade
besvaradefrågorna.
Intervjuplatsernaär spriddaöveralla14kommunerna,de är välbesöktaturistmálochutvalda
för att geen god representation
av deolika
turistkategorierna.
Intervjuernagenomfördesav
professionellamarknadsundersökare
frånBurke
MarketingInformationAB. Statistiskbearbetning
ochsammanställning
hargjortsav Magnusson
8:
PartnersAB.
Undersökningsmaterialet
i sin helhetkanrekvirerasfránBohusTuristoch BOSAM,
Tryckningenav dennabroschyrhar möjlig
gjortsav Regionale/eonomislea
enhetenvid Länsstyrelseni GöteborgsochBohuslän. Den lean
beställasfrån BohusTurist.

:BohusTurist:
Stora
Nygatanâ
-Box182-45116Uddevalla
-Tel052244055

SOMMARGÄSTERNA
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HOS
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Turismensdirektaoch indirektaskatteeffekicr
är ett kapitelför sig. Det statligaSkâilöuljiltl
ningsbidragettill "kommunermedsvagt
skatteunderlag"komplicerarbilden, eftersom
ökadeturistintäktermedförminskadebidrag.
Pådet sättetär turismenjämförbarmedvilken
annanindustrisomhelsL
total
Indirekt
Berziknad
Direktomsätb skaiteeffektekonomisk
.
Arsverken
milj. kr
effektmilj kr
ningmilj. kr

Kommun

286
327
179
107
318
355
199
119
241
212
133
79
162
96
153
57
196
223
123
75
404
451
253
151
248
275
155
95
116
69
185
203
65
174
202
109
246
154
271
92
56
60
35
21
61
100
103
59
76
218
205
127
340
515
197
118
skanecffckici
omsättning
ochindireku
avser
summan
avdirekt
SO-TAL
TURISTERNA
ETT
SKULLE

Strömstad
Tanum
Sotenäs
Munkedal
Lysekil
Uddevalla
Orust
Tjörn
Stenungsund
Kungälv
Öckerö
Partille
Härryda
Mölndal
UTAN
MINDRE

LIVSMEDELSBUTIKER

BOHUSLÄN

TVINGAS

1 NORRA
SLÄ

IGEN.

Det är en gammalvanföreställning
att turisterna
bara förorsakarkommunernakostnaderoch
intäkter.
självaverket
I
inga
är det såattsemesterkassanfrånbesökandesläktoch vänner,
genomfartsresande,
campareochbåtturister
skaparbådearbetstillfällenochstatligaoch
kommunalaskatteintäkter.
Utan sommarensförsäljningstoppskulleett
50-talmindrelivsmedelsbutikeri norraBohuslän bli olönsammaochtvingasstänga,
Trängselntill landsochtill sjössundersommarhalvâretbildar ocksåunderlagför en hel
del samhällsservice
sommanannarsskulle
klarasigutan.Turisternai Bohuslänspenderar
dessutommerpengarper personän vad
SverigesTuristrádangersommedelvärde.En
bátturisti Bohuslängör t ex av med220:-/
dygn, jämförtmed 110:-i övrigalandetenligt
Turistrådet.
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1996-0819
Te 0920-293254

Generaldirektör
TorkelW Sölve
Kommunikationsdepartementet
Box949
46129Trollhättan

HejTorkel
Beromursäktattdettagitlångtid meddennainformation.
Dinafrågorinledsmedantaletfritidsbåtar
ochantalplatseri kommunen.
härblir
detfrågaomenuppskattning
eftersom
vi frånkommunens
sidasåltut samtliga
fasrlandsiritidsbamatnnar
vi förvaltat.
Framtill 1993förvaltade
standard
vi 15-talethanmanläggningar
medvarierande
antaletbåtplatser900.
1
Exempelvis
för året1990varkommunens
kostnaderna
inklkapitaltj.2 803000
kronor,intäkterna
1 302000kronor.Antaletbåtplatser
viddennatidpunktvar
då1300st.
Idaghar endast
anläggningar
i skärgården
och
dvspåöar,därSandön
Klubbvikens
havsbad
med70-talet
årdenstörstaavdem.Därfinnsengästhamn
platser.
Antaletfritidsbåtar:
Antaletbatplatser
avosskända
bio-hamnaravvarierande
storlek

ca7-8000st
ca3 500st

Antaletgästplatser.
ca 110st
avosskända.
Dekändaplatserna
finnsi 4 avde40talet
kändahamnama
Uppskattningsvis
bör
detfinnas1-2sittplatseri deresterande
36hamnarna.
omkring
Dvsnågonstans
50-taletgilstplatser
du.
fdr
Kommunen
harsedan
mars1996inrättatett särskiltprogramområde
sklrgardert
vilkenhartill uppgiftatt
benlmnt"Luleåkommunskärgård"
utvecklaskärgården
som
besöksnäring
ochturism
relueationsomrlde
för kommuninnevñnare,
ökatillgängligheten
för skärgardsaktivitener
ochsäkerheten
farleder
underhålla
skllrgårdsanläggninga:
ochfritidsbâtamas
tillvaratadenbofasta
befolkningens
för en
intressen
ochmöjligheter
levandeskärgård
skapaförutsättningar
i
för näringslivsutveckling
ochmarknadsaküviteter
skärgården

Fritidsbåten

SOU 1996: 170

och Samhället

naturvärden
och
insatser
görasför bevarande
egenart,
avskärgårdens
landskapsbild.
vilkaförvaltasav
I dagharvi IO-taletLttflyksanläggnin
gari skärgården,
Luleåkommun
skärgård.
kommunen
ochdessnyaprogramomrade
Dessutom
g avettantalfritidsbåtsleder.
svarar för utprickrlin
-

arbetarnulägetinom
Sexpersoner
Motsvarande
dennaverksamhet.
.
Personalkostnader.
2 årsarbetare.

670000:-

Driftkosmadema
1996inkl.kapitalför dennaverksamhet
tjanstkostn.
uppl 900000:gårtill
Piinvesnerlngssidan
finns1996/97

1 000000:-

skerdennavia
verksamheten
fördenkommunala
Betdñandefinansieringen
komurmens
skatteintäkter.
i
medskattemedel
till småbåtshamnsverksamhet
Nlgonhidragsgivning
Rsreningsregi
utgår
till vissverksamhet
länutgårskbygdemedel
i Norrbottens
Via länsstyrelsen
inomskärgkdsomrádet.
Förnärvarande
ca400000lcr/âr.
viadenregleringsverksanrhet
Dessapengarhartilldömtskommunen
som
Vattenfalldömtsutbetala
vindevattendomar
somhållitkringvattenregleringen
avLuleälven.
eller
i Luleälven
förvissainvesteringsobjekt
Regleringsmedlen
kanerhållas
göra
skärgñrdsomradet.
Härvidkansåvälföreningslivet
somkommunen
fond.
fråndenna
framställan
hosLzstomanslag
förde
för skärgårdssatsningar
Vi hartagitframettantalinvesueringsobjekt
ärredovisade
åren,ca25miljonerkronor.Objekten
närmaste
somlämpliga
2 och5
objektför bidragsframställningar
omEU-stöd.Målomrâdena
eller kanjagi dag svarapå,men
Huruvidadessa
kommerattrealiseras
objekten
harpasserat
denprojetktledningsgrupp
eftersom
somlir politiskt
finnsdeti vartfall goda
tillsattoch mandär haftnågrainvändningar,
kommerattbli aktuella.
förhoppningar
omattnågraavprojekten
ä: attman
Mintolkningavbeslutet
avdetnyaprogramområdet
ominrättande
satsningarl
frånpolitiskthallharensamsyn behovet
avkommunala
skärgardsontráde.
kommunens
i
investeras
Under1995/96
ca2.5miljonerkronorsominfrastruktursatsningar
skärgården.
årenhar erhållitettantal
satsningar
desenaste
Medanledning
avkommunens
vilkettyder att
i skärgården.
entreprenörer
sombedriverturbåtsverksamhet
för turismochrekreation.
detfinnsett uppdllmtbehovavattöppnaskärgården
uppfattningen
Mln personliga
attdetfinnsskalför statenattstötta
i våraskärgårdar.
infrastruktursatsningar
kommunernas
V

nuanIs

s
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Österåkers
kommun
1996-08-29

Näringslivssekr/lsh
Generaldirektör
TorkelW Sölve
Kommunikationsdepartementet

MEDANLEDNINGAV UTREDNINGANGÅENDEFRITIDSBÅTAR
härmed
uppgiñer
enligtöverenskommelse.
Vi översänder
Antalgästhamnar/
platse
Enligtredovisad
lista

214gästplatser

Redovisade
gästnätteribåt
utnyttjande
nâgrafåharkunnatredovisa
Endast
ettungefärligt
avgästplats/natt
varför hänvisar
till antaletgästplatser
Antal pe.manentabåtplatser
Enligtredovisad
listaerbjuder
"-

sjö/land
15varvsjöplatser
14varvvinterplatser

Företagi direktverksamhet
22

antavanstâllda
vintertid
70anställda
sommartid
87 anställda

ca3.114platser
ca3.125platser

Parkeringsplatse
i anslutningtill håtplats
2.655platser
Finnsca
Planerade
investeringar
inom2 år/antal
13st
Enligtlista
Erhållitbidrag
Enligtlista

bidrag
1harfåttaktivitets
l hartättbidragför20årsedan
l harerhållitfrånlänsstyrelsen

Företagsomär beroende
av fritidsbåtsverksamhet
66företagmedca133anställda
Enligtlista
harvi
Privatabryggföreningar
i fritidsområden
runtomi kommunen
möjlighetattföljaupp.

halt

Medvänlighälsning
ÖSTERÅKERS
KOMMUN
LarsAsplund

enligtuppdrag

/V H
AJ
z./:/
.,
Äjlb-1ø-4./
LouiseSHolmgren

., h;
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TPLATSER

jömhammarvarvet
Marina
Varv
Båthamn
vinningeMarina
Marina
Båtklubb
rälhavets
AB ÅkersKanal
ÖBVBygg Varv
ÖstraLagnö
Bâtbyggeri
ochvarv
Finhamn
Husarö
Ingmarsö
Linanäs

Klimsundet
Kursgård
Nässlingens
Siaröfonet
KlaesAndersson,
Åsätra
ÖrsöBåtvarv
EklundsBåtvarv
Varv
Hummelmom
YachtService

UTR
HDOKUMENTPLAN\LOUISE\FRITIDS
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III
Direktberörda

Motorverkstad
Platsverkstad
Allmänbåtverkstad
Försäljning
Båtar0 Motor
Södermans
Varv
Ramsmora
Sjöberg

H:DOKUMENIPLAN\LOUISE\FIUHDS.UTR

I
4 anst
3 ans
2 anst
2 anst

I
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1996-08-27

Företag

Anst Verksamhet

teknik
Alsviksvarvsjömans

1

BRORVERNER
BERGMAN,

1

BÃT SPORT FRITID

Båt,Sport Fritid

EklundsBåtvarv,Leif

Båtvarv

Ericsson,
TureRagnar

Båtbyggare

107

14

MARINAB
GRANKOBBEN
AB
HNBÅTCHARTER
JANNENYSTEDTSEGEL BÅT

Segel Båt

Båt Snickeri
Kandelhart

Bål Snickeri

BÅTVARVHB
KURTSJÖBERGS

Båt-0 motor-reparationer.

FiskodlHB
LjusteröLaxÅkersberga

laxñskar.
Färsk0 röktlax.Levande

BÅT SNICKERI
LÖFDAHLS

Service
0 repavinombordsmotorer.
grundmumingar,
Målningsarb,
byggnationer
o reparationer.

Åkersberga
Båtmonteringar
MickeForsbloms
HB
Pw SKÄRGÅRD
SKABYGGMEKBÅT OCH
SÖRENLUNDINBÅT SNICKERI
Åkersberga
MarinServiceAB,
Roslagens
Å Ahlgren
Fritidscenter/Stugby
lngmarsö

Stuguthyrning.
Café,grill.Mingolf.
Kanotuthyrning.

LjusteröHembageri

Tillverkning0 försäljning
avbagerio
konditorivaror.

AB
Sea-Safe
BoatsSweden

Försäljning
avstyrpulpetbåtar.

StatoilBensinLaggarsvik

Bensin

HADOKUMENRPIAMLDUISEUTREDUS
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24

Wistedts
Sjötransporter
KB

Muddring,
pålning,bryggarbeten,
sand,
jord,grus.Div. transporter

Åkersberga
Svetsteknik Trading

Tillverkning,serviceavbil- o bâtlrailer,
släpkärror.
Smide.

Östanå
Uthymings
AB
AKAP

Båtkapell,
navigationsutrustning.

BjörnsBensinstation

Bensinstation,
sedelautomat.

BREVIKSALLSERVICE
AB

Minigolf,kiosk,servering

H CAlerud

Autosol.Båtvaxochkromglans.

HerlinsSkärgårdskryss
AB
Ingmarsö
Hembageri

Hembageri.

JanFrendinPontontransport

Bogsering
ochsjötransport.

LaxbitenBilewaAB

Fiskodling,
miljöteknik.Röktlax mmi
sommarbutik.

LEGOSERVICE

Båtservice

LINDHAGENSEGELMAKERI

Tillverkningavsegel.

RadarTeknik

Fartygselektronik

Roslagens
Marincenter
AB

Detaljhandel
medbåtarochbåttillbehör.

SVANTEERIKSSON
MARIN

Reparationer
0 seviceavbåtaro
motorenReservdelar
0 tillbehör.

WäsbyGårdMarin Plastprodukler
AB

Byggande
ochreparation
avbåtar.

ÄttaröÅkeriAB

Båt-,bod-o maskintransporter.
Maskinsopning,
snöplogning,
sandning.

BryggbyggamJöngren
A
Elvströms
Sails

HADOKUMENTVIAMIDUISBUTREDUS

Sömnad,
tillverkningavsegel.Försäljning
avsegelbåtstillbehör.

Fritidsbåten
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34

Bil Båto Livs
Klintsundet

2

Robell ThudénAB

2

meddrivmedel
Detaljhandel

lnrednings
AB
AndersCarlsson

2

skolor.
Fartyg,tåg,hotell,restauranger,

BÅT FRITIDAB
COMPIERS

2

medbåtarochbåttillbehör.
Detaljhandel
Hobbybutik.
Spec.kolfiber.

ICA ÖSTANÅ

2

Livsmedel.

LILLSTRÖMS
LIVSO KIOSKAB

2

Lotter,
Videouthyming.
Kioskverksamhet.
tips.Livsmedel.

2

Nytillverkn0 renovering
o
avbåtdynor
kapell.

Skeppsbruten
Restaurang

2

Fullst.rättigheter.
Restaurangverksamhet.

TräBåto Snickeri

2

suickeriarbeten.
Båtbyggeri,

ÖrsöHandelAB

2,5

Skärgårdsnoden

3

kankopplauppsig
Densomäransluten
ochsöka,läsaellerlämna
viamodem
information.

ÖSTERSKÄRS
HAVSBAD

3

konferens,
Restaurangverksamhet,
festermm.
catering,

DYVIKSVARV AB

3

Service,
Marinaverksamhet.
rep.o
försäljn.

LLOYDAB
GERMANISCHER

3

Klassificering
avbåtaroch
industrikomponenter.

PLASTSKADORMONTAGEAB

3

Lackspec.
Rep.avplastskador,
allabolag.
Försäkringsskador

ROSLAGSBÅTAR
AB

3

Reparationer
avbåtar.Arbetar samtliga
försäkringsbolag.

AB
ICA Provianten

4

Livsmedel

BÅTVARV
SÖDERMANS
BRÖDERNA

4

reparationer,
Vinterförvaring,
motorer.

Niit

NubbTapetserarverkstad

Kiosk Grill 4
FritzKröll EvaHammarstrands
H:DOKUMENlPLAN\LOUlSE\UlRED.US

Kiosk,grill, bensin,livs
Ombudtipstjänst.
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ÖSTERÅKERS
KOMMUN
Näringslivssekr/lsh

1996-08-27

Ingmarsö
LivsAB

4

Livsmedel,
bensinsjömack,
apoteksombud.

RASTABORG
KONFERENS
AB

4

Hotell,konferens,
restaurang.

Österskärs
Handel

5

Livsmedelshandel

LJUSTERÖ
SJÖAB

5

Sjöentreprenader
K Lindberg
AB

5

Sjötransporter,
bryggor,muddring.

TexacoÅkersberga

5

Bensinstation

Trälhavets
RederiAB

5

Båtcharter,
utflykter,konferenser,
transporter.

Erikssons
Bätbyggeri
AB

6

Fullständig
varvsrörelse.
Trä 0 mek.
verkstad.
Bâtbyggarskola.

H:DOKUMENTVLANUDUISBUTREDLIS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Summunuodexdclum
6
1989-06-12

ÖSTERÅKERS
KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Dnr 1981157
19a7.171
Ulm.

KF§ 89

016.388
016.388
anses

motioner från
Bâtiivet i Österåkerskommun
- svar
Lars Asplundc m fi, Stig Nigstrand fp och
s
Leif Pettersson
Mapp
Motionsförteckn

Ärende
Lars Aspiund, Stig wigstrand och Leif Pettersson har
Iämnat in varsin motion ombåtiivet i kommunen.
Beredning
Administrativa förvaltningen/kans1iet, redogjorde för
ärendet i tjänsteutlåtande daterat den 20 april 1989.
Arbetsutskottet behandiadeärendet den 10 maj 1989, § 107.
behandiadeärendet den 25 maj 1989, § 122.
Kommunstyreisen
Yrkande
Leif Pettersson s yrkar bifall ti11 föijande punkter i
sociaidemokraternasmotion ombåtiivet i Österåker:
6 och 7. I övrigt yrkar Leif Pettersson
punkterna
förs1ag.
bifa11 tiii kommunstyreisens
Ingela Gardnerm yrkar bifaii
försiag.

til

kommunstyreisens

Propositionsordning
yrkandenaoch finner
Ordförandenstäiier proposition
beslutar eniigt kommunstyreisens
att kommunfu11mäktige
förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT
1

Motionernaförkiaras besvarademedhänvisning
till upprättat avtal me11anÖsteråkerskommun
och Träihavets Båtkiubb.

Reservation
De sociaidemokratiskaiedamöternareserverar sig tiil
förmånför eget yrkande.

luslnnqnces
sign

/, ,

Uldrcgsbesvyrknude

1 11
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UTDRAG
UR
ÖSTERÅKERS
KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1991-09-23

/KF9l09Z3.PRO/

KF sas

3 20

Dnr 88.197 015.388 M

Utdrag: Mapp.motlonsförteckntng
Bátsgortcentrumgå Ljusterö
- svar på motion från Ritva Elq m fl
Ärende
Folkpartiet har genomRitva Elg.
SvenHugossonoch SörenNorrby.
i
en motion till kommunfullmäktige
föreslagit att Österåkers kommun
skall lämnabidrag till ett bátsportcentrum
på Ljusterö.
Beredning
Fritidsnämndenhar behandlat
l989-03-16. S 35. Nämnden
beslöt att hänskjuta frågan tillärendet
budgetbehandlingen.
Glesbygdssamordnaren
har 1
1991. redogjort för ärendet.tjänsteutlåtande daterat den 30 juli
Arbetsutskottet behandladeärendet
den 21 augusti 1991. § l80.
Kommunstyrelsen
behandladeärendet den 5 september
1991. § 148.
KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT
1 Motionenförklaras besvaradmedhänvisning
till att kommunstyrelsen har gett ABÅkers Kanal i
uppdragatt ta fram underlag
till en samladlösning för
en "uthamn"vid Klintsundet.
i.

Justerandessign

av

Utdragsbestyrkande

gå
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UDRACliR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sommanuudnndnlum
1988-06-13
10
Mopp

ÖSTERÅKERS
KOMMUN
KOMMUNFULLMÄKTIGE

KF s 109

Dnr 1988.32

005.253/

Planeringsavtal medTrälhavets Båtklubb angåendeRunöHamn
Napp
Plandir för känned
Stab för handl och
exp till TBK
Lagakraft

Ärende
Kommunstyrelsens
arbetsutskott behandlade.vid sitt sammanträde den 29 mars 1988. en skrivelse från Trälhavets Båtklubb innehållandeförslag till hantering av båtfrågorna i
kommunen.
Medanledning av skrivelsen beslutade arbetsutskottet omnya riktlinjer för båtfrågornas hantering.
Förslag till planeringsavtal mellan kommunen
och Trälhavets
Båtklubb omden framtida hanteringen av båtfrågorna har
tagits fram.
Beredning
Förvaltningsdirektören redogjorde för ärendet i tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 1988.
Arbetsutskottet behandladeärendet den 25 maj 1988, 5 181.
Planeringsdirektören redogjorde för ärendet i tjänsteutlåtande daterat den 6 juni 1988. reviderat den 9 juni 1988.
Kommunstyrelsen
behandladeärendet den 9 juni 1988. § 166.
KOMMUNFULLMÄKTIGES
BESLUT
1

Planeringsavtal medTrälhavets Båtklubb angående
båtfrågornas hantering och Runöhamn.godkänns.

2

Till protokollet noteras att "Redovisningöver
anläggningarsomTrälhavets Båtklubbarrenderar
av ABÅkers Kanal" är utförd.

Protokollsnotering 1
På grund av jäv deltog inte Olle Haganiusml 1 handläggningen av detta ärende.
Protokollsnotering 2
Stefan Cronbergml och Stig Higstrand f framför tack till
planeringsdirektör Stig Stålberg. förvaltningsdirektör JanOlov LarsénsamtOlle Haganius.vd Åkers Kanal somskött förhandlingarnamedTrälhavets Båtklubb.

Bilaga
109/88Planeringsavtal
luvrzndrs
sig

//A

Utdvogsbevynlunde

m

707315
-KCMMUNSAMKOD
A8 .l

i

//z
OI
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USTERÅKERS
KDHHUN

1

Bilaga 109/88
KF-protokoll 1988-06-13
PLRNERINGSHUTHL
beslöt vid sammanträde
Kommunstgrelsens arbetsutsktot
angáende bátfragornas
1988-03-E9 om nga riktlinjer
hantering i kommunen, se bif § S5/BB.
Hed anledning härav har mellan Dsterakers kommun, nedan
kallad kommunenoch Iralhavets Batklubb, nedan kallad
TBK, träffats
Följande planeringsavtal.
§ 1

UHFATINING

slutes mot bakgrunden att nuvarande
Planeringsavtalet
arrendeavtal mellan RB åkers Kanal och IBK pa Kungsängen och Runö 7:32 kommeratt upphöra och att ersättningsmark erbjuds i Runö Hamn, Avtalet avser den langsiktiga Eörsörjningen av mark for betuppläggning, upptagningsramper och hamnanläggningar. Ett Övertagande av
de anläggningar som TBK För närvarande arrenderar
kommer att ske av TBK fran Åkers Kanal i enlighet med
direktiv
i kommunstgrelsens arbetsutskott.
§ E

HQRK

Mark for batuppläggning i Runö HamnEg 7:89 kan
erbjudas enligt gällande plan med ca HS 000 mä. Ev kan
vid behov efter planändring batupplaggningsomradet
gtterligare
utvidgas.
marken överlåtes

till

TBK enligt

följande

principer:

§r§ä§tgigg§mark for K; ;sängen 18 ECOmä och Runa
7:52 S S00 må hardgo.es av kommunenoch Eörsäljes
till
ramarkspris till
TEK.
sgogsgagk som TBK behöver Ear
övrig mark, d v s ex
ramarkspris.
till
att utvidga klubbmarinen forsäljes
Denna mark hárdgöres av TBK. Ramarkspris för batuppläggningsmark är i IEEE ars prisniva HS kr/mä.
§ 3

GENGHFURRNDE

I en Första
Utbgggnaden av Runö Hann sker successivt.
mark för batupoläggning pa Runö
etapp iordningställs
anläggningar pa
och i en andra etapp Elgttar befintliga
Kungsängen över.

m4;
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1988-06-05

2

Hamn- och kajanläggningen i Tunaviken kommeratt bgggas
och kan
ut av kommuneni den omfattning som efterfrågas
tillgodoses
som kommunen
genom den exploateringsbudget
brgggur och ponupprättar för Runö Hamn. Erforderliga
toner för klubbmarinan kommer att byggas ut av IBK.
Upprustning av kanalstranden och insatser muddring m
farleden ska ej belasta Runö Hamn
m för att förbättra
utan ses som en allmän kommunal angelägenhet.
Efter ca S år beräknas mark och upptagningskaj i Tunaomfattning
i tillräcklig
viken finnas iordningställd
för att ersätta nuvarande Kungsängens båtuppläggningsför
område. Kommunenska verka för att arrendeavtalet
området förlängs fem år och därefter ett år i sänder
intill
över till
Runö
dess att verksamheten har flgttat
Hamn.
Den ersättningsmark som kommuneniordningställer
grovhårdgöres med lämpliga fgllnadsmassor och toppjusteras
Beroende på hur mgcket fgllmed finare fgllnadsgrus.
kan tidplanen för
nadsmassa som finns tillgängligt
kommaatt förskjuersättningsmarkens iordningställande
tas med något eller några år från beräknad genomförandetid.
sin karaktär och komDetta avtal är övergripande till
och ersättas med övermer successivt att detaljeras
latelseavtal
som reglerar varje deletapp. Planeringsavsamlad lösning för TBK i
talet möjliggör en långsiktig
lösningar att
Runö Hamn men kommer i sina detaljerade
bli beroende av de tekniska aspekter som vid samråd med
TBK framkommer vid genomförandet. Likaså kommerdetaljerade
lösningar avseende de anläggningar som TBK
arrenderar ett arbetas fram med RBåK.
§ 5

BåTUPPLäGGNINGSDnRADET

Båtuppläggningsområdet pá Runö Hamnkommeratt omfatta
en icke oväsentlig gta mark, som när den inte används
sommartid utgör en resurs för andra ändamål.
TBK och kommunenär överens om att marken ska kunna
upplåtas till
camping, cirkus, mässor m m som parterna
finner intressant och genomförbart.
§ 5

TIDFLHN

Följande tidpunkter beräknas gälla för hárdgöring av
mark för båtuppläggning resp utförandet av kaj- och
hamnanläggningar:
2 000 m2 mark

-

1 september 1588 finns
herdgjord på Runö

-

S S00 ma mark
1 september 1388 gtterligare
hárdgjord samt upptagningskaj efter kanalen

-

även 1890-92 hårdgöres ca 5 000 ma resp år
: 1983 påbörjas arbetena med icr
sliande
av hamnkaj i Tunaviken
/Mu

115

116 Fritidsbåten

och Samhället

SOU 1996: 170

§ E

3

1588-05-OS

USTERÅKERS
KOMMUN

PLRNÄNDRINB

se behöver en
För att utngttja
Runö Hamneffektivt
och
smärre planändring göras avseende kvartersindelning
angöringsvägar. Planändringen påbörjas omedelbart och
beräknas Fastställd
2 kv 1888.
§ 7
Föreliggande avtal utgör grunden för ett konstruktivt
samarbete mellan TBK och kommunenFör bátfragornas
kan vid behov
utveckling i kommunen. Planeringsavtalet
revideras eller ersättas
andra avtal om Förutsättförningarna för Runö Hamnsgenomförande väsentligt
ändras.
åtaganden enligt detta avtal innebär ej rätt
skadestånd För nágondera parten.

till

Detta avtal har upprättats i tvá likalgdande exemplar
varav parterna tagit varsitt.
denl:/Å; 1988
Åkersberga
Åkersberga den
ISBE
/
För österakers

kommun

/:i. /§1/J21/
.

För Trälhavets
7
7a.
:in

Batklubh
f.f
U
-+a,,
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1996-02-19

6.

ANSLAGSREDOVISNING

6.1

Sammanfattning

117

Kostnader inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte ska ingå i
handelssjöfartens betalningsskyldighetfinansieras över särskilda
anslag.
Ersättningentotalt för år 1997 har beräknats till 145,2 milj kr.
Anvisat 1995/96, 1 000 kr
.
för
Därav
12 månader

Totalt
B1.

B4.

B6.

Ersättning för
fritidsbátsändamål m m
Ersättningtill
viss kanaltrafik m m
Åtgärder mot
vattenförorening från
fartyg

Summa anslag

Förslag
. 1991.1 I
1 om. kr,
i
.

68 624

45 749

90 000

82 758

55 172

55 200

1

1

1

151 383

100 922

145 201

Under de år Sjöfartsverket varit affärsverk har handelssjöfartens
betalningsskyldighet kraftigt utökats. Senast 1994 genom att
anslaget Ersättning till viss kanaltrafik m.m. minskades med
15 milj kr i samband med att Trollhätte kanal inordnades i
Sjöfartsverket och från den 1 juli 1995 genom att anslaget Ersättning för fritidsbåtsändamál m.m. minskades med 15 milj kr. Vad
gäller den senare minskningen har regeringen uppdragit åt
Sjöfartsverket att i anslagsframställningen inför budgetåret 1997
redovisa vilka kostnader som överförts till att ingå i handelssjöfartens betalningsskyldighet.
Sjöfartsverketkonstaterar att anslaget Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. inte längre tillnärmelsevis motsvarar vad som kan
betraktas som skäligt. Sjöfartsverkets förslag för budgetåret 1997
överstiger därför anvisade medel för 1996 beräknade som 2/3 av
anslaget för det förlängda budgetåret 1995/96.
AVSN-Gä
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Ersättning för fritidsbåtsändamål

m.m.

Motsvarande anslag - benämnt Ersättning till Sjöfartsverket för
vissa tjänster - uppgick 1987/88 när Sjöfartsverket blev affärsverk
till 101,4 milj kr. Anslaget har därefter successivt minskats och uppgår nu till 45,7 milj kr beräknat för 12 månader. Utvecklingen de
olika åren har varit följande milj kr.
Budgetår
1987/88

Anslag
101,4

1988/89

101,5

1989/90

132,8

1990/91

120,2

1991/92

74,2

1992/93

76,7

1993/94

60,8

1994/95

60,8

1995/96 12 månader

45,7

Den ökning av anslaget som skedde till budgetåret 1989/90 var av
anslagsteknisk art. Fram till detta budgetår fick Sjöfartsverket från
det belopp under inkomstiteln stämpelskatt som var hänförligt till
fartygsförsäljningar ta i anspråk ett belopp som motsvarade nettokostnadenför sjöfartsinspektionens verksamhet. Från budgetåret
1989/90 renodlades anslaget och principen om avräkning mot
stämpelskatterfrángicks.
Anslaget har således nominellt minskat med 55 % under de år
Sjöfartsverketvarit affärsverk. Tas hänsyn också till den avräkning
som gjordes mot stämpelskatt 1987/88 och 1988/89 blir den nominella minskningen ca 65 %. Handelssjöfartens betalningsskyldighet
har ökats i motsvarande utsträckning. De kostnader som överförts
har i huvudsak varit isbrytningens rörliga kostnader, kostnader för
den militära bemanningen av sjömätningsfartygen och kostnaderna
för sjöfartsinspektionen. Motivet har varit att de nämnda verksamheterna i huvudsak ska inriktas på handelssjöfartens behov och
finansieras av avgifter.

Från budgetåret 1993/94 - då kostnaderna för militära bemanningen
av sjömätningsfartygeninte längre täcktes med anslagsmedel - renodlades anslaget till att enbart omfatta Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader för
informationsinsatserför förbättrad Sjösäkerhetfrämst avseende
ÅVSN-SJ
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fritidsbåtstrafiken. Vidare ingår vissa kostnader för sjöräddning,
farledsverksamhet, bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl
samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafik och yrkesfiske m.m.
som inte skall belasta handelssjöfarten. l anslaget ingår också
medel för beredskapsåtgärder inom totalförsvaret.
För de poster som numera ingår i anslaget anvisades budgetåret
1987/88 43,5 milj kr. För budgetåret 1995/96 12 månader har
anvisats 45,8 milj kr. Under denna period har prisökningen enligt
KPl varit ca 50 %. Ett antal nya åtaganden, som framgår nedan, har
också tillkommit. Den reala minskningen är således betydande.
Utvecklingen för olika delposter redovisas nedan milj kr.
1967/88

Sjösäkerhetsinformation

1994/95

2,9

3,5

Bemanning av fyrar
av regionalpolitiska
skäl

1,6

Fyrar m.m.

2,0

Mindre kanaler och
fördjupade farleder

1995196
12 mån

Behov
Förslag
1997

3,5

3,5

2,1

1.0

2,6

2,6

2,6

5,8

2,0

2,6

2,6

6,6

17,5

33,7

33,7

39,1

Sjökartläggning

0,3

0,4

-

-

Beredskapsåtgärder
inom totalförsvaret

1,5

1,3

1,3

1,3

1,1

1,1

45.8

30,0

Sjöräddning

Jämkning av besiktningsavgifter

1,2

4,5

Samkostnader

14,5

10,1

SUMMA

43,5

60,8

90,0

Av sammanställningen framgår vilka kostnader som under budgetåret 1994/95 belastat anslaget, men som under budgetåret 1995/96
överförts till att belasta handelssjöfarten. Sjöfartsverket redovisar i
sammanställningen också det verkliga anslagsbehovet. De olika
delposterna kommenteras nedan.
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Sjösäkerhetsinformation

Under posten tas upp 3.5 milj kr för insatser i form av information
och rådgivande verksamhet för att främja säkerheten inom
fritidsbåtstrafiken.
6.2.2

Bemanning av fyrar av regionalpolitiska skäl

l tabell 5 har sammanställts uppgifter för de fyrplatser som den
1 januari 1996 var bemannade och för vilka Sjöfartsverket kvarstår
som huvudman eller bidrar till bemanningskostnaderna. l sammanställningen ingår även Söderarm, som bemannas i huvudsak för sjöräddningsändamål. Personalkostnadernaför de fyrar som bemannas av regionalpolitiska skäl uppgår till 3,5 milj kr. Ersättningen
till Sjöfartsverketfrån andra intressenter för dessa fyrar uppgår till
0,9 milj kr.
Anslagsbehovet är således 2,6 milj kr. Den nedskärning av anslaget
om 15 milj kr 12 månader som gjorts till budgetåret 1995/96 har
inte i sin helhet kunnat göras på poster som med en grov schablonisering kan hänföras till handelssjöfarten. Detta medför att handelssjöfarten nödgas finansiera ca 1,6 milj kr av kostnaderna för bemanning av fyrar av regionalpolitiskaskäl.
Av sammanställningen i tabell 5 framgår hur andra intressenter
bidrar till finansieringen. Det bidrag om sammanlagt 0,6 milj kr som
SMHI tidigare lämnade för bemanning av Örskär, Kullen och
Máseskär upphörde den 1 november 1995. Från den 1 juli 1995
upphörde överenskommelsenmed Marinen om bemanning av
Understen efter uppsägning från Marinkommando 0st. Regeringen
beslutade 1995-06-29 att uppdra åt Försvarsmakten att ombesörja
fortsatt drift av Understens sjöbevakningsstationför tiden
1995-07-01--12-31.Regeringen avsåg också att senare återkomma
i frågan om verksamheten vid Understens sjöbevakningsstation
fr.o.m den 1 januari 1996.
De fyrar som fortfarande är bemannade och delvis anslagsfinansieras skulle ursprungligenavbemannas till följd av
Sjöfartsverkets program för automatisering av fyrfunktionerna.
Genom olika regeringsbeslut- de första 1978 avseende Måseskär
och Kullen - föreskrevs dock att vissa fyrar även fortsättningsvis av
regionalpolitiska skäl skulle hållas bemannade. I anslutning därtill
förutsattes Sjöfartsverket- efter samråd med andra berörda
intressenter - även redovisa intresset för och därmed viljan att
ekonomiskt bidra till en eventuell fortsatt bemanning vid de fyrplatser som skulle automatiseras. Överläggningarna resulterade i
att förutom Måseskär och Kullen även Holmögadd och Örskär bemannades med Sjöfartsverket som huvudman. Försvaret, SMHI och
Stiftelsen Stockholms skärgård bidrog till finansieringen.
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5

Tabell

Bemannade
flQtser

1995-07-01

R
Huvudman:SjöV
Övr intressenter:
Försv,SMHI
DrakarR
Huvudman:SjöV
Övr intressenter:StiftelsenStockholmsskärgård
Sñderann
Huvudman:SjöV

län; parIr,I ooo
k:
Tomt SOV-ahe:mal
mnnlnpuwludn hundar
spv m..sov
p..h,kr en
hlnandratillAnnan
l uno
huvudman
MIG
hhl
1225
800
4,4

3,0

aso

100

8,0

2 500

250

2,0

25

4,0

98

Huvudman:StiftelsenStockholmsskärgård
Övr intressenter:
Försv,Norrtäljekommun,SjöV,
SNV
Huvudman:SNV
Övr intressenter:
Försv,RPS,SjöV,SMHI
Kullen R
Huvudman:SjöV
MåseskäxR
Huvudman:SjöV
Nidingen R
Huvudman:Domänverket
Övr intressenter:Försv,SjöV,SMHI,Kungsbacka
kommun,Hallandslänslandsting,SNV
Intill
Varavregionalpolitisktbemannade

1B

500

3.25

950

2,0

20

6 025
3 525

1 150
900

143

1 Omräknattill helårsanställda.
2 Enbartpersonalkostnader.
Kostnaderför transporter,drift, underhålloch
kapitalkostnaderför fastigheterochbåtaringår här.
Anm Försv Försvaret,RPS Rikspolisstyrelsen,
SjöV Sjöfartsverket,
SMHI
SverigesMeteorologiska
ochHydrologiskaInstitut,SNV StatensNaturvårdsverk,R
Regionalpolitisktbemannade
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Regeringens beslut om en fortsatt bemanning har nu verkat i drygt
15 år. Sjöfartsverket har under denna period känt sig bundet av
riksdagens beslut. I takt med att övriga intressenter av
rationaliserings-eller besparingsskäl ser över sin verksamhet sägs
överenskommelser upp och bidragen minskar. En större del av
kostnaderna måste anslagsfinansieras. Alternativen är avbemanning eller att handelssjöfarten tvingas bära den regionalpolitiska kostnaden. Sjöfartsverket har inte kunskap om de ursprungliga regionalpolitiskaskälen för bemanningen har samma
tyngd som när besluten togs.
Mot den angivna bakgrunden har Sjöfartsverket i skrivelse
1995-10-27hemställt att regeringen prövar frågan om de regionalpolitiska skälen för bemanning av angivna fyrplatser även
fortsättningsvis har sådan betydelse att bemanning ska
upprätthållas. l awaktan pá ett sådant beslut tar Sjöfartsverket upp
ett anslagsbehov 1997 som motsvarar nuvarande bemanning.
6.2.3

Fyrar m.m.

Under posten tas upp kostnaderna för fyrar m.m. i farleder som uteslutande nyttjas av andra tratikantgrupper än handelssjöfarten. Farleder som endast i ringa utsträckning nyttjas av handelssjöfarten
ingår således inte i beräkningsunderlaget oavsett att de är av större
betydelseför fritidsbåtar och fiske. Kostnaderna beräknas utifrån
Sjöfartsverkets genomsnittliga årliga kostnader för respektive slag
av anläggningstillgâng.
Nedan redovisas uppgifter om Sjöfartsverkets totala innehav av
olika anläggningar, antalet i farleder som inte nyttjas för handelssjöfart och kostnaderna för de senare.

Prickar
Fyrar
Bojar

462

16

0.9

Andra sjömärken

760

53

0,1

6 563

1 055

3,6

SUMMA

Genom ändring i instruktionen ålades Sjöfartsverket från 1 april
1991 att svara för redovisning och dokumentation av rikets gränser
till havs samt skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning.
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Sjöfartsverket har kunnat kontstatera att frågan om betalningsskyldigheten för denna uppgift är oklar. Uppgiften kan inte hänföras
till verksamhet som avser handelssjöfarten. Sjöfartsverkets
kostnader har beräknats uppgå till ca 2,2 milj kr per år.
Sjöfartsverket föreslår att medel fortsättningsvis anvisas under
anslaget Ersättning för fritidsbátsändamål m.m.
6.2.4

Kanaler och fördjupade farleder

Kostnaderna avser anslagsfinansiering för täckande av underskott i
Falsterbokanalenoch för åtgärder i vissa mindre kanaler som inte
nyttjas av handelssjöfarten. l de mindre kanalerna förekommer viss
passagerartrafik i form av reguljär lokaltrafik eller kryssningar.
Denna trafik betalar dock inga sjöfartsavgifter.
Förvaltningen av Falsterbokanalen överfördes till Sjöfartsverket från
Naturvårdsverketden 1 juli 1980. Under den tid Naturvårdsverket
förvaltade kanalen finansierades kapitalkostnaderna av
Sjöfartsverketoch belastade därigenom handelssjöfarten. Genom
särskilda passageavgifter betalade handelssjöfarten vidare för gång
genom kanalen. Fritidsbåtarna var avgiftsbefriade. Underskottet i
kanalen täcktes från anslag under Jordbruksdepartementets huvudtitel. l prop 1979/80:100 bil 9 konstaterar föredraganden att överförandet av förvaltningen till Sjöfartsverket inte gav anledning att
ändra linansieringsformen, dvs att fritidsbåtarnas andel av driftskostnaderna för kanalen alltjämt skulle anslagsfinansieras.
De motiv som låg bakom nuvarande finansiering - kanalens begränsade nytta för handelssjöfart under fredstid, dess betydelse ur
beredskapssynpunktoch dess betydelse för fritidsbåtar och fiske
underskott i kanalen exkl kapital- gäller fortfarande. Beräknat
kostnader uppgår till 4,0 milj kr.
För övriga mindre kanaler beräknas kostnaderna till 2,6 milj kr för
rensningar och underhåll av strandskoningar i Väddö kanal,
strömma kanal, Kolströms kanal, Albrektssunds kanal, Sotenkanalen och Malö Strömmar.
6.2.5

Sjöräddning

Sjöfartsverkets ansvar är enligt Räddningstjänstlagen att svara för
sjöräddningstjänsten i Sverige. l räddningstjänstlagen föreskrivs att
statliga och kommunala myndigheter är skyldiga att med personal
och egendom delta i räddningsinsats om myndigheten har lämpliga
resurser och ett deltagande inte allvarligt hindrar myndighetens
vanliga verksamhet. Räddningstjänstlagenföreskriver också att en
kommun har rätt till skälig ersättning av staten om kommunen medverkat i statlig räddningstjänst.
l den svenska sjöräddningstjänsten ingår Sjöfartsverket, Rikspolisstyrelsen, Kustbevakningen, Luftfartsverket, Försvarsmakten
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Marinen och Flygvapnet, Sjöräddningssällskapet, de kommunala
räddningstjänsternalängs kusterna och runt Mälaren, Vänern och
Vättern samt, genom avtal, Telia Mobitel AB.
De kostnader Sjöfartsverket i det här sammanhanget redovisar omfattar Sjöfartsverkets kostnader för ledning, samordning, utbildning
och särskilda sjöräddningsresurser på ställen där andra lämpliga
resurser inte finns tillgängliga samt vissa kostnader i sambandmed
att kommun biträder vid räddningsinsats. De statliga myndigheterna
- liksom sjöräddningssällskapet- svarar själva för sina respektive
insatskostnader.
De senaste åren har Sjöfartsverkets ekonomiska åtagande för sjöräddningenväsentligt utökats. Sjöfartsverket har tillsammans med
Räddningsverketoch Kustbevakningenträffat avtal om samarbete
med räddningstjänsten i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg
och Härnösand/Kramfors.Avtalet innebär att på dessa orter finns
särskilda insatsstyrkorför räddningsinsatser, t.ex. vid bekämpning
av brand ombord på fartyg och vid risk för miljöskador.
Sjöfartsverket svarar för kostnader för utbildning och utrustning
tillsammans med Kustbevakningen.
I prop 1992/932100bil 7 behandlades frågan om merkostnaderför
helikopterberedskap.Frågan aktualiserades av att förutsättningarna
för den ordinarie verksamheten med försvarets tunga helikoptrar
förändrats och medfört neddragningar av beredskapen. Därigenom
uppstod merkostnaderför Försvarsmakten att upprätthålla en
helikopterberedskapför en tillfredsställande sjöräddningstjänst. ÖB
indikeradeför sin del att merkostnaderna uppgick till ca 3-4 milj kr
budgetåret 1993/94.
Från den 1 juli 1993 betalar Sjöfartsverket för den särskilda
helikopterberedskapen.För budgetåret 1994/95 träffades avtal
mellan Sjöfartsverket och Försvarsmakten om särskild helikopterberedskap med en tung helikopter i Säve, Kallinge, Visby och
Berga. Försvarsmaktensmerkostnad beräknades till 5,7 milj kr.
Inför 1995/96 diskuterades förutsättningarna för ett nytt avtal
avseende sista halvåret 1995. Sjöfartsverket önskade en kort
avtalsperiod då verket önskade klarlägga behovet av helikopterberedskap för andra räddningsinsatser än sjöräddning.
Sjöfartsverket kunde inte heller utan vidare acceptera Försvarsmaktens offert då kostnaderna väsentligt överstiger tidigare beräkningar. Helikopterberedskapenupprätthålls dock tills vidare på
samma nivå som tidigare.
Enligt Sjöfartsverkets uppfattning måste en tillräcklig helikopterberedskap vara av utomordentligt stor betydelse även för andra
civila räddningsinsatser än sjöräddning. Som Sjöfartsverket i
tidigare sammanhang framhållit bör kostnaderna för en sådan
beredskap betalas via Försvarsdepartementetsanslag eller fördelas
på de räddningstjänster inom vars ansvarsområden helikoptrarna
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kan utnyttjas. Nuvarande finansieringsform har påtagliga brister. Det
är svårt för Sjöfartsverket att i ett tidigt skede få klan för sig
effekterna pá helikopterberedskapentill följd av ändringar i
Försvarsmaktens ordinarie verksamhet. Den ekonomiska vinsten av
medföra en
en förändring inom Försvarsmakten kan i princip
kostnadsökning för Sjöfartsverket som är större än denna vinst. En
helhetssyn saknas.
l det följande redovisar Sjöfartsverket sina totala kostnader för
sjöräddning år 1996 och de andelar som enligt hittills tillämpade
principer ska belasta andra intressenter än handelssjöfarten, dvs
anslagsfinansieras. Ursprungligen fördelades schablonmässigt
samtliga kostnader på olika kategorier av sjöfart i proportion till
antalet sjöräddningsinsatser. Fördelningen var då att 12 % av
kostnaderna hänfördes till handelssjöfarten och 16 resp 72 % till
yrkesfisket och fritidsbåtstrafiken. Sjöfartsverket har därefter för
nytillkommande åtaganden frångått den principen och belastat
handelssjöfarten med en högre andel av kostnaderna om så ansetts
skäligt. Detta har lett till att handelssjöfarten belastas med 25 % av
de totala kostnaderna för sjöräddningen. Andra fördelningsnycklar
har i olika sammanhang diskuterats. Någon annan. mer rättvisande
metod för fördelningen har dock hittills inte presenterats.
Radiotjänstkostnader
Enligt tekniskt avtal mellan Sjöfartsverket och Telia Mobitel AB ges
Sjöfartsverket rätt att nyttja Telias kustradionät i samband med
sjöräddningstjänst. Kostnaderna uppgår till 8,2 milj kr. Av kostnaderna faller 7,2 milj kr på andra kategorier än handelssjöfart. Det
kan noteras att den totala kostnaden för kustradionätet uppgår till
16,4 milj kr varav handelssjöfarten på kommersiella grunder svarar
för 8,2 milj kr.
Sjöräddningscentraler MRCC
Sjöfartsverkets kostnader för den med Luftfartsverket, Marinen och
Kustbevakningen samlokaliserade/integreradesjö- och flygräddningscentralen i Göteborg uppgår till 7,7 milj kr.
Sjöfartsverket har också i operativt avtal med Telia Mobitel AB
överenskommit om fortsatt drift fram till år 1998 av MRCC
Stockholm. Kostnaderna uppgår till 6,7 milj kr.
Information och utbildningskostnaderför personal vid MRCC
Göteborg och Stockholm uppgår till 1,6 milj kr.
Av kostnaderna för sjöräddningscentralerna 16 milj kr faller
14 milj kr på andra kategorier än handelssjöfart.
l det operativa avtalet med Telia Mobitel AB ingår utsändningar av
navigationsvarningar, NAVTEX och AMVER. Tjänsterna är i
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huvudsak inriktade på handelssjöfarten. Kostnaderna, 1,7 milj kr,
belastar i sin helhet handelssjöfarten.
Beredskap m.m.
Från den 1 juli 1993 betalar Sjöfartsverketför den särskilda
helikopterberedskapenför sjöräddningsändamål. I det avtal som
nu
gäller har ersättningenför år 1996 bestämts till 11,4 milj kr, dvsett
belopp som avsevärt överstiger det belopp om 3-4 milj kr som OB
indikerade inför budgetåret 1993/94 det första budgetår den nya
finansieringsformen tillämpades. Nuvarande finansieringsform har
påtagliga brister. Det är svårt för Sjöfartsverket att i ett tidigt skede
få klart för sig effekterna på helikopterberedskapen till följd
av
ändringar i Försvarsmaktens ordinarie verksamhet. Den ekonomiska vinsten av en förändring inom Försvarsmakten kan i princip
medföra en kostnadsökning för Sjöfartsverket som är större än
denna vinst. En helhetssyn saknas. Sjöfartsverket förordar i första
hand en finansieringsform där helikopterberedskapen betalas via
Försvarsdepartementetsanslag. För en sådan lösning talar att
en
tillfredsställande helikopterberedskap måste vara av utomordentligt
stor betydelse även för andra civila räddningsinsatser än sjöräddning. l andra hand förordar Sjöfartsverket en lösning där kostnaderna för beredskapenfördelas mellan departement och myndigheter
med ansvar för olika delar av den civila räddningstjänsten.
l awaktan på Regeringens ställningstagande tar Sjöfartsverket
upp
ett belopp om 11,4 milj kr för helikopterberedskap. Sjöfartsverket
förutsätter således att Sjöfartsverket i vart fall inte ska betala
samtliga kostnader för beredskapen. Av beloppet belastar 8,4 milj kr
handelssjöfarten och 3 milj kr övriga kategorier av sjöfart.
Sjöfartsverkets kostnader för utbildning och utrustning
av de s.k.
HITS-styrkorna som inrättas efter avtal med vissa kommuner
uppgår till 0,5 milj kr. Kostnaderna belastar i sin helhet handelssjöfarten.
Beredskapskostnadernaför OSC On Scene Commander den
person som vid större räddningsinsatser på plats leder och samordnar arbetet - uppgår till 0,8 milj kr. Av kostnaderna faller
0,7 milj kr på andra kategorier än handelssjöfart.
Söderarm
Kostnadernaför bemanning av Söderarm för sjöräddningsändamål
uppgårtill 2,6 milj kr. Sjöfartsverket erhåller bidrag från
annan
myndighet om 0,3 milj kr. Den tidigare ersättningen från SMHI för
väderobsen/ationstjänst upphörde den 1 november 1995.
Av nettokostnaden, 2,3 milj kr, faller 2 milj kr på andra kategorier än
handelssjöfart.
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Övriga kostnader
Sjöfartsverkets kostnader i övrigt för ledning, samordning m.m.
uppgår till 13,9 milj kr enligt nedan.
Milj kr
Central samordning och administration

2,5

Utbildning av personal från i Sjöräddningen
ingående myndigheter m.m.

3,3

Utveckling av sjöräddningsmateriel

0,4

Information och väderprognoser

1,1

Regional samrådsverksamhet

1,6

Sjöråddningsbátar

5,0

Summa

13,9

Av kostnaderna faller 12,2 milj kr pá andra kategorier än
handelssjöfart.
Sjöfartsverkets kostnader för räddningsinsatser med egna resurser
uppgår till ca 1.5 milj kr per år och belastar i sin helhet handelssjöfarten enligt principen att de statliga myndigheterna - liksom sjöräddningssällskapet - själva svarar för sina respektive insatskostnader.
Sammanfattning
Sjöfartsverketstotala kostnader för ledning och samordning av
sjöräddningsverksamhetenuppgår till 54,8 milj kr. Av kostnaderna
belastar 15,7 milj kr handelssjöfanen. De övriga kostnaderna hänförs enligt de ovan redovisade fördelningsprinciperna till andra
kategorier av sjöfart, enligt nedan.
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Kostnader, milj kr
Totalt

Därav
handelssjöfart

Radiotjänstkostnader

8,2

7,2

Sjöräddningscentraler

16,0

14,0

Navigationsvarningarm.m.
Beredskap m.m.
Söderarm

1,7

-

12,7

3,7

2,3

2,0

Övriga kostnader

13,9

12,2

Summa

54,8

39,1

Av de totala kostnaderna utgör 29,1 milj kr ersättningar till Telia
Mobitel AB, Försvarsmakten,vissa kommuner och SMHI.
6.2.6

Beredskapsåtgärder inom totalförsvaret

För att förbättra ledningsmöjligheterna och för att skydda sjöfarten
under krig mot fientliga angrepp förbereder Sjöfartsverket
beredskapslederför den civila fartygstrafiken.
Bojmateriel m.m. finns lagrad för utprickning av beredskapsleder.
Underhåll och drift av denna materiel måste ske. Utbildning av
personal ingående i Sjöfartsverkets krigsorganisation skall genomföras liksom lednings- och funktionsövningar med berörda verksamheter och organisationer, även åtgärder för ABC-skydd skall vidtas.
l anslagsframställningentas upp 1,3 milj kr, vilket motsvarar medel
för ovan nämnda åtgärder.
6.2.7

Jämkning av besiktningsavgifter

Från budgetåret 1995/96 innefattar posten enbart ersättning för att
Sjöfartsverket utför tillsyn av fiskefartyg med en dräktighet mindre
än 20 brutto avgiftsfritt. Sjöfartsverket tar upp 1,1 milj kr.
6.2.8

Samkostnader

För fritidsbátstrafiken och yrkesfisket har från budgetåret 1971/72
betalats ett bidrag till samkostnaderna för Sjöfartsverkets verksamhet. Bidraget tillkom efter förslag i betänkandet De statliga sjöfartsavgifterna stencil K 1968:9. Utredningen menade att varje
trafikantgrupp borde lämna något bidrag till att täcka de s.k. samkostnaderna, dvs sådana gemensamma kostnader vilka inte utan
vidare kan hänföras till vissa trafikanter eller trafikantgrupper.
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I prop 1970:119 om riktlinjer för lots- och fyrväsendets organisation
och för statliga sjöfartsvgifter anförde den föredragande departementschefen efter samråd med chefen för Jordbruksdepartementet
att fritidsbåttrafiken och fiskerinäringen borde lämna ett bidrag till
samkostnadernaför verksamheten. l likhet med vad som redan
tidigare gällde för vissa särkostnader borde bidraget bestridas från
anslag under jordbruksdepartementetshuvudtitel. Samkostnadsbidraget för budgetåret 1971/72 uppgick till 4,0 milj kr.
Principen med ersättning till Sjöfartsverketför samkostnader har
sedan tonsatt fram till budgetåret 1994/95. Från budgetåret 1985/86
anvisas dock medlen direkt från anslag under Kommunikationsdepartementets huvudtitel. Genom nedskärningar har bidraget realt
sett urholkats. Från budgetåret 1995/96 finns inte längre medel tillgängliga under anslaget.
Sjöfartsverket kan konstatera att de allmänna farledernas m.m.
betydelse även för andra trafikantgrupper än handelssjöfarten
knappast minskat sedan budgetåret 1971/72. Sjöfartsverket finner
också att den princip som låg bakom införandet av samkQstnadsbidraget - alla trafikanter eller traflkantgrupper ska på något sätt
bidra till finansieringen -fortfarande är sund och riktig. Det
betydelsefulla i att upprätthålla denna princip har ytterligare förstärkts sedan Sjöfartsverket blev affärsverk. De krav på avkastning
och utdelning m.m. som statsmakterna fastställer för Sjöfartsverket
baseras på att verksamheten ska uppvisa en marknadsmässig
avkastning jämförbar med den som välskötta större svenska företag
i motsvarande branscher uppvisar. Sjöfartsverket föreslår att
anslaget justeras så att ett fortsatt bidrag till samkostnaderna utgår.
Sjöfartsverket tar upp ett belopp om 30 milj kr.
6.3

Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslaget avser bidrag till täckande av underskott för drift av
Trollhätte- och Säffle kanaler. Sjöfartsverket tar upp ett oförändrat
belopp, 55,2 milj kr.
6.4

Åtgärder mot vattenförorening från fartyg

Från anslagsposten betalas vissa kostnader, efter beslut av
regeringen, för åtgärder som Sjöfartsverket får föreskriva med stöd
av lagen 1980:424 om åtgärder mot vattenförorening från fartyg.
Sjöfartsverketföreslår att verket också bemyndigas att belasta
anslaget med kostnader för akuta och operativa åtgärder i samband
med skred i Göta Älvffrollhätte kanal för att säkerställa miljö,
förebygga risk för följdskred och för att säkra framkomligheten för
fartygstrafiken.
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1 Sverige kan UTLÄNDSK anges.
är förlagd
Om båten inte vanligen
Uppgiften
matas in med högst 20 t ecken.
Eabrikati

modell

Obligatorisk
Alfanummerisk

uppgift
uppgift

om högst

36 tecken.
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Iillxerkninqsntmmer
Obligatorisk
uppgift.
får innehålla
tecken.
Numret anUppgiften
högst 12 alfanummeriska
och 0 s v. Om ingen
snedstreck
utan bindestreck,
ges i en följd
uppgift
finns,
anges SAKNAS.
Iillxerknisgsår
uppgift.
Obligatorisk
sifforna
i årtalet.
Om båten
Anges med de 2 sista
samtliga
1800-talet
skall
4 siffror
anges.

är från

Längd
uppgift.
Obligatorisk
högst 4 tecken.
Kontroll
Uppgiften
inmatas i cm och får innehålla
mindre än 3
än 12 meter eller
görs att inmatat värde inte är större
görs också att längden inte är mindre än bredden.
meter. Kontroll
före måttuppKontrollen
kan kringgås
genom angivande av asterisk
giften.
åfådi
Obligatorisk
uppgift.
högst
Uppgiften
inmatas i cm och får innehålla
sker av att inmatat värde inte är mindre än 1,5
också
görs
än 4 meter. Kontroll
att bredd inte
Kontrollen
kan kringgås
genom att ange asterisk
Antal

Kontroll
3 tecken.
större
meter eller
än längd.
är större
före måttuppgiften.

masterförsegel

Uppgiften
görs
roll

är obligatorisk
av att inmatat

saknas.
om motoreffekt
om uppgift
inom intervallet
antal master finns

Kontl-3.

ÃGQGÅUENEGL
uppgift.
Icke obligatorisk
är tillåten
Uppgiften
endast för båt med mast. Högst 8 alfanummeska uteoch specialtecken
riska tecken kan anges. Fabrikatmärken
lämnas.
åkroxfärg
uppgift.
obligatorisk
H
GRÅ, VIT,
BLÅ, GRON,
H
Endast värdena GUL, BRUN, ROD,
Färgad kan anges.

SVART och FLER-

Qverhygqnadsåärq
uppgift.
Icke obligatorisk
Endast värdena GUL, BRUN, RÖD, BLÅ, GRÖN, GRÅ, VIT,
Färgad kan anges.

SVART och FLER-
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Byggnadsmaterial
Obligatorisk
uppgift.
Tillåtna
är T
uppgifter
aluminium,
gummi
G

trä,
P
och AN

plast,
annat.

S

stål.

AL

Vuüanläggning
uppgift.
Icke obligatorisk
Uppgift
om anropssignal
om högst

8 tecken

matas in.

Ea§tellerbärba;
Måste anges om VHF registrerats.
fast eller
B om den är bärbar.

är

Anges med F om anläggningen

2R;radio
Icke obligatorisk
ja
Endast J

uppgift.
eller
N

nej

kan anges.

Mobiltelefgnnunmer
uppgift.
Icke obligatorisk
Uppgiften
anges med högst
Aven riktnummer
anges.
Antal

10 tecken

inklusive

bindestreck.

OBS

motorer

Uppgiften
är obligatorisk
antal motorer
att inmatat

om uppgift
om mast saknas.
är högst 2.

görs

Kontroll

Sammanlagteifekt
är obligatorisk
Uppgiften
Värdet kan anom up gift
om motor finns.
kw och får inneh lla högst 3 tecken.
Om värdet inges i hk eller
till
matas i hk omräknas det maskinellt
kw. I registret
redovisas
alltså
effekten
i kw. OBS Värdet anges alltid
utan decimal.
Har båten

flera

motorer

ska den sammanlagda effekten

anges.

Effektenhel:
Måste anges om sammanlagd effekt

angetts.

Anges med hk eller

KW.

Motorfabrihat
Obligatorisk
uppgift
om antal
får innehålla
Uppgiften
högst

motorer registrerats.
tecken.
15 alfabetiska

0084f
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ModelloghmQtQrgummgr
obligatorisk
uppgift
om antal motorer registrerats.
Specialtecken
Högst 30 alfanummeriska
utesluts.
tecken kan inmatas.
för annan båt. KonKontroll
sker att motornumret
inte registrerats
trollen
kan kringgås
genom inmatning
av asterisk.
M0§O1tP
uppgift
om antal motorer registrerats.
INU-drev,
inombord,
utombord,
INU
UT
är tillåtna.
och A annat

Obligatorisk
Endast IN
vatten-jet,

V

Drivmedel
obligatorisk
Tillåtna

uppgift
värden

är B

om antal

motorer

bensin,

D

registrerats.
diesel

annat.

och A

Övrigade1ä9are
Obligatorisk
uppgift
i del l av transaktionen.
om ägd andel 100
med eller
utan bindestreck.
Ange person-/organisationsnummer
görs av inmatat
saknas i
Formatkontroll
personnummer. Om delägaren
ägarregistret
framför
skrivas
personnumret.
Personkan en asterisk
ÅÄ-transakmåste
då
i
upgifter
registreras
samma dag
om delägaren
tionen.
Andel
Anges i 2. Uppgiften

är obligatorisk

om delägare

finns.

AND
OFULLSTÄNDIG INMATNING
felmeddelande.
- Generellt
ÄGARNRSAKNAS/FELAKTIGT
tio siffror
inklisive
checksiffra
matas in.
DATUM SAKNAS FELAKTIGT
datumet skall
matas enligt

med eller

utan

ÅÅMMDD..

ANTAL INMATADE TECKEN FELAKTIGT/FÖR MÅNGA
- Korta av.
FÄLT FELAKTIGT
I del ett godtages bara EJBEVIS efter
REGBET
på delägaren.
I del tva är andelen felaktig

bindestreck

ska
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FÄLTNUMMERFELAKTIGT
är 1-29.
- Godkända fältnummer
FÄLT SAKNAS
fält.
kräver ytterligare
- det angivna fältnummret
FÄRG SAKNAS/ FELAKTIG
saknas.
eller
- Den inmatade färgen är felstavad
SVARA J ELLER N
- Ange om PR-RADIO finns

med J eller

N i fältet.

FORMATFELREGISTERBETECKNING
anges som typ AAA01.
- REGBET skall
DELÄGARE
PER TRANSAKTION
MAX 8
än 8 delägare
ska registreras
- Om fler
göras.

måste tva

transaktioner

ENDAST NUMERISKA TECKEN TILLÅTNA
- Använd siffror.
ENDAST ALFABETISKA TECKEN TILLÅTNA
- Använd bokstäver.
BREDDÄR STÖRREÄN LÄNGD
och godtages ej.
- Ar en orimlighet
TILLVERKNINGSÅRET ANGESMED 2 ELLER 4 SIFFROR
antages 1900-talet.
anges med 2 siffror
- Om årtalet
OTILLÅTET VÄRDE
felmeddelande.
- Generellt

Se bilagan

med kontroller.

TILLÅTNA BYGGNADSMATERIAL:T, P, S, AL, G OCH AN
- Dessa är de enda godkända byggnadsmaterialen.
ANGE OM F ELLER B FAST/BÄRBAR
finns måste det anges om den är fast
- Om VHF-anläggning
bärbar.
TILLÅTNA VÄRDENÄR HK OCH KW
i HK eller
har angivits
- Ange om motorstyrkan
TILLÅTEN MOTORTYP: IN, UT, INO, V OCH A
- Dessa är de enda godkända motortyperna.

eller

KW.

TILLÅTET DRIVMEDEL: B, D OCH A
- Dessa är de enda godkända drivmedlen.
REGBET SAKNAS/FELAKTIG
- Regbet som angetts saknas

i båtregistret.
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och måste anges.

ANTAL MASTEROCH MOTOREFFEKTSAKNAS
- Minst en av dessa måste anges.
ANTAL MASTERSAKNAS MEN SEGELNRFINNS
- Om segelnr angetts måste antal master

anges.

ANTAL MASTEROCH ANTAL MOTORERSAKNAS
- Minst en av dessa måste anges.
MOTORFINNS MEN EFFEKT SAKNAS
obligatorisk.
- Om motor finns är effekten
KOMMUN FELAKTIG
HEMMAHAMN
hemmahamnar är endast
- giltiga

i Sverige

DELÄGARESAKNAS I REGISTRET
av delägaren
- För registrering

"
måste en AA-trans

befintliga

kommuner.
göras.

RE LTAT AV INMATNIN EN
medför att båten registreras.
Registreringsbevis
Transaktionen
uttilldelar
sänds till
ägaren/postmottagaren.
Transaktionen
en regvilken
isterbeteckning
checksiffra,
skall
med tillhörande
noteras
på blanketten
"Anmälan
av fritidsbåt".
om registrering

0084
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a
b

Om slinginmatning
Om enstaka,
punkt 3

Sänd

gå till

3.

Ägarnummer

4.

Andel

5.
a.

Sänd
a

b

7.

B.

Om ÄGAREN SAKNAS - MATA
IN FÖLJANDE UPPGIFTER
....erhå1ls
som svar
Om namn och adress
på skärmen,
redovisas
kontrollera
uppgifterna.
Ar uppgifterna
riktiga

Identitet

och skrov

postnr,

postadress,

8

Båtens namn, tab, hemmahamn, tab,
fabrikat/modell,
tab, tillv
nr,
år, tab, längd, tab,
tab, tillv
bredd, tab, ant mast för segel,
tab, skrovfärg,
tab, överbyggnadsfärg,
tab, byggn matrl,
tab,
VHF-anropssign,
tab, fast el bärbar, tab, PR-radio,
tab, mobiltelenr,
tab,
ant motorer,
effekt,
tab,

tab, sammanlagd
hk/kw,
tab,

Motor

1

fabrikat,
tab,
tab, motortyp.
tab,

modell o motornr,
tab, drivmedel,

Motor

2

fabrikat,
tab,
tab, motortyp,

modell o motornr,
tab, drivmedel,

9.

ll.

Namn, adress,
telenr,
8,

Om namn inte stämmer,
kontrollera
att personnr
är rätt
inmatat,
gör felsignal
F1
och utredning,
och
annars gör felsignal
börja om från början.

Motor/er

10.

2.07T

Sänd
övriga

delägare

personnr,

tab,

andel

Sänd
0084
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BR; ägarnummer; andel
/xxx OBS ADRESSUTREDNING/

UT

namn, adress,

IN

värde/,

tab,

postnummer,
värde/,

tab,

postanstalt
värde/.

. . . . . ...

0084F
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ägarnummer, andel
/xxx OBS ADRESSUTREDNINGXXX/

UT

namn, adress,

IN

värde/,

tab,

postnummer,
värde/,

tab,

BR

2.07L2

postanstalt
värde/
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BILAGA 5

SSF

Torkel

+

QSTÖLDSKYDDSFÖRENINGEM

Sölve.

begäran uppgifter
om vilka
översänder härmed enligt
båtregistret.
i det frivilliga
närvarande registreras
Jag har markerat dessa med fetstil.
är obligatoriska.

uppgifter
som för
Vissa uppgifter

Personuppgifter:
Efternamn/ firma
Förnamn
Födelsedatum/organisationsnummer
Adress, postnummer och postadresss
Telefonnummer bostad och arbete
Båtuppgifter:
Båtens dopnamn
Hemmahamn
Kommun
Båtklubb
Båtfabrikat
Til1verknings-/skrovnummer
Tillverkningsår
Längd och bredd
Antal master och segelnummer
Skrov- och överbyggnadsfärg
Byggnadsmaterial
/anropsnummer samt fast
VHF-anläggning
för motorbåt
Max. hastighet
märkning av båten
Särskild

eller

bärbar/

Motoruppgifter.
Motorfabrikat
Modell
Tillverkningsår
Effekt
i HK
Motortyp
Motornummer
Drevnummer
Sköldnummer
Försäkringsuppgifter:
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Begynnelsedatum
Dessutom kan noteras om och när en båt eller
båten.
pågår beträffande
om någon utredning
text" under särskilda
Vi kan även notera "fri
Med vänlig

hälsning
/

.v/.-./øta--/
Skough
,§/
Britt
08 783 7519
tel.
a

Kopia till

Anders

Beskow, Försäkringsförbundet

motor

stulits

noteringar.

samt

Sö

-

och Samhället
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BILAGA 6
o sröLosxvoosFönsnlucg

SSF

av fritidsbåtregistret

användare
år 1995

Antal
under

samt antal

frågor

Polisen
14 st olika

polismästardistrikt

134 st användare
c.a 2.950 st gjorda

frågor

mot registret

Sjöfartsverket
STAB-sjöräddning
MRCC-Göteborg
MRCC-Stockholm
51 st användare
mot registret

c: 210 st frågor
Larmtjänst
29 st användare
c:a 2.500st

frågor

mot registret

Försäkringsbolag
631 st användare
cza 60.600 st transaktioner
SSF
2 st användare
cza 272.000 st transaktioner
Antal

identifierade

och återfunna

stulna

båtar

Identifierade
cza 500 st båtar
ett 60-tal
Återfunna stulna
stulen båt lett
/utöver dessa har en nyregistrerad
och ett 20-tal båtar har hitintills
en båtstöldliga

C:a

1.500

st

nya båtar

har

tillförts

registret

under

1995

uppklaring
till
återfunnits

under

år

av

1995

m
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BILAGA
EN KORT ORIENTERING OM FRITIDSBÅTFORHOLD
l
I NORGE
1

Lov omregistreringog merkingavsmåfartøyerav3.des.Nr. 1948.Denneer i
praksisfortsattgjeldende
inntilny vedtattlovblir iverksatt,sedenne.Deter politietsom
stårforregistrering
harheletidenhattstoremanglergrunnet
ogkontroll.Registeret
oppdateringer,
manglende
merket
sevedlegg

2

Fritidsbåten,NOU1978:32.Enutredning
fraMilljøvemdepartementet
somikkega
Stortingsbehandiing,
kfr. St
/ beslutninger
i denetterfølgende
noenkonkreteresultater
meldnr 83 1980-81Omfritidsbåten,
Stmeldnr 831981-82Tilleggsmelding
etter
regjenngsskifte
ogInnstS nr 1591982-83, sevedleggmerket

3

Forskrift av 11desember1981nr. 3807omminstealdermv. for fører av visse
maskindrevne
fartøyunder7.5registertonnbrutto,fastsattvedKgl. res.,ogforvaltet
avSjøfaitsdirektoratet,
sevedleggmerket

4

Fritidspolitikken.Rapportfra enarbeidsgruppe
oppnevntav
Miliøvemdepalumentet1988.Ensentralpersoni dennesammenheng
ogsomharstelt
medfritidsbåtspørsmál
i Miljøvemdepartementet
i enärrekkeer avd.dir. Harald
Ruberg,
lederfor seksjonforfriluftslivi departementet.

5

Forskrift om forbud mot bruk av fritidsfartøyuteneffektivlyddempingi
eksossystemet
fastsattavMiljøvemdepartementet
vedleggmerket
7.juli 1989,se

6

Ot. prp. nr. 351993-94. Om lov omregistreringav fritids- ogsmåbåter.Lovener
vedtattogregisteret
lagttil Fredrikstad.
Enprosjektgruppe
i Toll- og
er besiuttet
avgiftsdirektoratet
underFinans-ogtolldepartementet
er i gangmedarbeidetsomventes
fullførtsommaren
1997dadetnyeregisteret
ventesoperativt.ProsjektlederTone
er
Olavsen
i direktoratet,
sevedleggmerket

7

Rådsdirektiv94/ 25I EF av 16.juni 1994om tilnerming av
Europaparlaments-og
medlemsstatenes
loverogforskrifter om lystfartøy.Bame-ogfamiliedepartementet
harfåttansvaret
medgjennomføringendirektivet
i norskrett.
av

8

Lov av 27.april 1995nr. 16om tryggbruk avfritidsfartøymedtilhørende
forskrift
av mai1995omflyteutstyrombordpåfritidsbåter
somforvaltesav
Sjøfansdirektoratet,
sevedleggmerket

9

RAPPORTfra Arbeidsgruppetil bekjempelse
av ulykker medfritidsfartøy avgitt
juni 1996.Dennegir enkortoggreioppsummering
avUtenriksdepartementet
avde
flesteforholdrund fritidsfartøyer.
Sentralpersoni arbeidetmedrapporten
varavd.dir.
Skipsfaitsavdeling.
AageOsi departementets
sevedleggmerket

Forutendisse9 punktene
gir sismevnte
rapport9 enmerdetaljenoversiktoverhvasom
tidligereer gjortinnenforfeltetmedtilhørende
loverogforskrifter.
Somdetfremgârer detandredepartementen
direktorater
somtarsegav
ennKystdirektoratet
forholdetomkringfritidsbåtpolitikken
i Norge.
Oslo23.september
1996
ezratet
marNaass
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VEDLEGG
Finans-

Ot.prp.

nr.

og tolldepartementet

35

1993-94
Om

lov om registrering

av fritids-

og småbåter

Bli-riding fra Finans- og tolldepartementeta 18.mars 1994,
godlqienti statsråd sammedag.
INNLEDNING
Ijinansdepartementet legger med dette
frem forslagtil lov om registrering av fritidsog småbåterfritids- ogsmåbåtregistexet.Hovedhensikten med forslageter å lovliiemmelfor å oppretteet landsomfattendesentralt
EDB-basertregister som skal ivareta hensynet til de offentlige og private brukere som
har behov for opplysninger om fritids- og
småbåtflåten.
Registeretvil såledesha et vidt formal som
omfatter; tratikksikkerhetsformål til sjøs,
forskning og sammnnsplanlegging,ivaretakelse miljøvemhensyn,beredskapsformål,
innkreving av skatt,avgifter,toll og gebyreri
tilknytning til båter og båtmotorer, foisikringsfonnål,politietterforskning, forbruksundersøkelserog infonnasjon.Fritids- og småbåtregisteretforeslåsikke benyttet eller utlevert til kommersielleformal.
De viktigste endringenei lovutkastet i forhold til nåvaerende
registreringsordning,som
er regulerti lov av desember1948nr. 3 om
registrering og merking av småfartøyer. er
først og fremst at registeretskal vare et sentralt registersom skal drivesved bruk av modeme datateknologi.Viderevil det vare forskjellermedhensyntil hvilke båter somer registreringspliktige. Etter forslagetvil fritidsog småbåtmed fast havn her i landet, samt
båter som brukesher i landet av person med
fastoppholdsstedi Norge,vaereregistreringspliktig. Unntatt fra registreringsplikten blir
båter somer mindre enn 4,5meter. Dette gielder dog baredersomde ikke er utstyrt med
motor. Båter med lengde4,5meter eller mer
blir unntatt på vilkår av at de verken har seil
eller motor. Båter sompliktes registren i henhold til andrelover blir ikke omfattat av denne loven.

Det foreslåsat registeretadministrativt legges under Finansdepartementet.Departementet tar sikte på at det skal leggestil og
byggesopp av Toll- og avgiñsdirektoratet.
Detforeslåsat loven,med unntak av kap.Il,
iverksettesstraks,og at kap.Il iverksettesog
geldende lov oppheves fra det tidspunkt
Kongenbestemmer.
Forslagetbyggerpå en utredningfra en interdepartementalarbeidsgruppenedsatt av
Finansdepartementet.Gruppen hadde primsertsom mandat å leggefrem utkast til ny
lov om registreringav fritidsbåter.
I proposisjonenskap. 2 angisbakgrunnen
for forslaget.Det fremgårder at dagensregistreringssystemfor fritids- og småbåterer beheftet med betydeligemangler noe som innebmrerat de lokale registreneikke
er egnet
til å ivaretavesentligeoffentlige oppgaverog
hensynettil private interesserog brukere. I
kap. 3 gennomgåsde ulike behovfor et nytt
sentraltfritids- og småbåtregister.I kap. 4 angis registreringsordningeri andreland.I kap.
5 redegjøresfor alternative muligheter, herunder om det nyeregisteretbørvare offentlig
eller privat, om registreringbør vare frivillig
eller pliktig, og om det bør etablereset helt
nytt registereller en videreutvikling av eksisterenderegistre.I kap. 6 omtalesorganiseringen av registeret,herunder hvilket departement som skal ha det overordnedeansvar. I
kap. 7angisdeøkonomiskeog administrative
konsekvenserav forslaget.og det fremgår at
etableringskostnadeneer anslått til mellom
20og30mill. kroner og deløpendedriftsutgiftene til om lag 7,5 mill. kroner i et ordinaart
driftsâr. I kap. 8 giennomgåslovutkastet.Høringsinstansenesuttalelser og departementets kommentarerer inntatt underdeaktuelle
bestemmelser.
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FÖRDENOFFENTLIGA
UTGIFTER
OCHINKOMSTER
SEKTORN
SOMBÅTLIVET
ÅSTADKOMMER
l FINLAND
TheHelsinkiResearch
Institutefor Business
Administration
- 1991
Inkomster1989
Båtproduktion
och-handel
- omsättningsskatt
ochuljänmingsskatt
- tullinkomsler
- skattfrånIöneinkomster
Handelmedbåtmotorer
- omsättningsskatt
ochutjämningsskatt
- rullinkomster
- skattfrånlöneinkomster
Handelmedbåttillbehör
- omsättningsskatt
ochutjämningsskntt
- tullinkomster
- skattfrånlöneinkomster
Reparationsochserviceverksamhet
- omsättningsskatt
- skattfrånlöneinkomster
Avgifteri båthamnar
- omsättningsskatt
- skattfrånlöneinkomster
Båtförsâkringar
- försäkringsskatter
- skattfrånlöneinkomster
Bränsleförbrukning
ochomsättningskatt
- bränsle- skattfrånIöneinkomster
Inkomster
frångästhamnar
dagligvaror
ochrestaurangbesök
- omsättningsskatt
skatt
f
rånlöneinkomster
Sammanlagt

311-555 3
Mmk

163
16
73
24
12
8
32
..
5
21
8

12
..
60
2
4
2
442

Utgifter1989
Båtleder
och-rutter
ochunderhåll
- byggnad
Räddningsverksamhet

20
9

Bâthamnar
ochunderhåll
- byggnad
Sammanlagt

60
89
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Regeringens
propositiontill Riksdagen
medförslagtill
sjötrafiklag
PROPOSITIONENS
HUVUDSAKLIGAINNEHÅLL
l denna
proposition
föreslås
att detstiftas avenperson
somharfyllt 15år.Sjöfnrtsstydennuvaran-relsenkandessutom
ennysjötrafiklag,
somersätter
skälbeav särskilda
delagenom båttrafikSyñetmedsjöka- stämma
att densomframfören farkostav
fiklagenär bådeattfrämjasäkerheten
inom visstypellerenenskildfarkostskallhafyllt
sjötrafikenoch att förebygga
olägenheter18årochatthanbesitter
dekunskaper
och
kanorsaka denförmåga
farkoster:
somanvändningenfarkoster
av
attframföra
somsjömiljönm.m.Sjötrafiklagen
innehåller
stad-rfartsstyrelsen
förutsätter.
ganden
gällande
demsomfärdaspåvatten, Enligtpropositionen
skalldetfortfarande
farkoster
ochderas stningsamtnañkpå vara möjligt att utfördaregionalaförbud
ochbegränsar
vatten.
förbjuder
trafikmedfarsom
Sjötnfrklagen
skallgällaallafordonoch koster.Besluten
kanocksågällafartygsom
anordningar
förfärdpåvat- används
för handelssjöfatt.
Avsiktenär att
somär avsedda
båtaromfattarla- ordnameddelandetbesluten
ten.Utövertraditionella
så att sjöav
tex. vattmskotrarfartsverket
meddelar
beslutsomgällerde
genstillämpningsområde
ochsvävare.
Pafartygsomanvända
förhan- allmänna
farledernaFör utmärknmgen
av
delssjöfart
tillämpas
dockfortfarande
i första förhuden
ochk " sningarna
då
ansvarar
hand
ochlagenomtillsynöverfar- densomupprätthåller
asljéölagen
farleden.
Beträffande
till dedelardebehandlar
tygss erheten
frå- övrigavattenområden
hördettill deregionaproposition.
la miljöeentralernas
befogenheter
gorsomomfattas
avdenna
att fatta
Närmare
stadganden
ochbestämmels
om beslut,varvidden kommunvars område
farkoster
ochderuutrustning,
inklusive
den berörsav förbudetellerl grinsningen
aninimiunusmizfrg
ochbegränsningsmârså: krig i farkoster,
ut- svararför attförbudsardasgenom ro ing
ajofartsstyrel-kensättsuppochunderhålls.
Enligtpropositionenkandetocksåutfärdas
sensbeslut.Avsiktenär att i stadgandena
regionala
föroch bestämmelserna
beaktavad som be- budellerbegränsningar
gällande
envisstyp
stämsi Europeiska
gemenskapens
direktiv avfarkost.
lagar Propositionen
innehåller
om tillnârmning
ocksån a stadav medlemsstaternas
ochandraförfattningar
i frågaomfritidsbå- ganden
gällande
tillsynöversjö
en.På
tar. Genomförordningochsjörfartsstyrel-fartygsomanvänds
förhandelssjofart
tillämdessutom,
på det sätt pasdocki förstahandlagenomtillsynöver
sensbeslutstadgas
förutsätter,
fartygssäkerheten.
somdirektivet
omkons
ochviss - stningtill
I dettaskedeföreslåsinga reformerav
av att fritidsbåtar
dessauppfyllerkraven.De nyakravenom stadgandena
om registrering
av båtar.Det
minimiutrustning
tillämpasemellertid
först stadgande
i lagenombåttrafik
gällande
regiunder1997årsseglingssisong.
streringavmotorbåtar
sägeratt genom
som
Omdetfinnsskälattmisstänka
al:enfar- förordningkan bestämmas
att motorbåtar
kostellerdessutrustning
kanäventyra
förbliri krafttills vidare.
sä- skallregisneras,
kerheten
ellerhälsan,
kanstatsrådet
r enlig- Likasåförblirstadgandena
om registrering
hetmedbestämmelserna
i ovannämnda
di- av motorbåtar
i fö rdningen
om båttrafiki
rektivförbjudaimport,tillverknin marknadsföring
eller användning
lagenavsesträdai krañ
av far-kosten Denföreslagna
ellerdessutrustning.
den16juni 1996,samtidigt
somdirektivet
Enfarkostsomskallinförasi båtregistretgällande
fritidsbåtar.
Farliksomförnärvarande
framföras
endast
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Nr 463
Sjötrafiklag
den20juni 1996
Giveni Nådendal
beslutstadgas:
I enlighetmedriksdagens
l kap.
Allmännastadganden
1§
Lagenssyfte
Syftetmeddennalag är att främja säkerheten inom sjötrafikensamt att förebygga
olägenheter
av farkoster
som användningen
kan orsakanaturenoch den övriga miljön,
fisket, allmänt nyttjande av naturen för
rekreationeller något annat allmänt intresse
eller enskiltintresse.
inom sjötraFör främjandeav säkerheten
skall
tiken och Förebyggande
av olägenheter
ocksåiakttasvad somstadgasi någonannan
lag.

4§
Rätt att färdaspä vattenområden
Var ochen har rätt att färdaspå vattenområdenså som stadgasi l kapa24§ vattenlagen 264/61, om inte något annat följer av
dennalag.

2 kap.
Stadganden
somgällerdemsomfärdas
vatten
5§
för demsomfärdas
Allmännaskyldigheter
pä vallen
Var och en som färdaspå vatten med en
farkostskall iaktta den omsorgoch försikkräver och för2§
tighet som omständigheterna
fara så att han inte utan tvingandeskäl förTillämpningsømrâde
svårareller stör andrasfärd på vatten och
fara eller skadaför
Dennalag tillämpaspå farkosteroch an- inte helleråstadkommer
eller onödiga
andraeller fara eller avsevärda
vändningen
av dempå vattenområden.
störningarför
olägenheter
eller
natureneller
Denna lag tillämpaspå fartyg som antill den del det inte den Övrigamiljön, fisket, allmänt nyttjande
vändsför handelssjöfart
stadgassärskiltom dem i sjölagen674/94, av naturenför rekreationeller något annat
lagen om tillsyn över fartygssäkerhetenallmäntellerenskiltintresse.
Den som framför en farkost skall iaktta
370/95 elleri någonannanlag.
trafikreglernaför sjötrañkenoch de påbud,
förbud och begränsningar
som sjötrañkmär3§
keneller ljussignaler
anger.
En tillsynsmyndighet
som utför ett brådDefinition
skande tjänste-, sjuktransport-eller räddeller den som framför en farI dennalag avsesmed farkosterfardmedel ningsuppdrag
eller en
och anordningarsom har kontaktmed vatt- kost som tillhör räddningsverket
sjöräddningsenhet
eller försvarsmaktenfår,
för färd på vatten.
net och somär avsedda
RP66/96
TrUB6/96
RSV87/96
EGTnr L 164,1661994,15
direktiv94/25/EG;
ochrådets
Europaparlamentets
s,
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nåit uppdraget iver det, med iakttagande :w naturenför rekreationeller något ztnn.
av nödvändigförsiktighetpá inre farvatten allmäntellerenskiltintresse.
avvika från ovan avseddatrafikregler,påbud. förbud och begränsningar
med undan9§
Om omständighetertag för väjningsplikten,
kräver
det,
skall
särskilda
ljudoch ljus- Krav.somgällerfarkosterochderasutrustnin
na
signalerdärvidavges.
Om farkosterskonstruktionochderasmc
torer samt utrustningoch tillbehör kan ge
6§
nom förordningutfärdassådanastadgande
Allmännakrav .romgällerden:somframför en som ansesnödvändigaför säkerheten,de
allmännaordningeneller
förebyggandet
a
farkost
olägenheter
för miljön.
En farkostfår inte framförasav en person Sjöfartsstyrelsen
kan, enligtvad som stad
inte inne- gasgenomförordning,meddelanärmarefö
sommedhänsyntill förhållandena
har denålderoch inte besitterden förmåga reskrifteroch anvisningarom egenskaperna
och skicklighetsomkrävs.
konstruktionen,slaget,antalet, skicket ocl
En motordrivenfarkost som skall regi- användningen
i frågaom farkosteroch dera
får
framföras
endast
motorer
streras
samtutrustningoch tillbehör. Dess
av en person
enligt vad son
utom kan Sjöfartsstyrelsen,
somhar fyllt 15år.
Sjöfartsstyrelsen
kan, med beaktandeav stadgasgenom förordning, i enskildafal
farkostensstorlek,slag,det ändamålför vil- bevilja undantagfrån de stadgandensort
ket den användsoch det områdedär den gällerfarkosterskonstruktion,motor, utrust
färdas,bestämmaatt den som framför en ningochtillbehör.
vissfarkosttypeller en enskildfarkostskall
ha fyllt 18 år och ha visat sig besittade
l0§
kunskaperoch den förmågasom Sjöfartsstysningarsom gäller import
relsennärmarekräver för framförandetav Förbudoch begränsningar
ochanvändning
ifrågavarandefarkosttypeller enskildafar- tillverkning,marknadsföring
at
farkoster
kost.
Om det finns grundadanledningatt miss7§
tänkaatt en farkostellerdessmotor, utrustÖverlåtelse
avfarkostatt framförasav andra ning eller tillbehör kan äventyrapersoners.
föremålseller miljöns säkerheteller hälsan
En farkostfår inte överlämnasatt fram- har statsrådetefter att ha hört tillverkaren
föras av någonsom inte uppfyllerde krav eller importörenrätt
att förbjuda eller bebeträffandeålder, förmågaoch skicklighet gränsaimporten,tillverkningen,
marknadsföi
uppställs
6§.
som
ringenoch användningen
av farkosten,moellertillbehöret.
torn, utrustningen
Genomförordningstadgasnärmareom det
förfarande
iakttas
när beslutom förbud
3 kap.
som
ochbegränsningar
fattas.
Stadganden
gällerfarkoster
som
8§
Farkosters
konstruktion,
utrustningochskick
4 kap.
En farkostskall ha en sådankonstruktion Stadganden
somgällerfärdmedfarkoster
ochutrustning,varai ett sådantskickochha
sådanaövrigaegenskaper
§
att denär säker
alladefarvattendär denanvänds.
Skyldighet
att
stanna
En farkostskall dessutomvara sådanatt
användningen
av den inte orsakarbetydande En farkostskall, genastnär det kan ske
elleronödigaolägenheter
för naturenellerden säkert,stannaspå en klart iakttagbarprejövriga miljön, fisket, allmänt nyttjande ningssignal
av en tillsynsmyndighet.
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Om prejningssignaler
stadgasnärmarege- råde kan förbjudasför viss tid eller tills
vidareeller begränsas,
nom förordning.
om förbudeteller begränsningenprövas vara nödvändig till
12§
skyddför trafiken,miljön, fisketeller någon
Granskning
av annannäring eller för allmäntnyttjandeav
avfarkosterochförhindrande
derasanvändning
naturenför rekreationeller något annat allintresse.
En farkostsförareär skyldigatt iaktta de mänt
Beslutom förbud och begränsningar
som
föreskriftersom tillsynsmyndigheterna
med- gällerallmänna
farlederfattasav sjöfartsverdelarfor granskningav farkostenskonstruk- ket och beträffandeandra vattenområden
av
tion, utrustning,skick och dokumentsamt denregionalamiljöcentralen.
att tillåta granskningav farkostenssjöFörbudeneller
begränsningarna,
med
unduglighet liksom även skrovets och dantag för hastighetsbegränsningar,
gäller
motorns identifieringsuppgifter.Tillsyns- inte användningen farkoster
som behövs
myndighetensgranskningfår inte orsaka för arbeteteller påav
grund
bostadens
läge
av
oskäligskadaellerolägenhet.
och inte helleranvändningen
av svårt rörelTillsynsmyndigheten
kan hindra eller av- sehindrade
farkoster,
inte
nåpersoners
om
bryta en farkostsfärd, om den är förenad
annat bestämsi beslutetav särskiltvämed uppenbarrisk för olyckaeller störande got
Trafik som är nödvändigför
för miljön. gandeskäl.
av allmänordningellerolägenhet
utförandeav tjänsteuppdrag,
Sjuktransporter
När tillsynsmyndigheten
avbryter en far- ochräddningsåtgârder
eller av andramotsvakostsfärd ansvararägareneller innehavaren randeorsakerär tillåtenoberoende
av förbud
for farkostsom måstebogseras,
har ankrats
begränsningar.Detsammagäller föreller lämnatsvid en strandeller brygga.Om eller
verksamhet.
inte är i ståndhär- svarsmaktens
ägarenellerinnehavaren
till eller om farkostenhar tagitsi bruk olovl6§
ligen,skall myndigheten
i mån av möjlighet
Förbudochbegränsningar
ta handom farkosten.
somgäller
farkosttyper
13§
Om användningen
av en vissmotordriven
Skyldighet
att visauppdokument
farkosttypmedförsärskiltbetydandeolägenDe dokumentsomenligtsärskildastadgan- heter för natureneller den övriga miljön,
den och bestämmelser
krävs i fråga om en fisket eller någon annan näring, allmänt
farkostsförare samt i fråga om självafar- nyttjandeav naturenför rekreationeller nåkosten och dess utrustningskall medföras got annatallmäntintresse,kan denregionala
eller, om det är fråga om en
Saknasett så- miljöcentralen
när farkostenär i användning.
dant dokument,är farkostensförare skyldig farkost som användsför handelssjöfart,
sjöatt inom en av tillsynsmyndigheten
utsatt fartsverket,förbjudaeller begränsaanvändskälig tid visa upp dokumentetför tillsyns- ningenav dennafarkosttyppå ett visst ommyndighetenpå sin hemorteller en annan råde.
tillsynsmyndighet
som anvisasvid granskl7§
ningen.
Behandlingenfärbudsochbegränsningsav
l4§
ärenden
Ledningav :jäirajiken
En framställanom att förbud eller beSjöfartsverket
kan för ledningav sjötrafi- gränsningar
avsesi l5 och l6§§ skall
ken och för övervakningi anslutningdärtill utfärdaskansom
göras av kommuneneller en
meddelaanvisningaroch föreskrifter som kommunmedlem
eller av en sådanmyndiggällerfärdmedfarkoster.
het, sammanslutning
eller ägaretill ett vattenområdesom berörsav saken.En fram15§
ställan om utfärdandeav förbud eller beRegionala
förbudochbegränsningar
gränsningarkan ocksågörasav sjöfartsverTrafik medfarkosterpå ett visstvattenom- ket eller denregionalamiljöceniralen.
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Innan förbud eller begränsningar
utfärdas eller om det senarekonstaterasatt de har
skall den regionalamiljöccntraleneller sjö- varit väsentligen
andraiin xad som förutsatfartsverkethöra den kommunvars omrâde tes då beslutet meddelades.
Härvid skall
förbudeteller begränsningen
gäller samt ge l5-l9§§ iakttasi tillämpligadelar.
de myndigheter,
sammanslutningar,
ägaretill
vattenområden
och andrasom berörsav sa5 kap.
kentillfälleatt bli hörda.
Särskildastadganden
Utfärdasett förbudelleren begränsning
på
framställanav kommunen.skall förbudet
21§
eller begränsningen
utformas enligt framTillståndtill tävlingarochövningar
ställningen,om det inte är nödvändigtatt
avvikafrån dennamedhänsyntill principen För återkommande
eller permanentanordom ett opartisktbemötande
av medborgarna nandeav tävlingareller övningarmed motordrivnafarkoster
eller medhänsyntill den regionalaenhetligpå sammavattenområde
skall,utövervad sompå någotannatställei
hetenellerav andrasärskildaorsaker.
lag stadgasom tillständsplikt,tillståndsökas
hos kommunensmiljövårdsmyndighet.
18§
Tillståndbehövsdockinte för ett områdesom i
Ikraftträdande
avförbudochbegränsningar en stads-eller byggnadsplan
har reserverats
Denregionalamiljöcentraleneller sjöfarts- för ändamåletoch inte hellerför ett område
för
vilket
har
beviljatsmiljötillstånd
verketkan bestämma
enligt
att dessbeslutom förbud eller begränsningar
735/91.
även om det över- lagenom miljötillståndsförfarande
Tillståndskallocksåsökasför anordnande
klagasskallträdai kraft på det sätt sombestämsi beslutetochefterdet att beslutethar av ett enskilt evenemang,
om evenemanget
tillkännagivits.Besvärsinstansen
kan dock förväntasorsakabetydandeolägenheterför
miljön.
förbjudaatt beslutetverkställs.
Tillståndtill en tävling eller övning som
genomförspå flera kommunersområdebe19§
viljas av den regionalamiljöcentralen.TillUtmärkning
avförbudochbegränsningar stånd till tävling eller övning som genomFörbudeller begränsningar
skall, om möj- förs på flera regionalamiljöoentralersomligt, utmärkaspå det vattenområde
som de råde beviljasav den regionalamiljöcentral
gällereller i dessnärhet.För utmärkningen på vars områdetävlingenhuvudsakligen
gei en allmän nomförs.
av förbud eller begränsningar
En förutsättningför tillstånd som avsesi
farled ansvararden som upprätthållerfarleden och på andraställenden kommunvars dennaparagrafär att evenemanget
i fråga
uppfyller tillräckliga säkerhetskrav
och att
områdeförbudetellerbegränsningen
gäller.
verksamheten
inte medför oskäligaolägenSomförbuds-och begränsningsmärken
användssjötrañkmärkensom överensstämmerheter för natureneller den övriga miljön,
fisket,
allmänt
nyttjande av naturen för
medsjöfartsstyrelsens
beslut.
Vid placeringenav märken som utvisar rekreationeller någotannatallmäntintresse.
förbudochbegränsningar
iakttasvad 4 kap. Tillståndkan beviljasendastom vattenom5§ vattenlagen
stadgarom rätt för den som rådetsägarehar gett sitt samtycke.Om vatområdes
sätteri stånden allmänfarled att i vatten- tenområdethör till ett gemensamt
delägarlag,kan samtycke
dragetellerpå dessstrandplaceraut säker- icke konstituerade
fiskelags
även
styrelse.
hetsanordningar
ett
for sjöfarten.
gesav
Tillstånd behövsdock inte för övningar
20§
som genomförsav brand-och sjöräddningseller av försvarsmakten
eller gränsÄndringavbeslutomförbudellerbegränsningarväsendet
bevakningsväsendet.
Ett beslut om förbud eller begränsningar
22§
som har meddelatsenligt l5 eller l6§ kan
Sökande
av ändring
ändras,om de förhållandensom råddenär
beslutetfattadesväsentligenhar förändrats Ändringi ett beslutenligtdennalag av
en
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fär seelsenmed beaktandeav omständigheterna
regionalmiljöcentraleller Sjöfartsverket
sökashos länsrättengenombesvär.Besvär är ringa.
uppenbarligen
är sådansom
miljöOm förseelsen
som gällerett beslutsomen regionall5§
2 stadgasi l mom., kan tillsynsmyndigheten
central har meddelatmed stöd av
sjö- utan att vidta andraåtgärdertilldeladen som
mom., 16§ eller 2l§ 3 mom. eller som
fartsverkethar meddelatmed stöd av l5§ 2 gjort sig skyldig till förseelsenen anmärkmom. eller 16§ behandlasi den länsrätt ning.
m varsdomkretsstörstadelenav det vat26§
nomrádesom beslutetgäller är beläget.
ochföreskrifter
Annarsbestämsden behörigalänsrättenenNärmarestadganden
ligt inom vilken länsrätts domkrets den
verkställigheten
stadganden
överklagade
Närmare
det
fattat
om
har
myndighetsom
av att
av dennalag och om konstaterandet
Oslutet har sitt verksamhetsställe.
På sökandeav ändringtillämpaslagenom farkosteroch derasutrustningöverensstämförordning.
förvaltningsärendenmermedkravenutfärdasgenom
ändringssökande l
Närmarestadgandenom ledning av sjöl 54/50.
trafiken och övervakningi anslutningdärtill
kan utfärdasgenomförordning.
23§
Genomförordningstadgasocksåom traTillsyn
fikregler för sjötrafikenoch utmärkningav
Den allmännatillsynenöver att dennalag farleder.
kan, enligt vad som stadSjöfartsstyrelsen
iakttas ankommerpä sjöfartsverket.Beträfoch bekämpningen
fande förebyggandet
av gas genom förordning, meddela närmare
av att farkosolägenheterför miljön ankommerden all- föreskrifterom konstaterandet
männatillsynenöveratt lageniakttaspä den ter och deras utrustning överensstämmer
regionalamiljöcentraleninom dessverksam- medkraven,ledningav sjötrafikenoch överAnvändningenav farkosterpå vakningi anslutningdärtill, trafikreglerför
hetsområde.
övervakasav Sjöfartsverket,sjötrafikenoch utmärkningav farleder.
vattenområden
och tullpolisen,gränsbevakningsväsendet
27§
erket.
Ikraftträdande
24§
Dennalag träderi kraft den l juli 1996.
Straff
Genomdennalag upphävslagen den 28
februari
1969 om båttrafik 151/69 jämte
Den som uppsåtligeneller av oaktsamhet
eller ändringar.Dock förblir 2§ lagen om båtbryter mot dennalag eller stadganden
medstöd av den, trafik och de förordningarsom har utfärdats
föreskriftersommeddelats
dömastill böter, med stöd av lagenom båttrafik i kraft tills
skall för sjärrajikförseelse
i
Till straff för brott mot stadgandena
om inte strängarestraff för gärningenstad- vidare.
dessa förordningar och mot bestämmelser
gasi någonannanlag.
enligt
demdöms
stöd
utfärdatsmed
av
Den som uppsåtligeneller av grov oakt- som
samhetbrytermot dennalageller stadganden dennalag.
Åtgärder som verkställighetenav denna
eller föreskrifter som meddelats med
stöd av den så att gärningenär ägnadatt lag förutsätterfår vidtasinnan den träder i
medföraallvarlig fara För annansliv eller kraft.
hälsaeller för natureneller den övriga mil28§
jön, skall för :jörrafikbrartdömastill böter
i högsttvå år.
ellertill fängelse
Övergángrsmdgande
25§
ÃIgiirdsefIergi/i
ochanmärkning
får eftergift ske i
Vid sjötrafikförseelse
fråga om anmälan,åtal och straff, om för-

Ett förbud eller en begränsning
som länsstyrelseneller den regionalamiljöcentralen
har meddelatmedstöd av lagenom bättrafik, somupphävsi 27 är i kraft dentid som
nämns i beslutet om förbudet eller be-
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gränsningen,
om inte beslutetändraseller av 2§ 9 punktenlagenom rätt för frikommuupphävsmedstödav dennalag.
ner att avvika från vissa stadgandenoch
Likasågällerförbudellerbegränsningar
under den tid som nämns i
en- bestämmelser
ligt 3 a§ lagenom båttrafikutfärdadeav en beslutet,om beslutetinte ändras
eller upphävs
myndigheti en frikommuni överensstämmelse
medstödav dennalag.
medbeslutanderätt
haröverförts
medstöd
som
Nådendalden20juni 1996
Republikens
President
MÄRTTI AHTlSAARl

TrafikministerTuulaLinnainmaa
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Nr464
För 0r dning
om fritldsbåtarssäkerhet
Giveni Nådendal
den20juni 1996
På föredragningav trafikministernstadgasmedstödav
20juni 1996463/96:

10och26§§sjötrafiklagen
av den

8 båtar somär särskiltavseddaför att ha
1§
kombesättningoch befordra passagerare
Tillåmpningsomráde
mersiellt, om inte annat följer av 2§ l
Dennaförordningtillämpaspå fritidsbåtar, punkten, hellersådanabåtar som avsesi
delvis fárdigställdafritidsbåtaroch den ut- rådets direktiv 8J7l4/EEG om tekniska
rustningsom angesi bilaga2 till fritidsbåt- föreskrifterför fartyg i inlandssjöfart,oavsettantalpassagerare,
direktivet.
9 undervattensbåtar,
Följande omfattasinte av dennaförord10 svävareoch
ning:
l båtar avseddaendastför hastighetstäv- ll bärplansbåtar.
ling, inbegripetroddbåtaroch övningsroddbåtar som av tillverkarenär förseddamed
2§
märkningom tävlingsbruk,
2 kanoteroch kajaker,gondoleroch vatDefinitioner
tencyklar,
l dennaförordningavsesmed:
3 segelbrädor,
vattenskotrar l fritidsbåt varje båt, oavsetttyp och
4 motordrivnasurfingbrädor,
framdrivningssätt,
och andraliknandemotordrivnafarkoster,
som har en skrovlängdpå
5 individuelltbyggdakopior av historiska 2,5-24 m mätt enligt tillämpligaharmonibåtar, konstrueradeföre 1950,byggdahu- seradestandarderoch som är avseddför
vudsakligen i ursprungligt material och sport- och fritidsändamål;den omständighemärktaav tillverkarensomkopia,
ten att sammabåt kan användasför chartersåvidade inte därefter verksamheteller för fritidsbåtutbildninghin6 experimentbåtar,
marknad.
drar inte att den omfattasav detta direktiv
släppsut på gemenskapens
7 båtar byggdaför egetbruk,förutsattatt när den släppsut på marknadenför fritidsde därefter under en femårsperiodräknat ändamål,
från byggandetinte släppsut på gemenska- 2 fritidsbdtdirektivetEuropaparlamentets
och rådetsdirektiv 94I25lEG om tillnännpensmarknad,
RP66/96
TrUB6/96
RSV87/96
EGTnr L l64,30.6.I994,
direktiv94l2SlEG;
ochrådets
Europaparlamentets
S4l5
2 46030
l A/i3
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Nr 464

ning av medlemsstaternas
lagar och andra ut på marknaden,om tillverkareneller hans
författningari frågaom fritidsbåtar,
eller den
representantinom gemenskapen
3 harmoniserad
standarden standardsom person som ansvarar för utsläppandetpå
är upptageni Europeiskagemenskapernasmarknaden,i enlighetmed bilaga 3 a till
officiella tidning i förteckningenöver har- fritidsbåtdirektivet
försäkraratt de är avsedmoniserade
standarder,
da att färdigställas
av andra,
4 konstruktianxkategori
en ansprâksnivå
7§
som bestämtsenligt fritidsbåtensdriftförhållandenoch
Enstakautrustning
.
5 modulett förfarandeför bedömning
av
överensstämmelse.
En utrustningsom har den CE-märkning
som avsesi bilaga 4 till fritidsbåtdirektivet
3§
kan släppasut på marknadenoch tas i bruk
Ursläppande
på marknaden
och
när den år avseddatt ingå i fritidsbåtar i
ibruktagande
enlighetmeddenförsäkransomavsesi bilab till fritidsbåtdirektivetoch som ges
Fritidsbåtellerutrustningsomavsesi den- ga 3
tillverkaren,hans representant
inom geav
förordning
fâr
placeras
marknaden
på
och
na
menskapeneller, i fråga om import från
tas i bruk för avsettändamålendastom den tredje land,
av den personsom släpperut
inte äventyrarsäkerhetenoch hälsan för utrustningen
på gemenskapens
marknad.
människoreller medför fara för egendom
eller miljön när den är korrekt byggd och
8§
underhållen.
Bedömning
av överensstämmelse
4§
Innan
de
fritidsbåtaroch
den utrustning
Väsentliga
krav
som omfattasav dennaförordningtillverkas
Fritidsbåtarsomskall släppasut på mark- och saluförsskall tillverkareneller hansrepnadenoch tas i bruk, derasutrustningoch resentantinom gemenskapen
tillämpa följaninstallationen
av dennautrustningskall upp- de förfarandenför konstruktionskategoriema
fylla de väsentligakrav avseendesäkerhet, A,
C och D enligt avsnitt l bilaga l till
hälsa,miljö- och konsumentskydd
som fö- fritidsbåtdirektivet:
reskrivsi bilaga l till fritidsbåtdirektivet. l på båtarav kategorierna
A ochB
a meden skrovlängdunderstigande
Fritidsbåtarna
ochderasutrustningskall för12 m
ses med CE-märkningenligt bilaga 4 till utförs den interna tillverkningskontrollmed
fritidsbåtdirektivet.
provningarmodul Aa somavsesi bilaga6
Sådanafritidsbåtaroch sådan utrustning till fritidsbåtdirektivet,
och
till demsomuppfyllerkraveni de nationella b meden skrovlängdpå 12-24 m utförs
stadgandensom överensstämmer
med de den EG-typkontrollmodul B som avsesi
harmoniserade
standardernaanses uppfylla bilaga7 till fritidsbåtdirektivet,
kompletterad
kraveni bilagal till fritidsbåtdirektivet.
med det säkerställande
av överensstämmelse
med typen modul C somavsesi bilaga 8
5§
till fritidsbåtdirektivet,
eller någonav följanFörevisande
de modulerB + D bilaga 9 till direktivet;
kvalitetssäkring
av tillverkaren, B + F biAven om en fritidsbåt eller utrustningen
10 till direktivet; produktveriñkation,
till den inte uppfyllerkraveni 4§, kan den laga
G bilaga 11 till direktivet;verifikation av
förevisaspå utställningar,handelsmâssor
el- enstakaobjekt eller H bilaga 12 till direkler demonstration,
om det därvidklart anges tivet;fullständigkvalitetssäkring,
att denintefår saluföraseller tas i bruk för2 på båtarav kategoriC
rän denuppfyllerkraven.
a meden skrovlängd 2,5-l2 rn utförs
den internatillverkningskontrollmodul A
6§
som avsesi bilaga 5 till fritidsbåtdirektivet
Delvisfärdigställtla
fritidsbátar
standardersom rör
när de harmoniserade
Delvisfárdigställda
fritidsbåtarkan släppas avsnitt3.2 och 3.3 i bilaga l till fritidsbåt-
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direktivetuppfylls;om kraveni dessaharmoniseradestandarderinte uppfylls, utförs
den interna tillverkningskontrollmed provningar modul Aa som avsesi bilaga6 till
fritidsbätdirektivet,
b meden skrovlängdpå l224 m utförs
den EG-typkontrollmodul B som avsesi
följd av det
bilaga7 till fritidsbåtdirektivet,
med tysäkerställande
av överensstämmelse
eller
bilaga
modul C som avsesi
D,
B+
moduler:
B
följande
+
gon av
G ellerH, samt
båtarav kategoriD
3
med en skrovlängdpå 25-24 m utförs
En interna tillverkningskontrollmodul A
somavsesi bilaga5 till fritidsbåtdirektivet,
På dedelarochden utrustningsomavsesi
tillämpasnäbilaga2 till fritidsbätdirektivet
got av de förfarandensomomfattarföljande
moduler:B + C, B + D, B + G eller H.

och Samhället
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10. och 12 till fritidsbåtbilagorna
direktivet.
Anbringandetav varje annansådanmärkningpå fritidsbáteneller dessutrustningsom
eller som
kan förväxlasmed CE-märkningen
synlighetoch läsminskar CE-märkningens
lighetär förbjudet.
har utförts ett felOm CE-märkningen
aktigt sätt, är tillverkareneller hans representantskyldigatt utföradenenligtkraveni
dennaförordningpå det sätt som sjöfartsstyrelsenföreskriver.

§
Förbudochbegränsningar
Om tillverkaren eller hans representant
inte iakttar de föreskrifinom gemenskapen
har meddelatmed
ter som sjöfartsstyrelsen
stöd av 10§ 3 mom., kan sjöfartsstyrelsen
eller förbud
begränsning
åtgärderför
vidta
på marknadenav fritidsbå9§
av utsläppandet
ten eller dessutrustningeller för återkallelse
Anmäldaorgan
av försäljningstillståndet.
skall omedelbartunderSjöfartsstyrelsen
Statsrådetutserde organsom har rätt att
kommisutföra de kontrollerför bedömningav över- rätta Europeiskagemenskapernas
åtgärder
sionom de
somavsesi l mom.
ensstämmelse
somavsesi 8§.
avsed463/96
sjötrañklagen
i
l0§
de
Om
De anmäldaorganenskall uppfyllade migällandemarknimikriteriersom angesi bilaga 14 till fri- da förbudeller begränsningar
av sådanafritidsDe organsom uppfyllerde nadsföringoch användning
tidsbåtdirektivet.
kriterier som föreskrivsi de tillämpligahar- båtar eller utrustningtill dem som omfattas
skall antasuppfylla av dennaförordningskall statsrådetomedelstandardema
moniserade
bart underrättaEuropeiskagemenskapernas
dessaminimikriterier.
Statsrådetkan återkallasitt godkännande kommission.
att
av ett anmältorganom det konstateras
12§
prganetinte längreuppfyllerde kriteriersom
i
2
Tillsynsmyndigheter
avses mom,
Statsrådetser till att Europeiskagemensjöfartsstyrelsen
utövar tillsyn över efteri
skapernaskommissionoch myndigheterna
underrättasom ett godkän- levnadenav dennaförordning.
medlemsstaterna
nande enligt l mom. och ett återkallande
enligt3 mom.
l3 §
10§
Närmarebestämmelser
CE-märkning
meddelarvid behov närsjöfartsstyrelsen
om verkställighetenav
skall anbringassä att den mare bestämmelser
CE-märkningen
framträderpå ett väl synligt,läsligtoch out- dennaförordning.
kan meddelanärmarebesjöfartsstyrelsen
plånligtsätt pä fritidsbåtenenligt punkt 2.2 i
och anvisningarom de krav som
samt på ut- stämmelser
bilaga l till fritidsbåtdirektivet
CE-märk- ställs på fritidsbåtar och utrustningentill
rustningeneller på förpackningen.
av fritidsbätars
ningen skall åtföljas av idcntifieringsnumretdem samt om bedömningen
med
pá det anmäldaorgansom ansvararför till- och derasutrustningsöverensstämmelse
ämpningenav de förfarandensom avsesi kraven.
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.Denna förordning träder i kraft den l
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Fritidsbátaroch utrustningsom omfattas
av dennaförordningoch som uppfyllerkraven i förordningenom båttrafik 152/69
godkännsför utslâppande
på marknaden:ill
ochmedden 16juni 1998.

Nådendalden20juni 1996
Republikens
President
MARTTI AHTISAARI

TrañkministerTuulaLirmainmaa
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BILAGA 9
Europeiska
gemens nasofficiella
tidning

NrL 164/15

EUROPAPARLAMENTETS
OCHRÅDETS
DlREKTiV
94/25/36
avden16juni1994
lagarochandraförfattningar
i frågaom
av
omtillnärmningmedlemmarnas
fritidsbåtar

EUROPAP
OCHEUROPEISKA
UNIONENS genom
ömsesidigt
erkännande
samtliga
mellan
avlikvärdighet
RÅDnu ANTAGIT
DETTADIREKTIV
medlemsstater.
börföljadetnyaförfarande
i
somföreskrivs
1985
resolution
rådets
till en
ochsommanar
avden7 maj
medbeaktande
Fördragetupprättandet
Europeiska
definitiongrundläggande
säkerhetskrav
ochandra
aspekter
av
om
av
av
gemenskapen.
särskilt
artikel100a
i deua,
fördctallmänna
välbefinnandet.
1anikell00a
somärviktiga
punkt3 föreskrivs
rörande
attkommissioi sinaförslag
förslag.
medbeaktande
miljö-ochkonsumcntskydd
hälsa,
säkerhet
ifrånen
skallutgå
avkommissione
Dessa
högsäkerhetsnivå.
grundläggande
kravutgörde
medbeak av Ekonomiska
ochsociala
kommitténs kriterier
delvis
färdiga
båtar
ochutrustning
somfritidsbåtar.
yurandei
tilldessa,
ellerinstallerad
måste
uppfylla.
separat
i enlighet
meddetförfarande
i artikel
189b
i
somföreskrivs
fördrageri.
och

Därför
föreskrivs
i detta
direktiv
endast
grundläggande
krav.
Förattunderlätta
uppgiftenbevisa
eñerlevnaden
att
avde
grundläggande
kraven
europeisk
ärenharmoniserad
standard
medbeaktande
enligtbilaganödvändig
2
förfritidsbåtar
ochutrustning
till
avföljande:
dessa.
Harmoniserade
europeiska
standarder
upprättas
av
Deninremarknaden
skallomfattaområde
ochmåste
bibehålla
sinickebindande
1
ett
utaninregränser privata
status.
organ
därdenfria rörligheten
för varor.personer,
tjänster
och
detta
syfteärEuropeiska
organisationen
förstandardisering
kapital
årsäkerställd.
CENochEuropeiska
oganisationen
förstandardisering
inom
elområdet
Cenelec
deerkända
ärbehöriga
attanta
organ
som
lagarochandraförfattningar
i deolikamedlemsstaternade harmoniserade
standarder
som följerde allmänna
skiljersigtill omfattning
i frågaomsäkerhets- riktlinjerna
ochinnehåll
församarbetet
mellan
kommissionen
ochdessa
två
kraven
påfritidsbåtar.
Sådana
skillnader
riskerar
den13november
1984.Vid
attskapa organ.somundertecknades
handelshinde
odi ojämlika
konkurrensvillkor
deninre
tillämpningen
direktiv
medenharmoniserad
avdetta
avses
marknaden.
standardteknisk
specifikation
europeisk
eller
en
harmoniseringsdokument
harantagits
som
avettavellerbåda
Enharmonisering
nationell
lagstiftning
d
et
är enda
sättet
dessa
påuppmaning
i enlighet
av
att
med
organ
avkommissionen
undanröja
dessa
hinderfördenfriahandeln.
Detta
målkan
rådets
direktiv83ll89lEEG
avden28mars1983omett
inteuppnås
påetttillfredsställande
sättavenskilda
medlems- iufuimationslörfaranilc
beträffande
tekniska
standarder
och
stater.1 dettadirektivfastställs
föreskrifter
endast
dekravsomär
ochi enlighet
meddeallmänna
riktlinjer
som
nödvändiga
förfritidsbåiars
friarörlighet.
avses
ovan.
Detta
direktiv
böromfatta
endast
fritidsbåtar
2,5
somärminst
ochhögst
24in långa.
enligtlS0-standard.
Avlägsnandet
hinder
i frågaomfritidsbåtar
och
avtekniska
utnisuiing
tilldessa.
idenutsträckning
intekanske
somdetta
EGT
nrc in. 5.5.1992.
s.7.
EGTnrC313.30.11.1991.
s.38.
Eurupaparlaamaltets
yttrande
1992
EGTnrC
avden16november
337.
21.12.1992.
ståndpunktav
den16
s.17.Rådets
gemensamma
december
1993EGT nr C 137.19.5.1994,1..
s.
Europaparlamentets
beslutden
1994
EGTnrC91.
av 9 mars
28.3.1994.

Medtanke
påderisker
användningen
och
som
avfritidsbåtar
utrustning
till dessa
innebär
är detnödvändigtinrätta
att
förfaranden
förutvärdering
medde
avöverensstämmelsen
grundläggande
kraven
i direktivet.
Dessa
förfaranden
måste
inrättas
medhänsyn
till denrisknivå
och
somfritidsbåtar
utrustning
tilldessa
kaninnebära.
Därför
börvarje
kategori
av
överensstämmelse
kompletteras
medettlämpligt
förfarande
ellerettvalmellan
fleralikvärdiga
förfaranden,
Deantagna
förfarandena
ärförenliga
medrådets
beslut
93/46SlEEG
av
EGT
4.6.1985.
nrC136.
s.
EGT
26.4.1983.
ändrat
ntL 109,
s.8.Direktivet
senast
genom
direktiv
B8/l82/EEG
EGTnrLBl.26.3.1988.
s.75.
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JMLWBIS
Nr L 164/16

officiella
tidning
Europeiska
gemenskape

FÖRESKRIVS
FÖUANDE.
förolikastadier
i förfaranden HÄRIGENOM
den22juli 1993
ommoduler
vid bedömning
samtreglermr
av överensstämmelse
anbringande
ochanvändning
avCE-mårkning
omöverensi tekniska
harmoniseringsstämmelse.
avsedda
attanvändas
direktivl
KAPITEL
l
antingen
skallutföras
Rådet
harföreskrivit
attCE-märkning
ArtikelI
inomgemenskapen.
ellerhansrepresentant
avtillverkaren
ochutrustningen
Denna
märkning
innebär
attfritidsbåten
kravochdeförfaranden
uppfyller
samtliga
degrundläggande
direktiv
tillämpasdefritidsbåtar.
dedelvis
lagstiftning
Detta
skall
och
igemenskapens
vidbedömningföreskrivs
som
i bilaga
färdigstillda
båtar
ochdenutrustning
somanges
somärtillämpligaprodukten.
irstallerad.
såväl
separat
som

medartikel 2. Medfritidsbåtavsesvarjebåt. oavsetttyp och
i enlighe
Detär lämpligt
attmedlemstatema
framdrivningssitt.
meden skrovlängd
på2.5- 24m.mått
för att
åtgärder
1001.5
i fördraget
får vidtaprovisoriska
g enligt
tillämpliga
avsedd
försportha
standarder,
ellerdelaravsådana
begränsa
ellerförbjuda
attfritidsbåtar
Denomständigheten
båtkan
ochfritidsindamål.
i falldådeutgören
ansamma
släpps
ochanvänds
ut påmarknaden
ellerförfritidsbåtutbildning
förcharterverksamhet
fall.förhusdjur användas
ochi tillämpliga
särskild
riskförmänniskor
direktiv
nårdensläpps
fårintehindra
omfattas
attdenomfattas
förutsatt
avdetta
elleregendom.
attåtgärderna
avettav
förfritidsåndamål.
kontrollförfaranden.
ut marknaden
gemenskapens
direktiv
med
stödavdetta
Mottagaren
somfattas
avettbeslut
tillbeslutet
ochomsinamöjligheter a
måste
upplysasskälen
om
attöverklaga.
b
Detär nödvändigt
ettövergångsförfarande
som
attfastställa
till sådana
möjliggör
ochutrustning
som
att fritidsbåtar
C
lagstiftning
tillverkas
i enlighet
mednationell
somäri mn
ochtasi bmk.
kansaluföras
dendagdådetta
direktiv
antas.
d
Dettadirektivinnehåller
intenågrabestämmelserär
som
fritidsbåt
efter
det
användningen
avsedda
att
att
aven
e
denhartagitsibruk.
miljöngenom
utsläpp
Fritidshåtars
konstruktion
kanpåverka
Detärdärförnödvändigt
atttamed
ämnen.
avförorenande
i denutsträckning f
i direktivet
bestämmelser
ommiljöskydd
utifrån
konstruktion
bestämmelser
rörfritidsbåten:
somdessa
direkta
effekt miljön.
dess
g
medlemsbörintepåverka
Bestämmelserna
i dettadirektiv
fastställa
sådana
krav
fördraget
med
rättatti enlighet
staternas
navigering
i vissa h
rörande
somdeanservaranödvändiga
vatteni syfte att skyddamiljönoch vattenväga
nas
uppbyggnad
ochatttryggasäkerhetenvattenvägama.
ändrasettsätt
förutsatt
inteinnebär
attfritidsbåten
attdetta
direktiv.
i detta
motbestämmelserna
somstrider
EGTnrL220.30.8.1993
s.23.

omfattas
inteavdetta
direktiv:
Följande
inbegripet
för hastighetstävling.
Båtaravsedda
endast
våupuu
och. .O u.. som. . u
avtillverkaren.
gondoler
ochvattencyklar.
Kanoter
ochkajaker
Vindsurñngbrädor.
ochandra
surñngbrädor.
vattenskotrar
Motordrivna
liknande
motordrivna
båtar.
byggdakopiorav
Originalbåtar
och individuellt
föreår 1950.byggda
historiska
båtar,konstruerade
ochbenämnda
huvudsaklige
avui , ngligtmaterial
somsådana
avtillverkaren.
såvida
deintedärefter
släpps
Experimentbåtar.
ut
marknaden
inomgemenskapen.
för egetbruk.förutsatt
Båtarbyggda
attdedärefter
intesläpps gemenskape
under
enfemårsperiod
marknad.
för atthabesättning
och
avsedda
Båtar
somårsärskilt
kommersiellt.
befordra
attdetpåverkar
utan
passagerare
i
sådana
tillämpningen
somavses
avpunkt särskilt
1982
direktiv
82fllat/EEGden
omtekniska
av 4oktober
inlandssjöfad.
antalet
föreskrifter
förfartygi
oavsett
passagerare.

EGTnrL301.
23.10.1982,
s.
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Undervattensbåtar.
Svävare.
Bärplansbåtar.
2
Artikel
Utslñppande
påmarknaden
ochihrulttagande

1 Madlcntglatcfhz
skallvidta
allanödvändiga
åtgärder
for
i artikell.l släpps
al säkerställa
attdeprodukter
somanges
på
i
för
ochtas bruk avsedda
ändamål
endast
ut marknaden
för personer.
säkerheten
ochhälsan
omdeinteäventyrar
egendom
ellermiljönnärdeharbyggts
ochunderhålls
påett
korrekt
sätt.
2. Bestämmelserna
i dettadirektivskallintehindra
medlernsstatema
från att i enlighet
medRtrdraget
anta
bestämmelser
i vissa
i syñeattskydda
vatten
omnavigering
miljönoch vattenvägarnas
uppbyggnad
och att trygga
säkerheten
dessa.
förutsatt
intekräver
ändringar
audetta
av
debåtarsomäri ö: nsstämmelse
meddetta
direktiv.
ArtikelJ
Väsentliga
krav
Deprodukter
i artikell.l skalluppfylla
de
somanges
väsattligakrav avseende
säkerhet.
hälsa,miljö-och
kottsurnentskyüd
i bilaga
somföreskrivs
Artikel4
Frirörlighetfördeprodukter
sortianges
l artikell.l
Medlemsstaterna
fårinteinomsittterritorium
förbjuda.
begränsa
ellerförhindra
i artikel
attdeprodukter
somanges
l.l ochsomhardenCE-ntärkning
i bilaga
4 till
somavses
tecken
påsinöver
tnelse
medsamtliga
bestämmelser
i
detta
direktiv.inklusiveförfaranden
de
else
otnöver
i kapitel släppspåmarknaden
ochtasi
somföreskrivs
ut
bruk.
2. Medleruatatema
lårinteförbjuda,
begränsa
ellerlörhhdraal delvis
färdigställa
båtar
släpps
när
Itt marknaden
tillverkaren
ellerhansrepresentant
inomgemenskapen
eller
denperson
mrtttsläppandet
påmarknaden,
i
somansvarar
enlighet
medbilaga3a tllrslrar al de är avsedda
att
hållna avandra.

NrL 164/17

uppfyller
de tillämpliga
väsentliga
kravensläppsut
marknaden
ochtasi bruknärdenna
utrustning
äravsedd
att
ingåi fritidsbåtar
i enlighet
meddenlörsäkran
i
somavses
bilaga3b från tillverkaren.
hansrepresentant
inom
gemenskapen
eller.i fråga
fråntredje
land,från
omimport
denperson
pågemenskapens
ututrustningen
somsläpper
marknad.
4. Vidhandelsmässor.
utställningar.
demonstrationer
etc.
fårmedlemsstaterna
forforevtsandet
inteställa
upphinder
av
sådana
produkter
i artikell,l ochsominte
somanges
uppfyller
kraven
idettadirektiv,
förutsatt
attensynligskylt
klananger
produkter
intelärsaluñiras
ellertasi
attsådana
bnikförrändeuppfyller
kraven.
5. Närdeprodukter
i artikelI,l omfattas
somanges
av
andradirektivsomrör andra
aspekter
ochsomävende
föreskriver
CEarnärkning
skallmärkningen
visaattsådana
produkter
ävenuppfyller
bestämmelserna
i dessa
andra
direktiv.Skulle
emellertid
flera
direktiv
etteller
avdessa
tillåtatillverkaren
under
väljavilket
att
enövergångstid
förfarande
hanskalltillämpa.
skallCE-märkningen
visaatt
produkterna
uppfyller
bestämmelsema
endast
idedirektiv
som
tillämpastillverkaren.
Omsåärfallet.skallkraven
i dessa
av
direktiv.offentliggjorda
i Europeiska
gemenskapernas
øøiciella
tuning,anges
idehandlingar
meddelanden
eller
instruktionerkrävs
i direktiven
ochsomåtföljer
sådana
som
produkter.
Artikel
5
Medlemsstaternautgåifrån
skall
att överensstämmelse
Föreligger
med
deväsentliga
kravsom
i artikel
3forde
avses
produkter
i artikell,l ochsomuppfyller
de
somanges
tillämpliga
nationella
standarderharantagits
i enlighet
som
medde harmoniserade
standarder
har
varsreferenser
offentliggjorts
iEuropeLrka
gemenskapernas
øjiciella
tidning.
Medlemsstaterna
skalloffentliggöra
hänvisningama
tillsådana
nationella
standarder.
Artikel
6
Omen medlemsstat
ellerkommissionen
är av den
uppfattningen
standarder
i
attdehamtoniscrade
somavses
artikel5 inteheltuppfyller
deväsentliga
kravsomavses
i
artikel3 skallkommissionen
ellermedlemsstaten
underrätta
den kommitté
i enlighetmeddirektiv
som inrättat.:
BHD/EEGmedangivande
till detta.
Kommittén
avskälen
skallsnarast
sinyttrande.
avge

Motbakgrundkommitténs
yttrande
skallkommissionen
av
J. Hedenmalm fårinn förbjuda.
begränsa
ellerfdrunderrätta
medlemsstaterna
huruvida
deberörda
standarderna
hhdnattdertutruetrtingsemaøtgesibilauioehsonbar
ski återkallas
fråndetoffentliggörande
i artikel
5.
somavses
denCE-ntätknâaolaavsesibibgaâtülhcbenpåattden
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i
Kommissionen
åtgärd
fårfattabeslut
omvarjelämplig
tillämpasettpraktiskt
syfteattsäkerställa
direktiv
attdetta
ochenhetligt
medpunkt
sätti enlighet
kommitté
3. Kommissionen
skallbiträdas
som
avenständig
skallbestå
för medlemsstate
avföreträdare
ru ochhaen
företrädare
förkommissionen
somordförande.
sinarbetsDenständiga
kommittén
skallsjälvfastställa
ordning.

c

Kommissionen
skallsamråda
meddeberörda
parterna
möjligt.Omkommissionen
efterettsådant
samråd
snarast
finneratt
-

kommittén
Kommissionens
fö.
skallförelägga
ett
förslag
till åtgärder.
Kommittén
skallyttrasigöverförslaget
tillhur
inom
med
hänsyn
dentidsomordföranden
bestämmer
omrösming.
brådskande
frågan
är,omnödvändigt
genom
Yttrandet
ochdessutom
har varje
skallprotokollföras
till
medlemsstat
rättattbegära
tagen
att sinuppfattning
protokollet.
till detyttrande
Kommissionen
skallta storsta
hänsyn
som
kommittén
kommittén
avgivit.
Denskallunderrätta
omdetsätt
påvilketdess
yttrande
harbeaktats.
varje
granska
kommittén
färdärutöver
4. Denständiga
frågaomtillämpningen
somväcks
avdess
avdettadirektiv
ellerpå
ordförande.
antingen
påordförandens
egetinitiativ
begäran
avenmedlemsstat.

brister
i själva
destandarder
i artikel
somavses

den
åtgärderna
skalldengenast
underrätta
ärberättigade.
medlemsmedlemsstat
ochdeövriga
somtoginitiativet
sig
i punktl hänför
närdetbeslut
staterna;
somanges
etter
skallkommissionen
till bristeri standarderna
till
hänskjuta
ärendet
samråd
meddeberörda
parterna
i artikel
6.1inomtvåmånader.
denkommitté
somavses
avseratt
somharfattatbeslutet
omdenmedlemsstat
vidltålla
detförfarande
det.ochskallinitiera
somavses
i artikel
6.1.

informera
åtgärderna
inteärberättigade.
skalldengenast
eller
ochtillverkaren
denmedlemsstat
somlog ititativet
inomgemensk
hans
representant
,
utrustning
i bilaga
2 ellerenbåt
Närsådan
somanges
skalllämpliga
ineuppfyller
kraven
menhärenCE-mårkning
över
vidtas
åtgärder
somharjurisdiktion
avdenmedlemsstat
skall
Medlemsstaten
i fråga
densomharutförtmärkningen.
kommissionen
ochdeövriga
medlemsstaterna
underrätta
om
detta.
-

hålls
skallsäkerställa
4. Kommissionen
attmedlemsstaterna
och utgången
underrättade
av detta
om utvecklingen
förfarande.

Artikel7
Skyddsklausul
eller
Omenmedlemsstat
konstaterar
attdefritidsbåtar
2 ochsombärdenCEdenutrustning
i bilaga
somanges
monterade
märkning
i bilaga
4 närdeärbyggda.
somavses
sätt
ochunderhållna
päettkorrekt
sättochanvändsavsett
egendom
förpersoner.
kanäventyra
säkerheten
ochhälsan
vidtaalla lämpliga
eller miljönskall medlemsstaten
provisoriska
för attåterkalla
demfrånmarknaden
åtgärder
ellerförbjuda
ellerbegränsadesläpps
ut marknaden
att
ellertasi bruk.
kommissionen
Medlemsstaten
skallgenast
underrätta
om
för sittbeslut.
sådana
åtgärder
medangivandeskälen
av
berorpä
särskilt
påöverensstämmelse
närbristen
a

i artikel3 intehar
kravsomavses
attdeväsentliga
uppfyllts.

b

i
tillämpningde
somavses
enfelaktig
av standarde
har
standarder
artikel om dethävdas
att dessa
tillämpats

KAPITEL
l
Bedömningöverensstämmelse
:tv
Artikel8
och
i artikell.l tillverkas
Innan
deprodukter
somanges
inom
ellerhansrepresentant
saluförs
skalltillverkaren
för båtgemensk tillämpaföljandeförfaranden
l i bilaga
kategoriema
A, B.CochD enligtavsnitt
Förkategorierna
A ochB:
-

l2 m:Den
understigande
med
Båtar
enskrovlångd
modul
provningar
tillverkningskontroll
med
interna
i bilaga
6.
Aa somavses

-

Båtar
medenskrovlångd12-24m:DenEGmodulB somavsesi bilaga
typkontroll
Ctypoverensstämrrtel
kompletterad
medmodul
i bilaga ellernågon
av följande
somavses
module
. B + D,B+ F. GellerH.
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2. Farkategori
C:
a Båtarmedenskrovlångd2.5-l2m:
standarder
somrör
- Nårde harmoniserade
Den
avsnitt3.2och3.3i bilagal uppfylls:
tillverkningskontroll
modulA som
interna
i bilaga
5.
avses
standarder
somrör
- Nårde harmoniserade
avsnitt3.2och3.3i bilagal inteuppfylls:
med
Den interna tillverkningskontroll
provningar
i bilaga
modulAa somavses
b

Båtarmedenskrovlångd12-24m:DenEGi bilaga följdav
lypkorttroll
modulB som
avses
i bilaga
modul
C typoverettsståmmelse
somavses
moduler:
B + D.B +
ellernågon
avföljande
G ellerH.

Hr kategori
D:
Båtarmedenskrovlångd25-24m: Deninterna
i bilaga
tillverkningskontroll
modulA somavses
i bilaga Någon
4. Fördenutrustning
av
somanges
följande
B + C.B + D.B + F.CveIlerH.
moduler:
Artikel9
Anmälda
organ
Medlemsslate
ochövriga
ua skalllill kommissionen
medlemsstater
de
anmäla
deorgan
attutföra
somdeharutsett
uppgifter
för
ntedde förfaranden
somhängersamman
bedömning
i artikel
somanges
av överensstämmelse
tillsammans
uppgifter
meddesärskilda
utses
sortidessa
organ
har
attutföraochdeidentiftkationsnummer
som förhand
tilldelats
demavkommissionen.

NrL l64ll9
KAPITEL
lIl
CE-märltning

Artikel10
i bilaga
2
Defritidsbåtar
ochdenutrustning
somanges
uppfylla
i
de väsentliga
kravsomavses
ochsomanses
artikel
när
3skallbära
enCE-märkning
omöverensstämmelse
desläpps
ut marknaden.
CE-rnärlmingen
omöv ensstänurtelse.
somvisasi
bilaga skallframträda
på ett vål synligt.läsligtoch
2.2i bilaga och
outplånligt
enligt
punkt
sätt fritidsbåten
denutrustning
i bilaga
1 och/eller dess
somavses
förpackning.
på
CE-mårkningen
skallåtföljas
avidentifikationsnumret
anmälda
for tillämpningende
av
organsomansvarar
förfaranden
i bilagorna 10.ll och12.
somavses
Anbringandet
märkningarinskriptioner
på
eller
avsådana
tredjemanmed
fritidsbåten
kanvilseleda
somsannolikt
avseende
påbetydelsen
ellerutfunnningen
avCE-märknirtgen
får utföras
Varjeannanmärkning
skallförbjudas.
2och/eller
liritidsbåten
ochdenutrustning
i bilaga
sorti
anges
synlighet
förutsattCE-märkningens
dessförpackning.
att
intedärigenom
minskas.
ochläslighet
4. Utanattdetpåverkar
tillä ,
i artikel
7 skall

avbestämmelserna

a

har
närenmedlemsstat arattCE-märltningen
utförtspå ett felaktigt
ellerhans
sätt,tillverkaren
inom
gemenskapen
åläggas
med
representant
attupphöra
ñverlrädelsen
pådevillkorsomföreskrivsrnedlernsav
staten.

lütrnmissiotlen
gentenskapernos
øøicirlla b
skalli Etrropeüka
ridning
offentliggöra
förteckning
de
anmälda
över
organen
en
tillsammans
meddeidemii tionsnumrner
somhartilldelats
dem samtde uppgifterför vilka de har anmälts.
Kommissionen
hålls
skall säkerställa
att förteckningen
uppdaterad.

fortsätter.
medlemsnärbristen överensstämmelse
vidtaallalämpliga
åtgärder
förattbegränsa
eller
staten
förbjuda
produkten
släppsut
att denberörda
från
marknaden
ellersäkerställadenåterkallas
att
ienlighet
iartikel7.
marknaden.
medförfarandet

KAPITEL
lV
2. Medlemsstaterna
skall tillämpade kriteriersom
Slutbcstämmelser
föreskriva
i bilaga
deorgan
4 närdefastställer
somskalltas
De organsomuppfyller
de
upp i en sådananmälan.
Artikelll
bedömningskriterier
som föreskrivsi de tillämpliga:
skälskallanges
förvarjebeslut
med
stöd
harmoniserade
skallantasuppfylladessa Närmare
standarderna
somfattas
kriterier.
av dettadirektivochsomledertill en begränsning
av
utsläppandet
marknaden
ochibmktagandet
avdeprodukter
iartikell.l. Denberörda
skallunderrättas
Enmedlemsstatåterkalla
sittgodkännande
skall
parten
somanges
avett
sådant
med uppgiftom
intelängre om beslutetsnarast.tillsammans
attorganet
organom detkonstateras
uppfyller
enligt
gällande
lagstiftning
iden
dekriterier
i bilaga
H. Denskallgenast möjlighete
somanges
tu tillupprättelse
underrätta
berördamedlemsstaten
och inomvilkatidsfruterett
kommissionen
medlemsstaterna
ochdeövriga
om
detta.
överklagande
skallväckas.
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Artikel12

åtgärder
förattsäkerKommissionen
skallvidtanödvändiga
beslut
allatillämpliga
ställaattuppgifter
om
sompåverkar
tillgängliga.
direktiv
handhavandet
görs
avdetta
Artikel13
ochoffentliggöra
delagar
skallanta
Medlemsstaterna
fbr attföljadetta
andraförfattningar
somår nödvändiga
1995.Deskallgenast
direktivsenast
denl6 december
kommissionen
underråtta
omdetta.

30,634

direktiv.
område
somomfattasdetta
av
Medlemsstate
andeprodukter
somanges
tu skallgodta
i artikel
l.l ochsomuppfyllerbestämmelser
de
sotnlr i kran
territorium
inomderas
viddagen
för antagandet
av detta
direktiv
släppspå
ochtasi brukunder
ut marknaden
enperiod
från
dagen.
fyraår
och
med
den
av
Artikel
14
direktiv
i kransamma
dagsomdetoffentliggörs
Detta
träder
i Europeiska
gemenskapernas
ømciella
riktning.

bestämmelser
frånoch
dessa
Medlemsstaterna
skalltillämpa
medden16junil996.
6.3ñr påbörja
sina
i artikel
Denständiga
kommitté
avses
som
för ikrafttrådandet
uppgifter
frånochmeddagen
avdetta
i
tärvidtadeåtgärder
direktiv.
Medlemsstaterna
somavses
artikel
9 frånochmeddendagen.

Artikel
5
direktiv
Detta
riktarsigtillmedlemsstaterna.

i första
Nir enmedlemsstat
debestämmelser
antar
somavses
direktiv
till detta
innehålla
stycket
skalldessa
enhänvisning
i Bryssel
den16juni1994.
hänvisning
nårdeoffentliggörs. Utfärdat
elleråtfbljas
avensådan
skallgöras
skall
föreskrifter
Nlrmare
omhurltlnvisningen
varjemedlemsstat
sjalvutfårda.
vagnar
PâEawpuparlarnentet:
vägnar Parådets
överlämna
skalltill kommissionen
2. Medlemsstaterna
Y. PAPANTONIOU
E.KLEPSCH
lagstiftning
i nationell
till debestämmelser
somde
texterna
Ordförande
Ordförande
antarinomdet
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BIMGA
I
FÖR
VÄSWTLIGA
SÃKERHETSKRAV
UTPORMNINGEN
OCHKONSTRUKTIONEN
AV
l-RYHDSBÅTAR
BÅTKATEGORJER
bacon
.
ABC-

Ocean
Utanför
och
oppen
kust
ulomskärs
Kustfarvanen
och
inorrtskärs
farvatten
D- Skyddade

Vindslyrka
Beaufon-skalan
överstigande
8
8
upptillochmed

signifikant
väghdjd
HV, meter
överstigande
4
4
upptillochmed

6
upptillochmed

2
upptillochmed

4
upptillochmed

0.5
upptillochmed

Dqilüliøner:
OCEAN:
Kottsmterade
forlängre
färder
dävindstyrkan
8Eguren-skalan
kanöverstiga
och
dådessa
med
väghöjd4rneller
båtar
skall
kunna
klansigsjälva.
ensignifikant
mer.
UTANFÖR
ÖPPEN
UTOMSKÄRS:
OCH
KUST
Konstntende
förunder
B.
utanför
kusten
dä
vindstyrkan
kan
tillochmed
8ochmedsignifikant
våghöjd
4m.
vara
upp
en
upptillochmed
INOMSKÄRS:
KUSTFARVATTEN
OCH
C.
Konstruerad:
förfärder
nina
kusten.
i stora
lrultter.
flodmynningar.
sjöar
dävindsryrltan
ochfloder
kanvaraupptillodtmed6 ochmed
en
signifikant
vägltöjdupptillochmed
2m.
SKYDDADE
FARVATTBJ:
Konstruerad:
D.
förfärdermindre
sjöar.
floder
ochkanaler
da
vindstyrhn
kanvara
4 ochmed
väghñjdupptillochmed
upptillochmed
ensignifikant
0.5m.
Bätarm
inom
varje
kategori
skallvara
konstruerade
ochbyggda
saattdeunder
beskrivna
förhållanden
bibehåller
sinstabilitet
ochflytltraft
och
uppfyller
andra
tillämpliga
väsentliga
krav
i bilaga
l samt
som
anges
säattdeärlätmtanövrerade.
2. ALLMÄNNA
KRAV
A.

Fritidsbätar
ochutrustning
enligt
bilaga
2skall
uppfylla
deväsentliga
kraven
i denutsträckning
dessa
ir
tillämpliga.
2.l Sltrovldenülel
båtskall
Varje
märkt
med
med
uppgift
vara
enskmvidentitetsbeteckning
om
-

tillverkarens
kod.
tunnt-tumma.
serienurruner,
unikt
tillverkningsär.
lrsrrtodell.

Dctillämpliga
harmoniserade
standardenu
detaljerna
fördessa
krav.
anger
1.2Tlllverhnkyll
Varje
båtskall
bära
arthringad
skylt
frän
sltrovidentitensberecknittgen.
med
separat
uppgift
enperrmnent
om
tillverkarens
nanm,
CE-tttltkning
4,
sebilaga
bdtltategori
enligt
avsnitt
tillverkarens
rekommenderade
maximala
lastenligt
avsnitt
3.6.
antal
tillverkaren
rekommendera
under
färdochlörvilket
båten
konstrueras.
persone
som

-
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2.3Skydd
ochsittattIterlasigombord
motal llverbord
Beroende
båtkategori
skall
varje
Ntvara
utformad
föranminimera
riskema
mranfalla
ovemord
ochfor
attunderlåna
attåtertasigombord.
frånhuvudsaklig
styrplals
2,5 Synñlt
Förmotorbåtar
skalldenhuvudsakliga
styrplatsen
nomiala
gemurengodsiktruntomunder
anvlndningsvillkor
hastighet
ochlast.
lnstruktiombok
2.5Ägarens
Varje
båtskall
utrustad
med
detellerdeofficiella
språk
bestäms
vara
ettinstruktionsbok
som
avden
saluförs
i enlighet
medlemsstat
i vilken
båten
med
fördraget.
Denna ktionshok
skallsärskilt
betona
hrandrisken
torintringande
ochrisken
ochinnehålla
deuppgifter
i
avsnitt
2.2.
vatten
3.6
och
4
som
anges
liksom
båtens
vikti utan
last.
PÅlNTEGRfTEI
OCH
SKROVSTYRKA
KRAV
3, Skrovstyrka
ochdenskonstruktion
Valet
ochkombinationen
skall
slkerstålla
årstark
attMlen
avmaterial
nogi alla
uppmärksamhet
skall
kategorin
enligt
tillverkarens
avseenden.
Slrskild
ägnas
avsnitt
l och
rekommenderade
med
avsnitt
3.6,
maximala
lasti enlighet
3.2stabilitet
ochfribord
" stabilitet
ochtillräckligt
fribord
kategori
Båten
skall
hatillräcklig
tried
avseende
dess
enligt
avsnitt
l och
tillverkarens
rekommenderade
maximala
lastenligt
avsnitt
3.6.
ochllyunedel
3.3Reservdeplaeemeut
Båten
byggd
såandenhar
ytegenskaper
lörsinkategori
skallvara
enligt
avsnitt
3.1och
maximala
enligt
tillverkarens
rekommenderade
last
avsnitt
3.6.Allabeboeliga
båtar
Hera
med
skrov
skall
vara
de
har
t
illräcklig
llytktaft
håller
sig
flytande
i
såkonstruerade
och
och
att
upp nervattnet.
6rnskall
hallytrnedel
med
hänsyn
tillkategori
såandehåller
Båtar
med
sigflytande
enlängdunder
om
devattenfylls.
däck
ochöverhyggnad
3.4öppningar
i skrov,
Öppningar
fårintesätta
sltrovstyrka
i skruv,
dñck
ochñverbyggnad
eller
dess
täthet
nårdeIt
nerbåtens
stängda,
ventiler,
dömtochluckor
skall
motstå
detvattentryck
detårtroligt
Fönster.
för,
andekanutsättas
som
uppstår
går dlck.
liksompunktlaster
nårpersoner
de
sotn
underdcn
lastenligt
som
u
med
avstångningsanordningar
skall
avsnitt
3.6skall
utrustade
littåtkomliga.
som
vara
vara
3.5lnlriingande
vatten
förandenskall
Varje
utformad
såanrisken
sjunka
båtskall
årminimal.
vara
Särskild
börågnas
uppmärksamhet
ochandra
bntnnar
borvara
sjilvdtitterartde
eller
utrustade
foratt annat
sittbrunnar
sitt
som
innandome,
hålla
borta
vatten
urbåtens
ventilationsdppningar.
Iânsning
med
eller annat
satt.
pump
rekommenderade
maximala
last
3.6tillverkaren
maximala
lastavbränsle.
proviant.
utrustning
Tillverkarens
rekommenderade
ochpersoner
i
vatten.
annan
enligt
i enlighet
båten
till
kg m:vilken
lr
med
. skall
,3.2samt
ochfribord
avsnitt
och
ilytmedel
håtltategori
avsnitt
l. stabilitet
avsnitt
3.3.
m...deplacernent
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3.7 Förvaring
avllvnotur
skall
utrustade
änsex
CochDsom
ärlängre
meter,
vara
AochB.ochbitarikategori
i kategori
Allabåtar
båtenutlomnd
år
detantal
livllottar
flera
lr stora
persgnisom
föreneller
nogattrymma
med
plats
som
skall
lätt
eller
,
Fun
vara
enligt
antamed
tidpunkt.
vidvarje
3.8 utrymning
tried
fungerande
än12rnskallvarautrustade
medfleraskrov
båtar
somärlängre
Allabeboeliga
hamna
skulle
utrymningsanordningar
uppochneri vattnet.
ombalen
ulrymningsanordningar
i händelse
fungerande
utrustade
med
avbnnd.
båtar
skall
Allabeboeliga
vara
ochbogsering
lörtñjoing
3.9 Aula-Ing,
listen
ellerandra
utrustade
med
egenskaper.
ochsina
tillsinkategori
med
hänsyn
vara
skall.
Allabåtar
lñrtöjning
eller
uppstår
vidankring
sattkantauppdelaster
som
anordningar
som ettbetryggande
bogsering.
MANÖVEREGENSKAPER
lillden
starkaste
tillfredsställande
i förhållande
ntartñveregenskaperar
skall
sakerstalla
tillverkaren
attbåtens
förlritidsbnrk
skall
l frlgaomallamarina
motorer
ochkonstruerad.
båten
arutformad
förvilken
motor
standarden.
harmoniserade
enlighet
med
d
en
i
i instruktionsboken
motoreflekt
maximal
utges
MONTERINGSFÖRESKRIFFER
Motorocltmotrrmm
lnanrbordsntølør
föratt
frinboendeutry...
i ettutrymme
skall
placeras
separat
Allainombordsmotorer
nuochinstalleras
vibrationer
rok.hetta,
buller
eller
risken
largiftig
liksom
spridning
lörbrand
eller
risken
minimera
avbrand
i boendeutryntrrten.
skall
ellerservice
littåtkomliga.
tillsyn
regelbunden
ochtillbehör
kräver
vara
Motordelar
som
material.
i ntotorrumvara
skall avickebrännbart
isoleringen
5.1.2Ventilation
i rnotornrntntet.
skall
säkras
ventilerat.
Allaluftbppninga
skall
motvanenrruringning
Monorrummet
vara
delar
5.1.3Friliggande
friliggande
rörliga
eller
skall
placering
i eget
skyddas
utrymme
intemotorn
Såvida
genom
avenhuveller
effektivt.
personskador
avskannas
kanorsaka
heta
delar
som
avmotom
5.1.4UIombordxnrø/ør
växel
förhindrarmed
skall
haenanordning
utom
utombordsmotor
start ilagd
med
Allahatar
som
anSt rtewton.
dragkraftmindre
åstadkommer
a narmotorn
enstatisk
tillS00
dragkraften
narrnotom
begränsar
rtewton
startas.
med
arRlrsedd
ettgasreglage
b närmotorn
som
5.2 Brlnsluystem
5.1.1Allmänt
skallvara
ochtankning
förvaring.
ventilation
fbrpåfyllning.
ochirmallatiotter
avbränsle
Utrustning
minimeras.
ochexplosion
lärbrand
saattrisken
konstruerade
ochinstallerade
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5.2.2
Brdruletrrnkar
Brlnsletankar.
ledningar
ochslangar
skall
fast
ochvara
sättas
skilda
eller
skyddade
fränvarje
vännekälla.
Det
materialtankarna
är" 4 avoch
dens
skall
tillderas
och
vara
typen
Allatankutrymmen
skall
ventilerade.
avbränsle.
vara
Flytande
bränsle
med
under
55Cskall
förvaras
i tankar
inteutgör
enllampunkt
och
som
ertdelavskrovet
skall
vara
fränntotorrumrrtet
a isolerade
ochfränvarje
gnisrkälla.
annan
frånboendeulrymtmu.
b skilda
Hyland:
bränsle
med
ellerover
ärlikamed
55Cflr förvaras
i tankar
enllampunkt
därskrovet
som
utgör
endel,
5.3 Elektriska
system
Elektriska
skall
ochinstallerade
fbrattsäkerställa
systern
fungerar
korrekt
varatforrnade
under
atthälen
normala
förhållanden
ochförattminimier-a
risken
forbrand
ochelektriska
støtar.
Allagrupper.
surtkrets.
färstram
fränbatterier
utom
motorns
skallskyddasöverbelastning
som
och
mot
kortslutning.
v
skall
frän
kan
att
"
skallvara "
gas
fastsatta
ochskyddade
frinintringartde
vatten.
5.4 Qyrsysl
5.4.1Allmän
Sryrsystemet
skallvarautformat.
konstruerat
ochinstallerat
forattgedvemiringstyrkrafler
under
av
fbnrtsebara
förhållanden.
5.4.2Nødurnurning
Segelbåtar
ochbitarmed
inombordsmotor
fjrrstyn
med
roderstyrsystem
skall
enenkel
utrustade
med
vara
en
rtodutrusming
gordetmojligt
bären
med
nedan
hastighet.
som
attstyra
5.5 Gasanlåggningar
Gasanläggningar
förhushällshmk
skallvaraavdentypsomanvände
formochvara
gasi förängad
konstruerade
ochinstallerade
förattundvika
läckor
ochexplosionsrisk
ochskall
kunna
rälhetskonuolleras.
Material
ochutrustning
skall
lämpliga
fordensärskilda
används
förattmotstå
depäkänningar
vara
gas
som
ochdenmiljösom
deutsättstillsjöss,
för
Varje
anordning
skall
utrustad
medtändsäkring
verkarsamtliga
brännare.
Varje
gasförbrukande
vara
en
som
anordning
mäste
försedd
ledning
med
förtillförsel
anordning
vara
mäste
haen
enseparat
avgasochvarje
stängningsanordning.
Tillricklig
ventilation
miste
finnas
förattförhindra
separat
risker
läckor
och
p.g.a.
fbrbrinningsprudukler.
Varje
hätmed
installerad
gasanläggning
skall
utrustad
med
enfast
förförvaring
vara
ensärskilt
utrymme
av
gasbehällare.
Utrymmet
skall
skiltfrän
boendeut
tillglngligt
endast
från
utsidan
vara
ochventilerat
till
pmm...
frialuften
säattvarje
gasutsläpp
försvinner
över
bord.
Varje
fastinstallerad
gasnläggning
skall
efter
testas
installationen.
5.6 Brandskydd
5.6.l Allmän
Vidvalet
ochbätens
utformning
skall
hänsyntillrisken
forbrand
avutrustninginstalleras
och
dess
som
ras
spridning.
Särskild
uppmärksamhet
skall
ätorngivrtingen
ägnas
nämns
öppna
lägor.
platser
eller
motorer
varma
och ,
oljaoch
,
oljeoch
och
av
, i närheten ntaskirtdelar.
elektriska
ledning:
avvarma
5.6.2Brandskyddxtrlmslning
Bitarskall
utrustade
med
till
vara
enlämplig
skall
skyddas
görattmotorrummet
intebehöver
genom
i händelse
enbnndskyddsanordning
öppnas
som
av
hr-artd.
Bärbara
eldslickare
skall
finnas
länItkomliga
ochenskall
monteras.
placerad
säatt
omsådana
vara
denlänkannäs
frinbåtens
huvudsryrplats.
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5.7 Navlgaüomljtrs
årsColreg
med
bcslåmrnclscrna
skall
i overenssråmrrvelse
installeras
devara
anungen
r1972
Nlrmvigalionsljus
elkrCEVNl-besununelsema.
5.8 Förebyggande
avutsläpp
olja.bränsle
osv.förhindras.
utsläpp
ämnen
såanoavsiktliga
komlruerade
Båtar
skall
avförorenande
vara
skall
haantingen
med
malen
Båtar
lr utrustade
som
eller
spillvaaenlank.
a
används
i områden
därutsläpp
installeras
tillfälligt
kan
närhålen
;brauenspillvauenrank
h anordningar
som
lr förbjudet.
avmaleuavfall
med
kan
och
slängas
avsedd
fürmalenavfall
öppning
iskrovet
varje
som
skall
var:försedd
enventil
Dlnrlñver
förseglas.

BIDIGA
2
UTRUSTNING
med
drev,
ochlnombordsmolorer
med
backslag
utrustning
förinombordsmolorer
Gnistskyddad
med växel
ilagd.
kansur-rasen
Skydd
motauummbordsnrotorer
ochsryrkabelsauer.
stymrekanismer
Ranar.
ochbrånsleslanga
Brlnsletankar
.
ochlbnsrer.
Prefahricerade
luckor
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HIIAGÅ
J
FRÅN
TILLVERKAREN
REFRESEPTTANI
INOM
ELLER
HANS
GEMENSKAPFN.
PÅMARKNADEN
mn UTSLÄPPANDET
DEN
PERSON
SOM
ELLER
ANSVARAR
Artikel
4.2och4.3
frintillverkaren
ellerhans
inom
gemenskapen
i artikel
a Denfö
4.2delvis
representant
som
avses
innehålla
följande
uppgiften
ñrdigsüllda
bitarskall
ochadress.
Tillverkarens
namn
lill
i
eller.i
all.denperson
Namn
ochadress
som
,
utsllpparklet
marknaden.
for
ansvarar
llrdigsrållda
balen.
Enbeskrivning
avdendelvis
lirdigstallda
båten
Enuppgift
skall
llrdigsdllas
ochauden
uppfyller
avandra
personer
omattdendelvis
tilllmpliga
konstmlrrionsrudium.
krav
ir
detta
devasentliga
som
hans
inom
gemenskapen
ellerdenperson
b Denfürsakran
fråntillverkaren.
far
representant
som
ansvarar
i artikel
innehtlla
följande
uppgiñer:
marknaden
4.3utrustning
skall
utsllpparldet
som
avses
ochadress.
Tillverkarens
namn
fall.tillden
ochadress
tilltillverkarens
inom
gemenskapen
eller.i tillämpliga
Namn
representant
person
marknaden.
förutsllppandet
ansvarar
som
Enbeskrivning
avutrustningen.
uppfyller
visendiga
kraven.
Enuppgift
derilllmpliga
omattutrustningen

BIMGA4
CDMÃRKNlNG
CE-

följande
utformni
skall
head
CE med
avinilialerna
omöverensstämmelse

l°394UX2$l26°/

iakttas.
skall
deovan
angivna
proportionerna
förminska:
eller tor-as
dimension.
skall
vertikala
fi vara
Deolika
i CES-märkningen
haungefär
mindre
komponenterna
ln
:ominte
samma
Smm.
identiñkaüonsnununer.
deltar
i produktionsC märkningen
skalllrfbljas
organen
omorganet
avdetanmälda
siffrorna
dåC"märkningen
utförs.
liksom
de:visista
konlrollen.
avdetanal
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Fritidsbåten

SOU 1996:170

och Samhället

173

394100255
tidning
officiella
gemenskapernas
Europeiska

NrL 164/27

BIIAGA
S
TlLLVERKNINGSKONTROLL
NTERN
modul
A
skyldighetema,
2fastställda
uppfyller
dei punkt
gemenskapen.
inom
ellerhans
som
representant
Tillverkaren
eller
hans
Tillverkaren
gäller
fördem.
dekravi direktivet
uppfyller
produkterna
sotn
försäkrar
audeberörda
skriftlig
försaklari
produkt
och
u
pprätta
CPI-märkningen
utföra
en
skall
gemenskapen
varje
inom
representant
li.
sebilaga
omöverensstämmelse
hans
3ochhaneller
beskrivs
i punkt
representant
dokumentation
dentekniska
utarbeta
som
skall
2. Tillverkaren
hålla
den
harupphört
minst
l0 ärellerdetatttillverkningen
skallunder
avprodukten
gemenskapen
inom
myndighetema.
behöriga
nationella
de
tillgänglig
mrgranskning
av
skyldigheten
dentekniska
i g apenskall
finns
atthålla
ellerhans
tillverkaren
representant
Omvarken
marknad.
gemenskapens
släpper
tillgänglig
åvila
denperson
dokumentationen
utprodukten
som
kraven
i
överensstämmelse
med
produkternas
dokumentationen
skall
detmöjligt
göra
attbedöma
tekniska
J. Den
för
i denmän
detäravbetydelse
ochfunktion
tillverkning
konstruktion
produkens
täcka
Denskall
direkuvet.
IJ.
bedömning
sebilaga
sådan
tillsammans
med
skall
behålla
eller
hans
omöverensttamntelse
avförsäktan
representant
enkopia
4. Tillverkaren
dokumentationen.
dentekniska
tillgodoser
de
foraixsäkerställa
Åtgärder
atttillverkntngsprocessen
allanödvändiga
skallvidta
S. Tillverkaren
2 med
de
dokumentation
i punktoch
med
dentekniska
överensstämmelse
avses
som
tillverkade
,,
i direktivet.
tillämpliga
kraven

EIIAGA
6
PROVNINGAR
TILLVERKNlNGSKONTROLL
MED
NTERN
modul
Aa.alternativ
l
följande
ytterligare
krav:
bilagasamt
bestårmodul
A.enligt
modul
Denna
av
provningar,
skall
produktion
tillverkarens
bitarsom
en
enellerflera
avföljande
Pl enellerHera
representerar
rakning:
ellerlördennes
utförastillverkaren
beräkning
eller
kontroll
motsvarande
av
kraven.
3.2i deväsentliga
i enlighet
med
punkt
Provning
avstabiliteten
väsentliga
kraven.
punkt
3.3
i
de
enlighet
tried
i
llytkraltsegenskapenta
Provning
av
båda
alternativen:
galler
Bestämmelser
som
väljstillverkaren.
ledning
utföras
under
kontroller
skall
beräkningar
eller
organ
som
av
avenanmält
Dessa
pruvningar.
produkten
under
identifikationsntimmer
anbringa
tillverkaren
skall
organets
ledning
Under
organet
avdetanmälda
tillverkningsprocessen.
-
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Juan 7
EG-TYPKONIIOLL
modul
B
Ettanmält
förvissar
sigomochintygar
organ
attett.
somIr
i
somlr , Y pldet.
W, de
Ansokan
skall
eller
omEC, ,
hans
inom
gesav
han
väljer.
som

förden,
ettanmält
organ
, hos

Ansökan
skall
omfatta
ochadress
ochornansökan
namn
honom.
gesavden
- tillverkarens
som
representerar
även
dennes
och
namn
adress.
skriftlig
försäkran
ansökan
inte
hargivitshosrügot
omattsamma
- en
arurñlt
annat
organ.
dokumentation
beskrivs
i punkt
som
- dentekniska
Sökanden
skall
fördetanmälda
hälla"
organet
ett,
lr
förden
som
tillverkningen.
nedan
kallat
typ".
Detanmälda
flr begära
ytterligare
organet
pmveaemplar
förattutföra
provningspmgrattuttet.
omsähelaws
Den
tekniska
dokumentationen
skall
gora
detntdjligt
produktens
attbeddrm
bverermtätrtrnelae
med
kraven
idirektivet.
Denskall.
iden
soMbeMvsfaR
omfatta 4
till
ochmunion
sebilaga
8.
4. Detanmälda
skall
organet
4.1granska
den
tekniska
dokumentationen.
förvissa
sigomatttypen
lurtillverkats
i överensstämmelse
med
dentekniska
dokumentationen
ochidentifiera
savll
dedelar
har
ienligbet
med
sortt
ide
i artikel som
dekomponenterkonstruerade
som
är
tillämpning
avses
sorti
utan
bestämmelsen
i
avderelevanta
dessa
standarder.
4.2utfñt-a
eller
låtautföra
lämpliga
och
destandarder
iartikel
5inte
har ,
de
som
avses
kraven
i direktivet.

,

"
v fbrattharanvänt
som"
p.,,

fall
. ide
väsentliga
de

4.3utföra utför-a
lämpliga
mh
, , ., faran
. närtill
harvaltatttillämpa
relevanta
standarder.
dessa
faktiskt
hartillämpats.
4.4enas
sökanden
med
plats
undersökningarna
och
denödvändiga
ompävilken
provningartu
skall
utföras.
S. Närtypen
uppfyller
bestämmelserna
idirektivet
skall
detanndlda
utfärda
urganet
tillsökanden.
ettEG-typintyg
lntyget
skallinnehålla
ochadress
tilltillverkaren. Mnundersökningen
namn
villkoren
förintygets
giltighet
och
nödvändiga
uppgifter
föridentifiering
typen.
avdengodkända
Enförteckning
över
derelevanta
delarna
i den
tekniska
dokumentationen
skall
fogas
bilaga
tillintyget
ochdet
som
anmälda
skall
behålla
organen
enkopia.
Omtillverkaren
färavslagsinansökan
skall
detanrnllda
utförligt
motivera
omtypintyg
organet
avslaget.
6. Sökanden
skall
undenätta
detanmälda
harden
tekniska
dokumentationen
EG-typiittyget
organ
som
rörande
ornalla
ändringar
avseende
den
gora
godkända
produkten
och
dessa
skall
godkännas
som
närsådana
förändringar
separat
kan
påverka
överensstämmelsen
med
devlsentliga
kraven
eller
deföreskrivna
villkoren
förproduktens
användning.
Detta
tilldetursprungliga
EG-rypintyget.
nyagodkännande
gesi formavetttillägg
7. Varje
anmält
skall
tillövriga
anmälda
meddela
relevanta
uppgifter
organ
avseende
EG-typirtyg
organ
ochdetillägg
harutfärdats
eller
ärerkallats.
som
Entypfäromfatta
neta
versioner
mrutsan
av
att
kraven
rörande
produktens
preuanda.

inte
påverkar

od:deMriga
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skall
tillinrygen
Bilagorna
tilldem.
ellertilläggen
kopior
fårbegära
anmllda
avEG-typintygen
Deövriga
organen
förfogande.
amrülda
statillovriga
organ:
kopior
avEGtillsammans
med
dentekniska rncntatioförvara
skall
ellerhans
representant
Tillverkaren
harupphört.
10ärefter
detatttillverkningen
minst
under
avprodukten
tillägg
ochderas
typintygen
dentekniska
skallskyldigheten
atthälla
finnsi gemenskapen
ellerhans
representant
tillverkaren
Nlrvarken
nnrknad.
gemenskapens
släpper
Åvila
denperson
tillgänglig
utprodukten
dokumentationen
som

SIMGA8
ÖVERENSSTÃMMELSE
TYPEN
MED
modul
C
produkterna
äri
ochförsäkrar
säkerställer
gemenskapen
attdeberörda
inom
ellerhans
Tillverkaren
representant
tillämpliga
kravi direktivet.
ochattdetuppfyller
beskrivs
i EG-typintyget
med
denrypsom
överensstämmelse
överensstämmelse
skriftlig
försåkran
och
varje
p
roduktupprätta
CE-märkningen
om
skall
utföra
en
Tillverkaren
lS.
sebilaga
säkerställer
detillverkade
åtgärder
föransetillautillverkningsprocessen
vidta
allanödvändiga
skall
Tillverkaren
tillämpliga
kravi direktivet.
ochmed
beskrivs
i EG-Iypintyget
med
denrypsorti
unöverensstämmelse
,
minst
l0arefter
under
behålla
skall
eller
hans
omöverensstämmelse
Tillverkaren
representant
av
enkopiafärsäkran
harupphon.
detatttillverkningen
avprodukten
dentekniska
skallskyldigheten
finnsi gemenskapen
auhälla
ellerhans
tillverkaren
representant
Närvarken
13.
marknadbilaga
pägemenskapensse
ävila
denperson
släpper
tillgänglig
dokumentationen
utprodukten
som
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BIIAGA
9
KVALITET$ÃKRING
AVHLLVERIOIING
modul
D

Dentillverkareuppfyller
skyldigheterna
i punkt
2säkerställer
som
ochförsäkrar
attdeherorda
produknerm
äri
överensstämmelse
med
dentypsom
beskrivs
i EG-typintyget
ochattdeuppfyller
tillämpliga
kravi direktivet.
Tillverkaren
eller
hans
inom
gemenskapen
skall
utföra
CIS-märkningen
representant
varje
produkt
och
upprätta
en
skriftlig
rdrsäkran
sebilaga
lS.CB-ntärknirtgen
ätföljas
skall
omöverensstämmelse
det
av eruifrkationsrarrruet
anmälda
förden
övervakning
äransvarigt
i punkt
4.
organ
som
som
anges
Tillverkaren
skall
tillämpa
kvalitetssystem
förtillverkning.
ettgodkänt
kontrollfärdiga
produkter
ocltprovning
av
enligt
fdrenül
lörden
punkt
3ochvara
övervakning
i punkt
4.
som
anges
Kvalilelstynern
Tillverkaren
skall
hos
ge enansökan
ornbedömning
avsittkvalitetssystem
han
väljer
fdrde
ettanmält
organ
som
berörda
produkterru.
skall
omfatta
Ansökan
uppgifter
,
alla levanta
produktkategorin.
omden
dokumentation
avkvalitetstynenret.
i förekommande
falldentekniska
dokumentationen
fördengodkändasebilaga
l ochenkopiaEGtypen
av
typinryget.
3.2Kvaliteusysaemet
skall
säkerställa
överensstämmer
med
den
beskrivs
i EG-rypintyget
attprodukterna
ochmed
typsom
tillämpligai
kravdirektivet.
Alladefaktorer.
krav
och
hesdrrunelser
tillverkaren
tagit
hänsyn
tillskall
dokumenteras
som
och
ettsystematiskt
riktlinjer,
överskådligt
i fann
rutiner
sän
ochanvisningar.
Dokumentationen
dver
kvaliretssysremet
avskriftliga
skall
tillåta
tolkning
planer.
manualer
ochdokumern.
enkonsekvent
avkvalimsptogtato.
Dokumentationen
särskilt
omfatta
skall
beskrivning
enkorrekt
av
" och
ansvarsfördelning
ochhefogenhener
med
avseende
a
u.
produktkvalitet.
ochustematis
fdrfaranden
skall
användas
vidtillverkning.
kvalitetskontroll
och
som
- detekniker.
,
kvalitetssäkring.
ochprovnirrgar
kommer
före.
under
efbrtillverkningen
och
attutföras
och
med
vilken
som
- deundersökningar
frekvens.
.- .
.
.. r
blir
.....,.....,
kvalifikationer
fördenberörda
personalens
m.m..
förövervakning
demedel
används
äsyfhde
produktkvaliteten
uppnås
ochattkvalitetssysteroet
som
avhurden
fungerar
effektivt.
-

kvalitetssystemet
3.3Detanmälda
skall
bedöma
förattkunna
huruvida
detuppfyller
avgöra
dekrav
organet
som
avses
utgiifrån
i punkt
3.2.Organet
skall
överensstämmelse
med
desskravi fråga
tillämpar
ornkvalitetssystem
som
standarder.
relevanta
harmoniserade
Bland
bedömma
skall
minstha
berörda
produkneknike
en erfarenhet
avbedömning
avden
.Bedömntngsförfan
i tillverkarens
skall
omfatta
anläggning.
ettlrontrollbesdk
tillverkaren.
Meddelandet
Beslutet
skall
meddelas
skall
innehålla
frin
slutsatserna
ombedömningen.

motiverat
beslut
v och

3.4Tillverkaren
skall
ätasigattfullgöra
deskyldigheter
ärförenadedet
med godkända
kvalitetasyszrnet
ochatt
som
vidmakthålla
detslattdetförblir
ärtdallülsenligl.
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eller
hans
skall
hälla
hargodkänt
kvalitetssystemet
Ttllverkaren
detanmälda
underrättar
representant
som
organ
om
planerade
ändringar
eventuella
avkvalitetssystemet.
skall
ändringarna
ochavgöra
huruvida
utvärdera
deföreslagna
detändrade
kvalitetssystemet
Detanmälda
organet
uppfyller
dekrav
i punkt
3.2eller
krävs.
fortfarande
som
avses
omennybedömning
skall
meddela
tillverkaren
sinbeslut.
Organet
beslut
ombedömningen.

skall

frän

och

Övervakning
pädetanmälda
organen
ansvar
Syftet
med
äratt
uvn
kvalitetssystemet.

att

fullgör
de ,

ä
som

4 med
det 4-"

tillträde
tilllokaler
förtillverkning
konuoll
provning
skall
ochlagring
ochge
4.2Ttllverlraren
organet
gedetanmälda
information.
särskilt
detallnödvändig
kvalitetssystem-t.
över
- dokumentation
såsom
och.. ,
"rar
..
personalens
kvalifikationer
denberörda
m.tn.
utföra
kontrollbesö
förattsäkerställa
vidmakthålla
skallregelbundet
och
4.3Detanmälda
organet
antillverkaren
ochlämna
till
tillämpar
en
.
kontrollhesök
hos
tillverkaren.
4.4Därutöver
färdetanmälda
göra
oanmälda
Under
sådana
besök
lärdetanmälda
organet
provningar
vidbehov
utföra
pmvningar
eller
lära
utföra
visar
fungerar
korrekt.
Det
organet
att valttetssysternet
som
skall
lämna
till
anmälda
organet
en
samt
om "L
en,.
omen
provning
harutförts.
skall.
under
minst
l0ärefter
ñllverkaren
detatttillverkningen
harupphört.
hälla
följande
tillgängligt
avprodukten
myndighetema:
lördenationella
dokumentation
i punkt
stycket
3.1andra
andra
streeksatsen.
som
avses
- Den
i punkt
3.4andra
stycket.
som
avses
- Deändringar
fråndetanmälda
i punkt
ochrapponer
3.4sista
stycket,
punkt
4.3och4.4,
organet
som
avses
- Debeslut
Varje
anrrdlt
skall
anmälda
relevant
infonnation
organ
geövriga
organ
omdegodkännandet:
avkvaliteLssystem
som
harutfärdats
eller
återkallas.
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MIAGA
10
PRODUKTVERIHKAHON
modul
F
modul
beskrivs
detförfarande
vilkettillverkare
l denna
med
eller
hans
inom
gemenskapen
kontrollerar
representant
en
i punkt
3lr i dverensstinunelse
ochintygarde
med
enligt
att produkteromfattas
som
avbestämmelserna
typen
beskrivningen
i EG-rypintygel
ochuppfyller
tilllrwliga
kravidirektivet.
förattsetillatltillverkningsprocessen
Tillverkaren
skall
vidta
allanödvändiga
ltgarder
sakerstaller
auprodukterna
enligt
beskrivningen
i EG-typintyget
ochmed
tilllmpliga
krav
i direktivet.
överensstämmer
med
Tillverkaren
typen
inom
skall
utföra
CE-mlrkningen
varje
eller
hans
gemenskapen
produkt
och
upprätta
representant
ettutsikt-an
om
15.
hverenssümmelse
sebilaga
Detanmälda
skall
utföra
lämpliga
föratt
l
organet
, och,ochprovning
i direktivet
antingen
urüenøkning
stirtunelae
med
kraven
produkt
enligt
punkt
4eller
genom
avvarje
och
urval
enligt
pukt
enligt
tillverkarens
val.
ett
av
genom
r
skall
behålla
under
minst
eller
hans
10arefter
representant
enkopiaRlrslkran
av
omoverenssdtrurtelse
. Tillverkaren
harupphört.
detatttillverkningen
avprodukten
undersökning
Verlñkatlon
oehprovning
genom
avvarjeprodukt
individuellt
lämpligtenligt
derelevanta
skall
undersökas
ochprovas
sin
standarder
i
4. Varje
produkt
avses
som
motsvarande
provningar
utföras
lörattverifiera
produkternas
överenssdnunelseenligt
artikel
5eller
skall
med
typen
beskrivningen
i EG-typintyget
ochmed
tilllmpliga
kravi direktivet.
anbringa.lata
sinidentiftkationsrarrruner
varje
skall
eller anhringa.
godkänd
produkt
och
4.2Detanmälda
organet
provningar.
intyg
grundval
utfärda
ettskriftligt
avutförda
omöverensstinunelse
visa
detanmälda
intyg
hans
skallbegaran
kunna
4.3Tillverkaren
eller
representan
organets
upp
omdverensstirrtrttelse.
Statistisk
urifrkzlløon
i h sammansatta
partier
ochvidta
allanödvlrtdiga
atgltder
lörattae
företa
sina
produkter
P Tillverkaren
skall
enhetlighet
tillverkat
parti
produkter.
säkerställer
hosvarje
tillatttillverkningsprocessen
finnas
tillgängliga
förveriñkation
i form
panier.
Ettslumpmlssigt
produkter
skall
5,2Samtliga
sammansatta
avenhetligt
parti.
ochprovas
individuellt
lämpligt
skall
skall
undersökas
såltenligt
de
urval
göras
urvarje
. tovenhetema
i artikeleller
S skallmotsvarande
provningar
utföras
föransakerstllla
standarder
deras
relevanta
somavses
huruvida
partiet
godkanm
tillämpliga
krav
i direktivet
forattfastställa
eller
underklnrts.
överensstammelse
med
faktorer:
förfarandet
skall
omfatta
följande
Detstatistiska
tillämpas.
statistiska
metod
skall
Den
som
karakteristika.
dess
operationella
och
- Provtagningsplan
sinidentifrkationsnurrurter
påvarje
anhringa.
eller
litaanbringa.
partier
skall
detanmälda
5.4l fraga
organet
omgodkända
Varje
i partiet
ñr
grundval
produkt
utarbeta
intyg
produkt
och
prov.
ettskriftligt
avutförda
omöverensstämmelse
provenheter
inte
u
ppfyllde
kraven
dverenssumnrelse.
med
undantag
de
släppas
ut rrnrknaden.
som
av

SOU 1996: 170

Fritidsbåten

och Samhället

179

3941130253
30.684

Europeiskt
gemenskapernas
officiella
tidning

NrL 164/33

utaderkänru
skall
detanmälda
eller
denbehöriga
myndigheten
vidta
lämpliga
åtgärder
Ompartiet
lörau
organel
släpps
händelse
nderkänns
färdetanmälda
förhindra
attpartier
attpaniet
ut marknaden.
andetoftaförekommer
tillsvidare
upphöra
med
statistisk
verilikation.
organet
identiñkationsnumrner
anbringa
under
tillverkningstillverkaren
lir. detanmälda
organen
organen
ansvar.
processen.
skall begaran
kunna
visa
detanmälda
intyg
5.5Tillverkaren
eller
hans
representant
organets
upp
omöverensstämmelse.

BIUGA
Il
OBJEKT
VERIFIKATION
AVENSTAKA
modul
G
l denna
modul
beskrivs
förfarandet
säkerställer
ochRirsikrar
produkten.
förvilken
närtillverkaren
attdenberörda
i
2nämnda
intyga
med
krav
detipunkt
har
. T" 4 ellerhans
inomgemenskapen
skallutlbraCPL-märkningen
produkten
ochupprätta
representant
enforsäkran
om
dverumtämmelse
IS.
sebilaga
lämpliga
provningar
2. Detanmälda
skall
undersöka
denenskilda
produkten
ochutföra
enligt
detillämpliga
organel
i artikel
5ellermouvarande
provningar
lörattsäkerställa
under som
överensstämmer
med
attprodukten
anges
tillämpliga
kravidirektivet.
anbringa,Illaarabringa.
sittidentiñkationsnumtnet
Detanmälda
skall
eller
den
godkända
produkten
och
organet
mildaettintyg
grundval
omöverensstämmelse
avutförda
prov.
Syftet
tried
den
tekniska
dokumentationen
bedömning
med
direktivet:
äraunrdjliggora
kravsamt
avöverensstämmelse
konstmktion.
produktens
tillverkning
ochfunktion.
attförstå
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BIblGA
12
KVALITETSÃKRING
FULISTÃNDIG
H
modul
försäkrar
uppfyller
förpliktelserna
punkt
2säkerställer
och
tillverkare
beskrivs
förfarandet
nirden
rnndul
l denna
som
inom
Ttllverkaren
eller
hans
uppfyller
tillämplig:
kravi direktivet.
produkterna
representant
gemenattdeberörda
sebilaga
produkt
och
CE-mlrkningen
varje
uwrätta
utföra
skapen
skall
enskriftlig
omöverensstämmelse
fbrdenövervakning
detartntälda
ätföljas
skall
lS. CE-rrtärkningen
organ
som
ansvarar
avidentiñkationsnumret
i punkt
4.
som
anges
tillverkning
kontrollden
förkonstruktion,
kvaliteLssystem
skall
använda
samt
2. Tillverkaren
av färdiga
engodkänt
i punkt
föremäl
förden
Övervakning
4.
enligt
punkt
3ochskall
ochprovning
produkten
som
avses
vara
Kvalitetsyslem
hosettanntält
skall
3.1Tillverkaren
organ.
avsittkvalitetssystem
omutvärdering
ge enansökan
omfatta
skall
Ansökan
produktkategorin.
fbrdenplanerade
uppgifter
relevanta
- samtliga
dokumentation.
- kvalitztssystentets
tillämpliga
kravidirektivct.
med
skall
3.2K
an,
tillverkaren
lurtagit
hänsyn
tillskall
dokumenteras
ochbestämmelser
ensystematiskt
krav
Alladefaktorer,
sotn
dokumentation
rutiner
Denna
riktlinjer.
ochanvisningar.
i form
ochäskädligt
sätt
avkvalitetssystem:
avskriftliga
rrumtaler
ochregister.
tolkning
säkerställa
skall
avprog planer
enenhetlig
beskrivnitg
skall
framför
alltinnehålla
Dokumentationen
enfullgod
av
medavseende
,och
och
I
ochproduktkvaliteten
päkorutnrktiomv
och,närde
kommer
rörande
atttillämpas
som
- detekniska
fbrart
tillfullode.medel
kommer
i artikel
5inte
kommer
attanvändas
standarder
atttillämpas
som
avses
som
i direktivet
kommer
väsentliga
kraven
säkerställa
attuppfyllas.
attdetillämpliga
och
för
i
som
- detekniker. och,
produktkategorin.
inom berörda
vidkonstruktionen
komrrter
attanvändas
avprodukterden
och
fbr
tekniker
och ,
- de
g. a
,
därvid
kvalitetssäkring
kommer
attanvflrtdas.
som
vilken
ochmed
tillverkningen
föreunder
ochefter
ochprovningar
kommer
attutföras
som
- deundersökningar
frekvens.
ochp
som p. . ,
ut
kvalifikationer
personalens
fordenberörda
redogörelser
m.m.,
produktkvalit
uppnås
ochaukvalitetssystem
krävda
mrövervakning
används
avhurden
som
- demedel
effektivt.
fungerar

-

i punkt
3.2.
dekrav
kvalitetssystemet
förattavgöra
bedöma
skall
som
avses
1.3Detanmälda
omdetuppfyller
organet
tillämpar
denrelevanta
dessa
kravi fraga
med
Detskallutgäifränöverensstämmelse
omkvalitetssystem
som
29001.
standarden
EN
harmoniserade
BedomningsslBrfar-a
produkttekniken.
berörda
skall
minstha
Bland
bedömma
avden
avbedömning
en erfarenhet
anläggning.
i tillverkarens
skall
omfatta
ettkontrollbesdk
undersökningen
rrtotiverat
beslut
innehålla
frän
och
skall
slutsatserna
tillverkaren.
Meddelandet
skall
meddelas
Beslutet
ombedütrtrtingen.
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ochatt
kvalitetssystem
tried
detgodkända
deskyldigheter
lr förenade
ätasigattfullgöra
skall
3.4Tillverkaren
som
ärtdamälsenligt.
vidmakthålla
detsäattdetförblir
kvalitetssystemet om
hargodkänt
hälla
skall
detanmälda
eller
hans
Tillverkaren
representant
organ
som
ändringar
planerade
eventuella
avkvalitetssystemet.
kvalitetssystcmet
huruvida
detändrade
ochavgöra
ändringarna
deföreslagna
skall
utvärdera
Detanmälda
organet
krävs.
3.2elleromennybedömning
dekrav
uppfyller
fortfarande
avs:i punkt
som
motiverat
fran
och
innehålla
skall
slutsatsen
Meddelandet
sittbeslut.
tillverkaren
meddela
skall
5 inningen
Organet
beslut
ombedonutingen.
pdettanmält
EIS-övervakning
ansvar
organ
uppdr
uppfyller
dekrav
avdetgodkända
som
enföljd
övervakningen
som
med
ärattsäkerställa
atttillverkaren
4. Syftet
kvalitetssysterrtet.
tillverkning.
kontroll.
förkonstruktion.
tilllokaler
tillträde
skall
forkontrolldet
organet
4.2Tillverkaren
ge anmälda
särskilt
information.
tillhandahålla
allnödvändig
ochskall
vidare
provning
ochlagring
kvaliteuyutnet.
dokumentation
över
beräkningar.
resultat
ltonstruktio
. såsom
prover
i kvalierssystetneu
avanalyser.
Rlmtsäns
dedokument
som
etc.
provningsoch
grarukningsrapponer
tillverkning
.
såsom
i kvalitetssystemets
lilrutsäna
som
- dedokument
kv
fbrberörd
nam.
kalit
resultat.
r
vidrnakthäller
och
forattsäkerställa
kontrollbesbk
utföra
atttillverkaren
regelbundet
skall
4.1Detanmälda
organet
tilltillverkaren.
ochlämna
kvalitetssystemet
tillämpar
enkotttrolltapport
fär anmälda
besökdet
Under
sädam
tillverkaren.
kontrollbesdk
hos
oanmllda
gora
färdetanmälda
4.4 Därutöver
organet
korrekt.
Det
fungerar
visar
utföra
pmvningar
låta
provningar
eller
ankvalitetssystemet
utföra
som
vidbehov
organet
tilltillverkaren
omenprovning
samt
skall
lamm
enpruvningsrapport.
anmälda
organet
enrapport
omknntrollbesdket
harutförts.
tillgängligt
hälla
följande
haruwhñrt.
detantillverkningen
minst
10ärefter
under
skall.
avprodukten
Tillverkaren
myndigheterna:
fördenationella
andra
strecltsatsen.
stycket
3.1andra
i punkt
dokumentation
Den
avses
som
stycket.
i punkt
3.4andra
Deättdringar
som
avses
4.3och4.4.
punkt
i punkt
3.4sista
stycket.
frändetanmälda
ocht-apponer
organet
avses
Debeslut
som
informationen
deodkännanden
anmälda
relevant
som
avkvalitetssystem
skall
anmält
Varje
organ
;eövriga
organ
eller " lats.
harutfärdats
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BIIAGA
IJ
TILLHANDAHÅIJER
FEKNlSKA
DOKUMENTATION
DEN
SOM
TILLVERKAREN
dokumentation
i bilaga 9ochll skall
Den
tekniska
innehllla
allarelevanta
uppgifter
ochmedel
som
avses
som
tillverkaren
airvlnder
löransakemilla
uppfyller
devlsentliga
ellerbaren
kravsom
galler
mrdem.
anutrustningen
dokumentationen
skall
detmöjligt
konslmklion.
Dentekniska
gora
produktens
tillverkning
ochfunktion
attrama
och
méjliggbra
bedömning
med
kraven
i dena
direktiv.
avöverensstimrmlscn
salångt
detta
lörbedömningen
omfatta
följande:
Dokumentationen
skall
lr tilllmpligt
-

beskrivning
Enallrrdn
avtypen.
och
V

ochskisserav

krelsarosv.
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Försäkrings
Förbundet
Sveriges
Forsaknngsforbund
6
Kungsgatan
Box1436
I ll 84Stockholm
7:50
Tel03-733
o3os
nu 08-723
Orgnr5s.r›-5xar›

BILAGA 10
19950343

Torkel Sölve
Kommunikationsdepartementet
Box 949
461 29 Trollhättan

Fritidsbåtsregister m. m.
på
Åberopande vårt åtagandevid sammanträdet 19996-01223
Stöldskyddsföreningen att om möjligt ta fram en del statistik från
försäkringsbranschenrörande skador, ber vi nu att få överlämna bifogade
sammanställning grundad pá det material de fem bolagen lämnat till oss.
Emellertid vill vi reserveraoss för att bolagen kan ha använt sig av litet olika
begrepp. Detta torde dock inte lägga hinder för att få en övergripande bild av
försäkringsbestándethosde tillfrågade bolagen och antalet person- och
sakskador.
Vi hoppas att materialet skall kunna utnyttjas på lämpligt sätt. Behövsytterligare uppgifter skall vi försöka hjälpa till med detta.
Med vänlig hälsning

Anders Beskow
Jan Granmar

Bilaga.
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Försäkrings
Förbundet

1996-03-18

Sammanställning över skadeantal beträffande motorbåtar och segelbåtar
Bolag A: totalt antal fritidsbåtar försäkrade 21.000.Under de senastesju åren
har i princip inga personskador inträffat. Under 1995anmäldes410
sjöskador kasko
Urider de senastefem åren
Bolag B: totalt antal fritidsbåtar försäkrade 41.ÖOO.
har sammanlagt två personskador inträffat. Antalet sakskadori de
flesta fall kappseglingsskador på segelbåtarunder denna period
uppgår till 99 och på övriga typer av båtar till 37.
Bolag C: totalt antal fritidsbåtar försäkrade47.000.Under de senastefem åren
har sammanlagt17 personskadorinträffat av dessarör sex segelbåtar. Antalet sakskadorpå segelbåtarunder denna period uppgår till
185och på övriga typer av båtar till 157.
Bolag D: totalt antal fritidsbåtar försäkrade 60.000.Under de senastefem åren
har inga personskadorinträffat. Antalet sakskadormed anknytning
till segelbåtarunder denna period uppgår till 607varav
184rör tävling och 334rör förtöjningsskador. Sakskadorför övriga
typer av båtar uppgår till 164varav 69 rör förtöjningsskador.
Bolag E : totalt antal fritidsbåtar försäkrade 51.000.Under de senastefem
åren har sammanlagt15personskadorinträffat. Antalet sakskador
uppgår till 230.Förtöjningsskadornauppgår till 848och lättare
skador i samband med sammanstötningar till 619.
Summa för bolagen A - E : totalt antal fritidsbåtar försäkrade 220.000.Under
de senastefem åren har sammanlagt34 personskadorinträffat. Det
totala antaletsakskador oavsett kategori uppgår till 3.356.
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Försäkrings
Förbundet
Sveriges
Forsaknngsførhund

1

Torkel Sölve
Kommunikationsdepartementet
Box 949
46129 Trollhättan

0
Kungsgatan
Boxl4i
III H4Stockholm
TelI8-78j7I50
Fax08-7230308
Orgnr556107-5860

Kompletterande underlag
Åberopande telsamtal, senast96-08-07,om vissa kompletteringar till
förbundets skrivelse 96-03-18överlämnas bifogade sammanställningav
uppgifter inhämtade från berörda försäkringsbolag.

Med

W

vä

åkning

AAA det ,17
Ian Grammar
telnr. 08-78370 06

Bilaga
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Försäkrings
Förbundet

Bilaga

Båtskador antal - ansvar, åren 1991-1995
BolagA

201

BolagB

136

BolagC

359

BolagD

368

BolagE

245

Sammanlagt

1.309
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Försäkrings
Förbundet
Sveriges
Försäkringsförbund
1996-10-09

Torkel Sölve
Kommunikationsdepartementet
Box 949
46129 Trollhättan

l

6
Kungsgatan
Box1436
Il I 84Stockholm
7150
Tel08-783
F" J23 7308
O " a 75860

Kompletterande underlag
jfr våra skr 96-03-18och 96-08-28
Åberopande dagenstelefonsamtalöverlämnas nedanståendeuppgifter.
Över båtförsälcringenlämnas i princip endast ersättning för personskador
personskadorlämnas
som båtensförare eller ägarevållar tredjeman. För egna
ingen ersättning.
Enligt uppgift från berörda försäkringsbolag är skador som har sambandmed
förande av båt mycket lågfrekventa försvinnande litet antal. Skador i
samband med "i- och urhoppning" från båt är något mer vanliga.
Vid manuella genomgångarhos de berörda fem försäkringsbolagenvisar det
sig att sammanlagtcza15 personskador t-redjemansskador inträffat under
perioden 1991- 1995.Såvitt vi kunnat förstå har ingen av dessaskador
förorsakat något dödsfall. Under motsvarande tidsperiod har den
p
sammanlagdakostnadsersättningenför det nämnda antalet skador uppgått
till ca 1,5 milj kronor.
Enligt de berörda försäkringsbolagensuppfattning torde behovet av en
obligatorisk ansvarsförsäkring,baseradpå frekvens eller kostnader, inte
förefalla motiverad.
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Datum
1995-01-16
BILAGA 11

Avgiftsenheten

Ertdamm

Erbeteckning

1994-12-15

M94/702/7

Miljö- och naturresursdepartementet
10333 STOCKHOLM

1994:16
Yttrande över förslag till avgifter enligt betänkandetSOU
Skoterkörning på jordbruks- och skogsmark- kartläggning och
åtgärdsförslag
förslagom en årlig avgift för terrängYttrandetbelyserutredningens
skoter
Med
10.7.
9.6
och
en årlig avgift om 200 kronor per
skotrar kap.
skall
Intäkterna
kronor.
miljoner
30
beräknasde årliga intäkternatill ca
och underhållav snöskoterleder.
främst finansieraplanering,anläggande
ligger skoterklubbar
verksamhet
denna
genomförandet
av
Ansvaretoch
eller liknandeorganisationer.
för att det skall röra sig om en avgift i statsrättslig
Förutsättningarna
bemärkelseär tre - att varaneller tjänstenproducerasav en statlig
är uppfyllt samtatt det finns fastmyndighet,att motprestationsbegreppet
Sådanaavgifter omfattasav
verksamheten.
för
mål
ekonomiskt
ställt ett
1992: 191 regelverk.
avgiftsförordningens
statlig myndighetsI 3 § avgiftsförordningenreglerasatt det rör sig om
verksamhet.I förevarandefall skall den huvudsakligaverksamheten
Detta förhållandeinnebäratt den
bedrivasav de enskildaskoterklubbarna.
kan inte betraktassomen
Avgiften
uppfylld.
inteär
förstaförutsättningen
avgift i statsrättsligbemärkelse.
kan följanVad gäller den andraförutsättningen,motprestationsbegreppet,
de kommentarergöras.
Distinktionenmellanavgifteroch skatter,särskiltspecialdestinerade
propositionen
punktskatter,är i vissutsträckningoklar. I förarbetenaoch
sägsatt detär frågaom en avgift endastnär en direkt
till regeringsforrnen
har emellertidavgiftsbegreppet
motprestationutgår. I rättstillämpningen
mellan
fått en bredaretillämpning.Det finns situationerdär sambandet
ändåansettatt det är
prestationoch avgift är svagtmendär statsmakterna
tillsyns- och kontrollfråga om avgifter. Vid t ex avgiftsfinansierad

Postadress
Box45070
30Stockholm
104

Besöksadress
89
Drottninggatan

Telefon
08-690
4000

Telefax
08-690
4100
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verksamhetfinns intealltid någotdirekt samband.l dessafall har det varit
avgörandehuruvidadet finns ett sambandmellanverksamheten
och en
identiñerbaroch avgränsadmålgrupp.Det förekommerdockavvikelser
från dennaprincip. Lagrådethar yttrat sig över tillsynsavgifterenligt lag
om genetisktmodifieradeorganismerprop. 1993/94:198 ochdärvid
kommit fram till att en tillsynsavgiftinte får tasut generelltför företag
sombedriversådanverksamhetsomavsesi lagen.
I förevarandefall finns inte någotsambandmellankollektivet skoterägare
och någonstatligtbedrivenverksamhet,vilken innebäratt intehellerden
andraförutsättningenär uppfylld.
Beträffandedentredjeförutsättningenekonomisktmål, kan barakort
bemärkelseinte går
konstateras
att någotsådantmål i avgiftsförordningens
att ställaupp.
Sammanfattningsvis
finner RRV att den föreslagnaskoteravgifteninte kan
betraktassomen avgift i avgiftsförordningens
bemärkelse.

BarbroLindbyRagsten

LasseHenricson
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Datum
1995-02-03
Endatum
1995-01-09

RIKSREVISIONSVERKET
Avdelningen
för Ekonomi
ochResultatstyrning
Avgiftseuheten
MB
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RRVdnr
22-95-0039
Erbeteckning
95/83

12

Jordbruksdepartementet
10333 STOCKHOLM

Generaldirektören Per Wramners rapport om allmän fiskevårdsavgift
Enligt regeringsbeslut
den 10 november1994bör en allmän
fiskevårdsavgiftinförasfrån den 1januari 1996underförutsättningat: det
går att garanteraen effektiv kontroll och administration.Utredarenhar
a haft som uppgift att se till att dettavillkor uppfyllt.
Avgift eller skatt
En ovillkorlig förutsättningför att det skall röra sig om en avgift i
avgiftsförordningens
1992: 191 bemärkelsear att varaneller tjänsten
producerasav en statligmyndighet.l förevarandefall skall den
huvudsakligaverksamheten
bedrivasav olika ñskeomrádesföreningar
och
intresseorganisationer
på fisketsområde.Dettainnebaratt
fiskevårdsavgiften
inte omfattasav avgiftsförordningens
regelverk.
Distinktionenmellanavgifter och skatter.särskiltspecialdestinerade
punktskatter,är helt självklar. I förevarandefall kandet inte uteslutas
att det är fråga om en punktskattdvs riksdagensbeslutkrävsbådenår det
galler att införa ñskevårdsavgiften
ochbestämmastorlekenpå avgiften.
Förvaltningen och uppbörden av avgiftsmedlen
Av direktiven till uppdragetframgåratt en ñskevårdsavgiftbör införas
underförutsättningatt ett systemkan introducerassomgaranterar
en
effektiv administrationoch kontroll.
Om statsmakterna
beslutaratt införa en fiskevårdsavgiftbör
avgiftsmedlenbetalastill statsverkets
chcckräkningi Riksbankenoch
redovisasunderen inkomsttitel statsbudgeten.
Eventuellaränteintakter
tillfaller då statskassan.
Fiskeriverketskostnaderfor administrationen
av
systemetbör i ett sådantfall finansierasöver statsbudgeten.
RRV anseratt rapporteninte tillräckligt belyserkonseloensema de
av
olika alternativsom gesvad gäller hanteringenav uppbörden.
Postadress
Box45070
104
30Stockholm

Bzsulemdrexr
Drottninggatan
89

Tzlrjbn
08-690
4000

Tarja.:
021-519041
FJ
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Kontrollen av efterlevnaden
Tillgången fiskevattenkan liknas vid en kollektiv vara i den meningen
att varankankonsumeras
av flera konsumentersamtidigtutanatt någons
konsumtionminskarmöjlighetenför andraskonsumtion.Den optimala
volymenav en kollektiv vara erhållsdär summanav konsumenternas
värderingarav ett marginellttillskott sammanfallermed
marginalkostnaden.
Problemetmedatt i praktikenåstadkomma
en sådan
volym är att den verkliga betalningsviljankan visa sig svår att bestämma.
Fiskeriverkethar medSCBshjälp genomförten studieFritidsfiske-90 för
intresseRârfritidsfiskeoch en allmän
att kartläggaallmänhetens
ñskevårdsavgift.Det positivautfallet beträffandeen allmän
fiskevårdsavgiftsomblev resultatetav undersökningen
bör emellertid
tolkasmeden viss försiktighet.Den enskildekonsumenten
kanmycket
väl ha uppgivit en överdrivetpositiv inställningi förhållandetill hans
verkligavärderingar.Mot bakgrundav den redani dagslägetbristfälliga
ñsketillsynen,och att riskenför upptäcktvid fiske utan att haerlagt
avgift är minimal, tordeett införandeav en fiskevårdsavgiftsannoliktge
upphovtill ett omfattande"free-rider" problem.
Utredarenpekarockså behovetav en avsevärtförbättradñsketillsyn
för att det föreslagnasystemetskall fungera,utanatt redovisakonkreta
förslagtill hur en sådantillsyn skall utformas.
Mot bakgrund a av de kontrollsvårighetersomen obligatorisk
frskevårdsavgiftmedföranserRRV att det villkor som regeringenställt
upp för att införa dennaavgift inte är uppfyllt.
Ett alternativsominte lcráverett lika omfattandestatligt engagemang
är
att försökautnyttjadenbetalningsviljasom olika sätt har kommit
fram. Det kansåledesfinnas skäl för att undersökahur ett frivilligt
avgiftssystemskullekunnautformas.
Besluti dettaärendehar fattatsav revisionsdirektören
BarbroLindby
Ragsteni närvaroav byrådirektöremaPer Högbergoch Mikael Bergman,
den sistnåmnde
föredragande.

la/Czech
BarbroLlndby Ragstl

pliirillcáli/
Mikael Bergman

I
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Intäkternagenomavgifterbor darfor redovisasöver en ny inkomsttitel i
statsbudgeten.Medel fors till Sjöfartsverketför täckande av verkets kostnadersamtde avtaladekostnadernavid TSV.
Efter samrådmedchefenför finansdepartementetföreslårjag vidare att
Sjöfartsverkettillåts disponeraen rörlig kredit av l2 milj. kr. i riksgälds
kontoret under en tvåårsperiodför de resursbehovsom uppkommeri ett
inledningsskedeav registreringen.Denrörliga krediten bör vara tillgänglig
redanunder budgetåret 1987/88.
Somjag redovisat torde avgifter för registreringen börja flyta
under första tertialet år 1988. Kostnaderna för
uppbyggnadenav registretkommerdärför inledningsvisoch underbudgetåret 1987/88i stor utsträckningatt finansieras med hjälp
av den rörliga
kredit Sjöfartsverket föreslås disponera. Först under kalenderåret 989
torde mer exakt kunskap föreligga om registreringens omfattning samt
intäkternaoch kostnaderna.
Länsstyrelsernaskostnaderför registreringenföreslår jag efter samråd
med chefenför civildepartementetbli täckta
genom ordinarie anslagöver
statsbudgeten.Länsstyrelsernaslöpandekostnadersedanregistretefter en
uppbyggnadsperiodär i drift får prövas årligen och redovisas till sjöfartsverket. Såväl kostnadernaför registeruppbyggnadsom de årliga löpande
resursbehovenskall finansierasgenom medelredovisade under den föreslagnainkomsttiteln på statsbudgeten.
Med den föreslagna ordningenblir det möjligt att fortlöpande för varje
budgetårbestämmavilka kostnadersom belastarregistreringen fritids
av
båtar. Pådetta sätt kan en korrekt uvpassadavgift tas ut
av ägarnatill de
registreradefritidsbåtarna.
3.3 Följdändringar

i annan lagstiftning

Den föreslagna nya lagen om fritidsbåtsregister medför följdändringar i
sjölagen l89l:35 s. l. lagen tl979z377 om registrering
av båtar för
yrkesmässigsjöfart m. m. samt lagenI986:37l om flyttning
av fartyg i
allmän hamn.
Följdändringarna behandlasi specialmotiveringen. se avsnitt 5.2. 5.3
och 5.4.

4 Upprättade

lagförslag

På grund av det anförda har inomjordbruksdepartementet upprättats förslagtill
lag om fritidsbåtsregistcr.
lag om ändring i sjölagenI89l : 35s, I.
lag om ändring i lagenl979:377 om registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart m. m.,
4. lag om ändring i lagenN86: 37I om flyttning av fartyg i allmänhamn.
Förslagenunder 2 och 3 har upprattzitsi samrådmed chefen förjustitiedepartementetoch förslagetunder 4 i samrådmed chefen för kommunikalionsdcparlementct.
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Pm" 936/73 Z

5.1 Förslaget till lag om fritidsbåtsregistcr
Den nya lagenbyggerpåTSV:s förslagtill en lagom registreringav båtar l
enlighet med TSV:s förslag skall såledesbåtar som drivs med segeleller
motor och vars skrov har en största längd av minst 5 meter registreras.
Enligt TSV:s förslag skall dessutombåtar som drivs med en motor vars
effekt överstiger l3 kilowatt registreras.En motsvarande bestämmelse
återfinns i den nya fritidsbåtsregisterlagen.Motoreffektcn har dock bestämts till minst l0 kilowatt. l enlighetmed TSV:s förslag skall registreringsplikten inträda då båtenförsta gångensjösätts.
En avgörandeskillnadi förhållandetill TSV:s förslagär att fritidsbåtsregistret inte skall omfatta båtar för yrkesmässigsjöfart. De flesta olikheter
mellan Iagförslagensammanhänger
meddetta förhållande.
Liksom hittills skall båtar som användsför yrkesmässigsjöfart registreras i det båtregister som förs enligt lagen1979:377 om registrering av
båtar för yrkesmässigsjöfart m. m. Båtar som inte är regislreringspliktiga
enligt den lagenskall, om övriga förutsättningarär uppfyllda, registrerasi
fritidsbåtsregistret. Genom
gränsdragningkommer i princip endast
fritidsbåtar att registreras-i det nya registret. Den nya lagen berör inte
skeppsregistreringen.Ett skeppsomanvändsför fritidsändamål skall således även i framtiden vara registrerati skeppsregistret.
För att undvika förväxling mellan de båda båtregistren har det nya
registret fått benämningen"fritidsbåtsregister". Namnet är naturligt med
tanke på att i stort sett endastfritidsbåtar skall ingåi registret.
Enligt TSV:s förslag skall registreringsplikteninte gälla båtar som till
hälften eller mer ägs av utländskafysiska personersom är bosatta utomlands eller av utländskajuridiska personer. l mitt förslag har lagens tillämpningsområdevad gäller ägarensnationalitet bestämts på ett annat
sätt.
Avsikten är att med registreringspliktnå de båtar som huvudsakligen
används inom svenskt territorialvatten. Enligt lagen skall denna målsättning uppnås genom att man låter registreringspliktenbero på var båten
vanligen förvaras. Enligt lagen skall samtliga svenska fritidsbåtar som
vanligen är förlagda i Sverige registrerasi fritidsbåtsregistret. Svenska
ägares hemvist saknarsåledesbetydelseför registreringsplikten. När det
gäller utländskabåtar gäller registreringspliktom båten vanligen förvaras i
Sverigeoch dess ägareär bosatt i Sverige.Med ägareavses härvid ägare
av en eller flera andelar i båten. Lagen omfattar både båtar som ligger i
hamnaroch båtar som förvaras lund.
l motsatstill TSV:s förslaginnehållerden nya lagenen bestämmelseom
rätt till registrering av båtar som i och for sig inte är registreringspliktiga.
Bestämmelsenhar utformats efter mönster av lagen om registrering av
båtar för yrkesmässigsjöfart m. m.
På förslag av lagrådet har jag låtit
7 och 22 §§ i det remitterade
lagförslagetutgå. Paragrafnumreringcn
l spccialmotiveringcnblir därför en
annan än i det remitteradeförslaget.
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l sambandmed att ing behandlat l 1.0 l IJ Iti I7 mh 19 §§ enligt
piopositiorietis parugrafnumreringoch neigaiigxlit-st.iiiinielsei na kommer
ing att
in på lagrådet: synpunkter hi/umipt-L/uuit-ni vttiaiitle heiors I
anslutning till l och BM. De andringai i det icniiiiciatle l7lldgCl som
datainspektionensoch lagrådetsytiizintlcn ltlhilllcll tinnigiii av motiveringen till nämndaparagrafer.
Utover andringar foranleddaav tlttltllltxptlxlltlllcnx Ukll lagrade-tssynpunkter har en smärreandringgjorts I i å enligt propositionens paragrafnumrering. Ändringen innebaratt begreppet"prupelleizixelelleki" kompletlcrats med uttrycket "eller motsvarande"
l ovrigt skiljer sig propositionenslagloislitg Iiåin det remitterade endast
genom att vissa språkligaoch redaktionella;indringiti har giorts.
Inledandebexláinnielser
l § Registrering av båtar enligt denna lag sker I det fritidsbåtsregister
.somavses i 2 § andra stycket sjölagentl89lr35 x. I Registret förs av
sjofartsverket och länsstyrelsernamed hjälp ;tv automatisk databehandling.
Paragrafensandra meninghar formulerats förslag av rlllllllllSflf/llbllfn
och lagrådet,
Med uttrycket båtar avses detsammasom i 2x forsta stycket andra
meningensjölagen189|:35 s. l.
Omfattningen av registreringspliktenangesI 5 Huvudprincipen är att
sådanabåtar som inte användsför yrkesmassigxitifztrt skall registreras i
fritidsbåtsregistret. Båtar som användsyrkesmassigtskall liksom hittills
registreras i det båtregistersom förs av siofartxregistret vid Stockholms
tingsrätt.
2 § Fritidsbåtsregistrethar till ändamålatt ge underlagfor
kontroll av ordningochsäkerhettill sjoss.
planering av trafiken med fritidsbåtar.
Registret får ävenanvändassom underlagfor
planering somavserturism friluftsliv och nitturvård.
utredningar rörandeskatter, tullar och indrivning.
3§ Polismyndighet tullmyndighet. iiksskatteverket. lansskattemynv
dighet lokal skattemyndighetoch kronofogdemyntlighcifår ha terminalålkomst till fritidsbåtsregistret.
Paragraferna.som behandlarfritidsbåtsregistretsandamåloch terminalålkomst till registret. har kommenterats| denallmannamotiveringen avsnitt
3.2.1.
På förslag av lagrådet och III/mnt/iuÅltulir/i littt 3 § andra stycket l det
remitterade förslagetformtilerats 0111
och llyttats till I § andra meningen.
Den andrade paragrafnunireringeninnehar att lä nintsvzirai 4§ i det
remitterade förslaget.
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4 § Vid tillämpningenav dennalag skall som ;igare av en hiit ansesaven Prop. l986/X7: lZl
den som inneharbåten grundav loivai med förbehåll om återtaganderåitt.
Bestämmelsernai dennalag im ;igaie av en hfii galler också den som
äger andeli en båt,
Första stycket motsvarar3 é lagenom registrering av båtar for yrkesmässigsjöfart m.m.
Enligt 7-9 och
§§ är en håtagareskyldig att gora anmälningartill
fritidsbåtsregistretrörande registrering overlâtelser. andra förändringari
registreradeuppgifter samtavregistrering.Av andra stycket i förevarande
paragrafframgår att även en ägareav en andel i en båt är skyldig att göra
sådana anmälningartill fritltlsbålsrcgislrcl. Av detta följer att samtliga
delägaretill en båt har ägarensskyldigheter gentemot fritidsbåtsregistret.
Genom att utnyttja möjlighetenenligt I9 § att låta en delägaresvara för
skyldigheterna
dock uppgiftslämnandetfullgöras på ett smidigaresätt.

Registreringoch anteckningrirfriri-iiri in. Ill.
5 § Varje svenskbåt som inteskallregistrerasenligt lagenl979z377 om
registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart m. m. och som vanligen är
förlagd i Sverigeskall registrerasi fritidsbåtsregistretom
båtendrivs medsegeleller motor och skrovet har en största längdav
minst fem meter eller
2. båten drivs med en motor Vitis propclleraxeleffekt eller motsvarande
överstigertio kilowatt eller med flera motorer vilkas sammanlagdaeffekt
överstigernämndatal.
Registreringsplikteninträderdå båtenforsta gångensjösättseller då den
därefter utrustasmedsegeleller motor.
Förstaoch andrastyckenagalleraven utländsk båt vars ägareär bosatti
Sverige.
l paragrafenangesomfattningen;iv rcgistrcringspliklcn samtden tidpunkt
då dennainträder.
Av den allmännamotiveringenframgåratt registreringenav fritidsbåtar
skall omfatta de båtar som amstanvändsinom svenskt territorialvatten.
För att från registreringspliktuteslutabåtar som baratillfälligt är förlagdai
Sverige angesi paragrafenatt hatenvanligenskall vara förlagd i Sverige.
Härmed avsesförvaring ax Iiatenantingeni en hamn eller
land. Registreringsplikt förutsättersiilctlcxen mera stadigvarandebaseringi Sverige.
Föräsvenskabåtar saknardet betydelseom ägarenär bosatt i landet. När
det.gäller utländskabåtardaieinotkravs för registreringsplikt att ägarenär
bosatt i Sverige. Av 4 § andra stycket följer att en utländsk båt blir
registreringspliktigså snutt en tlelagare oavsett andelensstorlek är
vbosatt i Sverige. Som iiaiiiiare utvecklats I den allmänna motiveringen.
avsnitt 3.2.3, har regeln lictrallaiitlc utlandska båtar tillkommit för att
samordnabestamntelset
ii.i iiiii fritidsbåtsregistreringmed reglernaom registrering av yrkesmässigt.iiix-.intlabåtar.
Enligt paragrafenskall endastbill-aisom drivs medsegeleller motor och
vars skrov har en StorslnLiiigtl ;iv minst F-itieteiregistreras. Även mindre
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motorbåtar som drivs med motor vars effekt överstiger It kilowatt skall
registreras
Uttrycket vars skrov har en största längdav" overensstammermed
sjölagensterminologi 2 §. Skrovets största längd brukar ibland I direkt
översättning från en engelsk term betecknassom "langd over allt". Vid
beräkningav skrovmått skall hänsyninte tas till bogsprötoch avvisare.
Även roderoch roderskaddaskall lämnasur räkningen.De torde for övrigt
inte höra till skrovet.
Med propelleraxeleffekt förstås effekten
propelleraxeln i en fullt
utrustad motor, Effekten lt kilowatt motsvararca l4 hästkrafter. Uttryc
ket "eller motsvarande" syftar på de fall då begreppetpropellcraxeleffekt
inte är tillämpligt.
Grundläggandeför registreringsplikt i fritidsbåtsregistretar att båten
inte skall registrerasenligt lagen 0979:377 om registreringav båtar for
yrkesmässigsjöfart m. m. Som närmareutvecklatsi denallmännamotiveringen bör fritidsbåtsregistret i möjligastemån endastomfattafritidsbåtar.
Det är mot denna bakgrund som nyss nämndalag föreslås ändrad vad
gäller registreringsplikt. Enligt förslaget, som motiveras i avsnitt 3.2.3.
skall båtregisterlagarnasamordnasbl. a. på så sätt att gränsenför registrering av yrkesmässigtanvändabåtar sänksfrån 6 till S meter.
l andra stycket anges nar registreringsplikt inträder. Enligt lagen om
registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart m.m. är det den faktiska
användningensom avgör när båten blir registreringspliktig.En sådan0rdning är mindre lämplig for fritidsbåtar. Såvälfrån deövervakandemyndigheternas som den enskilde båtägarenssynpunkt torde ett mer påtagligt
kriterium än användningenav båtenvara den förstasjösättningen.Ägaren
blir såledesskyldig att registrerabåten så snart den sjösätts
om övriga
förutsättningarfor registrering är uppfyllda. För registreringspliktensaknar det betydelseom båtenar klar för bruk eller inte.
Regleringeninnebaratt nya båtar som uppfyller samtligakrav för registrering blir registreringspliktiga vartefter de sjösätts. För båtar
som då
lagenbörjar galla redan ar eller varit sjösatta dvs. nuvarandebåtbestånd
- inträder registreringsplikt omedelbartvid ikraftträdandetden l januari
1988.Av punkt 2 l övergångsbestämmelserna
framgår dock att sådana
båtar inte behöver registrerasförrän senastden l april I988.
Registreringspliktkan endastupphöramedstöd av någon avregistre
av
ringsgrundernaI lO Detta medför bl.a. att en båt som en gång varit
sjösatt inte kan avregistreras omedelbartpå grund av byte till
svagare
motor eller till följd av att den inte alls ar utrustad med motor langre. l
sådanafall kan avregistreringsketidigast inomett
Den valda konstruktionen innebar vidare att registreringsplikteninte
upphör enbart beroende på att båten tas upp
land och inte langre
llll"illlti.
Det andra ledet i andra stycket ;ivsei sådanabåten stim ltnst efter
sjOvllllllllgcll utrustas pii .såsatt att de då blir registretingspliktigzil enlighet
med forsta stycket Detta galler bl.a. båtar under i meter som inte från
höfjålll at utrustademed motor över l0 kilowatt. Registreringskall i dessa
fall ske vid den tidpunkt då båten försesmedsådankompletterandentrtist-
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Bestämmelserom fartygs nationalitetfinns I sjölagcn.l-lnligt l § anses lttp
ett fartyg som svensktom del till meran halftenägsav svenskmedborgare
eller svenskjuridisk person Regeringeneller efter regeringensbemyndigande siofartsverket kan vidare medgeatt annat fartyg vars drift står
under avgörande svenskt inflytande och vars ägare har fast hemvist I
Sverige,skall ansessom svenskt

msn/sv; i2i

6 § Aven en annan svenskbåt än en sådansomavsesi 5 z får på begaran
av ägarenföras in i fritidsbåtsregistret,om det medhänsyntill båtenstyp
ochanvändningeller annarsfinns särskildaskälför att denregistreras
Paragrafen.som motsvarar 8 § i det remitteradeförslaget,behandlarmöjlighetentill frivillig registreringi fritidsbålsregistret.
Bestämmelsenhar motiverats i den allmänna motiveringen avsnitt
3.2.3.
Frivillig registrering har hittills kunnatske enligt 5 § lagenom registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart m. m. Avsikten är att frivillig registrering i framtidenendastskall kunnaskeenligtförevarandebestämmelse.
Lagrådet har framhållit att det inte av lagtexteneller motiven framgår
hur man skall se på situationendåflera ägeren båt gemensamt.Paragrafen
skall enligt lagrådetläsasi sambandmed förslagetsbestämmelseom avregistrering av en frivilligt registreradbåt. Lagrådet utgår från att det inte
skall krävas någonäganderättsutredningmedbehörighetshandlingar
m. m.
och ställer frågan vad som skall gällaom ägarnainte är eniga
Somlagrådetpåpekarskall det inte krävasnågonäganderättsutredningi
sambandmedregistreringi fritidsbåtsregistret.Länsstyrelsenhar alltså att
i princip godta en anmälan om registreringfrån den som uppger sig vara
ägare.Av paragrafenjämfördmed4 § andrastycketföljer att den som äger
en andel i en båt skall kunna påkallaregistrering. Avsikten är såledesatt
varjedelägaresom såönskar skall kunnabegäraregistrering.Registermyndighetenhar inte anledning att efterforskahuruvida delägarnaär överens
om åtgärden. Sammaförhållande bör gällai fråga om avregistreringav en
båt som registreratsenligt förevarandeparagraf.Registermyndighetenbehover inte heller då efterforska huruvidaenighetråder om att båten skall
avregistreras.En förutsättning måsteemellertid vara att den agaresom
begäravregistreringfinns antecknadsomägarei registret
Den ordningjag nu beskrivit är en följd av att samtligaagaretill en båt
enligt mitt forslagjamställs 4 § andra stycket. Enligt min meningtorde
man inte behövabefara att konstruktionenledertill olägenheter.Jaggrundar denna ståndpunkt på att frivillig registrering med stor sannolikhet
kommer att bli en relativt ovanlig företeelse.Utrymmet for frivillig regist
rering blir namligenbetydligt mindrei framtidenberoende registrerings
pliktcns omfattning. Mzin torde vidare kunna utgå från att de zillra flesta
båtagare;ii överens inhortles l frågor oni frivillig registrering;iv den szini
zigdabåten
7 g Den som ;iger eller forvarvai en båt, som inte ;ir inen skall vara
registrerad. skall skriftligen till en lansstyrclseanmäla båten for registrering inom en vecka från det att den förvärvades eller iegistreringspliki
inlräilrln
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Paragrafenmotsvarar9 § i det remitteradeförslaget.
Lagrådet anför att 9 och l0 §§i det remitteradeförslagetavhandlardels
Enligt lagregistreringsplikt,dels skyldighet att anmälaälgar-förändringar.
rådet bör dessaämnenskiljas genomatt 10§ andra stycket i det remitterade förslaget arbetas i 9 § remissförslaget.
Jagansluter mig till lagrådetsuppfattningoch föreslår att 7 § formuleras
i enlighet med lagrådetsförslag.
Enligt paragrafenkan anmälanför registreringskc till vilken länsstyrelse
som helst i landet.
Med uttrycket ägareskall enligt 4 § förstås även den som förvärvar en
andeli en båt. Motsvarandegäller enligt lagenom registrering av båtar för
yrkesmässigsjöfart m.m. För att förenkla registreringsförfarandetkan
enligt l9 § delägarnaange viss person som ansvarig i förhållande till
registermyndigheten.
Medantidsfristen rörandeyrkesmässigtanvändabåtar är en månadhari
förevarandebestämmelsetiden sattstill en vecka. En veckastidsfrist torde
vara tillräcklig generellt sett. För det nuvarandercgistreringspliktiga båtbeståndetinnebärparagrafenjämförd medpunkt 2 i övergångsbestämmelserna att ägarnatill dessabåtar skall göra rcgisteranmälansenast den l
april 1988.
8 § Den som förvärvar en registreradbåt och själv är skyldig att ha den
registreradskall inom en veckaskriftligen anmälaförvärvet till en länsstyrelse för anteckningi fritidsbåtsregistret. Vid förvärv genom arv, bodelning eller testamenteskall tiden räknasfrån arvskiftet eller bodelningen.
Om arvskifte eller bodelninginte behövsskall tiden räknas. vid testamente, från det detta kom att stå fast och i annat fall från det bouppteckning
efter den avlidne avslutadeseller dödsboanmälangjordes.
Övergår äganderättentill en registreradbåt annat sätt än genomarv,
bodelning eller testamente är även den förre ägaren skyldig att inom en
vecka från den nye ägarensförvärv göra anmälandärom till en länsstyrelse.
Paragrafenmotsvarar l0 § första stycket i det remitteradeförslaget.
Paragrafenbehandlarförvärv av registrerad båt. En motsvarandebestämmelseåterfinns i lagenom registreringav båtar för yrkesmässigsjöfart
m. m. Till skillnad mot vad som gäller beträffandeyrkesmässigtanvända
båtar är enligt paragrafenävenden förre ägarenskyldig att anmäladen nye
ägarensförvärv.
.
Av förevarandeparagrafjämfördmed4 § följer att samtligadelägarevid
samäganderättär skyldigaatt göra anmälantill fritidsbåtsregistret. För att
förenkla registreringsförfarandetkan i sådanafall enligt l9§ delägarna
angeviss personsom ansvarigi förhållandetill registermyndigheten.
Lagrådet har anfört att bestämmelsernai 10§ första stycket remissförslaget berör bl. a. successionsrattsligaförvärv, Vid förvärv genom arv
räknas successionenfrån arvlåtarensdöd. Egendomenblir emellertid underkastadsärskild förvaltning - dödsboförvaltning - till dessden genom
arvskifte fördelas bland arvingarna.Såväldödsfallet som fördelningen av
arvet ger såledestidpunkter av betydelseför förvärvet. Finns det bara en
arvinge bortfaller dock det senare ledet. eftersom något skifte då inte
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behövs.Motsvarande
kanuppkommavid förvärv pågrundav Prop. 1986/87:l2l
testamente.Efterlämnardenavlidne även en make kandessutomförvärv
genombodelningkommai fråga. Lagrådetpåpekaratt dessaför de successions-och familjerättsligaförvärven speciella förhållandenahar beaktats
vid motsvaranderegleringi 5l § bilregisterkungörclsen1972:599. Efter
huvudregeln- ocksådcn föreskriver anmälaninom en veckafrån förvärvet - sägsdär att. då äganderättenövergått genom arv. bodelningeller
testamente.tiden dock skall räknasfrån det arvskifte hölls eller bodelning
skedde;fordras arvskifte eller bodelning skall tiden räknas. vid testamente, från det detta blev ståndandeoch i annat fall från det bouppteckning efter arvlåtaren avslutades.Enligt lagrådet är det inte helt klan hur
anmälningstidernaskall räknas i motsvarandefall enligt det remitterade
förslaget. Endast huvudregelnär tillämplig och det enda undantagsom
görs tar sikte på den ågarväxling som det innebär när vid dödsfallet
egendomenövertas till förvaltning av den avlidnesdödsbo.Regleringenär
utformadpå sammasätt som enligt 6 § andra stycket lagen1979:377
om
registreringav båtarför yrkesmässigsjöfart m. m. Det får emellertid enligt
lagrådetantasatt förvärv av båtar genomarv, bodelningoch testamente
kommer att bli betydligt vanligare när fråga är om fritidsbåtar än när det
rör sig om båtar för vilka 1979års lag varit i första hand avsedd.Behovet
av en klargöranderegleringmåstedärför ansesstörre i fråga om fritidsbåtar. Enligt lagrådetkan bestämmelsenlämpligen utformas med förebild i
SI § bilregisterkungörelsen.
Jag ansluter mig till lagrådetsuppfattning och föreslår att paragrafen
formulerasi enlighet med lagrådetsförslag.
9 § Regeringenföreskriver vilka uppgifter i övrigt som ägaren till en
registreradbåt skall anmälaför anteckningi fritidsbåtsregistret.
Enligt
§ i det remitterade förslaget åläggs ägare av en båt att göra
anmälantill fritidsbåtsregistretom andraändradeförhållandenän äganderättsövergångeller avregistrering.
Lagrådet har konstaterat att förslaget inte anger vilka uppgifter
som
skall införasi fritidsbåtsregistretutan förutsätter att detta skall bestämmas
av regeringeni en förordning. Som en följd härav blir enligt lagrådet
innebördenav den föreslagna § att regeringenkommer att kunna besluta åliggandenför enskilda. Med hänsyntill 8 kap. 3 § regeringsformenbör
paragrafenenligt lagrådetdärför innehållaett uttryckligt bemyndigande.
Jag ansluter mig till vad lagrådet anfört och föreslår att paragrafen
utformasi enlighet med lagrådetsförslag.

Avregislrering
10 § En båt skall avregistrerasom den
förolyckats, huggitsupp eller förstörts.
inte längrevanligenär förlagd i Sverige eller
grund av överlåtelse
inte längreskall vara registreradi fritidsbåtsregislrct,
försvunnit eller övergettstill sjöss och sedaninte antraffats inom tre
månader,
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4. frånhäntsägarengenombrott och inte anträffatsinom två år dä er,
har registrerats enligt lagen l979:377 om registrering av båtar for
yrkesmässigsjöfart m.m.,
i annat fall an som sägs i l-5 sedan minst ett år inte skall vara
registreradenligt 5
ar registreradenligt 6 § och anmälsför avregistrering.
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P. gp, 19140/87;
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Avregistreringsgrundernai punkterna l -3 överensstämmerhuvudsakligen
med de som gäller enligt 7 § punkterna l 3 lagenom registreringav båtar
för yrkesmässigsjöfart m. m.
Avregistreringsgrundeni punkt 4 har tillkommit med bilregisterkungö
relsen1972:599 som förebild.
Avsikten medpunkt 5 är att förhindra dubbelregistrering.
Avregistreringsgrundernaenligt punkterna l-5 tar sikte
speciella
situationer. Bestämmelseni punkt 6 omfattar ändringari övrigt som medför att registreringspliktenskall upphöra. Hit hör de fall som har berörts i
anslutningtill 5 Som exempel kan nämnasatt en båt upphör att vara
registreringspliktigpå grund av byte till en svagaremotor eller till följd av
att motor inte alls används.Det är uppenbart att ett båtregisterinte kan
vara uppbyggtpå så sätt att sådanaförändringarfår omedelbarverkanvad
gäller registreringsplikt. För att registret skall vara så tillförlitligt som
möjligt måste viss tid förflyta innan avregistreringkan ske. Sammaregel
gäller då avregistreringskall skeenligt punkterna3 och 4. Avregistrerings.
grundernai punkterna 2 och 5 är dock av sådan karaktär att de kan
medföraomedelbaravregistreringutan att registretstillförlitlighet rubbas.
Enligt 6 § kan i vissa fall frivillig registrering ske i fritidsbåtsregistret.
Avregistreringsgrundeni punkt 7 tar sikte på sådanregistrering.
Somberörtsi denallmännamotiveringen kan en båt endastavregistreras
medstöd av avregistreringsgrundernai förevarandeparagraf.Denomständigheten att en registrerad båt under lång tid inte brukaseller förvaras
land är såledesinte någongiltig avregistreringsgrund.
ll § Om en båt skall avregistrerasenligt l0§ l-6 är ägarenskyldig att
utan dröjsmål till en länsstyrelseskriftligen anmäla båten för avregistrering.
Om en länsstyrelsefår kännedomom omständighetsomavsesi l0 § Ifår länsstyrelsensjälvmantavregistrera båten.
Enligt paragrafen skall anmälan om avregistrering ske skriftligen av
ägaren.En sådananmälanskall göras utan dröjsmål.
Registermyndighetenkan, även utan anmälan från ägaren,avregistrera
en båt enligt punkterna l -6. Möjligheten att avregistreratrots att anmälan
har gjorts har införts efter mönster av bilregisterkungörelsenl972: 599.

Regixreruvjglfl
12 § Regeringenfår meddelaföreskrifter om skyldighetatt betalaen årlig
registeravgift.
Avgiftsskyldig for en viss båt är ägaren av båten. Som ägare av en
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registreradbåt ansesden som är antecknadi fritidsbåtsregistrctsom ägare Prop. l986/87: l2l
när avgiften skall tas ut. Om flera ägare är antecknadeär de solidariskt
betalningsansvariga.
l paragrafen,som motsvarasav l4 §idet remitteradeförslaget.behand
lasden årliga registeravgift som skall finansieraregistreringen.Den som är
antecknad som ägare av en båt då avgiften skall tas ut är enligt andra
stycket skyldig att betala avgiften. Om flera ägareär antecknadeär de
solidariskt betalningsansvariga.Genomdenna konstruktion kan man enkelt och objektivt fastställa vem som skall betalaavgiften.
l första stycket bemyndigasregeringenatt fastställa avgiftens storlek
och att meddelanärmareföreskrifter om uppbördenav registeravgiften.
l Iagrådsremissenföreslogsatt det skulle vara förbjudet att bruka en båt
för vilken avgiften inte har betalats.Lagrådet harfunnit det stötandeatt en
så passliten förseelseskall kunna ledatill en så passallvarlig påföljd som
förbud att bruka båten och har därför föreslagit att förbudsbestämmelsen
utgår.
Jagvill inte motsatta mig Iagrådetsförslag och har därför i förevarande
paragrafinte tagit upp någon bestämmelseom brukandeförbudvid utebli
ven betalning.
13 § Om en båt frånhänts ägarengenom brott, är denneinte skyldig att
betalaregisteravgift.
Om en båt frånhäntsägarengenombrott och därefterinte kommertill rätta
kan den enligt l0 § punkt 4 inte avregistrerasförrän två år har förflutit.
Som anmärkts i anslutning till nämndastadgandehar bestämmelsentillkommit för att öka registretstillförlitlighet. Ägarentill den stulna båtenbör
emellertid inte under tvåårsperiodenvara skyldig att betalaregisteravgift.
För att befrias från avgift måste ägarenunderrättaen länsstyrelseom att
båtenfrånhänts honom genom brott. Till en sådananmälanbör bifogas
en
kopia av gjord polisanmälan.
l4§ Registeravgiften påförs genom automatisk databehandling på
grundval av uppgifter i fritidsbåtsregistret utanatt beslut meddelas.
15 § Den som har påförts registeravgift enligt l4 § får begärabeslut om
avgift.
Begäranskall ha kommit till en länsstyrelsesenast30dagarefter den
dag då avgiften senastskulle ha betalats.Har krav på avgiftentagits emot
först sedandennaskulle ha betalats.räknas dock tiden från mottagningsdagen.
Ett ADB-baseratregister erbjuder möjlighetenatt medmaskinellarutiner
snabbt och enkelt påföra avgiften. Något beslut i egentligmening fattas
inte. Den som påförts avgift skall dock ha möjlighet att frågan prövad
genom att han påkallar ett beslut som kan överklagas.Rutinen överensstämmerdelvis medvad som gäller vid påföring av vägtrañkskatt.
Den omständighetenatt ett beslut påkallaseller överklagasbefriar inte
enligt 2l § från skyldighet att betalaavgiften. Länsstyrelseneller domstol
kandock förordna annat.
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Paragrafeninnehåller en regelom verkställighet som behovs med hänsyn
till bestämmelseni 3 kap. l §utsökningsbalken.Åtgärdenatt påforaavgift
enligt l4§ skall alltså ses som en exekutionstitel på grund av vilken
verkställighetenligt utsökningsbalkenfår agarum.
Paragrafenmotsvarar 18§ i det remitterade förslaget.l den bestämmelsen föreslogsatt den betalningsskyldigevid försummelseatt erläggaregisteravgift inom föreskriven tid skall en betalningsanmaningmed en ny tid
angiven. Enligt lagrådet är det medhänsyntill det ringa beloppdet är fråga
om onödigt att lagbinda förfarandet då avgift inte betalats i tid. Man får
enligt lagrådet förutsätta att det utvecklas ändamålsenligarutiner som
beaktar både de enskildasoch de berörda myndigheternasintressen.Jag
ansluter mig till Iagrådetsuppfattningoch föreslår att paragrafenfår den
lydelse som lagrådetföreslår.

Ansvars- och överklagandøbestämnze/xer
m. m.
l7 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 7 § döms till
böter.
Straffbestämmelsen.som motsvarar l9 § i det remitteradeförslaget,avser
den som underlåteratt anmälaen båt för registrering.
Som jag tidigare angett i anslutning till l2 § och Iagrådelx yttrande i
anslutningtill den paragrafenskall det inte vara förbjudet att bruka en båt
för vilken avgift inte erlagts. Därmed utgår motsvarandestraffbestämmelse i det remitteradeförslaget.
i det remitteraLagrådet har vidare beträffandeansvarsbestämmelserna
de förslaget påtalat att dessamedfördubbla påföljderför underlåtenhetatt
fullgöra rcgistreringsplikten: dels blir denna underlåtenhet i och för sig
straffbelagd. dels medför den ett särskilt straffsanktionerat förbud att
bruka båten. Enligt lagrådetsmening går dessa förslag för långt och en
effektiv ordning bör kunna åstadkommasmed mindre ingripandemedel.
Lagrådet anser att den mest verksammapåföljden torde vara förbudet att
bruka båten. särskilt om detta i enlighet med förslaget riktar sig inte bara
mot ägarensjälv utan även mot annanbrukare. Lagrådet finner att denna
påföljd kan godtas men att den också bör vara tillräcklig. Enligt lagrådet
föreligger det knappastnågotbärandemotiv att därutöver somen särskild
förseelse straffbeläggaunderlåtenhetenatt registrera. Det endaskäl som
syneskunna anförastorde varaatt man utan en sådanregel blir tvungenatt
i händelse av ägarensbestridandevisa att han har brukat båten. Enligt
lagrådet kandetta i praktikenknappastinnebäranågonstörre nackdel.Om
erfarenheternaefter någon tid skulle visa att det föreligger ett praktiskt
behov av att skärpa påfoljdsreglerna,eller om registret längre fram skulle
gesen vidare funktion kan fråganenligt lagrådet tas upp till ny prövning.
Lagrådet föreslår såledesatt endast brukande av oregistrerad båt skall
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vara straffsanktionerat.Det bör samtidigt enligt lagrådetangesi motiven Prop. 1986/87:lll
vad somavsesmedatt bruka en båt.
Den främstaanledningentill att jag i det remitterade förslagetvalde
ett
systemsom straffbeläggersåvälunderlåtenhetatt registrerasom brukande
av en Oregistreradbåt var att därmedge lagenen effektiv och lättillämpad
sanktionsordning.Jag är emellertid beredd att hålla med lagrådet
om att
det i vart fall för närvarandekan vara tillräckligt att straffbeläggaantingen
underlåtenhetenatt registrera en båt eller brukandet
av en Oregistrerad
båt. Jagdelar emellertid inte lagrådels uppfattning att ett påföljdssystem
medstraff för olovligt brukandebör väljas. En sådanordning är visserligen, som lagrådetpåpekar, verksam så till vida att den inte bara riktar sig
mot ägarensjälv utan även mot annan brukare. Enligt min meningär det
dock från bl.a. kontrollsynpunkt lämpligare att i stället endast strañbelägga underlåtenhetatt fullgöra registreringsplikt. Med detta alternativ
behöver det inte råda någon tvekan om vid vilken tidpunkt straffansvar
kan inträda. Detta framgår nämligen av vad som i 5 § sägs
om registre
ringspliktensinträde.
Mitt förslag innebärsåledesatt 20 § i det remitteradeförslagetangående
straff
brukandeav en oregistreradbåt utgår.
18 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 8 § och
§
första stycketdömstill böter, högstettusen kr.
Är såvälförutvarande
som ny ägareskyldig att göra anmälanenligt 8 §
första och andrastyckenaoch lämnar en av dem föreskrivna uppgifter,
är
dock denandrefri från ansvar.
Straffbestämmelsenavser anmälanom äganderättsövergångoch
anmälan
om avregistrering.
Andrastycket har en direkt motsvarigheti 90 § andrastycket bilregisterkungörelsenl972z399.
19 § l fråga om båt som ägsav bolag, förening eller
annat samfundeller
stiftelseeller annansådaninrättning eller
av flera personermed samäganderätt kan en länsstyrelse begäran
av samfundet, inrättningen eller
samtligadelägarei fñtidsbåtsregistret godta viss
person som bärare av
ägaresskyldigheter och ansvar enligt denna lag. Vad
som i lagen sägs
rörandeskyldigheteroch ansvarför ägareav båt gäller därefter denne.
Bestämmelsen,sommotsvarar23 § i det remitteradeförslaget, har införts
efter mönster av vägtrañklagstiftningen. Motsvarande regel återfinns
i
vägtrafikkungörelsen0972:603, fordonskungörelsen 0972:595, bilavgaskungörelsenl972:596 och bilregisterkungörelsen0972:599. l förhål
landetill vägtraliklagstiftningenhar det tillägget gjorts,
att också vid samäganderättviss personkan utses som ansvarigför ägaresskyldighet enligt
lagen.
Enligt lagrådet torde bestämmelsernavisserligeni de flesta fall ledatill
en ändamålsenligordning, men det finns en risk för att reglerna kan
missbrukasoch leda till otillfredsställande resultat i enskilda fall,
t.ex.
beträffande det straffrättsliga ansvaret. Man kan också enligt lagrådet
fråga sig om verkligenbetalningsansvaretför registeravgiften
bör läggas
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en särskild person. Lagrådet anserdet hast att inte regleradessafrågor I Prop. 1986/87:12
lagen.
Med tanke på att hestantmelsernai lagenom ägareav en båt även galler
den som ager andel I en båt bor förevarandeparagrafbli betydelsefullför
7 och 8 §§
att förenkla regtstreringsforfarandet.Jaghar i anslutningtill
framhållit just denna omständighet, l motsats till lagrådet anser jag att
bestämmelsenbor kvarstå. På lagrådetsinrådan har jag dock i lagtexten
inlort ett krav på att länsstyrelsenskäll godtaden personsom anvisassom
bärare av agarens skyldigheter och ansvar Med den kompletteringen
behover enligt min mening inte några särskilda olägenhetermed regeln
befaras.
20 § Regeringeneller efter regeringensbemyndigandeSjöfartsverketfår i
det särskilda fallet eller genom föreskrift medgeundantagfrån bestämmelsernaom registreringsplikt och avgiftsskyldigheti dennalag.
Enligt paragrafen ges regeringen eller efter regeringensbemyndigande
sjofartsverket rätt att meddelaundantagfrån lagensbestämmelser.Undantag kan medgesantingeni det särskildafallet eller genomnormgivning. Vid
tillämpning av bestämmelsenskall fritidsbåtsregistretsändamål och användningsområdenbeaktas. Undantagfrån registrcringsskyldighetskulle
ex. kunna medgesdå det medhänsyntill båttyp och användningsområde
framstårsom olämpligt eller onödigtmed registreringsskyldighet.Avsikten
ar att bestämmelsenendastskall tillämpasi undantagsfall.
21 § En registermyndighetsbeslut i det särskildafallet får överklagashos
kammarrätten genom besvär. Föreskrift om överklagandeav Sjöfartsverkets beslut med stöd av bemyndigandeenligt 20 § meddelasav regeringen.
Påkallasbeslut av en länsstyrelseenligt l5 § eller överklagasett sådant
beslut till domstol. befriar detta inte den avgiftsskyldigefrån att i behörig
ordning betala avgift som påförts honom eller fastställts genom beslutet.
Dettagäller inte om annat förordnas av länsstyrelseneller domstolen.
Enligt paragrafenöverklagas beslut i särskildafall av en länsstyrelseoch
sjöfansverket till kammarrätt. Rätten att överklaga beslut med stöd av
bemyndigandereglerasi den förordning som innehållerbemyndigandet.
Av andrastycket framgår att skyldighet att betalaregisteravgift kvarstår
trots att beslut enligt l5 §påkallats eller besväranförts över sådantbeslut.
Länsstyrelseneller domstol kan dock förordna att avgiftsskyldighetentills
vidare skall gälla.

Oitergångsbestátntzrtelser
Dennalag träder i kraft den ljanuari 1988.
Registreringsplikt inträder vid lagensikraftträdandefor en båt somdå
ar sjösatteller som tidigare har varit sjösatt. l stället för den i 7 § angivna
tidsfristen skall galla att anmälan for registrering skall ske senast den
l april l988.
En båt som vid ikraftträdandet ar inford i det båtregister som fors
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enligt lagen 1979:377 om registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart
m.m. och som skall vara registreradi fritidsbåtsrcgistrel, skall genom
sjofartsverketsförsorg utan dröjsmålöverföras till detta register.
4. En båt som har upptagitsi skeppsregistretenligt punkt 5 övergångs
bestämmelsernatill lagenl973: l064 om ändring i sjölagenl89l:35
s. l
skall införas i fritidsbåtsregistret.Avförs båten ur skcppsregistretenligt
dennaföreskrift skall den införas i fritidsbåtsregistrct. om den skall
vara
registreradenligt dennalag.
Enligt 5 § andrastycket i den nya lageninträder registreringspliktdå båt
en
första gången sjösätts. Punkt 2 i övergångsbestämmelserna
tar sikte på
sådanabåtar som redan är eller varit sjösatta vid ikraftträdandet. Till
dennagrupp hör alla de båtar som tidigare varit sjösatta
mensom förvaras
land vid ikraftträdandet.
Lagrådet har beträffandepunkt 2 påpekatatt bestämmelsenleder till
att
aven båtar som har tagitsur bruk kommeratt omfattas av registreringsplikten. Detta kan i en del fall föranledaonödigt krångel och berättigadirritation hos enskilda båtägare.Medhänsyntill registretssyfte enligt 2 §
synes
det också enligt lagrådetvara fel att registreraandra båtar än sådana
som
faktiskt används.Lagrådetförordardärför den ändringenatt registreringsplikten beträffande en båt som inte är men tidigare varit sjösatt inträder
först en vecka efter sjösättningen.
Enligt min mening är det, för att syftet med registret skall uppnås,
väsentligt att det nuvarandebåtbeståndetså snart
som möjligt efter lagens
ikraftträdande blir registrerat i fritidsbåtsregistret. Vid den tidpunkt då
lagenträder i kraft är de flesta båtar upplagdapå land för vinterförvaring.
Även om registreringsplikteni princip bör inträdadå lagenträder
i kraft för
båtar som då redan är sjösattaeller som varit sjösatta är det enligt min
uppfattning tillräckligt om det befintliga båtbeståndethinner registreras
före sjösättningen våren 1988.De föreslagnaövergångsbestämmelserna
ger därför en tidsfrist till den l april l988 för registrering av dessa båtar.
Dennaövergångstid bör också underlättaregistermyndigheternasarbete.
Reglernakommer visserligenatt innebära att registreringsskyldighet inträder också för ett begränsatantal båtar där det kan råda oklarhet
om de
kommer att användasigen. Ägarnatill dessabåtar kan självfallet uppleva
registreringsskyldighetensom onödig. De förhållandevis måttliga olägenheternaför vissa båtägareuppvägsdock enligt min mening fördelarna
av
med en regel som underlättar registreringenav det nuvarande båtbestånv
det, Till skillnad från lagrådetanserjag såledesatt Övergångsbestämmelsen i punkt 2 bör utformasi enlighetmeddet remitteradeförslaget.
Genom den nya lagen införs ett registreringssystem
som innebar att
endast båtar som är registreringspliktigaenligt lagen
om registrering av
båtar för yrkesmässigsjöfart m.m. skall registreras i det båtregister
som
förs av sjöfartsregistret vid Stockholmstingsrätt. Möjligheten
att frivilligt
registrerabåtar i båtregistretupphör. Punkt 3 i övergångsbestammelserna
avser sådanabåtar som skall registrerasenligt den nya lagen och som
redan är registrerade i sjöfartsregistret begäran båtåigarna.För
av
att
underlätta övergången till den nya registreringsordningcnföreskrivs
att
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Sjöfartsverketskall ombesörjaöverföringcntill fritidsbåtsregistret. Ägarna
av de aktuella båtarna behöver såledesinte anmäla båtarna till det nya
registret.
Punkt 4 i övergångsbestämmelscrna
avser de fritidsbåtar som är intecknade enligt äldre bestämmelser.Dessabåtar skall enligt nämnda övergångsbestämmelser
till ändringeni sjolagcn vara registreradei skeppsre
gistret så längede besvärasav intcekning.
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5.2 Förslaget till ändring i sjölagen 0891:35 s. I
Ändringen i 2 § sjölagenär av redaktionelltslagföranledd av att ett särskilt
fritidsbåtsregisterinförs. Jagvill påpekaatt det nuvarandebemyndigandet
i 8§ andra stycket för regeringenatt meddela föreskrifter om fartygs
identifiering och märkningockså kommeratt gälla båtar som registreratsi
det nya fritidsbåtsregistret.
5.3 Förslaget till ändring i lagen 1979:377
av båtar för yrkesmässig sjöfart m. m.

om registrering

Ändringen innebäratt 5 § upphävssamtatt lydelsenändrasav I
7-9 §§
till lagen.
samt fjärde stycket av övergångsbestämmelserna
Ändringen av l §är av redaktionellkaraktär.
Enligt 4 § i dess nuvarandelydelse skall yrkesmässigt använda båtar
vars största längd överstiger 6 meter registreras. 1 fråga om båtar som
användstill fiske eller annanfångstgäller registreringsplikt endastsådana
båtar som användsi saltsjön. Ändringeninnebärdels att båtar vars största
längdöverstiger 5 meteri fortsättningenskall registrerasoch dels att också
båtar som användstill fiske eller annanfångst i insjövatten skall registreras.
Enligt 5 § har undervissaförutsättningarfrivillig registrering kunnatske
i båtregistret. Som anförts i anslutningtill 6 § lagen om fritidsbåtsregister
skall frivillig registreringi framtiden ske endasti fritidsbåtsregistret under
sammaförutsättningar.somhittills.
På förslag av lagrådet har vissaredaktionellaändringar gjorts i 7 8 §
andra stycket och 9 Ändringarna ar främst föranledda av att 5 § upphävs
Ändringen i 8§ tredje stycket ar föranledd
av prop. 1980/8138 om
ändring i brottsbalken, m. m. bötesstraffen. l propositionen s. 16 uttalas
att maximum för penningböterinom specialstraffrätten regelmässigtbör
justeras till att omfatta högst 1000 kronors böter samt att frågan bör
beaktasi sambandmed att ändringargörs i de aktuella författningarna av
andra skäl.
Fjärde stycket i overgångsbestzimmclserna
har sin motsvarighet i punkt
4 övergångsbestämmelserna
till lagenom fritidsbåtsregister. Bestämmelsen avser såledesde båtar som ar intecknadeenligt äldre bestämmelser.
Med hänsyntill att frivillig registreringinte längre skall kunna ske i registret för yrkesmässigtanvända båtar har overgångsbestämmelsenändrats.
Om en tidigare intecknadhål ;ivfors ur skeppsrcgistrctskall enligt den nya
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lydelsen frivillig registreringinte kunna ske i registret för yrkesmässigt Prop.
användabåtar.
Ändringarnai förevarandelaginnebar
som nämntsen viss utvidgning av
registreringsplikten.En båt som på grund av ändringarnaskall registreras
och somanvändsyrkesmässigtvid lagensikraftträdandeden l januari 1988
skall till följd av regelni 6 § första stycket sammalag anmälasfor registrering senastden l februari 1988.En båt som blir registrcringspliktig dvs.
användsyrkesmässigt- efter ikraftträdandetskall enligt 6 § första stycket
anmälasfor registreringinom en månadfrån det båten blev registreringspliktig.
l anslutningtill 8 § lagenom fritidsbåtsregisterharjag anfört att paragrafen förslag av lagrådet har utformatsmedförebild i 51 § bilregisterkungörelsen1972:599. Enligt min meningfinns det inte anledning att, som
lagrådet ifrågasatt. göra motsvarandeändring i 6 § andra stycket lagen
1979:377 om registreringav båtarför yrkesmässigsjöfart,
5.4 Förslaget till ändring i lagen 1986:371
fartyg i allmän hamn
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om flyttning av

Vid tillämpning av lagenom flyttning av fartyg i allmänhamnskall den som
är antecknadi skeppsregistretresp.nuvarandebåtregisteransessom ägare
av fartyget. Ändringen innebär att bestämmelsen6 § kompletteras med
en hänvisning även till fritidsbåtsregistret. Vid tillämpning av lagen om
flyttning av fartyg i allmän hamnskall såledesäven den som är antecknadi
fritidsbåtsregistretansessom ägare.

6 Hemställan
Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställerjag att regeringen
föreslårriksdagenatt anta förslagentill
lag om fritidsbåtsregister.
lag om ändringi sjölagen1891:35 s. l,
lag om ändringi lagen1979:377 om registrering av båtar för yrkesmässigsjöfart m. m.,
lag om ändringi lagen1986:371 om flyttning av fartyg i allmän hamn.

7 Beslut
Regeringenanslutersig till föredragandensövervägandenoch beslutar att
genompropositionföreslåriksdagenatt anta de förslag som föredraganden
har lagt fram.
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Prop. 1986/87:l2l

Förslag till
Lag om registrering av båtar
Härigenomföreskrivs följande
l § Dennalaggaller registreringav båtar i det båtregistersomavsesi 2 §
sjölagenI89l:35 s. I.
Lagengäller dock inte båtar som till hälften eller mer ägsav utländska
fysiska personersom är bosatta utomlands eller av utländskajuridiska
personereller som tillhör staten och är avseddauteslutandeför statsända
mål och inte for affarsdrift.
2 § Båtregistretskall användasför statistikändamåloch för identifiering
och kontroll av båtar. Registretskall föras genomautomatiskdatabehandling av myndighetsom regeringenbestämmer.
3 § Bestämmelsernai dennalag om en ägareav en båt gäller i fråga om
en båt som innehas grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt innehavaren.
4 § 1 båtregistretskall införas varje sjösatt båt
vars skrov har en största längd av minst fem meter och drivs med
segeleller motor. eller
som drivs meden motor vars effekt överstiger 13kilowatt.
5 § En ägareav en båt skall skriftligen anmälabåtenför registreringinom
en vecka från det att den blev registreringspliktig.
6 § l sambandmed registreringenskall båten tilldelas en regisurbeteckning.
7 § En båt avregistrerasefter skriftlig anmälanav ägaren
om båtenforolyckats. huggitsupp eller förstörts.
om båten grund av ändradeäganderättsförhållandeninte längrear
registreringspliktig,
om båtenförsvunnit eller övergivits till sjössoch sedaninte hörts av
under tre månader.
4. om båten grund av ombyggnadinte längre är registreringspliktig
enligt dennalag,
om båtenfrånhantsagarengenombrott och inte anträffatsinom två
därefter,
6. om båten I annat fall an som sägs i I-S sedanminst ett år inte är
registreringspliktig.
Får registreringsmyndighctenkännedom om omständighetsom avsesi
första stycket I -5 får myndighetensjälvmant avregistrerabåten.
8 § For en registreradbåt utgår en registcrhållningsavgift.Avgiften utgår
for helt kalenderår.
9 § Skyldig att betalaregistcrhållningsavgiftenar den somär antccknadi
båtregistret som agaretill båten vid ingångenav den månadunder vilken
avgiften skall pitlttras. Har en båt flera ägareär de solidariskt betalningsansvariga.
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10 § Registerhållningsavgiftenpåfors av registreringsmyndighetcngenom automatiskdatabehandlingutan att särskilt beslutmeddelas.

SOU 1996: 170

Prop. 1986/87:l2l

ll § Anser någon att registerhållningsavgiftoriktigt har påföns honom
får han inom 30dagarefter den dag då kravet på avgiften mottogs påkalla
beslut om fastställelseav avgiften hosregistreringsmyndigheten.
Påkallasett sådantbeslut befriar detta inte den betalningsskyldigefrån
att inom föreskriven tid betalaavgiften.
Registreringsmyndighetenfår besluta om fastställelseav registerhållningsavgiftenutanatt någotbeslut har påkallats, om det föreligger särskilda skäl.
12 § Betalasinte registerhållningsavgifteninom föreskriventid skall den
betalningsskyldigeåläggas att inom viss tid betala avgiften. Följs inte
åläggandetskallavgiftenindrivas. Regeringenfår föreskriva om avgiftshöjningi sambandmed indrivningen.
13 § För registerhållningsavgiftengäller vad som sägsi uppbördslagen
0953:272 om indrivning. avkortning och avskrivning av skatt.
14 § Regeringeneller den myndighetsom regeringenbestämmermedde
lar ytterligare föreskrifter i de avseendesom angesi dennalag och föreskrifter om undantagfrån lagen.Detsammagäller föreskrifter om uppgifter
som behövs för tillämpningen av lagen och om skyldighet att anmäla
ändringav sådanauppgifter.
Regeringenfastställer registerhållningsavgiftenoch meddelarföreskrifter om besväröver beslutenligt dennalag.
Regeringeneller denmyndighetsomregeringenbestämmerfår i enskilda
fall medgeundantagfrån lagen.
15 § Den som underlåter att fullgöra sin skyldighet enligt 5 § döms till
böter. högstettusenkronor.
Den som utan lov brukar en annans båt och båten därigenom blir
registreringspliktigdöms i ägarensställeenligt första stycket.
Dennalag träder kraft den l mars 1986.
Genomlagenupphävslagentl979z377 om registrering av båtar för
yrkesmässigsjöfart m. m.
Utan hinder av ikraftträdandet skall en båt som inte är registrerings
pliktig enligt lagen 1979:377 om registrering av båtar för yrkesmässig
sjöfart m.m.. registrerasenligt denna lag om anmälandärom görs efter
utgångenav augustimånad l985.
l fråga om sådanabåtar skall bestämmelsernai dennalag. utom såvitt
avser 5 8-13 §§och I5 tillämpas från dennatidpunkt..
4. Båtar som vid ikraftträdandet är införda i det båtregistersom förs av
sjöfartsregistrctoch som är registreringspliktigaenligt 4 skall genom
registreringsmyndighetensförsorg föras
i det båtregister som sägs i
dennalag.
Avförs båt som har upptagits i skeppsrcgistretenligt punkt 5 overgålngsbeståimmclsernu
till lagenl973: lO64 om ändringi sjölagenl89l : F.
s. skall den föras in i håtrcgistret om den är registreringspliktigenligt
dennalag.
. Regeringenmeddelarde ytterligare Övergångsbestämmelser
som hchovs
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gårdet U.
Dennyagymnasieskolanhur
.
i svenskforskningsSamverkansmönster
.
finansiering.U.
Fritid i förändring.
.
Omkön ochfördelningav fritidsresurser.C.
vad EU:sinternaspelreglerinför
Vembestämmer
.
1996.UD.
regeringskonferensen
Politikområden
underlupp. Frågorom EU:s första
.
1996.UD.
pelareinför regeringskonferensen
Ett år medEU. Svenskastatstjänstemäns
.
erfarenheter
av arbeteti EU. UD.
Av vitalt intresse.EU:sutrikes-och
.
UD.
säkerhetspolitik
inför regeringskonferensen.
Batterierna- en laddadfråga.M.
.
Omjärnvägenstrafikledningm.m. K.
.
Forskningför var vardag.C.
för
.EU-mopeden.Ålders-ochbehörighetskrav
tvá- ochtrehjuligamotorfordon.K.
Kommuneroch landstingmedbetalningssvârighetcr.Fi.
Jo.
.Offentlig djurskyddstillsyn.
befogenheter
Budgetlag- regeringens
ñnansmaktens
område.Fi.
Unionför bådeöst ochväst.Politiska,rättsliga
.
aspekterav EU:s sjätte
ochekonomiska
utvidgning.UD.
.Förankringochrättigheter.Om folkomröstningar,
och mänskliga
utträdesrätt,medborgarskap
rättigheteri EU. UD.
Bättretrafik medväginformatik.K.
.
.Totalförsvarspliktigam95.Förslagomjobb/studier
dagpenning,
efter muck, bostadsbidrag,
försäkringar.Fö.
Sverige,EU och framtiden.EU 96-kommitténs
1996.
bedömningarinför regeringskonferensen
UD.
rollfördelninginomtekniskforskning.
20.Samordnad
U
Reform
och
och förändring.Organisation
2
.
verksamhet
vid universitetochhögskolorefter
U.
1993årsuniversitets-ochhögskolereform.
22.Inflytande riktigt - Om eleversrätt till
inflytande,delaktighetoch ansvar.U.
23.Kartläggningoch analysav denoffentligasektorns
upphandlingav varor ochtjänstermed
miljöpåverkan.N.
24. FrånMaastrichttill Turin. Bakgrundoch övriga
EU-ländersförslagochdebattinför
1996.UD.
regeringskonferensen
till multimedia25. Frånmassmedia
att digitaliserasvensktelevision.Ku.

26 Ny kursi trafikpolitiken+ Bilagor.K.
.
27.En strategiför kunskapslyftochlivslångtlärande.
U.
i Norden
landskapet
28.Det forskningspolitiska
1990-talet.U.
29.ForskningochPengar.U.
30.Borgenärsbrotten
- en översynav ll kap.
brottsbalken.Fi.
- Attityderoch lagstiftningi samverkan
.
+ bilagedel.C.
.Mössoch människor.Exempelpåbra
lT-användningblandbarnoch ungdomar.SB.
myndighetsroll
Banverkets
m.m. K.
.
.Aktiv arbetsmarknadspolitik
+ expertbilaga.A.
Kriminalunderråttelseregister
.
DNA-register.Ju.
.Högskolai Malmö. U.
Sverigesmedverkani FN:s familjeár.S.
.
Nationalstadsparker.
M.
.
1995.
.Rapportfrån klimatdelegationen
Klimatrelateradforskning.M.
Ju.
Elektroniskdokumenthantering.
.
Fö.
Statensmaritimaverksamhet.
.
.Demokratiochöppenhet.Om folkvaldaparlament
ochoffentligheti EU. UD.
.Jämställdheten
i EU. Spelregleroch
verklighetsbilder.UD.
44. Översynav skatteflyktslagen.
Fi.
Reformeratförhandsbesked.
Ju.
i expropriationslagen.
45. Presumtionsregeln
46. Enskildavägar.K.
betydelserför
Studiecirklars
47. Cirkelsamhället.
U.
individoch lokalsamhälle.
Homesin an Urbanizing
48. ShapingSustainable
World. SwedishNationalReportfor l-labitatII. N.
.Reglerför handelmedel. N.
.Förbudmot vapen allmänplatsm.m. Ju.
dragi enny arbetslöshetsförsäk.Grundläggande
ring - alternativochförslag.A.
i detaljplan.M.
Preciseringav handelsändamâlet
.
Kalkningav sjöaroch vattendragM.
.
S.
.Kooperativamöjligheteri storstadsomráden.
.Sverige,framtidenochmångfalden.A.
A.
Påväg mot egenföretagande.
.
.Vägar in i Sverige.A.
56.Hälften vorenog - om kvinnoroch män
A.
90-taletsarbetsmarknad.
för svenskari EU-tjänst.Fi.
57 Pensionssamordning
.
58 Finansieringen
av detcivila försvaret.Fö.
.
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59.Europapolitikens
kunskapsgrimd.
86.Utveckladsamordninginomdetcivila försvaret
En principdiskussion
utifrån
och fredsräddningstjänsten.
Kartläggning,
EU 96-kommitténs
erfarenheter.UD.
överväganden
ochförslag.Fö.
60.Miljö ochjordbruk. OmEU:smiljöregleroch
87.Tredimensionell
fastighetsindelning.
Ju.
utvidgningens
effekter dengemensamma
88.Kameraövervakning.
Ju.
jordbrukspolitiken.UD.
89.Samverkan
mellanhögskolanochde småoch
61.0lika länder- olika takt. Omflexibelintegration
medelstora
företagen.N.
ochförhållandetmellanstoraochsmåstateri EU.
90.Sammanhållet
studiestöd.U.
UD.
91.Denprivatavårdensomfattningochframtida
62.EU, konsumenterna
och maten
ersättningsforrnerEn
översynav de nationella
ochverklighet.Jo.
- Förväntningar
S.
taxomaför läkareochsjukgymnaster.
63.Medicinskaundersökningar
i arbetslivet.A.
92.lT i miljöarbetet.M.
64.Försäkringskassan
Sverige- Översynav
93.Ny yrkestrafiklagstiftning.
K.
socialförsäkringens
admirtistration.
S.
94.Nationellteleadresskatalog.
K.
65.Administrationen
av EU:sjordbrukspolitik
95.Botniabanan.
K.
i Sverige.Jo.
96.Strukturförändring
ochbesparing.
66.Utvärderatpersonval.Ju.
En uppföljningav genomfördaförändringar
67.Medborgerliginsyni kommunalaentreprenader.
inomförsvarsmaktens
ledningsorganisation.
Fö.
Fi.
97.Effektivareförsvarsfastigheter
68.Någrafolkbokföringsfrågor.Fi.
Utvärderingav en reform. Fö.
69.Kompetens
ochkapital + bilaga.N.
98.Vem styr försvaret Utvärderingav
70.Samverkan
mellanhögskolanochnäringslivet.N.
effekternaav LEMO-reformen.Fö.
71.Lokaldemokratiochdelaktigheti Sverigesstäder
99.Avvecklingmedirtläming.Erfarenheterfrån
ochlandsbygd.In.
LEMO-reformens
avvecklingav personal.Fö.
72.Rättspsykiatriskt
forskningsregister.
S.
100.Ett nytt systemför skattebetalningar.
Del A.
73.Svenskkämteknisktillsynsverksarrthet.
Ett nytt systemför skattebetalningar.
Del B.
Volym 1 - En granskning.M.
Författningsförslag,
författningskommentarer
73.SwedishNuclearRegulatoryActivities.
ochbilagor.Fi.
Volumel - An Assessment.
M.
10 .Kämavfall- teknikochplatsval.KASAMs
74.Svenskkämteknisktillsynsverksamhet.
yttrandeöver SKBsFUB-Program95. M.
Volym 2 - Faktaredogörelser.
M.
102.TUFF - Teckenspråksutbildning
för föräldrar. U.
74.SwedishNuclearRegulatoryActivities.
103.Miljöbalken.En skärptochsamordnad
Volume2 - Descriptions.M.
miljölagstiftningför en hållbarutveckling.
75.Värdeni folkhögskolevärlden.
U.
Del l och2. M.
76.EU:sregeringskonferens
procedurer,
a
ktörer,
104.Konsumentskydd
påelmarknaden.
C.
formalia.Sammanfattning
av ett seminariumi
105.Att främjadonationertill universitet
april 1996.UD.
ochhögskolor.U.
77.Utländskaförsäkringsgivare
medverksamhet
i
106.EU ochSverige- frånKirunatill Malmö.
Sverige.Fi.
Sammanfattning
av fyra regionalamöten
78.Elberedskapen.
Organisation,ansvarsfördelning
1995-96.UD.
och finansiering.N.
107.Unionutangränser- konsekvenser,
möjligheter,
79.Översynav revisionsreglema.
Fi.
problem.Sammanfattning
av ett seminariumi
80.Viktigt meddelande.
november1995.UD.
RadioochTV i Kris ochKrig. Ku.
l08.Konsumentema
ochmiljön. C.
81.Skyddför sparande
i sparkasseverksarnhet.
Fi.
109.Frånåkerlottertill Paradis ett delbetänkande
82.En översynav luft- sjö-ochspårtrafikens
från Utredningenom universitetsfastigheter
m.m.
tillsynsmyndigheter.
K.
angående
överlåtelserochtomträttsupplåtelser
av
83.Allmäntpensionssparande.
S.
vissahögskolefastigheter.
Fi.
84.Ekobrottsforskning.
Ju.
110.Inför ett Svensktkultumät- IT ochframtiden
85.EgonJönsson- en kartläggningav lokalasaminomkulturområdet.Ku.
verkansprojekt
inomrehabiliteringsområdet.
S.
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ochgemensam
nämndför ungaupp
137.Kommunalförbund
lll.Bevakad övergång.Åldersgränser
tvåformerför kommunalsamverkan.
ln.
till 30år. C
138.Ny behörighetsreglerirtghälso-ochsjukvårdens
112.Integreringav miljöhänsyninomdenstatliga
områdem.m. S.
förvaltningen.M.
139.Skatt avfall. Fi.
113.Enallmänochaktiv försäkringvid sjukdomoch
140.K0:s biträde enskilda.In.
rehabilitering.Del 1 och S.
vård,m.m. S.
141.Vårdavgiftervid rättspsykiatrisk
114.En körkortsreform.K.
K.
roll i infrastruktttrplaneringen.
S.
142.Länsstyrelsemas
och utlänningslagen.
115.Barnkonventionen
143.Krockeller möte- Om denmångkulturella
ochskatte116.Artikel 6 i Europakonventionen
skolan.U.
utredningen.Fi.
i handelnmedlivsmedel.N.
Fi. 144.Ökadkonkurrens
från Skatteväxlingskommittén.
117.Expertrapporter
145.Arbetstid
118.StationStockholmNord. K.
längd,förläggning
ochinflytande+ bilagedel.A.
119.Lättnadi dubbelbeskattningen
av mindreFöretags
146.Att återerövra
vardagen.S.
inkomster.Fi.
147.Övergångsbestämmelser
till miljöbalken.M.
U.
120.Högskolani Malmö - slutbetänkande.
148.Översynav förvärvslagen
ochhyreslagen
121.Spår,miljö ochstadsbildi centralaStockholm.K.
Borgenochpant.Ju.
i hantverkscirklar
122.Kunskapssyn
och samhällsnytta
Författningsfrågor.
N.
149.Elberedskapen.
och hantverksutövande.
U.
arbetslöshets123.Iakttagelseroch förslagefteromstruktureringen
av 150.Enallmänochsammanhållen
försäkring.A.
försvaretsledningochstöd.Fö.
151.Bidraggenomarbete- Enantologi.S.
124.Miljö för en hållbarhälsoutveckling.
till nationellt
handlingsprogram.
S. 152.Gruvornaochframtiden.N.
Betänkande.
Förslag
153.Hållbarutvecklingi Sverigesskärgårdsområden.
Bilaga Miljörelateradehälsorisker.S.
S.
M.
Bilaga2. Aktörerochverktygi miljöhälsoarbetet.
154.Tre rapporterom studiecirklar.U.
Environment
for Sustainable
HealthDevelopment
155.Omtankarom vattendrag
anActionPlanfor Sweden.S.
M.
125.Drogeri trafiken.Ju.
ettnytt angreppssätt.
till
156.Bostadspolitik
2000- frånproduktionsDel A ochDelB.
126.Dopingi folkhälsoperspektiv.
boendepolitik
institutioner.U.
127.Folkbildningens
+ Särtryck+ Bilaga.In.
Ju.
157.Översynav redovisningslagstifmingen.
128.Skyddetav kulturmiljön.Enöversynav
158.SverigeochEMU. Fi.
kulturminneslagens
bestämmelser
om byggnader
159.Folkbildningen
ochkulturmiljöer,prästgårdar,
kyrkstäder
och
- en utvärdering.U.
ocharvsskatt.Ju.
160.Bouppteckningar
ortnanm.Ku.
In.
161.Rättatt flytta - en frågaombemötande
129.Denkommunala
självstyrelsen
ochgrundlagen.
av äldre.S.
villkor - en demokratisk
162.Påmedborgarnas
130.De tvåkulturema.Rapporterav KlausRichard
infrastruktur+ bilaga.ln.
Böhme,Bo Huldt,Carl-EinarStålvantsamtKent
163.Behovochresurseri vården- enanalys.S.
till
Zetterberg.Bilagormedunderlagsmaterial
UTFÖR:sslutbetänkande
164.Livslångtlärandei arbetslivet
SOU1996:123.
Fö.
- steg vägenmot
U.
Ett
131.Externvärderingav hotochförmåga.Bilagormed
ett kunskapssamhälle.diskussionsunderlag.
165.Ny kursi trañkpolitiken.Delbetänkande
underlagsmaterial
till UTFÖR:sslutbetänkande
om
beskattning
K.
SOU1996:123.Fö.
av vägtrañlten.
132.Det storaochsnabba
greppet.Om LEMO-reforrnens 166.Lärareför högskolai utveckling.U.
med
för vissaungdomar
metoderochresultat.Bilagormedunderlagsmaterial167.Gymnasieutbildning
funktionshinder.
U.
Fö.
till UTFÖR:sslutbetänkande
SOU 1996:123.
168.Översynav PBLochva-lagen.ln.
133.Jämställdvård.Olikavård likavillkor. S.
169.Fömyelsen
134.Jämställd
vård.Möteni vårdenur ett
av kommunerochlandsting.In.
169.Kommunalafömyelseproblem.
perspektiv.S.
tvärvetenskaplig
betraktelse.
Bilaga ln.
En statsvetenskaplig
muskeldystroñ.
135.FibromyalgiochDuchennes
ochdenstatligastyrningen.
169.Kommunerna
Kunskapsläge
ochbehovav framtidaFoU.S.
Bilagall. In.
136.Effekterav EU:sjordbrukspolitik.Jo.

Statens

offentliga

Kronologisk

utredningar

förteckning

169.Budgetp01itik.
Enstudieav behovsbudgetering
i
tvådecentraliserade
organisationer.
BilagaIII. In.
169.Konkurrensutsätming
inomäldreomsorgen
i
Stockholms
stad.Politisk-demokratiska
aspekter.
BilagaIV. In.
169.Förändringsmodeller
ochförändringsprocessen
i
kommunerochlandsting.Någraempiriskastudier.
BilagaV. In.
170.Fritidsbåten
ochsamhället.
K.
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Statsrådsberedningen
Mössochmärmiskor.Exempelpåbra
blandbarnochungdomar.32
IT-användning
Justitiedepartementet
Kriminalunderrättelseregister
DNA-register.35
40
Elektroniskdokumenthantering.
Presumtionsregeln
i expropriationslagen.45
Förbudmot vapen allmänplatsm.m. 50
Utvärderatpersonval.66
Ekobrottsforskning.
84
fastighetsindelning.
87
Tredimensionell
Kameraövervakning.
88
Drogeri trafiken.125
Översynav förvärvslagen
ochhyreslagen
Borgenochpant.148
Översynav redovisningslagstiftrtingen.
157
Bouppteckningar
ocharvsskatt.160
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regeringskonferensen
1996.4
Politikområden
underlupp. Frågorom EU:s första
1996.5
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