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Sammanfattning1

fritidsakti-våraSverige störstaiFritidsbåtsverksamheten är en av
tillberäknasoch kanotersmåbåtarfritidsbåtar,Antaletviteter. mm

storlekbåtardessa är200.000miljon. Mer än somav enöver aven
100.000Ytterligareövernattning.förutnyttjaskandegör att -

föranvändasde kansåutrustadeochbyggda attbåtar150.000 är
ochmindreutnyttjas motor-ävenDessutomförflyttningar.längre

svenskadeidagsbesök påochfiske öarnaforbåtarsegelförsedda
deltaraktivtsvenskarmillioner1-2innebärDettaskärgårdama. att

deorganiserat-gradi högockså ärbåtlivetbåtlivet. Genomi att
250.000cirkatillsammansharbåtorganisationemastörstatre

folkrö-betraktafritidsbåtsverksamheten attmedlemmar är som-
relse.

glesbygdskarak-områdendel itillbedrivsBåtturismen stor av
sjöarna. Dendei störresvenska kustenden samt gerlängstär

antal gles-isysselsättningoch stortekonomi etttillbådebidrag
utvecklingytterligareförfinnsUnderlag avbygdskommuner.

båtturismen.
tillekonomisktgradbetydandeibidrarFritidsbåtsverksamheten

båtbränsle,skatt påViafinanser.kommunernasoch ävenstatens
fömö-ochhamnavgifterpåbåtprodukteroch samtbåtarmoms

i1995undererhöllfritidsbåtama, statenfördenheter
direkta kostna-Samhälletskronor.miljarder1,3storleksordningen
Sjöfartsverketstillfrämstsighärrörfritidsbåtssektomförder

väderleksser-säkerhetsinformation,fritidsbåtsleder,förkostnader
irenhållningförkostnaderregionalasjöräddningochvice samt

statligabâtorganisationerflertalfårnaturhamnar. Dessutom ett
kronormillionercirkamed 45samhälletbidrarTotalt perbidrag.
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år till den direkta fritidsbåtsturismen. Fritidsbåtsverksamheten ger
sålunda väsentligt nettobidragett till staten.

Fritidsbåtsverksamheten samtidigtär de källor bidraren av som
till miljöförstömingen våra skärgårdar, Ävenkuster och insjöar.av

miljöbelastningen i flertalet fall liten i förhållandeom är till andra
källor, den riktadär känsliga kust- och sjöområdenmot under en
för känslig del året.naturen av

Det framför allt femär miljöbelastande faktorer kan härle-som
das till fritidsbåtama:
a avgasutsläpp med höga halter kolväten och kolmo-av

noxid, från främst tvåtaktsmotorer.
b bullerstömingar från framför allt högvarviga motorer.
c utsöndring "gifter" från metallbaserade bottenfärgerav av

antiufoulingtyp.
d toalettutsläpp från fritidsbåtar vid koncentration avbåtar i

trångavattenområden.
e erosion stränder i trånga farleder på grund vågbild-av av

ning och propellerströmmar.
Miljöstörande avgasutsläpp, buller och utsöndring från botten-

färger generellaär problem måste lösas med övergripandesom
åtgärder. Här detär internationellaäven samarbetet väsentligt.
Toalettutsläpp och vågerosion i första handär lokala problem
främst i trånga farleder och begränsade vattenutrymmen.

Behovet registrering och märkning fritidsbåtama gällerav av
flertal områden.ett De redovisade angelägna behovenmest är:

1 underlag för övervakning och snabb dataåtkomst i sam-
band med sjöräddning.

2 hjälp till identifiering försvunna båtar båtarsamtav som
framförs på regelvidrigtett sätt.

3 underlag för skatt/avgiftsuppbörd
4 underlag för uppföljning miljöbelastning.av

Riksdagens trafikutskott har angivit frivillig registrering,att en
i dag finns i Stöldskyddsföreningens regi,som skulle kunna

under förutsättningaccepteras anslutningenatt är av samma
omfattning i det tidigare obligatoriska registret. efterFyra årsom
det tidigare statliga båtregistrets upphörande antalet båtar iär det
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bedömdadetcirka 50dock procentregistret änfrivilliga avmer
regist-obligatoriskatidigarei detbåtarregistreringspliktigaantalet

ret.
båtarregistreringspliktigadefinitionenanvändadåDen -
10kWmotorstyrkamed överoch/ellerlängd5än en -mmer

handi förstabåtarför dekriterietmedväl somöverensstämmer
dessaändraskälingadärförfinns attbåtturism. Detföranvänds

gränser.
dekonstateraskanansvarsförsäkring attobligatoriskAngående

iredanantalet,till250.000omkringbåtarna, ärflesta större som
ansvarsdel. Detinnehållerförsäkringdag har enseparat somen

endastharåren,fem ettunder de senasteocksåkan attnoteras
därförekommitersättningsbeloppochpersonskadorantalmindre

grannländerSverigesaktuellvarit attsamtansvarsförsäkringen
ansvarsförsäkring.obligatoriskpåkravnågrainte har

harpunkterovanstående ut-redovisningenledningMed av
idebeträffanderesultatföljandetillkommitredningen

punkterna.utredningsdirektiven upptagna

Båtskatt/båtavgift11
.

avsevärt netto-idagredanfritidsbåtama etttillMed hänsyn geratt
följerbåtarförbränsleskattenochstatskassantill attbidrag

införaanledningintedet attfinnsbiltrafiken enförriktlinjerna
detdockregeringen attSkullebåtskatt.allmän anseytterligare

medelytterligarenödvändigtdet att talägetstatsfmansiella gör
riktadi formdettaföreslås görsfritidsbåtsägama, att enavfrån
båttu-servicegenerelladendåAvgiften bör somavgift. motsvara

dedet ärförutsättningenMed attsamhället.frånerhållerrismen
medoch/ellerlängd motor-5båtarna300.000 över encirka m

båtturismen.förutnyttjasfrämst10kWstyrka än sommer
skullekronor200båtavgift på an-iresulteradetta somskulle en

service.erhållenfinansieraförvändas att
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1 Milj örestriktioner

Den negativastörsta miljöpåverkan från fritidsbâtarna är avgasut-
släpp och buller från båtmotorerna. När det gäller motorernya
finns lagförslag Miljödepartementetett DS 1995:59 kommersom

begränsa både avgasemissioneratt och buller. Med hänsyn till att
det finns antal medett stort avsevärd kvarvarandemotorer livs-
längd, föreslås begränsningaratt utsläpp och bullersamma som
skall gälla för också införs för begagnademotorer 15nya motorer
år efter begränsningamas införande för Därutövermotorer.nya
konstateras den höjning bränsleskattenatt föreslåsav som av
kommunikationskommittén dessutom, den genomförs, kommerom

få verkan på båtmotorer.att
När det gäller begränsning miljöpåverkan från kopparbase-av

rade "giftbottenfärger" föreslås bâttvättanläggningarnätatt ett av
successivt byggs längs kusten under 5-årsperiod baseratupp en
avgifter. Därefter förslås förbudet användande metallbase-mot av
rade bottenfärger Östersjökusten.utsträckas till hela För
västkusten bedöms kopparbaserade bottenfärger behöva användas
tills dess biologiskt verkande bottenfärger tagits fram.

På motsvarande föreslåssätt mottagningsstationer föratt
toalettafall byggas i anslutning till marinorut och större
gästhamnar längre trånga farledsavsnitt t.exsamt Göta kanal. För

båtar föreslås fast toalett endast får byggasattnya om av-
fallstank med utpumpning däck installeras.över finns intaget i
EU:s fritidsbåtsdirektiv. Både beträffande båttvättar och mottag-
ningsstationer för toalettavfall har Sjöfartsverket tagit initiativ till
systematisering åtgärdsplaner. Vad slutligen beträffar fartbe-av
gränsningar föreslås regeringen påskynda den genomgång av
lokala begränsningar tidigare begärts från länsstyrelserna.som

1.3 Obligatoriskt båtregister
Inför avvecklingen det tidigare obligatoriska fritidsbåtsregistretav

i samtliga remissinstanserstort sett värdetvar överens ettom av
heltäckande båtregister för i första hand de ochstörre motorstar-
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möjligtvaritdet inte attvisatharErfarenheterna attbåtarna.kare
inforrna-register. Nyfrivilligtmedanslutningsandel ettnå samma

behovochmiljöpåverkanfritidsbåtarnasbeträffandefrämsttion,
behovetocksåförstärkerpåverkan,denna avuppföljning avav

Sjö-ansvarig instans,skötasföreslåsRegistretregistrering. enav
förKostnadendatateknik.modernanvändandemedfartsverket, av

obligatorisktuppbyggnaden nyttettinklusiveregistreringen av
båtavgift.föreslagenpunkt 1.1,underinrymmasbedömsregister

ansvarsförsäkringObligatorisk1.4

försäkringarfrivilligaomfattningendentillhänsynMed stora av
föreslås"ansvarsfall",omfattningenbegränsademycketdenoch av

Sjöfartsverketansvarsförsäkring.obligatoriskkravinte något
ochförsäkringsbolagenmedsamarbeteifråganfölja näradockbör

båtorganisationema.

mellansamarbeteochanisationOr1.5
fr1t1dsbatsorganisationernaochsta en

aktivochgod insynfårbåtorganisationemaangeläget enDet attär
register-miljö,verksamhet,avgiftsbelagdpåverkamöjlighet att

såvälförståföreslåsSjöfartsverketansvarsfrågor.ochhantering
båtregistret samthantering varaavgifterna,administration avav

redovisadeövrigaibåtorganisationemasammanhållande gentemot
existerandedeviabedrivasföreslås samar-Samarbetetfrågor.

SjösäkerhetsrådetochBåtlivsnämnden sombetsorganen,
börsamarbete görasdettaSpecificeringihop.slåseventuellt bör av

arbetsordning.ellerinstruktionSjöfartsverketsirutinsättasoch
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uppdragetInledning,2

Direktiven1

che-1995,oktober26beslut denbemyndigade,Regeringen genom
särskildtillkallakommunikationsdepartementet att enförfen

fritidsbåtstrafikensfrågorutredauppdragmed attutredare om
sammanfattningsvislämnadesUtredarenkostnadsansvar m.m

direktiv.följande
skallUtredaren

samhälletorsakarfritidsbåtstrafikenkostnadervilkabelysa- Såvälbetalas.skallkostnaderdessahurövervägasamt
skallaspektersamhällsekonomiskaföretags- som

redovisas.
innebärfritidsbåtsregisterfördelarde ettöverväga somom- motiverarordningssynpunkt ettattochsjösäkerhet-från

be-skallDärvid ävenâterinförs.fritidsbåtsregisterstatligt
harfritidsbåtsregisterstatligtfördelarde etthandlas som

uppfölj-ochinförandevidexempelvismiljösynpunktfrån
fritidsbåtar.ellerbåtmotorerpåmiljökravning av

föransvarsförsäkringobligatoriskfråganbelysa enom-
fritidsbåtar.ägare av

båt-gjortriksdagentillkännagivandedet ombeakta som-
skatt.

beaktahardenockså attframgårdirektiv attutredningensAv
dirkonsekvenserregionalpolitiskaredovisadirektiv attom

Utred-1994:23diråtagandenoffentligaoch1992:50 prövaatt
bilagairedovisashelheti sindirektivningens
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2.2 Bakgrund
Frågor fritidsbåtsverksamheten harom flera gångerutretts tidi-

Båtlivet berördes igare. 1962 års fritidsutredninga samt
behandlades i fritidsbåtsutredningensseparat betänkande SOU
1974:95 Båtliv samhället och fritidsbåtarna. En fortsättning-
denna utredning det gälldenär registerfrågan redovisades i SOU
1977:25 Båtliv 2 Registerfrågan.-

juniI 1984 uppdrog regeringen Trafiksäkerhetsverket att ut-
arbeta förslag tillett särskilt registerett för fritidsbåtar. Efter
remissbehandling och genomgång ledde detta propositiongenom
1986/87:121 och riksdagsbeslut till införande obligatorisktettav
register för fritidsbåtar med längd minst 5 och/eller meden av m

effektmotor överstiger kW.10en vars
I proposition l992/93:102 föreslogs sedan baserat en pro-

memoria inom Kommunikationsdepartementet det obligatoriskaatt
registret skulle avskaffas. Riksdagen beslöt i enlighet med försla-

Man ansåg blandget. det fanns tillräckligtannat att starka skäl
behållaatt med registreringsystemet fritidsbåtar i statlig regi.av

Ett frivilligt register inrättades i Stöldskyddsföreingens Årregi.
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 departementspromemoria lagt framen förslag införandeett om

och bullerkrav bensin-av avgas- och dieselmotorer förnya
fartyg med skrovlängd högst 24 Kravenen föreslås gällaom m.
obligatoriskt för från 1998.motorernya

Beträffande båtbottenfärger har Kemikalieinspektionen från
slutet 1992 meddelat restriktivaav regler för användandenya mer

giftiga bottenfarger. Längs norrlandskustenav och insjöama har
förbud dessa Östersjönsfärger införts.mot Längs och sydkust0st-
får mildare variant giftfärger användasen medan detav väst-
kusten fortfarande tillåtetär använda starkareatt kopparbaserade
färger.
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frå-också1974:95SOUkan konstaterasDessutom togatt upp
härmedsambandansvarsförsäkring. Iobligatoriskgan om

förarutbildning.obligatoriskockså fråganbehandlades om
konstate-ansvarsförsäkringobligatoriskfråganBeträffande om

åtföljandebåtolyckor medantalet1974:95rade SOU att
införandemotiveradelitet ochmycketskadeansvar av envar

ansvarsförsäkring.obligatorisk
båtli-nämnd förstatligutredningenföreslogSlutligen att av en

utvecklingbåtlivetsuppgift följamedskulle inrättas samtattvet
för detta.och planerasamhälleliga insatsernainitiera deatt

särskildbildandetutredningenföreslogfinansieringFör av en
till tvåbelopptillförasskulle årligenFondenbåtfond. ett som

tredjedel skullestatsbidrag ochskulletredjedelar utgöras enav
årligenskulleBåtavgiftenavgifter.i formerläggas båtägarna avav

harförslagbåtar.registrerade Dettatill allaerläggas ägarnaav
genomförts.
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kostnaderintäkter ochSamhällets3

fritidsbåtssektornbeträffande

intäkterochAllmänt3.1

fritidsakti-Sverige våraFritidsbâtsverksamheten i störstaär en av
och kanoterfritidsbåtar, småbåtarmillionviteter. finnsDet över en

Över destorlekbåtardessa gör200.000 är attsomav enavm m.
150.000 båtarYtterligare 100.000övernattning.utnyttjas förkan -

förflytt-för längreanvändasde kanoch utrustade såbyggda attär
segelförseddaochmindreSlutligen utnyttjasningar. även motor-
skärgårdama.svenskai dedagsbesökfiske ochbåtar för öarna

statsñnansematillocksåFritidsbâtsverksamheten bidrar genom
intäkterna och derasväsentligasteskatteintäkter.olika Detyper av

1995.enligt följandestorleksordning är

kronormillioner700båtbränsleSkatt på N
kronormillioner400båtprodukterpå båtar,Moms w

tillbehör och service
millioner kronor200hamnavgifter,Moms w

och andrakanalavgifter
for båtturismenförnödenheter

båtenutnyttjandettillrelationi direktBränsleskatten står av
mycketavgiftenUppbördenmotordriftt. ärunder av

påbeslutats och planerasskattehöjningarkostnadseffektiv. De som
skattebelastningenhöjningdirektocksåfordonsbränsle avenger

fritidsbåtssektom.på
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3.2 Lokala och regionala kostnader

En del båtturismen bedrivs i områden glesbygds-stor ärav som av
karaktär, främst längs den svenska kusten och i de sjöarna.större
Kommunerna utnyttjas båtturistema mycket positivt påsom av ser
denna verksamhet både förstärker den lokala ekonomin ochsom

underlag för sysselsättning och service.ger
Eftersom fritidsbåtsturismen inte oväsentlig delutgör tu-en av

rismen i Sverige, finns det enligt kommunerna anledning att
skatte- och avgiñsmässigt behandla den motsvarande sätt som
övrig turism verka för fortsatt utveckling.samt att en

För få exempel på den lokala betydelsen båtlivet haratt av
kontakter tagits och underlag erhållits från fyra kommuner längs

Österåker,den svenska kusten. kommunerDessa Luleå, Sotenäsär
och Tanums kommuner. Sammanfattningsvis kan konstateras föl-
jande situation för kommunerna:gemensamma
a Ett antal båtplatser i sjön, både ochstort gäst-permanenta

platser finns i de aktuella kommunerna. iFinansiering sker
huvudsak avgifter. Motsvarande gäller förävengenom
uppläggningsplater.

b inriktning finns hos kommunernaEn låta före-mot att
ningar, privata företag stiftelseroch marinor,överta
båtvarv och båtuppläggningsplatser.

c Många företag med marin service och andra marina tjäns-
har inom kommunerna tillvuxit i anslutningter upp

befintliga båtklubbar,andra båttäta områden platsersamt
Österåkersför gästande båtturister. redovisarkommun

exempel företag med direkt66 133 anställda ärsom som
relaterade till fritidsbåtsverksamheten.

d Kommunerna den reducerade turistmomsenattanger som
finns för bl campingplatser borde tillämpas förävena
gästhamnsverksamheten. Speciellt västkusten, men

längs östersjökusten, omfattningen och denäven anges
potentiella möjligheten attrahera utländska båtturisteratt

betydande.som
e Avfallsutsläpp i anslutning till gästhamnar ochstörre po-

pulära naturhamnar problem. Fortfarandeettanges som
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fritidsbåtslederhållninglokalochrenhållningsker viss av
Luleåfinansiering. tkommunalmedregikommunali ex

kommun
kontaktade kom-olikafrån deredovisningdetaljeradEn mer

bilagaframgår avmunerna
skärgårds-frekventeradei derenhållningengällerdet mestNär

stiftelserregionalaantalkommunernafinns ettområdena utöver
naturham-sopmajor itömningochutplaceringsköteretc. avsom

tillbåderiktadnaturligtvisservice ärDennanama.
båtturister. Deochsmåbåtarmedfritidshusägareskärgårdsluffare,

belastningfritidsbåtamasbedömningorgaisationernasolika avav
följande.enligtservicen är

huvudsakiomfattarverksamhetSkärgårdsstiftelsensa
förkostnadstäckningtillskärgård. BidragStockholms

skärgård läm-Stockholmsinaturhamnarnarenhållning av
Omkring 60landsting. procentlänsStockholmsfrånnas

fritidsbåtsturis-bedömskronor,470.000ellerhärav, vara
lämnarlandsting ävenlänsStockholmsdel.mens

sopmajor ikommunalahanteringentilldriftbidrag av
frilufts-antalslutligenstad harStockholmsskärgården. ett

ochblandmedskärgården annatområden i sop-
toalettservice.

ÖstergötlandsÖstgötastiftelsen, omfattarverksamhetb vars
kommunernaochlandstingetfinansierasskärgård ge-av

renhållningnaturhamnamasförkostnadernaAvmensamt.
tillfritidsbåtamariktadbedömdes 65 motprocent envara

kronor.cirka 200.000kostnad av
Hallands-,ilandstingenfinansierasVästkuststiñelsenc av

Älvsborgs Göteborgs kommun.länochBohusläns- samt
renhållningen ianslag tillnuvarandekronor1.350.000 är

riktad tillbedömdescirka 85naturhamnar procentvarav
utländskaför de20Avräknasfritidsbåtsturismen. procent

kronor880.000elleråterstår 65fritidsbåtama procent w
båtturismen.svenskaför den



22 Fritidsbåten och Samhället SOU 1996: l 70

3.3 Statens kostnadsbelastning
Den delen den anslagsfinansieradestörsta servicen för fritids-av
båtsturismen belastar dock den svenska främst viastaten,
Sjöfartsverket, kustbevakningen och polisen. Sjöräddningssällska-

väsentlig insats för fritidsbåtamapet gör ligger utanför densom en
statliga budgeten. Slutligen finns statliga bidrag till båtsportverk-
samhet och till Svenska Turistföreningen STF. Nedan följer en
genomgång fritidsbåtsverksamhetens del de statliga kostna-av av
derna.

3.3.1 Sjöfartsverkets kostnader

Allmänta.
Sjöfartsverket för delen den statligastörreansvarar av
verksamhet riktad fritidsbåtama.är I sitt äskandemotsom
för året 1997 redovisar anslagsbehov millio-90ettman

kronor under rubriken för"ersättningner
fritidsbåtsändamål Detta höjning från cirkaärm m en
46 millioner kronor avseende 1995/96 tolv månader.

Under rubriken "fritidsbåtsändamål inbegripsm", ocksåm
verksamhet inte direkt riktad de fritidsbåtarär motsom

förstai hand utnyttjas för fritidsbåtsturismen. För attsom
få definiering dessa båtar har schablonmässigten av an-

den gränssättningvänts tillämpades i det 1992som
nedlagda obligatoriska registret, d båtar med längdv s en
överstigande och/eller5 med på kW.10motor änm mer
Med denna definiering inryms drygt båtar300.000 to-av
talt cirka millioner1,2 "flytetyg" i kategorin. börDet
också påpekas de cirka 300.000 båtarnaävenatt störreom

de i första hand används för fritidsbåtsturismenär såsom
utnyttjar del de och segelförseddastor motor-en av
mindre båtarna också Sjöfartsverkets tjänster i form av
väderlekstjänst, utprickning etc.
Det därför rimligt räkna helaär serviceutbudet tillatt
fritidsbåtssektom riktat till de 300.000 båtarna.som
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"fritidsbåtsanslaget" iomfattarSammanfattningsvis
säkerhet,informationfarledshållninghuvudsak om

väderleksservice och administra-sjöräddningsverksamhet,
sig, förutomriktarVerksamhetention. mot

kommersiellfiskebåtar,fritidsbåtsturismen, även mot
fritidshusägarepermanentboende ochskärgårdstrafik samt
sjöarna. Efter-och vid desvenska kustendenlängs stora

fritidsbåtsturismen böravgift föreventuell riktadsom en
båtturistema fårfor den servicekostnaden görsmotsvara

anslagetdet begärdaschablonmässig uppdelninghär aven
utnyttjandefördelningen. bas harSompå använtsbaserat

Sjöfartsverketanslagsäskandetuppdelningden re-somav
höjningSjöfartsverkets kraftigabilaga 3.dovisat av

beräkningsig1997 baseraranslagsäskandet for året en
inomverksamhet inte inrymskostnaderna för den somav

be-för den verksamhetKostnadernahandelssjöfarten. som
uteslutits.handelssjöfarten har härrör

kostnaderSjöfartsverketsKostnadsfördelning av
Sjösäkerhetsinformation1

infonna-ochmillioner kronor3,5Denna utgörpost avser
främja säkerhetenverksamhet förrådgivandeochtion att

fri-riktadVerksamhetenfritidsbåtssektom.inom är mot
de båtarnarimlig andel förtotalt.tidsbåtssidan En större

ellerdefinition bedöms 50ovanståendeenligt procentvara
1.750.000 kronor.

b.2. Fyrar m m
kostnaden för utprickninganslagsäskandetEnligt anges

kro-handelssjöfarten till millioner3,6används forsom
såväldock utnyttjasförutsättsutprickningDenna avnor.

passagerartrafik små-båtar förochfiskebåtar som
verifieringEftersom ingenbåtsägande sommarstugeägare.

fritidbåtslederrespektivehandelssjöfarts-leder mellanav
fritidsbåtssidansSjöfartsverket,redovisaskunnat antasav
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del uppgå till 50 Detta innebär kostnad 50procent. en
3,6 1,8 millioner kronor.procent av

b.3 Kanaler och fördjupade farleder
Beträffande Falsterbokanalen kan denna förebyg-ses som
gande Sjösäkerhet för mindre båtar eftersom de inte
behöver gå och med handelssjöfartennäset iträngasrunt
Öresund. Kanalens tillkomst har dock till del militärastor
skäl. Kanalen utnyttjas dock både fritidsbåtar, fiskebå-av

och passagerarbåtar varför 50 kostnadentar procent av
borde rimlig andel för de fritidsbåtama.störrevara en
Motsvarande gäller övriga Sjöfartsverket uppräk-även av
nade mindre kanaler. förKostnaden fritidsbâtsturismen
blir då 4,0 +2,6 50% millioner3,3 kronor.x

b.4 Sjöräddning
Övergripande kan konstateras den svenska haratt staten

principiellt åtagande för sjöräddning internationelltett som
finns manifesterat inom IMO International Maritime Or-
ganisation i SOLAS Safety of life Seaat samta
räddningstjänstlagen reglerar den svenska situationen.som
Den grundläggande infrastrukturen och kompetensen för
denna måste därför finnas året oberoende fritids-runt av
båtama. Fritidsbåtsverksamheten dock framför alltger
under sommarhalvåret ökat tryck räddningsorgani-ett
sationen och verksamheten vilket kan motivera riktaden
kostnadsbelastning. Nedan redovisas bedömning dennaav
kostnadsbelastning för de olika delpostema.

b.4a. Radiotjänstkostnader
Beträffande kustradionätet har Sjöfartsverket avtal medatt
Telia Mobitel AB kostar millioner8,2 kronor år.som per
Baserat på statistik från Sjöfartsverket beträffande sjö-
räddningsinsatser kan konstateras fritidsbåtama iatt
väsentlig omfattning utnyttjar sjöräddningstjänster under
cirka 8 månader år. Andelen insatser hög främstärper
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förtidsåtgångensommarperiodenunder men
övrigaförväsentligt lägreofta änfritidsbåtsinsatsema är

års1974fiskebåtar.ochhandelsfartygfrämstkategorier
tidsåt-specialgranskninggjordefritidsbåtsutredning aven

konstateradeoch attsjöräddningsfallen 1973förgången
förstodfritidsbåtamagälldedetfallantalet näräven om

40 procentför insats äntidsåtgången72 merprocent var
kust-användesmånader8dessaUndertiden.totaladenav

handelsfartyg,kategorier,övrigaförradionätet även
rimligpassagerarbåtanEn ansatsmindreochfrskebâtar

medbelastaskanfritidsbåtstrañkendärförbedöms attvara
tillfritidsbåtssäsongenunderverksamheten50 procent av

kronor2.730.0008.200.0008xkostnad 50% xaven
12

GöteborgiMRCCSjöräddningscentralerförKostnaderb.4b.
Stockholmoch

Sjöräddningscentra-förkostnadertotalaSjöfartsverkets
informations-inklusiveStockholmochGöteborgilema

personalengageraddärförutbildningskostnademaoch
Motsvarande synsättkronor.millioner16 somtilluppgår

skull,kontinuitetensförårethelaberäknatunder men
50%på:fritidsbåtssidanförkostnad xdå enger

kronor.8.000.00016.000.000

Beredskapb.4c.
helikopterberedskapavtaltecknatharSjöfartsverket ett om

millioner11,4kostnadtillmed försvaret upptagen aven
beredskap,all ut-rimligtdock attkanDetkronor. vara

skallhelikopterinsatser,gällerdetnärförsvaretsöver egen
fjällräddning,Sjuktransporter,Sjöfartsverket.betalas av

ocksådrar nyttabrandberedskap avflygräddning, etc.
50 ut-procentFörutsättshelikopterberedskapen. att av

kostnadenblirsjöräddningsverksamhetryckningama utgör
börpunktunderLiksomkronor.millioner ovan,5,7 a
be-deldenförbelastasendastfritidsbåtsverksamheten av
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redskapen utnyttjas. Vid antagandetsom att
fritidsbåtssektom står for 50 helikopterutryck-procent av
ningstiden blir kostnadsbelastningen 50% 5.700.000x
2.850.000 kronor.

b.4d. Söderarm
Söderarrns fyr används både för nyttotrafik och fritids-
båtstrafik. Vid 50 procentigt utnyttjande för
fritidsbåtsändamål blir kostnadsbelastningen 50% av
2.300.000 1.150.000 kronor.

b.4e. Ledning och samordning
Rubriken innefattar central samordning och administra-
tion, utbildning personal, utvecklingav av
sjöräddningsmateriel, information och väderprognoser, re-
gional samrådsverksamhet sjöräddningsbâtar. Dessasamt
funktioner naturligtvisutgör grundförutsättningar för en
fungerande sjöräddning och kan knappast frågavara en
enbart för fritidsbåtsverksamheten. Som tidigare noterats
svarade fritidsbåtama under 1994 för 70 antaletprocent av
registrerade sjöräddningsfall, de flesta dessa harmen av
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 kostna-procent av
derna rimlig andel för fritidsbåtsverksamheten.vara en
Detta kostnadsbelastning på 50% 13.900.000ger en x
6.950.000 kronor.

b.4f. Samkostnader
Posten innehåller bidrag till de totala kostnaderna for Sjö-
fartsverkets farledshållning och sjökarteverksamhet
baserat på inställningen alla utnyttjar given in-att som en
frastrukturservice också skall med och bidra tillvara
denna. Under år 1995 uppgick Sjöfartsverkets bruttokost-
nader for farledshållning till 170 miljoner kronor och
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Eftersomkronor.miljonertill 120sjökarteverksamheten
sjökarteverk-ochfarledemaallmännadedelstor aven

trafikriktadunder 3djup är motförsamheten meter
30Sjöfartsverket bedömthar atthandelssjöfarten,utanför

iinrymsverksamhetenbelastabörkronormiljoner som
enlig-fritidsbåtsändamål m". Iför"ersättninganslaget m

trañkkategorier inomfördelningtidigaremedhet
längdtill båtar 5föreslås över metersanslagsposten ägare

med 50belastaskW10 procentmotorstyrkaoch/eller över
Ägare fiskebå-tillkronor.miljonerkostnaden eller 15av

registreringspliktiga båtarmindrepassagerarbåtar,tar,
kostnadsbelastning.resterandestå föranslagfår via

ochdeförkostnadSjöfartsverkets störreblir dåTotalt
fritidsbåtamamotorstarkare

2.730.0003.300.000 +1.800.000 +1.750.000 ++
6.950.0001.150.000 +2.850.000 +8.000.000 ++

kronor43.530.00015.000.000

kostnaderKustbevakningens3.3.2

denbevakauppgiftövergripande attharKustbevakningen som
sjöräddningsin-förutnyttjas ävenVerketssvenska kusten. resurser

innebärverksamhetsådanfritidsbåtar. Föravseende somsatser
ordningsuppgif-allmännakustbevakningensutanförutryckningar

ochövertidpersonell extraförkostnaderuppkommer extrater
förkostnadermateriel. Dessakustbevakningensutnyttjande av

700.000cirkatilluppgiftKustbevakningensenligtuppgår1995
allmännadendeldockbedömsVerksamhetenkronor. avvara en

polisambulans,jfr.beredskapsverksamhetenochövervaknings-
fritidsbåtsägama.belastaböroch separat

kostnaderSjöpolisens3.3.3

verksamhetaktiviteterÄven sjöpolisenshar i formpolisen somav
till-oftadeltarSjöpolisenfritidsbåtstrafiken.riktaddelvis är mot
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med kustbevakningen i sjöräddningsuppdrag. Vid tillsammans
exempel bärgning behöver den undsatte inte betala något foren
polisens insats den del i den offentligautan verksam-ses som en
heten. Denna verksamhet skiljer sig principiellt inte heller från
övrig polisverksamhet och del den allmännautgör ordnings-en av
hållningen. Det bedöms därför inte rimligt särbehandlaatt
fritidsbåtssidan låta denna speciellt debiteras kostnaderattgenom
för sjöpolisens arbete.

3.3.4 Statliga bidrag till båtlivet och båtsporten

Som framgått fritidsbåtsverksamhetenär de fri-störstaovan en av
tidssysselsättningama i Sverige med sammanlagt millionöver en

deltager i båtlivet. När det gäller de fritidsbå-personer störresom
organiseras dessa i huvudsak,tama inom för de tre storaramen

fritidsbåtsorganisationema. Svenska Båtunionen SBU, Svenska
Kryssarklubben SXK och Svenska Seglarförbundet SSF med
tillsammans cirka 250.000 medlemmar i landets cirka båt-1000
klubbar.

Till SBU och SSF utgår statsbidrag. SBU erhåller 804.000 kro-
under 1996. SSF erhåller Riksidrottsförbundet för periodennor av

1/7-95 till 31/12-96 totalt 7.806.000 kronor vilket omräknat för
helåret 5.204.000 kronor. Av dennamotsvarar går docksumma

hela beloppetnästan direkt till kappseglingsverksamheten som
under olympiaåret har speciellt omfattning. det gällerNärstor
båtturismen har SSF fritidsbåtskommitté främst sigägnaren som
åt verksamhet inom Sjösportens samarbetsdelegation SSD. Bud-

for denna kommitté 36.000 kronor.geten Eftersomär cirka 50
SSF:s totala inkomster kommerprocent från statsbidraget kanav

schablonmässigt bidraget till båtturismen till 18.000 kronor.sättas
SXK får statliga bidrag. Sammanlagt erhåller båtturismen via
fritidsbåtsorganisationema för året 1996 statligt bidrag cirkaett
850.000 kronor.

När det gäller gästhamnar för fritidsbåtar har Svenska Turistfö-
reningen sedan 30 år pågåendeän verksamhet medmer
klassificering och information beträffande dessa. Tidigare har man
haft riktade statliga bidrag for denna verksamhet. Idag erhåller
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TeliamedsamarbeteidockSTFklumpsumma.endastSTF geren
innehållerblandBåtturistpublikation annatårligen enut somen

Sjöfartsverketgästhamnar.klassificeradeförteckning geröver
gästhamnar.omfattarocksåkusthandbokSvenskparallellt ut som

ochintäktersamhälleligaSumma3.3.5

båtturismenförkostnader

fritidsbåtsverksam-visarovanstående attsummering posterEn av
olikanettobelopp. Genombetydandestatskassantillförtotaltheten

storleksord-itillfritidsbåtsägama statenbetalarskattertyper av
år.milliarder kronorningen 1,3 per

serviceinfrastruktur,riktadierhållerFritidsbåtsverksamheten
millio-cirka 60motsvarandetotaltersättningstatligbidragoch en

längd 5med överbåtarnadeår. För större mkronor enperner
for båttu-utnyttjaskW10motorstyrka änoch/eller sommeren

tillbedömasschablonmässigtersättningmotsvaranderism kan
år.kronormiljonercirka 45 per

denrekreationsvärdetplussidan samtbörDet även noteras
för gles-fåkanochharfritidsbåtsturismenverkanpositiva som

Påsjöarna.deochkustbandet störrei runtbygdskommunema
fritidsbåtamamiljöbelastningdenkonstateraskanminussidan som
plats.behandlasochföromgivningen annanutsätter som

ekonomiskt.preciserasvåraredockfaktorer attDessa är
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miljönochBåtlivet4

frånmiljöpåverkanAllmänt4.1 om
fntldsbåtar

de störstaSverigei nämntsFritidsbåtsverksamheten är avensom
fritidsbåtar.miljontotaltfinnsdetoch överfritidsaktivitetema en

medförsedda överdessa motorer800.000Omkring är varavav
kust i våraSveriges långaUtmedutombordsmotorer.600.000 är
möjligheterrikligafinnsantal sjöariskärgårdar stortettsamtstora

käns-dendock ocksåpåverkarBåtlivetbåtliv.omfattandetill ett
liga miljön.

Motorpåverkan14. 1
.

Avgaser4.1.1.1

båtarnasfrånmiljöpåverkan kommer motorer.negativaDen största
utombordsmotorematvåtaktsbaseradedeframför alltgällerDetta

medsläpperförbränningofullständiga utsin avgasergenomsom
siniharSjöfartsverket rapportmiljöpåverkan.negativ om

redo-1994"sektornMarinaden"Åtgärder förLuftföroreningar --
delsbruttoton300fartygfrån överavgasutsläppen störredelsvisat

fritids-därbruttotontill 300fartygfrånutsläppmotsvarande upp
uppdeladmiljöbelastningenhuvudsakligaingår. Denbåtarna

nedanståendeiredovisasfartygskategoriemaolikadeförämnen
år.itabell. Utsläpp tontusen per
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NOX S02 HC CO CO Partiklar
PM

Från fartyg 59,10 21,20 1,40 3,10 2629,00 2,00
300brtöver

1992
Fartyg
under
300brt
Fritidsbátar 1,00 14,40 37,50 218,90 0,60
Fiskefartyg 2,90 0,24 0,30 0,70 134,00 0,07
Arbets- 6,60 0,30 0,90 303,00 0,14
fartyg

Som framgår tabellen står fritidsbåtama via främst två-av
taktsmotorema för dominerande del utsläppen kolvätenen av av
och kolmonoxid. Utsläppen koncentrerade till kustnäraär områden
under sommarmånaderna också den känsligasteär reproduk-som
tionsperioden för vattenlevande organismer. kombinationI med
solstrålning förorsakar kolväten och kväveoxider förhöjda halter

marknära Ävenmed främst regional/lokal påverkan. kol-av ozon
monoxider negativ, främst lokal, miljöpåverkan. Utsläppenger av
kolväten naturligtvis mindre delär de 204.000en tonav som
transportsektorn, främst personbilama, stod för 1992. landbase-De
rade utsläppen minskar dock avgaskrav försträngagenom nya
bilar medan fritidsbåtamas utsläpp hittills fortsatt restriktio-utan

En viss förbättring har dock skett minskadner. genom
bränsleförbrukning och smörjoljor förtyper motorer.nya av nyare

4.1.1.2 Buller

Som användsnämnts fritidsbåtama till del understorovan semes-
terperioden och inom starkt utnyttjade rekreationsområden. Också

det gäller bullernär det i högreär grad de högfrekventa
högvarviga utombordsmotorema lokala störningarsom ger

sin ljudnivå. Genom skrovets utformning kan verkaattgenom som
resonanslåda kan detta förstärka bullemivå. Dessutommotornsen
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de snabbgâende planande båtarna upphov till vattenslag vidger
gång i vågor vilket kan starka ljudeffekter.ge

Påverkan från båtskrovet4.1.2 och dess

utrustning

Även själva båten bidrar till den negativa miljöpåverkan. Detta
gäller i huvudsak följande påverkan.genom

4.1 Toalettfunktion.2.1

Över fritidsbåtarna200.000 har möjlighet till övernattningav om-
bord. dessa båtlivets organisationerAv 1992 cirkaattanger
100.000 har toalettfunktion ombord. övervägande delenDen är
härvid vattentoaletter medan uppskattningsvis 10.000-15.000 är av
portabel Endast cirka 30.000 vattentoalettema bedömstyp. av
dock försedda med inbyggd septictank och de flesta dessa harav
endast utpumpningsfunktion till sjön. Totalt utnyttjas dock minst
cirka för utflykter600.000 båtar sådantpå det finns be-sättett att
hov till toalettbesök antingen ombord eller totalaDenöarna.
tillförseln latrinavfall från båtar installeradmed toalettfunktionav
ombord, bedömdes Naturvårdsverket 1992 140motsvara tonav

Ävenkväve och fosfor35 år. det sammanlagdaton per om
latrinavfallet från fritidsbåtsutnyttjare dockär större är
fritidsbåtssektorns bidrag till övergödningen underordnad bety-av
delse. Tillförseln kväve och fosfor från jordbruket, industrin,av
dagvatten och kommunala avloppsreningsverk heltär av en annan
storleksordning. jämförelseSom kan kommunalanämnas att av-
loppreningsverk tillförde1990 havet i storleksordningen 15.000

kväve fosfor.och 700 det gäller jordbruket redovisadeNärton ton
ÖstersjökonferensenSveriges Lantbruksuniversitet vid 1996 att

den totala utsläppsmängden frånkväve Svensk åkermark cirkaär
år.50.000 ton per

Lokalt vid marinor, och gästhamnar vissa trånganatur- samt
farledsavsnitt Göta kanal och mindre insjöar kan dockt ex

2 16-1573
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toalettavfallet sanitärt problem. Avfallet upplevs ocksåettvara
etiskt och estetiskt störande.som

Miljöpåverkan4.1.2.2 vågsvallgenom

Då antal såväl mindre båtar motorbåtarett stort är ut-av som
rustade med med effekt hög fart erhållsmotorer stor som ger
kraftiga propellerströmmar för planande båtar kraftigoftasamt
vågbildning. kan förorsaka problemDetta med erosion och annan

främst farledspassagerskadegörelse vid trånga också förmen
andra båtar vid framfart i väl frekventerade rekrea-ovarsam
tionsområden.

Giftverkan från bottenfarger4.1.2.3

Påväxning båt- fartygsbottnarvattenlevande organismer på ochav
problem leder till framdrivningmotstånd och däri-är störreett som

effektbehov fart. förhindraför given Förstörre attgenom
beväxning tid sig metallbaseradehar under längre använtman av
bottenfarger, giftfárger, sin utsöndring för-så kallade vilka genom

Historiskt har bly-,hindrar beväxtning undervattenskroppen.
sigkopparbaserade färger har dock visatoch Detanvänts. atttenn-

från metallfárgema allvarlig skada algergiftutsöndringen vållar på
oftaoch Växtplankton, främst vid grunda vattenområden an-som

fritidsbåtar.vänds för förtöjningsanläggningar till
Eftersom tennföreningar bedömdes de allvarligaste skadornage

Sverigetennföreninger förbjudits beträffande bottenfárger ihar
Kemikalieinspektionen 1993för oceangående fartyg. harutom

bottenfárger.beslutat hårdare regler för användning Gene-avom
förför användande tennbaserade färgerrellt gäller förbud utomav

fartyg längd.oceangående 25över m
det gäller fritidsbåtar finns totalförbud giftiga botten-När mot

förför båtar gäller totalförbudfärger alla under 200 kg. Dessutom
båtar förtöjningsplats i samtliga insjöar och längsalla med normal

Örskär MildareBottniska viken.kuststräckan från och inorrut
understigandekopparbaserade kopparläckagebottenfärger, med ett
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första efter påmålning, förpg/cm2 under de dygnen tillåts75 14
Örskär till Trelleborg.kuststräckan syd

Trelleborg och till Norskakuststräckan frånFör gränsennorrut
giftfárger med kopparläckagefår starkare kopparbaserade ett upp

till pg/cm2 de första dygnen användas.under 14150

möjli heter elimineraTekniska4.2 att
jöpaverkan franden negativa m1

frltldsbatarna

Motoråtgärder4.2. 1

utombordsmotorer såväl två-Idag finns utbud det gällernärett av
fyrtaktsmotorerfrån två- tillfyrtaktsmotorer. Vid övergångensom

koloxid väsentligt reduceras.skulle utsläppen kolväten och Enav
Nackdelendock uppkomma.mindre ökning kväveoxider skulleav

blir delsdelsmed sådan övergång är tyngre attatt motorernaen
motsvarande motoreffekt.fyrtaktsmotorema fori dag dyrareär

tvåtaktsmotorer medockså snabb utvecklingpågårDet aven
effektivare förbrän-skulledirektinsprutning bränslet som gea av

därmed utsläppen medochning och reducera bränsleåtgången
ochdock antal årutveckling bedöms50 Dennaöver ta ettprocent.

under cirkaantaletblir delvis också tillämpbar på det motorerstora
enligt SjöfartsverketskW.Storleksordningen10 500.000 motorer

uppskattning miljörapporteni 1994.
påpekas alla existerande tvåtaktsmotorerbörDet äräven att

har det skettlika de 10-15 åren"miljöbovar". Under senastestora
minsk-medmiljövänlig riktningkontinuerlig utveckling i t exen

oljorval miljövänligarebensinen,oljeinblandningen ining avav
temperaturkänslig viskositet i drevmindreoljor medsamt mm.

Även radikalt förändratförbättringar intesuccessivadessa ut-om
existerandedock desläppsbilden, innebär de motorernaatt nyare

betydermodeller.miljöbelastande tidigare Dettamindre attänär
de äldreblir vid utbytemiljöiörbättringen motorernastörre somav

skrotas först.rimligtvis kommer att
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Likaledes pågår utveckling bullerdämpning för Demotorer.av
för bullemivåer föreslagits miljödepartementet frångränser som av

1998-01-01 varierar med effekt från 67dBA förmotorns motorer
under IOkW till 74dBA för 40kWöver måttmotorer ett av-
stånd 25 värden bedöms kunnaDessa uppnås förav m. nya

med tillgänglig teknik och finns redan i Schweiz och vissamotorer
delstater i USA.

Avfallsbegränsning4.2.2 och fartbegränsning

det gäller problemet toalettavfallNär med från fritidsbåtarna så
situationen detta antingen direkt eller via fördröjning släppsär att
i sjön. ändra förhållandeFör på detta behövs delsut att ett mer

konsekvent införande avfallstank ombord dels denna försesattav
med utpumpningsutrustning går ansluta till mottagnings-attsom
stationer i land. Genom överenskommelse inom förramen

ÖstersjöländemaHelcoms Baltic Strategy har sigåtagit byggaatt
med mottagningsstationer för omhändertagandeut ett system av

fartygsavfall. Detta gäller princip för fritidsbåtarävensom men
fordrar bearbetning flertal troligen kommunrelaterademed etten
stationer för få praktisk påverkan. arbete har påbörjats.Dettaatt en

det gäller buller båtarNär vågbildning förorsakassamt som av
med hög fart i trånga farleder, fartbegränsningarfinns det i dag
fastställda länsstyrelserna. olägen-begränsningDettav ger en av
heterna. behövs dock hittillsHär systematisk vilkenöversyn,en
bara har påbörjats.

Alternativ4.2.3 till giftiga bottenfárger

Kemikalieinspektionen vill kopparbaserade botten-på sikt ävenatt
Östersjön.farger skall förbjudas i dock väsentligtDet är att

totalför-alternativa metoder och finns framtagna innan ettsystem
bud införs eftersom effektbehovet för båtarna ökar medannars

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

förhindrandea Fysisk påväxt blanka, hårda ytorgenomav
på båtbottnama.
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avlägsnande påväxning bottentvättb Mekanisk genomav
i speciella båttvättanläggningar.under säsongen

färgerKemiskt/biologiskt förhindrande påväxtc av genom
ingredienser.innehållande ogiftiga

kopparbaseradeidag användasuccessiv utfasning deEn av
systematisk uppbyggnadgiftfärgema fordrar sålunda aven

alternativ.

Bränsleåtgärder4.2.4

äldre båtmotorermiljöfororeningama hosmöjlighet minskaEn att
och smörjoljekvaliteter.bättre bränsle-användningenökaär att av

dieselmoto-fyrtakts bensinmotorergäller såväl två- ochDetta som
i Sverigebensinförsäljningenden totalaOmkring 2%1,5 avrer. -

dagbensin iför fritidbåtsmotorer. Denuppskattas användas som
miljöklassanvänds bensinär av

specialbensin,arbetsmiljöskäl utvecklathar ocksåMan enav
bensinarbetsredskap.för olika Dennaalkylatbensin, typer av

bensen, vilketoch ingenväsentligt mindreinnehåller göraromater
mindre toxiska. Kol-blirfrån tvåtaktsmotoremautsläppenatt

väsentligtalkylatbensinenochdock inteväteutsläppen minskar är
i Göteborgsmiljöklass På Styrsöstandardbensindyrare än av

försäljning alkylatben-meddock provverksamhetskärgård har av
medgenomförts under 1996prisdirekt från till reduceratsin pump

resultat.gott

åtgärder ochInternationella4.3
udsaspekter

Allmänt4.3. 1

harpåverkan på miljönnegativaProblemet med fritidsbåtamas
internationellt. det gällerNärbehandlatsnämnts ävenovansom

Tyskland be-ochdet första hand USAkonkreta åtgärder iär som
relaterade tillbullerfrågomafrämst ocharbetar utsläpps-
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båtmotorer. Till delar sammanfaller riktlinjerna för USAs ochstora
delvis Tysklands arbete med det förslag tilläven regelverk som
den internationella båtbranchens samarbetsorgan ICOMIA:s mil-
jöorgan IMEC ICOMIA, Marine Evironment comittee har
arbetat fram i sitt regelverk harDetta överlämnats tillsteg även
EU-kommissionen i början på 1990-talet där det dock be-ännu

EU-kommissionenhandlats. arbetar dock med förslag tillett
bränslekvalitetskrav för bensin och diesel skall gälla från årsom
2000. När det gäller avfall från fritidsbåtar har behandlatman

Östersjöndenna fråga för inom HELCOM.

4.3.2 Motorer

framgårSom arbetar såväl USA Tyskland med begräns-ovan som
ningsregler för både beträffande avgasutsläpp ochmotorer
bullemivåer. USA harI EPA Environmental Protection Agency
föreslagit stegvis skärpta krav för marina bensin- dieselmoto-och

skall genomföras under perioden till1998 2006. Dessarer som
krav i med kravnivån i IMEC 2 och medstämmer stort steg även
den svenska inriktningen. Tidsmässigt har dock längreUSA en
övergångstid för regelkraven vad finns i det svenska lag-än som
förslaget.

antalEtt delstater i har också genomförtUSA begränsning av
bullemivå.motoremas

Tyskland arbetar detI tyska Miljöministeriet med federala reg-
ler för fritidbåtsmotorer, bland med utgångspunkt från deannat
befintliga Bodenseereglema. föra krav bul-Man påävenavser
lerbegränsningar i regelverk. Förslaget till federala reglersamma

i hög grad liknar förslagetde svenska planeras läggas framsom
under hösten 1996.

Båtar4.3.3

EU-parlamentet och EU-rådet har direktiv fråni den juni 199416
angivit grundläggande krav för främst säkerheten gällerdetnär
fritidsbåtar. krav omfattar båtar medDess mellan och2,5 24 m
längd och innebär speciell CE-märkning Communautéatt en
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för dessamedlemsstaternatillämpasskallEuropeenne av
medriksdagen harsvenskajuni 1996. Denfritidsbåtar 16m0
ochsäkerhets-stiftat lagEU-beslutetanledning omenav

för båtar frångällerfritidsbåtarmiljökrav för ovannyasom
anledningmedSjöfartsverket har uppdragdatum.nämnda att

föreskrifter.härav meddela närmare
avfall från fritidsbåtarförmottagningsstationergällerdetNär

och i Sve-Baltic Strategyi HELCOM:sangivitsingår detta som
uppbyggnad påbörjats.med sådanarbetetrige har en

föreslagnaellerbeslutadeSverige4.4 I
frltidsbatssektornformiljoatgarder

4.4.1 Motorer

bullemi-ochavgasutsläppbegränsning4.4.1.1 Lag avom
våer

kol-ochfrämst kolvätenutsläppenbetydandedeminskaFör att av
reduceraföroxid i båtmotoremas samt attavgaser

svenskahar denfritidbåtsmotorernafrånbullerstömingama rege-
båtmotorerskall gällalagförslagframringen lagt ett onyasom

delartillframgåttFörslaget stora1998. stämmer ovansomm
till deoch knyterTyskland och USAinriktningen imedöverens an

arbetatIMECmiljökommittebåtbranschensförslag egensom
fram.

gamlautbytepåskyndaförSkrotningspremie4.4.1.2 att av
miljöbelastande motorer

föreslagit skrot-1994-04-30bl i sinharSjöfartsverket rapporta
äldre tvåtaktsmotorerutfasningenpåverkaförningspremier att av

kostnadseffektivt.mindreavvisatsvilket hittills som
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kombinationI med långsiktigt bortre datum efterett vilket
gamla tvåtaktsmotorer får användas t 15 år och miljöav-ex en
gift finansierar uppbyggnaden båtutskrotningsfond försom av en

incitament till motorbyte skulleatt dockett skrotningspremiege en
kunna påskynda införandet miljövänligare Förslagetmotorer.av
kan då del i långsiktigt forett komma tillses attsom en program

med fritidsbåtsmotorernasrätta miljöproblem.

4.4.1.3 Etablerande effektbaserad miljöavgift förav en
äldre tvåtaktsmotorer

I anslutning till sitt yttrande regeringens förslagöver till avgas-
och bullerkrav på båtmotorer DS 1995:59 har Sjöfartsverket
också redovisat ettförslag till årlig effektbaserad miljöavgift
äldre tvåtaktsmotorer 5kr kilowatt motoreffekt. Avgiftenom per
skulle inbetalas på erhållandet kontrollmärkeposten mot ettav

skulle anbringas väl synligt på motorkåpa. Intäktenmotornssom
borde sedan återgå till fritidsbåtssektorn för finansieringt ex av
snabbare utskrotning äldre Tillsynen i skissenmotorer.av var
tänkt kustbevakning och polisutövasatt stickprovskont-av genom
roll.

Problemet förslagetmed frågan kontroll, detär vill sägaom om
stickprovskontrollen tillräcklig för få effektivär efterlevnadatt en

detta kombineras medsystemet ägarrelateratutan att ettav motor-
register.

Eftersom utombordsmotorerna enkla flytta mellanär båtaratt
och majoriteten de miljöbelastande äldre tvåtaktsmotorerna harav

effekt under den hittillsvarande effektgränsen 10 kW foren ett
båtregister, skulle heltäckande båt/motorregister bliett administra-
tivt komplicerat och svårhanterligt.

4.4.2 Vidareutveckling miljöklassystemet förav
bensin

Miljöklassningssystemet för bensin i dag utformat så tillär att
exempel alkylatbensinen klassas i miljöklass högreDet skattger
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bränslekostnad. Naturvårdsverket arbetar föroch därmed högre
miljöklassystemet.närvarande med Arbetet iöversyn görsen av

kontakt fram förslagmed till bränslekvalitetsnor-EU tar ettsom
Unionen frånför tillämpning inom år 2000. Beslut ocksåärmer

till miljöklass förändring klassningen 2 alkylatben-taget om en av
sinen.

med till alkylatbensinensNaturvårdsverket har också hänsyn
till Miljödeparte-bättre egenskaper hälsosynpunkt i brevettur

alkylatbensinenhösten föreslagit1996, attmentet ur
skall betraktas bensin miljöklassskattesynpunkt som av
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utformningeventuellochBehov5

fritidsbåtarförbåtregisterav

Bakgrund5.1

i Sve-har debatteratsfritidsbåtarregistreringallmänFrågan avom
varitharregistretUppfattningamatid.längrerige under om

mellandelsolika partierfrånpolitikerdels mellanmycket skilda,
samhällsrepresen-och-myndigheterbåtfolketvissa delar samtav

utredningenbåde iRegistreringsproblematiken togstanter. upp
Båtliv 2och1974:95SOUfritidsbåtamaSamhället ochBåtliv,

riksdagen,19871977:25. FörstRegisterfrågan SOU antogsamt
lagsocialdemokratiska regeringen, ettförslag från denefter omen

januari 1988. Lagenikraft den lträddefritidsbåtsregister som
medmotordrivna båtarochför segel-registreringspliktinnebar en
kW.10motorstyrkaeller med änlängd 5över meter merenen

Ändamålet ord-kontrollförunderlagregistretmed att avgevar
medtrafikenplaneringförtill sjösssäkerhetning och samt av

plane-forunderlaganvändasfick ocksåfritidsbåtar. Registret som
utredningarförnaturvårdochfriluftslivring avseende turism, samt

Registeravgif-desamma.indrivningochtullarskatter,rörande av
registret,drivautforma ochförkostnadenskulle täcka attten, som

räckaemellertidvisade sigkostnadår. Dennatill kr30sattes per
krcirka 50blevkostnadenfaktiskakostnadstäckning denför utan

frånförslagefterriksdagen,upphävdedecember 1992båt. Iper
fritidsbåtsregistret.lagenborgerliga regeringen,dåvarandeden om

registre-ordnatvångsvisoavvisligt behovnågotsågMan att en
tillhänvisaderegi.offentlig Man attifritidsbåtarring av
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båtorganisatorerna hade framhållit sådan registrering kundeatt en
åstadkommas frivilligpå Ett med anknytningväg. till för-organ
säkringsbranschen kunde för sådant register.ettsvara

Detta har också skett Stöldskyddsföreningenattgenom ettsom
for forsäkringsbranchengemensamt ordnat frivilligtorgan ett re-

gister utnyttjasäven polis och sjöräddning. Dettasom av a
frivilliga register innehåller idag cirka 150.000 båtar. Det skrotade
myndighetsbaserade registret innehöll cirka 270.000 båtar av en
total bedömd omfattning 300.000 med denöver redovi-av ovan
sade för båtar ochgränsen motorer.

Kostnaden för det frivilliga registret idag sköts tvåsom av
årsarbetskrafter involverade18 för det tidigaremot offi-personer
ciella båtregistret cirka 2 miljoner kronorär år. bedömerManper
kostnaden båt till under kronor30 år med avisering påper per

Nästan alla de registreradeägare. och försäkrade båtarna har också
ansvarsförsäkring. Idag saknas enhetligt internationelltett nummer
för fritidsbåtama finns för bilarna i bilregistret har iEUsom men
samband med Europaparlamentets och Rådets direktiv den juni16
1994 harmoniserad europeisk standard för fritidsbåtar ochom en
utrustning till dessa fattat beslut CE-märkning Communautéom
Europeenne fritidsbåtar. Denna märkning skall placeras påav nya

väl synligt, läsligt och outplånligtett på fritidsbåten.sätt

5.2 Behov fritidsbåtsregister,av
identifikation och åtkomstbehov

Utredningen registrering fritidsbåtar SOU 1977:25 gjordeom av
genomgång behov och förutsättningar för registre-en noggrann av

ring fritidsbåtar. Detta underlag har sedan dels diskuterats iav
samband med propositionen fritidsbåtsregistret 1988 och delsom
har användningen registret mellan och1988 givit1992 praktiskav
tillämpning och erfarenhet. Nedan redovisas sammanfattningen av
behov och tillämpning olika instansers verksamhet med hänsynav
till registret.
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medplaneringsverksamhetSamhällelig5.2.1

fritidsbåtsverksamhetenpåavseende

förgrundunderlagstatistisktfårmyndigheternastatliga ettDe
fritidsleder,fritidsbåtssektomriktad tverksamhet är mot exsom

speciellaunderlag forocksåkanRegistret utgörasjömätning etc.
båtlivet.undersökningar om

planeringförhjälpregistretkankommunernaFör avvara en
förmottagningsstationernaturhamnar,sopmajor ifritidshamnar,

avfall etc.

övervakningochöräddning5.2.2

behovetharfritidsbåtstrafikenintensiñeringentakt medI avav
rekreationsområdenochbåtledergällerdettrafikövervakning när

fartbe-övervakningnaturskyddsområden,gällakanökat. Detta av
kontrollellervårdslöshetallmänstämmelser, av

märkningkonstaterasocksåkan attmiljöbestämmelser Häretc. en
återhållandeverkarbåtarnaidentifikationtillmöjlighetmed av

bestämmelser. För närva-gällandeöverträdelserbeträffande av
årligenkustbevakningochsjöpolishjälperochkontrollerarrande

tiotusentals båtar.
hafördelavgörandedet attsjöräddningsverksamheten ärFör en

snabbhe-såfritidsbåtamabeträffande attdataunderlagtilltillgång
optimeras.kanverksamhetenieffektivitetenochsäkerhetenten,

identifi-avstånd kunnaÄven ochsnabbtbehovethär attär stort
1000År knapptgjordes1994aktuella båtar.era

dockde flestafritidsbåtarriktadesjöräddningsinsatser mot av-
ansvarsområdesjöräddningenskaraktär. Inombagatellartad om-

Under 8fritidsbåtar.tillkopplingmedkom dock 14 personer
medmånadflerellercirka 40insatsernaåretmånader pervarav

augusti.majpå periodenkoncentration -

Återñnnande båtarförsvunna5.2.3 av

underlättassig,slititÅterfinnande eller båtarstulna båtar somav
obligatoriskregistrerade. Enochmärktaenhetligtbåtarna ärom
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märkning kan underlätta identifiering verkar ocksåsom som en
brottsförebyggande åtgärd.

5.2.4 Avgiftsuppbörd

Ett enhetligt båtregister förutsättningär båtavgift eller skatten om
skall aviseras och kompletteringSom tillupptas. den administra-
tiva kontroll register möjlighetett till kan också kvittosom ger
inbetald båtavgift anbringas synligt motsvarande vad tilläm-som

det gäller fordonsskatten.när Vid tidigare utredningarpas och
remissomgångar har eventuell uppbörd båtavgift också be-en av
dömts den främsta anledningen till införandesom ettav
båtregister.

5.2.5 Miljöuppföljning

De diskussioner och förslag miljörestriktioner för fritidsbåtarom
det gällernär avgasutsläpp, buller, bottenmålning och toalettin-

stallationer aktualiserar också behovet kunna följaattav upp
miljöutvecklingen. Denna uppföljning skulle naturligtvis kunna
underlättas register innehöllett miljödataäven fanns till-om som
gängligt.

Övrigt5.2.6

Utöver redovisade fördelar med båtregister har bl föl-ettovan a
jande användningsområden tagits upp.

Underlättande typprovning och besiktning säker-av- av
hetsutmstning för befinliga båtar
Information till båtägare-
Kontroll ansvarsförsäkringav-
Statistik båtolyckoröver-
Kontroll förarkompetensav-
Kontroll uttjänta båtarav-
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fth°Ãfåââiâiâåhøfåglgt5.3 t emppg .

imed deenlighetibåtregisterutnyttjakunnaeffektivt ettFör att
innehålla rele-delsdetbehöverbehoven,redovisadeavsnitt 5.2

kan ske.datasökningsystematisksåordnasdelsoch attdatavanta
vilketpolisinsatser, ärochsjöräddnings-underlättakunnaFör att

mednödvändigtdetuppgifter, ärfrämstaregistretsett av
främstgällerDettadygnetregistret runt.tilldirektaccess

till-direktBehovPolisen.ochKustbevakningenSjöfartsverket, av
tullmyndigheten,ocksåverksamhet harlöpandesinförgänlighet

kronofogdemyndig-ochlänsskattemyndighetenriksskatteverket,
propositionregeringensdåvarandeiredovisadesvilketheten, även

verksamhetenstatligaUtanför den1986/87.fritidsbåtsregisterom
till-behovbåtorganisationemaoch ettförsäkringsbolagen avhar

planeringför sinunderlagSomregistret.uppgifter itillgång
förintressantaocksåbåtregisteriuppgifternasikt ettlängre är
förorganisationerkommunerñskeriverket, samtnaturvårdsverket,

alla depåpekaväsentligt attdock attturistverksamheten. Det är
registret.isamtliga datatilltillgångbehöverberörda instansema

regeringensdåvarandedenutformningenmed pro-sambandI av
datainspektionenyttrade sigfritidsbåtsregisterbeträffandeposition

registret.tillterminalåtkomstentillbehovlagrådetoch statensom
fallflertaletiterminalåtkomstdirektmedsyftetanfördeMan att

ansågbehovkontroll. Dettaochövervakningmöjliggöraattvar
Polisen,Kustbevakningen,Sjöfartsverket,hosfannsman

Lokalalänskattemyndigheten,Riksskatteverket,Tullmyndigheten,
ansågDäremotkronofogdemyndigheten.Skattemyndigheten samt

turistrådSverigesdåvarandenaturvårdsverk,Statensattman
sinförterminalåtkomstdirektbehovhadeFiskeristyrelsenoch av

propositioneninnehållregistretsgällerdetverksamhet. När angav
ingå:bordeuppgifterföljandeatt

Båtens namn- tillverkningsnummerfabrikat, samtBåtens typ-
färgochmåttSkrovets yttre- byggnadsmaterielochbyggnadsårBåtens-
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Båtens motoreffekt-
Båtens identitetsbeteckning-
Uppgifter båtens ägareom-

I samband med den praktiska uppläggningen registret specifice-av
rade Sjöfartsverket registerdata. Specifikationen daterad 880701
framgår bilaga När det obligatoriska registretav avvecklades
1992 upprättadeStöldskyddsföreningen frivilligt register.ett Detta
register med data framgår bilaga 5 bantat iär förhållandesom av
till det obligatoriska överlappande.ärmen

5.4 Utnyttjandeoch erfarenheter av
fritids åtsregistret 1988-92 samt
Stöldskyddsregistret 1992-96

5.4.1 Fritidsbåtsregistret 1988-92

Historiskt har frågan behovetsett fritidsbåtsregister dis-ettom av
kuterats under lång tid. Vid införandet det obligatoriskaav
registret 1988 hade drygt 60 remissinstanser sig i ärendet.yttrat De
flesta instanserna tillstyrkte införandet fritidsbåtsregister,ettav

det fanns från antal instanser kritiskett inställningmen tillen re-
gistrets uppläggning i det förslag från Trafiksäkerhetsverket som
då varit på remiss. Bland deute kritiska förslagetmotsom var
fanns Sjöfartsverket, Sjösportens samarbetsdelegationa och
flera länsstyrelser. Detta ledde till förändringar i förslaget som
främst innebar Sjöfartsverket blevatt central registerrnyndighet
och länsstyrelserna regionala registennyndigheter. Det praktiska
genomförandet registrets uppbyggnad och den fysiska identifi-av
kationsmärkningen båtarna drog på tiden, vidut registretsav men
avskaffande 1992 fanns cirka 270.000 de enligt bedömningav
cirka 300.000 registreringspliktiga båtarna med i registret. Erfa-
renheterna registret hjälp i samband med sjöräddning,av som
ordningskontroll och återhållande faktor det gälldenär t ex
fartöverträdelser bedömdes också positiva. Den komplicerade
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bland central ochuppläggningen datamässigt med annat etten
registreringsmyndighetema, gjorde dock kost-flertal regionala att

istället för planerade kr båtregisterhanteringen 30naden för per
kr båt Sjöfartsverket redovisade ocksåuppgick till cirka 50 per .

fritidsbåtsrgistret och föreslog antal för-erfarenheterna1991 ettav
funktionen.för förbättra väsentligastefattningsförändringar Deatt

begränsning registreringsplikten till bå-förslagen därvid avenvar
eller i någon insjöarna Hjälmaren,används i saltsjöntar avsom

ökning registeravgiftenMälaren, eller VätternVänern samt en av
moderniseringföreslog också registerhan-till kr/år.50 Man en av

länsstyrelserna.teringen vid
förberedde avvecklingenborgerliga regeringendenNär senare

kommunikationsdepartementetgjorderegistret upp en prome-av
gällde fråganremiss. detmoria sändes på Närut omsom

fritidsbâtsregistret sig flertalet remissin-avskaffande motsatteav
bedömde detSjöfartsverket ställning dådetta. togstanser man

fråga. Under hand har dock framkommitpolitisk att mansom en
sjöräddning och säkerhetsfrâgor haft god hjälpdet gällernär av

Båtägarorganisationerna och Båtbranschensfritidsbâtsregistret.
tillstyrkteförordade registret skulle upphöraRiksförbund att men

dock i kommersiell regi.frivilligt registerett

Stöldskyddsföreningens frivilligaSvenska5.4.2

register

medobligatoriska registretdet statligaSedan har1992 ersatts ett
regi. Målsätt-StöldskyddsföreningensSvenskafrivilligt dito i

Stöldskyddsföreningenenligtregistretningen med är
huvudsakligen följande punkter.

Förebyggande brottav-
försvunna båtarskaffa tillbaka stulna ellerUnderlätta att-

sjöräddningsaktioner.erforderligaUnderlätta-
cirka 150.000 båtar.frivilliga registret omfattade år 1995Det
Sjöfartsverket,polisen, Larm-utnyttjas i hög gradRegistret av

användare registretAntalförsäkringsbolag och SSF.tjänst, av
bilagaställda frågor framgårantalunder 1995 samt av
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Till skillnad det tidigare statliga registret Stöldskydds-mot är
föreningens register utbyggt på central databas med modernen
datateknik. Totalt inklusive försäkringsbolagens kostnader visst
personaltillskott på cirka 400.000 kr bedöms registret angi-som
vits kosta cirka 2 miljoner kronor i 1995 års penningvärde.ovan
Detta kostnad båt under kr båt15 och år.motsvarar en per per
Försäkringsbolagen också totalt har cirka 250.000attanger man
båtar försäkrade och flertalet därav också har någon formatt av
ansvarsförsäkring kopplad till försäkringen. Man konstaterar också
baserat statistik från de fem åren olyckor fri-medsenaste att
tidsbåtar vållat allvarliga personskador eller dödsfall därsom
ansvarsfrågan givit upphov till problem utomordentligt säll-är
synta.

5.5 Internationella erfarenheter

Frågan registrering fritidsbåtar krav ansvarsförsäk-samtom av
ring har diskuterats internationellt och nationellt andraäven i

registreringspliktländer. det gällerNär de nordiska länderna finns
för vissa fritidsbåtar såväl i Norge Finland. finnsI Norgesom
sedan 1948 register alla "somsmåbåtar brukar mekanisköverett
kraft framdriftsmedel". Varje båt tilldelas registrerings-ettsom

och registreringen avgiftsfri. Enligt besked från norskaärnummer
Kustdirektoratet förbereder Norge lag obligatorisken ny om re-
gistrering beräknas komma 1997. Enligt denna lagsom sommaren
skall centralt databaserat register förutom allaett upprättas som
motordrivna båtar också skall innehålla segelbåtar med längden

eller4,5 bilaga 7. det gäller Danmark finns obli-Närav m mer.
gatorisk registrering enligt det danska skeppsregistret förendast
fritidsbåtar brutto.20 kan dockDet bankernaöver ton noteras att
för bevilja lån fritidsbåtar kräver registrering försäkring.ochatt

delEn försäkringspremien betalas till i form båt-statenav av
Ävenskatt. Finland registrerar alla motorbåtar med längd 7över m

eller motorstyrka överstiger 20hk för utombordsmotorer ochvars
hk för50 inombordsmotorer. Båten tilldelas registreringsnum-ett
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finskbåtägaren.registreringsavgift Enoch uttages nyavmer en
bilaga 8.från juni 1996sjötrafiklag gäller

motordrivnaallaregistreringdelstateri flertaletfinnsI USA av
i Sverigeockså liksomplanerarUSA strängarefritidsbåtar i USA.

koppling tillkan fåvilketför båtmotorermiljöbestämmelser en
kontrollen.det gällerregistreringsehovet när

allaregistreringsplikt förfinns i dagTysklandgällerdetNär
detrafikerar5,5båtarfritidsbåtarmotordrivna översamt somm

med hårdareocksåarbetarTysklandinre ledema. Ityska man
Miljöbe-fritidsbåtar.motordrivnaförgenerelltmiljöbestämmelser
underlagliggerBodensjönigäller för båtarstämmelser somsom

förslagframmed läggaräknaroch tro-för arbetet ettatt somman
lagstiftningen. DetSvenskamed denidentisktligen blir nästan nya

kon-gällerdetinnebärakommervad detta närklart attär ännu
fritidsbåtama.registreringgenerelltroll och avmer

fritids-vissaregistreringsplikt förkonstateraskan ocksåDet att
Nederländerna,Kanada,Italien,i Frankrike,finnsbåtar även

Österrike. omfatt-ochUtformningenSchweiz ochPolen, Spanien,
harSlutligenland.land tillfrånvarierarregistreringenningen av
ochmellan 2,5fritidsbåtarbestämmelser förlagstiftatEUäven om

urval kom-omfattarbestämmelserlängd. även ettDessa24 meters
bilaga 9. Förstyrningochbränsleslangartankar,t.exponenter

vilketCE-märkningkravfinnsoch komponenterdessa båtar
Skriftligoch miljökrav.säkerhets-vissadeinnebär motatt svarar

tillverkarefrånocksåfordrasöverensstämmelseförsäkran avom
dettordePå siktbåtar.endastgällerDirektivetfritidsbåtar. nya

kontrollregistreradmed någonnödvändigtdock bli typ omav
deföruppehållasskall kunna ävenefterlevandet lagenav

befintliga båtarna.
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behovochtillBakgrund6 enav

föransvarsförsäkringobligatorisk
fritidsbåtar

dessochBåtansvarsförsäkring6.1
omfattning

ingåenderelativtbehandladesansvarsförsäkringFrågan avom
SOUfritidsbåtamaochsamhälletBåtlivutredning1974 års -

deunderväsentligtÄven har ökatfritidsbåtarantalet1974:95. om
grundläggandehuvudsak deidockkvarstårmellanliggande åren

sammanfattning.följandeenligtförutsättningarna
skade-förskydderbjudasyfteAnsvarsförsäkringens är att
underUtbetalningskadeståndsreglema.enligtståndsansvar

ersättningskrav. Dettaföreliggerdetförst dåskerförsäkringen
skadeståndsvållandesdenförgällerförsäkringeninnebär att

skadelidandes förlust.för denoch inteansvar
båtförsäk-alla formerprincipiocksåkanDet attnoteras av

kinkluderar250.000cirkatotaltSverigeiringar s
skade-dåomfattarFörsäkringenpaketet".båtansvarsförsäkring

iskyldigblikanlagligen utgeattförsäkringstagarenstånd som
båten.försäkradedenförareellerbrukareegenskap ägare, avav

gällerbåtansvarsförsäkringamabeträffandeUndantag ansvar
följdtillskadeansvarsåledesomfattarföljande. Deenligt av:

eller bru-skadetillfälletvid ägareför denskadaa varsom
familj.dennesellerbåtenkare av

egendomombordvarandeellerbåtenskada på denb egna
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c skada den försäkrade vållat uppsåtligensom
d skada vållad under påverkan alkoholhaltiga dryckerav

eller narkotika
e skada uppkommen då båten deltar i hastighetstävling
f skada uppkommen då båten uthyrd ellerär används för-i

värvssyñe.
När det gäller vanliga hemförsäkringar ingår också föransvar

skada den försäkrade för i egenskap till litensom ägaresvarar av
båt typ roddbåt.

6.2 Internationella krav på
batansvarsförsäknng

Internationellt finns krav på obligatorisk ansvarsförsäkring för
motorbåtar och i Schweiz för vissa båtar. Sverigesstörre grann-
länder Finland, Norge, Danmark saknar krav på obligatorisk
ansvarsförsäkring och har liknande försäkringsbestämmelser som
de svenska bolagen.

6.3 Förekomst obligatoriskav
ansvarsförsäkring Sverlge1

I Sverige förekommer obligatorisk ansvarsförsäkring huvudsakli-
för bilar och andra motorfordon enligt lagengen om

trafikförsäkring från 1929. Bakgrunden till den obligatoriska för-
säkringen det, med hänsynär till omfattningenatt trafiken ochav
inträffade olyckor ansvarskaraktär, varit nödvändigt medav ett
heltäckande försäkringssystem. Motsvarande obligatoriska trafik-
försäkringar finns också i övriga länder i Europa.

När det gäller fritidsbåtstrafiken finns framgår intesom ovan
alls internationella regelverk och antalet olyckorsamma av

väsentligt mindre.är betydandeansvarstyp En del fritidsbåtamaav
har också frivillig försäkring.en
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frånErfarenheterna6.4
Sverigebatansvarsförsäknngar 1

betydande.Sverigeibåtansvarsförsäkringar ärmedAntalet båtar
Sverigeiförsäkrade båtarna250.000de cirkasamtligaNästan av

del detillgällerförsäkringar störstaförsäkring. Dessasådanhar en
antalfinns stortDärutöver ettbåtarna.motorstarkareochstörre

hemförsäk-vanligatillanslutningiförsäkradesmåbåtar ärsom
ringar.

endastskadeståndsansvar1974Försäkringsbolagen attangav
fritids-utnyttjandeellerförandemedsambandiuppstårsällan av

utredningårs1974redovisadesstatistik20-årigabåt. Den avsom
summering sta-efterförsäkringsförbundet nyarebekräftas avav

också att10. Man1991-1995.bilagaårentistik från anger
iinträffatundantagsfallendast ipersonskadoroch svåradödsfall

ansvarsförsäkringen.berörsolyckormedsamband avsom
medsambandinträffat ifritidsbåtarmeddödsfallenOfta har

hellergällergäller. Denansvarsförsäkringendåspritförtäring
dennesmedlemellerbåtägarendrabbarpersonskada avsom

familj.
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utformningmöjligochBehov7 av

båtavgiftellerbåtskattav

tillkännagivandedetbeaktautredarenskallEnligt direktiven som
båtskatt.gjortriksdagen om

berörtmotionerflertalhar1994/95riksdagsåretUnder ett som
fall harde flestariksdagen.till Ibåtavgift lämnatsbåtskatt eller

återinforande detmedkopplats ihopskatt/avgiftbegäran ett avom
behandlats idärefterharFråganfritidsbåtsregistret.obligatoriska

utskottenskatteutskotten. Bäggetrafik- attsåväl rege-ansersom
förkostnadersamhälletshurfråganringen bör ta omupp

betalas.fritidsbåtstrafiken bör
socialdemokratiskadenbehandlats pådessutomharFrågan
meddelatpartistyrelsendär1996våren attpartikongressen rege-

någonforslagframmedarbetar typnärvaranderingen för att ta
fritidsbåtar.avgiftellerskattav

ochintäktersamhälletsredovisatsharavsnitt 3Under ovan
framgårredovisningdennafritidsbåtssektom. Av attforkostnader

väsentligtfritidsbåtsverksamheten större änfrån ärinkomsterna
sektordennaredovisas ocksåhärför.kostnader Detsamhällets att

tillkällamöjligpotentielltoch störreexisterande ännuredanär en
kustenlängsglesbygdskommunerisysselsättninginkomster och

delvärdebåtensi daginsjöar. Redanoch vid våra ärstörre ensom
fonnögenhetsvärdettotaladetbeskattningsbarförmögenheteni om

forgällerreglerMotsvarande ävenkronor.900.000överstiger
kapitalvaror.andra

ochtjänstererhållerfritidsbåtsägamadock faktumDet attär ett
sjöräddningsserviceväderleksservice,farleder,i formservice av

förutnyttjasfrämstbåtarcirka 300 000gäller dedetNäretc. som
tillredovisatsenligtservicedennavärdetbåtturism har ovanav
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cirka 45 millioner kronor. Båtorganisationerna hävdar dennaatt
kostnad för samhället betalas många gånger den skattom genom

båtbränsle, båtar och tillbehörstaten tar med Mot-som mera.
svarande gäller dock för många andra verksamheter privatbilart ex
och del iär allmänna finansieringstatens anslag för sjuk-en av
vård, utbildning, kultur etc.

Fritidsbâtsverksamhetens samhällskostnader har hittills betalats
anslag och bidrag från och delvis landsting och kom-statgenom
Skulle i det nuvarande ansträngda ekonomiskastaten läget,muner.

där nedskärningar har måst den allmänna välfärden,göras av anse
det nödvändigt förändra denna situation och i stället låta båt-att

betala för erhållenägama service och tjänster, den enklasteär
båtavgiftvägen kostnadernaatt ta härför.ut Av-motsvararen som

giften borde då, både logiskt och praktiskt, belastaäven de båtar
främst utnyttjas för fritidsbåtsturismen och kan återfinnassom som

i obligatoriskt båtregister.ett
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åtgärdertillförslagochAnalys8

Allmänt8.1

skall be-utredarenharutredningentill attdirektiven angetts1
samhälletorsakarfritidsbåtstrafiken samtkostnadervilkalysa

sammanhangdettaskall betalas. Ikostnaderhur dessaöverväga
tillkännagivandedetbeaktautredarendirektivenenligt ävenbör

båtskatt.gjortriksdagen omsom
fritids-fördelardeskall också ettUtredaren överväga somom

ordningssynpunktochsjösäkerhets-fråninnebärbåtsregister
skallåterinförs. Dettafritidsbåtsregistretstatligadetmotiverar att

riksdagentillkännagivandedetutgångspunkt frånske med som
övervägandetfritidsbåtsregister. I stat-ettstatligtgjort omettom

frånbetydelseregistretsskallfritidsbåtsregister ävenligt
behandlas.miljösynpunkt

obligatoriskfråganbelysautredarenskallSlutligen om en
fritidsbåtar.föransvarsförsäkring ägare av

ingåendeföremål förfrågornaredovisade ävenDe envarovan
SOUfritidsbåtsutredningenitill 19741970genomlysning

Även antaletfritidsbåtarna.ochSamhälletBåtliv1974:95, om-
sedanåren22de gångnaunderväsentligt,ökatharfritidsbåtar

samhälletisituationen ärekonomiskadenochutredningdenna
fortfa-beskrivningengrundläggandedock dengällerannorlunda,

utnyttjauppdateringmednaturligtvaritdärförharrande. attDet
ochlångatidsmässigtdennamaterialomfattandedet som

tagit fram.utredningresursstarka



60 Fritidsbåten och Samhället SOU 1996: 170

detNär gäller betydelsen fritidsbåtsverksamheten i samhäl-av
let har det också bedömts angeläget redovisade inkomster ochatt
den positiva påverkan och potential fritidsbåtslivet har fram-som
för allt for flertal kommuner längs denett svenska kusten och vid
de sjöarna.stora

8.2 Intäkter och kostnader för samhället

Som framgår kapitel överstiger intäkterna från fritids-treav
båtsverksamheten väsentligt de utgifter samhället har härför.som

Genom olika skatter får storleksordningentyper 1,3statenav
miljarder kronor år medan de direkta kostnaderna, miljöbelast-per
ningen medräknad enligt redovisad bedömning cirka 60är
miljoner kronor. Begränsas kostnaderna till de cirka 300.000 båtar

utnyttjas for fritidsbåtsturism i väsentlig omfattning blir kost-som
naden cirka 45 millioner kronor.

Kostnaderna också delvisär sådan karaktär samhälletatt närav
de gäller motsvarande verksamhet inom andra områden betalar
kostnaden statsbudgeten.över Detta gäller for Sjöräddningent ex

kan jämföras fjällräddning,med brandförsvar, ambulanstjänstsom
oljeskyddsverksamhet och sjövädertjänstensamt kan jäm-som

ställas med fjällväder. Till motsvarande uppfattning kom också
1974 års utredning. Det kan också konstateras fritidbåtssektomatt
via olika skatter bränsleskatt,typer mervärdesskatt och förmö-av
genhetsskatt i väsentlig grad allmänt bidrar till statskassan. De
höjningar skatt fordonsbränsle aktuella får ocksåärav som nu
genomslag på motordrivna fritidsbåtar i direkt proportion till de
miljöbelastande avgasutsläppen. Liksom 1974 års utredning kom-

jag därför till slutsatsen det finns anledningattmer att
ytterligare belasta fritidsbåtssektorn med båtskatt kopplingutanen
till verksamhetsområdet.

När det gäller de direkta utgifterna for fritidsbåtstrafiken, som
redovisats i kapitel kan viss bristande överensstämmelsetrots
med parallella verksamheter avgiftsfmansieringnämntssom ovan,
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föristatsfinansieringtill direktmöjlighetalternativ ettenvara
läge.statsfinanserna ansträngt

uppfyllerkonstaterat,1974utredningentidigaredenLiksom
avgifts-påkanförutsättningar sättasallmännabåtlivet de uppsom

finansiering.
männi-falli de flestaantal båtägarefinnsDet stortett vuxna

medmedlemsorganisationerrepresentativastarkafinnsskor. Det
samarbets-SjösportensSSDsamarbetsdelegationsamlandeen -

ochmark-ansenligaBåtlivet kräver vattenresurserdelegation.
säkerhetsåtgärder,vadsamhällsserviceutbyggdväloch avseren

traditionfinns ocksåbåtlivetrenhållning Inomutbildning, enm.m
båtupptagningbåtplatser,avgiftsfinansieringgenomfördmed av

etc.
det säker-införas böravgiftsfmansieringmedSkall systemett

fritidsbåtsverksamhetentilltillbakadirektgåravgifternaställas att
ställasbörförutsättningarFöljandeeffektivt.utnyttjasdeoch att

avgiftsñnansiering:medsystemett
proportion tillrimligi utövarensbör ståstorlekAvgiftens-

fåraktiviteten. Denkostnader förövriga av envara
möjlighetenpåverkarväsentligt attdenstorleksådan att

aktiviteten.utöva
användas för insatserhelhetsinskall imedleninflutnaDe-

organisatio-aktiviteten. Utövamasaktuelladenavsersom
medlensinflutnademedinflytandeha överskall ettner

prioritering.användning och
medverksamhetenbelastabörkontrollUppbörd och-

influtnaårligencirka 10kostnader procentänstörre av
medel.

sigskallför detförutsättningarna röragäller attslutligenVad
be-Riksrevisionsverketharbemärkelsestatsrättsligavgift ienom

utredningenbeträffandedelsfrågamotsvarandehandlat
förslagremissyttrandetidels över1994:16Skoterköming SOU

bilaga 11.22-95-0039.fiskevårdsavgift RRVallmäntill
förutsättningarna:kravföljandeangivitdärvidhar treRRV

myndig-statligskall produceraseller tjänstenVarana av en
het.
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b Motprestationsbegreppet skall uppfyllt.vara
c skallDet finnas fastställt ekonomiskt mål forett verksam-

heten.
När det gäller Sjöfartsverkets tjänster formi Sjösäkerhetsin-av

formation, hållande fritidsbåtsleder, väderleksinformation ochav
sjöräddningsåtgärder den ansvariga instansenär statligt affärs-ett
drivande verk delvis med myndighetsuppgifter. Det torde också

hävda det sigatt rör motprestation föratt inbetalda avgifterom en
riktad fritidsbåtsverksamheten.är När detmot gäller det eko-som

nomiska målet för verksamheten finns denna idag entydigt
definierad för fritidsbåtsverksamheten i Sjöfartsverketsseparat
anslagsredovisning. Det borde dock möjligt i enlighet medattvara
genomgången kostnadspostema i kapitel definiera3 och resul-av
tatmässigt följa sådant mål.ettupp

Införandet avgiftssystem med båtavgiftett skulle kunnaav en
bland följande fördelar:annatge

kontinuitetEn skulle skapas i tillgången medel för vik-
tiga insatser for båtlivet.
Båtägarna skulle sina organisationer fortlöpandegenom
kunna påverka inriktningen och omfattningen samhäl-av
lets insatser for båtlivet och därigenom avgiftsuttagets
storlek.
Ett effektivt utnyttjande tillgängliga ekonomiskaav resur-

för båtlivet skulle underlättas och stimulerasser genom
kopplingen till det ideella arbetet inom båtorganisatio-
nerna.
Övriga skattebetalare skulle belastas med kostnader för

aktivitet de själva Fritidsbåtsverksam-utövar.en som
heten skulle bli självfinansierande friluftsverksamhet.en
Avgiftssystemet skulle ligga i linje med Riksdagens trafik-
och skatteutskotts inriktning inom för densamt ramen
socialdemokratiska partistyrelsens uttalande
partikongressen våren 1996.

Med båtantal i obligatoriskt registerett efter återupp-ett
byggnad cirka 300.000 båtar skulle den årliga
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Härtill kom-kronor.cirka 150blibåtutdebiteringen per
registreringsavgift.ikronorstorleksordningen 30imer

registretobligatoriskatidigaredetdelstillMed hänsyn att
annorlundafåbörregisterdelsavvecklat, nyttatt ettär en

uppbyggnadsfasbehövasdetkommeruppbyggnad, att en
kostnader. Därestkrävertill två årpå extra rege-ett som

täckasskallkostnaderfritidsbåtssidansbedömerringen att
med dagensdärför dennaföreslåsavgiftdirektmed atten

år.till kr200situation sättes per

fritidsbåtarforavgiftframhållas störredockbörDet att en
Sjö-underbokförsverksamhethela denfinansierar som

fritidsbåtsändamål mm".för"ersättningrubrikfartsverkets
fis-förverksamhetocksåliggerrubriceringdennaUnder

medfritidshusägareskärgårdstrafik och etckebåtar,
kategorier,dessaföravgiftingenmindre båtar. Tas ut

verksamheterna.deanslagsmedel förkvarstår behov av

miljöbelastningFritidsbåtarnas8.3

mycketredovisats ut-Fritidsbåtsverksamheten är enovansom
positivdelövervägandetillmedSverigeifritidsaktivitetbredd

människor.mångaförsysselsättningochrekreationiframtoning
glo-fritidsbåtstrafiken iÄven frånmiljöpåverkannegativadenom

lokaltdockpåverkasförsumbar naturensammanhangbalt avär
underbehandlatsvilkamiljöbelastande faktorerallt femframför

följande:enligtavsnitt Dessa är
kolmonoxidochkolvätenhaltermed högaavgasutsläppa av

tvåtaktsmotorer.främstfrån
tvâtaktsmoto-högfrekventaalltframförfrånbullemivåerb

rer.
bottenfärger.metallbaseradefrånutsöndringc

med koncentra-sambandifritidsbåtarfråntoalettutsläppd
vattenområden.i trångabåtartion av
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e erosion stränder i trånga farleder grund vågbild-av av
ning och propellerströmmar.

8.3.1 Avgasutsläpp från fritidsbåtar

Även utsläppen kolväten HC och kolmonoxid COom totaltav
begränsadär omfattningsett jämfört med övriga utsläppskällor,av

sker utsläppen vid sådan tidpunkt och inom så känsligaen vatten-
områden det angelägetär dessaatt begränsas.att Restriktioner har

genomförtsäven för biltrafiken vilkett fritidsbåtssidansgör attex
utsläpp bör minskas för öka i jämförelse medatt andra källor.

När det gäller tvåtaktsmotorer miljödepartementets för-nya ger
slag till utsläppsgränser för avgasföroreningar väsentlignya en
förbättring. Eftersom förslaget i sak stämmer överens medäven
motorbranschens inriktning bör detta vålla problem. Problemet

finns tiden för ikraftträdandeär där EU villsom tidspro-anpassa
till den totala situationengrammet inom EU. Eftersom det största

motorleverantörslandet USA har sluttidpunkten för genomfö-satt
randet till år 2006 kan problem uppstå med tidsschemat. Det
svenska förslaget Miljödepartementet Ds 1995:59 innebar deatt

skall gällagränserna från 1998 och förslaget kommernya enligt
miljödepartementet minska utsläppen från kolvätenmotorernya av
med cirka 75% och kolmonoxid med 80%. Här det ocksåär
väsentligt få fram entydiga och internationelltatt accepterade
mätregler. Oberoende vilket datum slutligen blir bestämtav som
kommer dock från den aktuella tidpunkten utsläppen från nya

kraftigt reduceras.motorer att Ett kvarvarande problemavsevärt är
dock utsläppen från de existerande 600.000-650.000 tvåtaktsmoto-

eftersom nyanskaffningstakten för närvaranderema 1995 är
cirkastörre 16.000än år. Genommotorer många dessaattper av

har relativtmotorer låg körtid år segelbåtsmotorer 10en per w
timmar/år enligt Sjöfartsverket 1994 skulle det avsevärd tidta att

avgasutsläppen åtgärderna endastner om motorer.avser nya
Många kan hålla tillmotorer 40 års ålder.upp

Kompletterande åtgärder bedöms möjliga för påverkasom att
existerande delsär bortremotorer sätta datumatt detett även när
gäller existerande utsläppsnivå delsmotorers skrot-att tgenom ex
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ningspremier påskynda utbytet det gällerNärmotorer.av
skrotningspremier och dessas finansiering med avgifter för motor-
forsedda fritidsbåtar har dock finansdepartementet förfrågan
angivit bedömer sådant kostnadseffek-att ett systemman som
tivt.

beträffarVad bortre datum för tillstånd generelltsättaatt ett att
använda med utsläppsdata högre vad skallär änmotorer som som
gälla för kontakterhar detta vid med såväl Miljö-motorernya som
justitie- finansdepartementen bedömtsoch rimlig åtgärd.som en
Även båtorganisationernas SSD har förklaratrepresentanter att
det borde möjligt sådan begränsning. Detatt accepteravara en
bortre borde förslagsvisdatumet då till år efter det15sättas att
utsläppsgränsema träder ikraft för förDettamotorer. attnya ge
rimlig avskrivningstid före detta datum inköptapå motorer.

Svagheten i svårigheten få effektiv kontrollärsystemet att en
efterlevnaden. Med båtorganisationerna bakom ochav ryggen

informationskampanjer miljöproblemets omfattning bedömsom
det dock möjlig åtgärd för minska avgasutsläppen frånattvara en
båtmotorerna snabbare den övergångstid till 40 årän upp som

kan uppkomma. Båtorganisationerna har under lång tidannars
aktivt arbetat for bättre båtmiljö och har givit specielluta en
miljöpärm med åtgärder för båtägarna speciell broschyrsamt en
beträffande elsäkerheten det gäller fritidsbåtar. Med dennär stora
utbredning båtlivet har, där organisationerna tillsammans kansom
betraktas borde den miljöetiska påverkanfolkrörelse påsom en
båtägarna betydelse. informationsinsatserDestorvara av som
behövs i anslutning ändring miljöreglerna for fritidsbåtamatill av
bör därför samarbete med båtorganisationema ochigöras nära
båtbranschens företrädare. Enligt uppgift från polisen bedömer

det också möjligt stickprov få acceptabelattman genom en
kontroll båtmotorer innehåller utsläppskriteriema. Enav som
förutsättning dock märkning godkända införs.är att motorerav
Via Jusititiedepartementet och Miljödepartementet har besked om
EU:s inställning i frågan efterfrågats. Något entydigt beskedäven
på denna punkt har erhållits något befintligt hinder mot enmen
sådan åtgärd har framkommit.
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Bullerbelastning från fritidsbåtar8.3.2

gäller bullerbelastning från främstdet högvarviga tvåtakts-När
underfinns redovisats 4.2.1 liknande förslag frånmotorer ettsom

miljödepartementet det gäller avgasbegränsningama.somsom
innebära regler maximalt tillåten bullernivåskulle påDetta om en

avstånd från båten. motsvarandedBA 25 På72-73 mätt m
begränsningar i avgasutsläpp, dockdet gäller kvarstårsätt, närsom

problemet med befintliga liknande medEttmotorer. system
för existerande gällande frånför ljudnivångräns motorersamma

införts förefter ljudnivåbegränsningamaår det15 att motorernya
borde här logiskt.vara

metallbaseradeUtsöndring från8.3.3

bottenfárger

från de idagunder avsnitt skapar utsöndringSom framgått 4
förgiftfårgema båtbottnama problemfrämst kopparbaserade på

vattenområden däralger, plankton speciellt vid grundaväxter, etc
inrikt-Kemikalieinspektionensfritidsbåtama normalt förtöjda.är

kopparbaseradeförbjudaning framgått också totalt ävenär attsom
Östersjön.färger i

finnsalternativa metodersådant förbud fordrar dockEtt att
bränsleförbruk-skall bli ökadframme konsekvensen enbartom

beväxning pågrundning och därigenom avgasutsläpp på av
handalternativet i förstabåtbottnen. i dag befintligaDet är en

till blanka hårdakombination mellan måla båtbottnama ytoratt
eller högtrycksbaseradeoch hjälp mekaniskasedan med av

sådantgånger år.båttvättar dessa Ettrengöra systemett perpar
båttvättanlägg-skulle dock fordra uppbyggnad antalett storten av

eller tankstationer förningar i anslutning till förtöjningsplatser att
be-delvis ske utnyttjandefå avsedd verkan. kanDetta genom av

portabel tvättutrustning.fintliga slipar och båtramper och
uppbygg-åstadkomma medAlternativet bedöms möjligt att en
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nadstid 5-10 år och bör då baseras avgifter. Det existerarav
redan idag antal båttvättar speciellt för motorbåtar. detett När
gäller segelbåtar pågår också viss verksamhet. FinlandI har man
hunnit längre med sådant För västkusten bedöms dockett system.
påväxningen på båtbottnarna så kraftig medatt systemetvara
båttvätten praktiskt realiserbart. Här tordeär det nödvän-vara
digt fortsättningsvis användaäven bottenfárgeratt till dess
kemiskt/biologiskt verkande färger kan introduceras.

8.3.4 Toalettutsläpp från fritidsbåtar

Enligt redovisningen under kapitel fyra utsläppen från båt-är
toaletter i första hand betrakta lokalt sanitärt problem.att ettsom

kommaFör tillrätta med detta erfordras uppbyggnadatt en av
mottagningsstationer i anslutning till marinor, gästhamnarstörre
och speciellt belastade farledsavsnitt. Denna uppbyggnad förut-

finansieras med avgifter isätts gästhamnar, marinor ocht ex
kanalavgifter. sambandI med implementeringen överenskom-av
melsema inom harHELCOM Sjöfartsverket tagit initiativ till en
sådan fordrarDet dock också krav båtar medett attprocess.
installerade toaletter skall försedda med avfallstank och ut-vara
pumpninganslutning däck. Ett generellt beslut förbudöver motom

släppa toalettavfall från fritidsbåtar innanföratt territorialvat-ut
torde i kapitel redovisade4 skältengränser praktisktav vara

genomförbart.

8.3.5 Erosion stränder i trånga farlederav p.g.a.

vågbildning från fritidsbåtar

Erosionsproblemet orsakad vågbildning och propellerströmmarav
lokal och förutsättsär lösas lokala fartbegräns-naturav genom

ningar. sådanEn genomgång har tidigare initierats vianämntssom
länsstyrelserna bör aktiveras eftersom något egentligt resultatmen

erhållits.ännu
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fritidsbåtarRegistrering8.4 av

harfritidsbåtarregistrering förbehovetochErfarenheterna avav
remissinstansersamtligakapitel fem.under lredovisats stort sett

detregistret 1992statligadetavvecklingeninfor attansåg varav
ochför defritidsbåtsregistermed störrefördelarövervägande ett

dockansågbåtorganisationernaFrämst attmotorstarkare båtarna.
ordnadesregistreringfrivilligmed ävenlösasfrågan kunde somen

ocksåregister harfrivilligaregi.Stöldskyddsföreningens Dettai
tidigaredetbilligareocheffektivare stat-fungerat änfunktionellt

iframgåttharregisterStöldskyddsföreningensliga registret. som
totalt cirka 18årsarbetskrafterskötts tvåhuvudsak mot personerav

dock främsthärtillOrsakenstatliga registret.for det tidigare var
Sjöfartsverketmedstrukturenorganisatoriskakompliceradeden

databasteknikinblandade. Modern använ-länsstyrelseroch sexton
registretregeringsbeslutetgenomgående ochheller intedes om

svåradetaljreglermedregisterutformningen attlåste varsom
eftersomproblemregistret ocksåfrivilligahar detändra. Tyvärr

frivil-efter detårförväntats. Fyraanslutninginte fått dendet som
båtar150.000cirkaomfattar detinförande motregistretsliga

statliga registret.det tidigare270.000 i
och/ellerlängd femmedantalet båtartotala meterDet enaven

föreSjöfartsverketbedömdeskW10motorstyrka än avmer
tillcentralbyrånstatistiskaundersökningbaserat1992 aven

registretfrivilliganuvarandedetinnebär300.000. Dettacirka att
Trafikut-båtar.befintligacirka 50innehållerendast procent av

1994/95:TU12fritidsbåtsfråganbehandlingsinhar iskottet av
nårdetregisterfrivilligtför ärförutsättning attangivit ettatt en

har inteobligatoriska. Dettatidigaredetanslutning somsamma
registretfrivilligadetde fyra årunderrealiseraskunnat som

skötaförsäkringsbolagen ettlåtaMöjlighetenexisterat. att
dubbelregistreringundvikaoch därigenomregisterobligatoriskt

framståvillbolagen sta-påundersöktshar attstupat sommen
harhanteringen. Manfiskaladengällerdetförlängda närtens arm
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register skapas, intres-statligtdock angivit ärett nyttatt man, om
verksamhet.använda det för sinserade attav

registren framgår också deterfarenheterna från de bäggeAv att
instans ochregisteransvarigväsentligt endast haär att ut-att en

datateknik. Skall bygganyttja modern nyttettstaten upp
naturliga regis-Sjöfartsverket denfritidsbåtsregister bedöms vara

hainstanser behöverövriga statligatermyndigheten. De som
och kust-liksom tidigare polisentill registretoperativ tillgång är

länsskattemyndighetenriksskatteverkettullen,bevakningen samt
Även Sjöräddnings-sällskapet, för-kronofogdemyndigheten.och

behovkan haoch båtorganisationernasäkringsbolagen av
ändringar tillanmälan ochdet gällermotsvarande uppgifter. När

kontroll försvårarväsentligt medregistret det också attär som
Slutligen bör detbrottslig verksamhet.utnyttjas förregistret vara

för regeringeninomSjöfartsverket satta normerramen avsom
Utgångspunktskall registreras.uppgifterför vilka somansvarar

statliga registret. Endet tidigareuppgifter ingick ikan de somvara
ändrasockså lagenregisterobligatorisktförutsättning för är attett

införandetsamband medskedde imöjligt. Sådetta blirså att av
registrettillbaka dåändradeslagenfritidsbåtsregistret 1988 men

propositioningående i regeringensLagförslagetavvecklades 1992.
bilagabifogasfritidsbåtsregisterobligatoriskt1986/871121 om

12.
tillkopplingbåtarna ochidentifikationunderlättaFör att av

märkning.har entydigdessaockså väsentligtregistret detär att en
finnasfritidsbåtar inom EUskall förredovisats i kapitelSom 5 nya
sådandockfinnsde begagnade båtarnaCE-märkning. För enen

långdessutomde båtarnaCE-märkningen förmärkning och ärnya
fortsätt-lämpligtdärförbedömsoch otymplig. Det ävenattmest

obligatoriska registretdet tidigareutnyttja den tillningsvis
ochkombinerad bokstavsbeståendemärkningenkopplade av en

märkningenockså behållitharsifferkod. antal båtar ävenEtt stort
avskaffande 1992.obligatorietsefter
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8.5 Obli atorisk ansvarsförsäkring för
fr1t1 sbåtar. F Örarintyg.

Ansvarsförsäkring för fritidsbåtar har beträffande omfattning och
erfarenheter redovisats i kapitel kanDet här huvud-noteras att
delen de och motorstarkare båtarna cirka 250.000 harstörreav

ansvarsförsäkring.en
Erfarenheterna, både tidigare enligt SOUl974:95 och under

åren Försäkringsförbundet,1991 1995 visar skadestånds-att-
endast sällan uppstår i samband med förande elleransvar

utnyttjande fritidsbåt. det gällerNär dödsfall och svårareav per-
sonolyckor försäkringsbolagen dessa till del inträffaratt storanger
med mindre båtar och i spritförtäringsamband med då ansvarsför-
säkringen gäller.

finns heller inga kravDet på generell obligatorisken ansvars-
försäkring i Sveriges grannländer Finland, Danmark ochNorge,
Tyskland där också försäkringsbestämmelsema har liknande ut-
formning hos de försäkringsbolagen.svenskasom

Sammanfattningsvis kvarstår därför slutsats redo-samma som
visats i års fritidsbåtsutredning behovet obligatorisk1974 att av en
ansvarsförsäkring relativtmåste bedömas svagt.som

Utvecklingen olycksstatistiken för fritidsbåtarna, vadsamtav
sker i grannländema inom bör dock följasEU,samtsom noga.

Kopplingen mellan täckande registrering de ochstörreen av
fritidsbåtamamotorstarkare och den omfattande frivilliga

båtförsäkringsverksamheten underlättar sådan uppföljning.en
det gäller begränsa antalet olyckor med fritidsbåtarNär äratt

god kompetens hos den framför båten påverkasättett att ut-som
vecklingen i positiv riktning. formFrågan någonom av
obligatorisk förarutbildning diskuterats i tidigare utred-har också
ningar. Sjöfartsverket båtorganisationema har dock inomoch

för stiftelse, Nämnden för båtlivsutbildning,ramen en gemensam
.med framgång utbildning avslutats medbedrivit frivilligstor som

för förarintyg respektive kustskepparintyg. Sammanlagt finnsprov
i dag redovisat förarintyg och 98.000 kustskep-390.000 avlagda

omfattandeparintyg före Skepparexamen. den1985 Genom
frivilliga utbildningen båtklubbama haraktivt understödssom av
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idag majoriteten förarna de och motorstarkare båtarnastörreav av
god utbildning. Med fortsatt aktiv utbildningsverksamheten en

enligt fungerande principen bedöms därför för närvarandenu
frågan obligatorisk förarutbildning behöva aktualiseras.om

8.6 Organisationoch samarbetemellan
och fr1t1dsbatsorgamsationemasta en

Redan i dag finns betydande samarbete mellan ansvariga förett
samhällsfunktionema och fritidsbåtsidans organisationer.
Lokalt har i flestade fall de olika båtklubbama kontakter och sam-
arbete med främst kommunerna i frågor båtplatser i sjön ochom

land, elförsörjning,på och avfallshantering Dettavatten mm. sam-
arbete fungerar på de flesta ställen mycket väl och idag iär
huvudsak baserat affärsmässiga relationer mellan båtklubbar
och båtägare den sidan och kommunrepresentanter denpåena
andra.

detNär gäller den statligaövergripande verksamheten finns ett
fonnaliserat samarbete mellan Sjöfartsverket och båtorganisatio-

på flera områden. instanser där båtorganisationemaDenema
deltar i systematiskt samarbete följande:är
a Båtlivsnämnden
b Marintestinstansen vid Sjöfartsverket för certifiering enligt

fritidsbåtsdirektiv.EU:s
Nämndenc för båtlivsutbildning

d Sjökarterådet
e Sjösäkerhetsrådet ingår i Sjöfartsverkets organi-numera

sation
detNär gäller Sjökarterådet grundades detta in-1987 som en

formell samarbetsorganisation mellan Sjökarteverksamhetens olika
intressenter. Rådet skall sammanträda två ochgånger år över-per
lägga frågor. Fritidsbåtsidan mångaärom gemensamma en av
organisationer deltar i sammankomstema och verksamhetensom
bedöms fungera bäst den behålls med nuvarande uppläggning.om



Fritidsbåten72 och Samhället SOU 1996: 170

Båtlivsnämnden, Marintestorganisationen, Nämnden för båt-
livsutbildning och Sjösäkerhetsrådet alla organisationer medär
direkt koppling till fritidsbåtsverksamheten.

Båtlivsnämnden övergripande organisation för informa-är en
tion och erfarenhetsutbyte mellan Sjöfartsverket och Sjisportens
Samarbetsdelegation ochSBU, SSF SXK.

för certifiering enligt fritidsbåts-Marintestorganisationen EU:s
direktiv organisation förnystartad inomär en ranen
Sjöfartsverkets organisation Tekniska avdelningen Organisatio-

medfristående resultatenhet styrelseär styrsnen som av enen
ingående för båtbranschen och båtorganisztionema.representanter
Verksamheten finansieras via avgifter. direkta marknadskon-Den
trollen Sjöfartsverket myndighet för. Sjöfartsverketstår som svarar
således för säkerhetskontroller i förhållande till EU.

Nämnden för båtlivsutbildning ideell förening Stiftelseär en
fastställa förutsättningar och kunskaper erhål-med uppgift föratt

kustskepparintyg. bestämmer avgifterlande förarintyg och Manav
intyg arbetar med in-för för register utfärdadeöver samtproven,

formation till studieförbunden båtlivet.om
medlemmar Svenska Båtunionen, Svenska Seg-Nämndens är

larförbundet, och Sjöfartsverket.Svenska Kryssarklubben
för-sköter den löpandeNämnden sköts styrelse ävenav somen

medel.valtningen inklusive inkomna
organisation för.Sjösäkerhetsrådet tidigare friståendeenvar

sjösäkerhetsinforrnation och aktuellagenomgång och analys av
Sjösäker-sjösäkerhetsfrågor. ingår administrationenNumera av

uppgifter. utförlighetsrådet del i Sjöfartsverkets Någonsom en
dock fastställts. verk-instruktion dess verksamhet har Iännuom

samheten deltager Sjöfartsverket, Kustbevakningen,
Båtbranchens Riksför-rikspolisstyrelsen, Sjöräddningssällskapet,

bund, från försäkringsbolagen samtrepresentanter
båtorganisationerna.

förfinns sålunda flertal instanser mellan företrädareDet ett
från båtorganisa-främst Sjöfartsverket ochstaten representanter

branschintressenter arbetar med dentionema samt gemensamtsom
verksamhet direkt riktad fritidsbåtssektom. Bådeär motsom
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fördessutombåtlivsutbildning harförNämndenoch enMarintest
ochavgifterstyrningbåtlivsintressenteroch avgemensamstat

Marintestfunktionen ärverksamhet.sinekonomiförvaltning av
fri-enligt EU:sverksamhetlagstadgadobligatorisktillknuten en

ochSWEDACmedKontaktertidsbåtsdirektiv.
specielladennabehållavillvisarNäringsdepartementet att man

fritidsbåtsakti-övrigamedhopkopplingverksamhet utanseparat
viteter.

föroch tjänsteravgiftsfinansieringutökadVid resurseraven
fritids-förföreträdarnarimligtdetfritidsbåtsverksamheten attär

omfattningenbådepåverkamöjlighetfårockså avattbåtsägama
uppfattningTillinriktning.dessochservicesamhällets samma

utredning.1974 årsocksåkom
registre-därlösningsigtänkahandstillligger attnäraDet en

mellansamarbetei staten,skeravgiftshanteringochring
gällerdet göraNär attbåtorganisationema.ochSjöfartsverket

dock,sigdetvisarföreningideellellerstiftelsei formdetta enav
riksrevisionsverket ärenligtdet8.2,punktframgår attavsom

statligickeavgift medstatligobligatoriskförenalämpligt enatt en
Sjöfarts-blirSlutledningeninstans. attutförandeellerbeslutande

förochregistretstatligadetförandetbådeförståverket bör av
avgifterna.administrationochfastställande av

fårbåtorganisationemaangelägetdockdet attbedömerJag
bådepåverka,möjlighetaktiv attochinsyn en

Dettaverksamheten.avgiftsbelagdadenochregisterhanteringen
existerandedeutnyttjande samar-åstadskommaskan avgenom

eventuelltSjösäkerhetsrådetochBåtlivsnämnden sombetsorganen
börmiljöfrågorbehandlingVid represen-slås enkan avsamman.

Påsamarbetsorganet.tilladjungerasnaturvårdsverketfråntant
SjösäkerhetsrådetochBåtlivsnämndenmåstemotsvarande sätt om

sjö-ochpolisenkustbevakningen,frånslås ihop representanter
behandlingvidadjungeras avräddningssällskapet

inne-följandehaprincipielltbörSamarbetetsjösäkerhetsfrågor.
håll:
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a En regelbunden dialog verksamhetsmålen och omfatt-om
ningen både i verksamhetsrelaterade och ekonomiska

bör finnas.termer
b fortlöpandeEn resultatuppfoljning såväl målrelaterad som

ekonomiskt bör finnas. Detta innebär registerhante-att
ringen och den avgiftsbelagda verksamheten måste vara

resultatområden med löpande verksamhets-egna och
ekonomiuppföljning.

För säkerställa båtorganisationernasatt medverkan och insyn
bör samarbetet specificeras och rutinsättas antingen i Sjöfartsver-
kets instruktion eller i verkets arbetsordning.
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Övriga frågor9

fråganprimäradenförutomutredarenskalldirektivenEnligt om
regi-redovisamedkostnadsansvar ävenfritidsbåtstrafikens mera,

offentliga1992:50,dir prövakonsekvenseronalpolitiska
kon-jämställdhetspolitiskaredovisaoch1994:23diråtaganden

124.1994:sekvenser
jagkankonsekvenserjämställdhetspolitiskagällerdetNär

jäm-fråneffekternågraharutredningenfrånförslagenfinna att
meningsfulltdärför inte attframstårställdhetssynpunkt. Det som
effekter.sådanaredovisningelleranalysförsöka göra aven

tvekanåtaganden kommeroffentligabeträffar utanVad upp-
obligatoriskainförandeochregisterstatligträttandet avettav

totalochpersonårpå 2-3personalresursbåtavgifter kräva enen
fram-Somkronor.miljoner6-10påregistreringkostnad för m m

etableramöjligtbedömtsdockdet attharredovisningengått av
sidanvidavgiftsdebiteringenochregistreringenobligatoriskaden

ochregistreringförförvaltningen. Kostnadenoffentligadenom
verksamhetendärförmåste nyttanavgiftshantering vägas mot av

intäkterna.genereradeoch de
det svårarekonsekvenser attregionalpolitiska ärAngående ge

detaktivitetökad närklartdockbesked. Det attentydigt är enett
kommu-berörakommerfritidsbåtarriktade attåtgärdergäller mot

insjöarna.vid deochsvenska kusten störredenlängsnerna
rengöringföranläggningaruppbyggnadsuccessiv avEn av

kommer,toalettavfallförmottagningsstationerbåtbottnar samt
ekonominbidra tillkunnaocksåmiljö,bättredeförutom att enger

kommunerna.berördai desysselsättningenoch
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Kommittédirektiv

Dir.kostnadsansvar m.m.Fritidsbåtstrañkens
1995:131

1995oktober26denregeringssammanträdevidBeslut

uppdragetSammanfattning av
kostnadervilkabelysaskall närmareutredaresärskildEn

dessahurövervägasamhället samtorsakarfritidsbåtstrañken
betalas.skallkostnader

fördelar ettde somövervägavidareskall omUtredaren
ordnings-ochsjösäkerhets-fråninnebärfritidsbåtsregister

återinförs.fritidsbåtsregisterstatligtmotiverar ettsynpunkt att
riks-tillkännagivande somdetfrånutgåbl.a.börUtredaren
bet.fritidsbátsregisterstatligtgjort etthardagen om

1994/95232.rskr.12,l994/95:TU
tillkärma-detbeaktaävenutredarenbörsammanhangetl

börVidarebátskatt.gjortharriksdagen omgivande som debehandlaävenövervägandensamladesinaiutredaren
miljösyn-harfritidsbâtsregister urstatligtfördelar ettsom ansvarsförsäkringobligatoriskfråganbelysapunkt enomsamt

fritidsbåtar.för ägare av

Bakgrund

fritidsbátsregister somlagriksdagen om1987 enjuniI antog
bet.1986/87:121,1988 prop.januarildenkraftiträdde

regi-innebarLagen1986/871347. en1986/87:KrU22, rskr.
triedeller5längd över metermedbåtarförstreringsplikt en

enligtÄndamålet registretmed varmotorstyrka.minstaviss
säker-ochordningkontrollförunderlag av§2lagens att ge
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het till sjöss och planering trafiken med fritidsbåtar. Re-av
gistret också användasvar avsett att underlag för plane-som
ring avseende turism, friluftsliv och naturvård för utred-samt
ningar rörande skatter, tullar och indrivning. Registeravgiften,

skulle täcka kostnaden försom föra registret,att 30 kro-var
år.nor per

I december 1992 upphävde riksdagen lagen fritidsbåts-om
register prop. 1992/931102, bet. l992/93:TUl0, rskr.
1992/932108. l betänkandet framhöll trafikutskottet detatt
inte såg något oavvisligt behov ordna obligatoriskatt regi-en
strering fritidsbåtar i offentlig regi.av I sammanhanget erin-
rades båtorganisationernaatt hadeom framhållit sådanatt en
registrering kunde åstadkommas på frivillig väg. Det var
också tänkbart, framhölls det i betänkandet, någotatt organ
med anknytning till försäkringsbranschen kunde för ettsvara
register.

Sedan det statliga fritidsbåtsregistret avvecklades har
Svenska Stöldskyddsföreningen, i samarbete med försäkrings-
bolagen, tagit initiativ till driva frivilligtatt fritidsbåts-ett
register. Registret omfattar i dag 160 000 båtar, vilket kanca
jämföras med det statliga fritidsbåtsregistret innefattadesom

280 000 fritidsbåtar detca när avvecklades. Registreringen är
kostnadsfri för båtägare med försäkring och för övriga kostar
den 30 kronor år.per

Riksdagen har uttalat fritidsbåtsregisteratt ett innebär stora
fördelar främst från sjösäkerhets- och ordningssynpunkt bet.
l994/95:TUl2, rskr. 1994/952232. l trañkutskottets betänk-
ande l994/95:TUl2 anfördes bl.a. följande.

"Trafikutskottet från de synpunkter detanser har att-
företräda fritidsbåtsregisteratt innebärett fördelarstora-
främst från sjösäkerhets- och ordningssynpunkt. Dessa för-
delar kan tillvaratas inom för frivilligt registerramen ett -under förutsättning sådant registeratt ett når anslut-samma
ning statligt, enligtett lagreglersom därom. För närvarande

alltför många de båtarsynes införda i detav statligasom var
registret stå utanför det privata. Utskottet kan vidare konstate-

fritidsbåtstrafikenatt förenadärra med kostnader, främst för
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anvisarårligenriksdagenbestridandetillsjöräddning, vars
medel.

regeringenutskottet attbakgrundenangivnadenMot anser
inne-fritidsbåtsregisterfördelarde ettövervägabör somom

detmotiverarordningssynpunkt attochsjösäkerhets-frånbär
börsammanhangetdetlåterinförs.fritidsbåtsregistretstatliga

fritids-förkostnadersamhälletshurövervägaregeringen även
sinavidregeringenbörSjälvfalletbetalas.skallbåtstrafiken

anledningmedbeslutriksdagens avbeaktaöverväganden
obligatoriskochbåtskatt an-motionsyrkanden enomenom

fritidsbåtar."bl.a. ägareförsvarsförsäkring av
med desambandiregeringenbörmeningriksdagensEnligt

fritidsbåtsregis-beträffande ettskall görasöverväganden som
1994/95:SkU28,bet.båtskattfråganockså pröva enomter

.1994/95:rskr.
behandlatsharansvarsförsäkringobligatoriskFrågan enom
framhållitsdetDärvid hartillfällen.flertalvidi riksdagen ett

vidskadasdenangeläget engrad atti hög somdet äratt
tillfredsställandeochersättningfullgod attfåkansjöolycka en

säkerhetnågorlundamedkanersättningsmöjligheter garanteras
bet.seobligatoriskansvarsförsäkring t.ex.ärendast enom
bet.1985/86:LU26,bet.jfr. även1986/87:LU6y,
bet.1988/89:LU21,1987/88:LU23, bet.1986/87:KrU22, bet.

1992/93:LU39.och bet.1989/90:LU15
sommartidochomfattandefritidsbåtslivet ärsvenskaDet

kolvätenfrämstutsläpprelativtförfritidsbåtar stora avsvarar
finnsnärvarandeFörluft ochtillbådekolmonoxid vatten.och

fritids-frånbullerochförSverigeireglerinte några avgaser
fritidsbåts-minskaförtidsedan attpågårarbeteEttbåtar. en

vadförslagEtt gemensamtmiljöpåverkan.negativasektorns
mindreförförbullerkrav motorerochbeträffar nyaavgas-

Kommunikationsdepartemen-nyligenhar presenteratsbåtar av
pånärvarandeförärFörslagetMiljödepartementet.ochtet

remiss.
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Uppdraget

En särskild utredare skall närmare belysa vilka kostnader
fritidsbåtstrafiken orsakar samhället överväga hur dessasamt
kostnader skall betalas.

Utredaren skall vidare överväga de fördelarom ettsom
fritidsbåtsregister innebär från sjösäkerhets- och ordnings-
synpunkt motiverar det statliga fritidsbåtsregistretatt åter-
införs. Utredaren bör bl.a. frånutgå det tillkännagivande som
riksdagen har gjort statligt fritidsbåtsregisterett bet.om
1994/95:TU12, rskr. l994/95r232.

1 sammanhanget bör utredaren beaktaäven det tillkänna-
givande riksdagen har gjort båtskatt. Vidaresom börom
utredaren i sina samlade överväganden behandlaäven de
fördelar statligt fritidsbåtsregisterett harsom miljösyn-ur
punkt exempelvis vid införande och uppföljning miljökravav

fritidsbåtsmotorerpå eller fritidsbåtar.
Utredaren skall också belysa frågan obligatoriskom en

ansvarsförsäkring för ägare fritidsbåtar. Utredaren börav
klarlägga förhållandena sådanaär obligatoriskom att en an-
svarsförsäkring för ägare fritidsbåtar behövs förav att garan-

den skadelidande fårtera att fullgod ersättning. Omen ut-
redaren finner så fallet,är bör utredarenatt föreslå nödvändi-

åtgärder.ga
Såväl företags- samhällsekonomiska aspekter läm-som av

nade förslag skall redovisas. Detta gäller såväl de samhälls-
ekonomiska effekterna i effekterna förstort myndighetersom

fritidsbåtssektorn.samt

Övrigt

Uppdraget skall redovisas den 15 oktober 1996.senast För
arbetet gäller regeringens direktiv till kommittéer och särskil-
da utredare offentligapröva åtagandenatt dir. 1994:23,om

redovisa regionalpolitiskaatt konsekvenserom dir. 1992:50
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redovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser dir.samt attom
1994: 124.

Kommunikationsdepartementet
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kommunalafritidsbåtsaktiviteternaskopplingtill denbakgrundtillFöratt en
muntligdels lämnatkommunerrubriceradekontaktadesverksamheten som

underlag.bifogatöverlämnatredovisningdels

också samstämmigahuvudsakden iKommunförbundetharVid besökhos
representativförbekräftatsfrån berördakommunernadeinformationen som

fritidsbåtsberördakustkommuner.

i förstahandinformationengällerdennamuntligakompletterandegällerdenNärdet
följande.enligtkommunerSotenäsochTanums

fritidsbåtar regi.Deflestaiför kommunensfastaplatser3.800Detfinns
Hamnverksamheteni kommunenkommunalregi.båtuppläggningsplatserna iär

på kronor.4,2 miljoneromsättning1995totalhadeen
gått hamnverksamheten.finansieringtillskattemedelhar1 miljonkronor avav innevånare9.900kommunens ärmedavgitter.AvFritidsbâtssidan dockfinansieras

turistverksamheten.inom250sysselsattaca
år.200miljonerkronoromsätterFritidsverksamheteni kommunen perca

i totalt8gästhamnsnätter15.000registrerathadekommunenUnder1995
gästhamnar.

4.500fritidshusdärdeTotaltfinnsfritidshus.i kommunenärCa50% husen caav
båt.ocksåharflestahusägarna

fritidsbåtar6000 ibåtplatser totalt5000ochkommunala1600Detfinnsca -innevånare sysselsatta1989350där12.400kommunharTanumskommunen. var
miljonerkronor.200omsättningTuristverksamhetensturistverksamhet.inom varca

14.063medi kommunenmindregästhamnaroch 10finnsDet 5 större
mångagástnätterinaturhamnar.minstlikaräknarmed1995.Mangästhamnsnätter

avgifter.turistbâtshamnarskerFinansieringen genomav

ochpopuläraavfallsutsläppigästhamnarmedproblemManredovisadevissa
naturhamnar.
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från Sotenäs förkommun 1995Utdrag
uamnverksamhej:

Medhamnverksamhet förvaltning kommunenshamnområden:avses av

småbåtshamnaro
gästbåtshamnaro
industrihamnar-

hamnområdeBegreppet innefattar:

vattenområdehamnens-
bryggorochy-bommaro
kajero
kajplanero

6.1Verksamhetensomfattning

Antalbryggor,brygglängderochy-bommarinomkommunenssmåbåtshamnaroch
gästbátshamnarframgår nedanståendetabell:av

Y-r m

Hamn Antal Längdmeter Antal Längdmeter 4,5 6 8 10m m m m

Väjern 3 125 3 247 47 45 33
Hasselösund 2 150 4 290 23 1- -Smögen 10 605 3 140 - - - -Kungshamn 6 273 7 226 52 22 22 -Tången 5 403 4 257 10 6 18 -Hovenäset 5 193 1 63 8 12 10 -Malmön 5 472 3 144 30 33 32
Bovallstrand 3 107 3 255 6 6 14 -Ulebergshamn 2 35 3 182 2 20 15 4
Hunnebostrand 7 606 12 972 82 157 211 5

Summa: 48 2969 43 2776 237 301 378 12

Sammanlagtantalbryggmeter antalsamt y-bommarinomkommunenssmåbåts-och
gästbåtshamnar således:är

Längdmeterbryggor 5745m
Antal y-bommar 928st
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följande:gästbátshamnarärochsmábåtshamnarinombåtplatserAntalet

rvidFasa
Båtplatser,

bryggaGästbåtsplatser EgenBryggorPontonerHamn
255060139Väjern 1820059126Hasselösund 26830023872Smögen 35150130180Kungshamn 264163203Tången - 59258556Hovenäset 10850155118Malmön 233047158Bovallstrand 1523113Ulebergshamn - 30200206638Hunnebostrand

845100511661803Summa:

således:båtplatserärantalSammanlagt
2969stpontonlbryggavidplatserFasta 1005stgästbátsplatserAntal §45§1bryggamedbåtplatserAntal egen 4819st

varit:år 1995harAntalgästnätter
. lä t t.. ....I ..A

18,9568Bovallstrand
24,94980Hunnebostrand
3,0152Väjern 6,01195Hasselösund

19,25764Smögen 9,51422Kungshamn
7,2181Hovenäset

231§84Malmön
15,415446Summa:



86 Fritidsbåten och Samhället SOU 1996:170

In f

Betong-och stenkajer Träbryggor

Hamn Antal Längd Antal Längd

Bovallstrand 1 70 - -Ulebergshamn 1 8 - .Hunnebostrand 2 110 2 100
Väjern 2 56- -Hasselösund 1 155 - -Smögen 2 475 3 375
Smögen
vågbrytare 1 60 - -Kungshamn 3 3 880 1 30
Tången 1 210 1 120
Hovenäset 1 25 1 52
Malmön 2 220 - -
Summa: 15 2213 10 733

Nyahamnenshamnbassang,liskhallskajan
a HelaGuleskar,Virehuskajenochinrehamnbassäng

Överkommunensñske-/industrihamnar frånIandassill vadfnske,
båtarvanligen6 i Kungshamn,sammanlagt 3860ton

ÖverGuleskärshamnenhar42 angörningarst skett,varvidföljande lastas kaj:övervaror
Oljor 7998ton
Sten 17715ton
Fiskprodukter JAQLtQB

27210ton
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kostnaderoch intäkter6.3 Verksamhetens

framgår följandekostnaderochintäkter tabellVerksamhetens av

Kapitaltjänst,Personal- Summa
kostnad Material Tjänster intern förv.ers kostnader Intäkte

Ospec.Hamn-
125,7 131,2 3051.3 39989 0verksamhet 141 690.1

Smábåtshamnar
69,9 176.9 299,5 23762142 52,7 -56,7 90,1 0,2 341,8 1077.7Gästhamnar143 194,8

lndustrihamnar
27,3 63,5 765.390,8144

461,7 3051.5 4219,2279,6 4730,4Summa: 937,6

påså långthamnverksamhet,särskiltkapitaltjänst.börspeciñeras möjligtKostnaderför ospec.
för analysera"lönsamheten"för verksamhet.Detthamnverksamheterna att respektivede olika

år 1996.kommer ske underatt

6.3 Ekonomi bokslut-
frånårs år årsbelastadesmed underskott 500,000:-1995 budget ett 1994.Vid 1995 slutom

utgående fårkvarstår ingåendeunderskott500,000:- underskottett 375,600:-av om som
överförastill 1996.

renhållningFördelade GS-personalför i hamnarkostnader 96.000:- budgeteradeutgör mot
50,000:-.
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Bilaga6

PersonalkoslnadHamnverksamhetkostnadtkr 1BMaterial
DTjänster

Kapitaltyansl,Varvintern ers
937,6D

E279.6

461,7I
§15D
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V5 referel"DammskärgårdsnämndenochFritids- 1996-08-06OhlsonRoy

TANUMSKOMMUN
SölveTorkelW.

949Box
Trollhättan46129

igästhamnsvçrksamhetenTanumshandlingarkompletterandeÖversânder om behöverdet Duverksamhet.Arårs1995matriel merKommun.Oversänt avser
35 37.harDig.Jag semestervänlriåhör vav -var

/Mâd hälsningvä
fa/v/ ,.//bø, hlsonRoy

skärgårdschefochFritids-

429-8634Bankgiro82420-1-Postgiro0525-18300Telefax000515180-TelKommunhuset vxTanumshede-Besöksadress:45781
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Intäkter

Fritldsbåtslntåkter avseendegästhamnar
1995

Gästhamnsavgifter aa7244
Elavgifter 1aooo
DuschNA-avgifter 104000

1001244

Hamn Antal gästandebåtar
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

Gästhamnsverksamhetenharunderde årensenaste förändratskraftigt.Frånattbaraha varit angöringsplatshardessaen blivitanläggningarmedtoaletter,duschartvättmaskinensopmottagning Enständigutbyggnadm.m. är tvungendä båtarnaidagutrustasmedmyckenelektronikochelutrustning. ochVattenuttagbyggs iut dentakt fönnår.Nyakommandeinvesteringarför gästhamnsverksamhetenblir medallsäkerhetmoittagningsstationerbåttoallettemaför båttvättsamt motsvarandebilltvätten.
Tanumskommunharsedan1980-taletbesök 12-16000övernattningarav båtar.iDessabetalar hamnavgiftmedanen da sbesökare betalarnågot, ändåharmentillgångtill all service.

All dennaverksamhet fulltär jämförbarmedcampingverksamheten. upplåterVilatstill det båtlivetrörliga ochtillhandahåller servicesamma campingen.somMeddettavill påtalaorättvisanmedstatensbedömning rörligtfriluftslivpåavland till sjöss.campingenresp. behöverendastta 12%ut mervärdesskattmedanbåtcampingenskallerläggafull mervärdesskatt I25%. I I

Sida1
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Kostnader

avseenderitridsbåtskostnader

708241

71760aktmästare

03811tädmatr.

05024

158735

30

84

110

19örstörelse

230kostnader

47

89

4097

1591
1995underförintäkterochkostnaderDettaär

med.finnsadministrationskostnaderoch

Sida1
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studieturismens ekonomiska betydelseom
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TURISMEN -
ARBETSGIVARE.STÖRSTABOHUSLÄNSAVEN

dennästanfannssedansekelhalvtFörett Åtminstone förinteinte,semesterresan.
människor.vanliga flestadeförmåste svens-denIdagär ett "enturistärdefinitionenochkar, enav hemortisinlämnartillfälligtsomperson medsambandochi24timmarminst Förstaövernattning".minstdettagör en helaSverigefårindustrisemesterndanpá till, närVästerhavetslagsidaåtaningen landstillsemesterfirarehundratusentals

DetärBohuslän,tillsökersigochsjöss vardagslivetpaeffekterfårdetklanatt befolkningen.bofastaförden förs-dengruffetiförstaÄnda detsedan densedanändahandelsboden,könita skärfullsattaförstadenknuffenpáförsta ochdiskussionenhar mangárdsbåten Vadharvidetta:handlatemellan omman makarmeddelarför vi oss,egentligen att
gästvänligaochärpåoss BOSAMgenomförde1988Sommaren hurundersökningBohusTurist avoch en spenderadeturisternamycketpengar i14kommunergästadedetiddenunder exklusiveGöte-länBohusochGöteborgs besök-miljoner3visadesigDet attborg, miljardermed2gjordetillsammans avare ársverken.4383vilketkr motsvarar kommunernanordligaste vardeI sex följd turismentillârsverkenantalet av prak-1982.Isedanfördubbling7011 en- jobb,flermanganaturligtvisdettikenär säsongsanställningar.ellerdeltids-sreuuuosuun

turismenårsverkenAntal av
KUNGÄLV 327Strömstad 355Tanum

Sotenäs
Munkedal

Lysekil"NM
Uddevalla"Ännu OrustMÖLNDAL Tjörn

Stenungsund
Kungälv
Öckerö
Partille
Härryda
Mölndal
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OOI :E BÃTTURISTER
nuLIKAMYCKHINKOMSVSOM

100
LÃDOR

INDUSTRIFISK

SPENDFILAIQ "FIRISTERN. SINA PE G.
Allasiffror statistiskt|Lr1I|l|.I|l&#39;tttctlchurtlctt.tr mltdygn.pcrpU1Ull

HOTELL/ PENSIONAT CAMPINGSTUGA STUGBY HYRTFRITIDSHUS471:-/personochdygn 256:-/personochdygn 256:-/personochdygn 226:-/petsonochdygn
Hotcllgästenläggerdrygthalva Den utgiftspostenstörsta förden bostugbyAtt i detär nästdyrasteDen hyr fritidshussitt leversommåstgnskassanpåboendet.240:-. härturistensjälvaär boendet boendet.Mon/dygn.Livsmedeldyrare- ånägarentilldet.Delskos-kostar l06:-/dygn.restaumngnotan Dårnästkommer kostar56:- för leverövrigt boendet66:-/dygn.men tar Men110:-,Høtellgästenläggerest. livsmedel.han/honhandlar stugbygâstensom billigt.ingen dessutomläggerannan manmestalla pengarkategoriermestpengar på förav lr/dag. utgiftspostgåröverlov/dag. allakategorierpåmatinköp,avaktiviteter,22:-/dhg. hela75:- dagenom

BÅTHAMN UTHYRNINGSSTUGA TÄLTHUSVAGN/ ENDAGSBESÖKZzoz-/personochdygn 217:-/personochdygn 172:-/personochdygn 1S9:-/personochdag
Dátturistenlägger påmest Stugankostar86:-pengar dygnet Camparenom betalarbarapcr Záz-/dygnEndagsbesökarensutgift.:-störstahandla 60:-,att ochgåpåmat, Dennäst kostnadenperson största försittboende,spenderar livsmedelmen år 38:-.Restau-post50:-.Han/hon-taurang hand- hushållet-är sommargästien 39:- dagenlivsmedelsbutiken.ut- iom 20:-,bensinstationer,19:-ranger,ocksåpåsystembolagetför hymingsstugaspenderarS4:- Bensin.18:-,ochom 21:-, ochrestaurang, Systembolag16:-,andra:-/dag. ardagenIivsmedelsbutiken.i arandra budgetenistoraposter denhärkategorinsomgynnasav

VANDRARHEM SLÄKTVÄNNER/ EGETFRITIDSHUS GENOMFARTSRESANDE138:-/personochdygn 133:-/personochdygn 127:-/personochdygn 116:-/personochdagDen hotpåvandrarhemsom he- Hossläktingarbur och Fritidshusägarenmangratis lever billi-näst Den atpå hartalarász-/dag somFör gcnntnrusztboendet. kaniställetkostapå allapågast Menav semestern tillfälleinte spenderasåhandlar attIor31:-ochbensinmat hanbetyderändå58:-/dagför mycket Det gårtillfor pengar23:- dagen. mv:aom livsmedelshandelortens och20:- bensin.29:-. 23a.restaurang.hållet.Sls-/personochdygn förbensinstationen.Reparationerlivsmedel.13.-och 20.-annat.ochunderhållärintemedräknatiundersökningen.
D D D D

Iloentk-Lümunlngkilt Kiosk.inlukukItvsmuklSystembolagAkllvllclurIk-nstn thnutrøpAnnat
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OMSÄTTNINGÄRSVERKEN OCH
TURISMEN.VARETACK

l"1nilj. kr"l;l

ÅRSVERKEN327

dencampingfolket störstaStrömstadutgörI
frånturismeninkomstkällanenskilda -under46 krmilj.spenderarövercamparna hotellgäs-platskommerandraPåsäsongen. Strömstadfritidshusägama.följdatättterna, av turistomsättninggällerdet perliggeri närtopp gränshandeln ärinte400:-,17invånare, atttrots

medräknad.
milj. krIWl".l .l

ÅRsvExumN355

tillför kommunensTanumiçampingturistema under60 krmilj.näringslivandeloch över en
44spenderarnästanFritidshusägamasäsong.

turistom-den störstahar nästmilj. kr.Tanum
medplatsenförstadelarochtotalt,sättningen

turistomsättninggällerStrömstad detnär per
invånare.

."IIÖÅH\.\" k153111111.

ÅRSVERKEN241

för denstår störstadetHärär somcamparna Fritidshusägamakr.milj.37,5inkomstposten- antalettill gästflervisserligenär sermanom ochspendersammalikade inteärätter,men milj. kr.till 30 Attknapptkommer upp gästhamnpopulärasteVästkustensSmögenär
fri-76 i000gästnätterstatistiken:överisyns

Uidsbát.
milj. lxlllfl;\l4 W.ll

ÅRSVERKEN162

Munkedali ärturista attvanligastesättetDet att
bidrarmilj. kr38dag.Nästankommaöveren vanligastemed. ärDetdagbesökarna näst att

ochMunkedal, påvägenpassagenompassera harbit Mångahandlaelleräta mat.påatt en Munkedal,ochdehälsapåiocksåvänneratt
ochhandelkommunensinbringarbesöken

milj. kr.drygt 18näringsliv
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LYSEKIL 123 milj. kr

ÄRSVERKEN223

Fritidshusägarnadominerarturismen Lysekili
med280000övernattningaroch omsättningenpådrygt35milj. kr. Påandraplatsmed25milj.kr kommervånbesöken.Till Lysekilkommer
barahälftensåmånga fritidsbåtarturisteri somtill Tanum,ochantalet ocksåför-ärCamparevånansvärtlitetmedhänsyntill Lysekilsdrag:
ningskraft.

IJDDEVALLA 255 milj. kr

ÅRSVERKEN451

Sedanundersökningengenomfördesharan-talethotellbäddarkommuneni ökatkraftigt.
Men 1988utgjordesdensommaren största
enskilda övemattandegruppen turisteravochvänner bekanta spenderadehela78sommilj. kr. Fritidshusfolket förstår dennäst

inkomstenstörsta med 48milj. kr.caUddevallahardenhögstatotalaturistomsått-
ningen allakommunerna,av omsättermenbaraS500:- kommuninvånarejfr Tanumper400:-.17

ÅRSVERKEN275

PåOrust detfritidshusfolketär tillförsom mestÖnsdrygt64milj. kr. långapengar, kuststräcka
ochmångapopulärahamnaravspeglasi attantaletövernattningarbåti mångaflerär antaletän
campingnåtter.Orusthar turistomsättningenkommuninvånarepå 118002,vilketper be-
tyderfjärdeplatspåtopplistan.

FJÖRN 116 11111,".kr

ÅRSVERKEN203

Tjörnsstörstaturistinkomsterkommerfrån
fritidshusägare,gästandesläktochvänner,

ochstuggaster Sommargästernascampare.
tillgår delenstörsta tillåt livsmedelpengar och

shopping.
Tjörn liksomOrustliggerbra till påtopplistan
överturistomsättning invånare,9000:-.per
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min.sTExrNGstxD kr109

ÅRSVERKEN202

Räknati dethotellgasternaär ärpengar somden inkomstkällanstörsta turismi Stenung-av
sundmed milj. kr,57,5 de förstårtrotsatt
knappt80000 Räknatantaletgästnätter. i gäst-

det släkt-nätterär ochvänbesöken domi-som
Ca225OOOövernattningargjordesnerar. av

samtidigtvänner spenderadenästan30som
milj. kr.

l§l.&#39;â.-l.\&#39;milj, kris l
ÅRSVERKEN271

Ävenden till Kungälvharoftasomreser en
vän hos.övernatta Drygt400000att övernatt-

gjordesningar på1988 så ochvis,sommaren
handlade,gästerna átochroade för drygtsig

54milj. kr. De bor fritidshusi pásom semes-
Kungälvbidrog 33,6i med milj. kr kas-tern i

för bl handelochsan a restauranger.
ç:ii:1 milj. kr5%

ÅRSVERKEN60

ÖckerösHälften turistinkomsterkommerav
frångästandesläktoch Fritidshusägarnavänner.

6gör med milj.kr under vistelsesin påav ön,
ochde kommer båti spenderarhälftensåsom
mycket, 3 milj. kr. Delatmedantaletca Öckeröinvånarepå blir turistomsättningen

400:-3 vilket den lägstaär nästperperson,
allakommunernaundersökningen.isummanav

milj.l.l{llLl.li krl

ÅRSVERKEN103

milj.SO kr Partillesturistomsättningkom-av
frånbesökande Denvänner. nästmer största mnVM4,4milj. kr kommerfrån 9 500summan, cahotellövernattningar.Men iställetförom man

jämförantaletgästnätterså detbe-ärpengar "um-un-åh"flertydligt besökare övernattarpåvandsom
rarhem Partille15i 400gästnätter.Partille
ligger listansistpå överturistomsättningperinvånaremedsina2000:-.
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i-iÅkxynix milj, kr127

ÅRSVERKEN218

Härrydas ungefärlikaturistomsättningär stor
Lysekils. vänbesökenHärryda detMeni ärsom

för denstår dominerandeinkomstkällansom
43med milj. kr, följd endagsbesökamaav som

spenderar milj. kr, Hotellgästerna25 ären
med påomsättningstorannan grupp, en

knappt milj. kr.20
.lÖl..l.\l. milj. krw

ÅRSVERKEN340

Mölndal hosGenomsnittsturisten bori vänner
ochlägger shoppingochsina påpengar
restaurangbesök.Antaletgenomfartsresande
ch endagsbesökare självaverketmångaär i

fler antalet hotell,ånger övernattningarpáän
vilket diagrammeteftersomhotell-inte isyns

spenderarsåmycketgästerna merpengar.

ÄRVAD SKILLNADERNA KUSTIVIELLAN
SÖDEROCH INLAND, NORR OCH

Siffrorna diagrammeni miljoner kronor.omsättning i:Inger

det sambandmellangeografiskaFinns kommunernaska påcampareett satsa
Ärförutsättningaroch turistinkomster de jämförahärdiagrammenkanI mandet självklart kustkommunerna hurdeolika turistkategorierna fördela-ärt attex

bâtturister,tjänar på medaninlands de förkommun kommun.mest

HOTELL CAMPIN247mmkr 230milj.kr
Suñmsud suomsudTanum TanumSmulis sounñsMunkzdal MunkedalLyukll LysekilUddevalla UddtvnlhOnm Orust110m 116111scmunpund StenungsundKungälv xungálvÖckerö Öckerö

Panul: pmm:Härryda HärrydaMölndal Mölndal
krmärk "71kr 60too m 20 so 40o 20
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STUGA/FRITIDSHUS RUM386rnu;kr mil;kr173
Snmnmad strama-ua

Tanum TanumüSotenäs Somnaj iMunkedal MunkedalLysekil LysekilUddevalla UddevallaOrust OrustTiöm Hörnslenungsund StenungsundKungälv KungälvÖckerö öckerö
paruue pmm:
Härryda HärrydaMölndal Mölndal

k "H11""Hl/ 604a0 20 0 10 20 3a

VANDRARHEMSTUGBY m.,.,,..,22milkr smsudTrmnStrömstadTanum Tfnsomna dM"Munkzdzl LWLysekil UddevallaMama OrustOrust 17°Tlöm Srenunøundisuenungsuna KungälviKung-uy ÖckeröIÖckerö Pau-ull:Pardue Han-ya.mrryaaMölndal nömu
"WN" mr/Jkro s 10 15 o 4l z 3

SLAKT/VANNER
499milkr

Slrñnuud StrömstadTamm Tanumsom mMunkukl Mum LysekilUddevalla UMmorm
nam DömSununpund skumM3Kungälv KungalvOd"Ö barr-oHW pmm:Härryd- HärrydaMölndal Mölndal

url/k eo0 m 40 krao mn; o 5 m 15 p;

ENDAGSBESÖKGENOMFARTSRESANDEmupkr97 mm207 kr
nsuomsuaanTanumisomna
jLysekilimazvauaiOrust1116mLslenunpundiKungälv-ÖckeröIantiknHärrydaMon-hl

WUk o s 10 m15
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BOHUSLÄN""TURISMEN I -
TILLHYGGE VERKTYGELLER

sifferuppgifterAlla dennabroschyr ham-i är
frånundersökningen Bohusläntade "Turismeni u
genomfördes uppdragpå1988som sommaren

BohuslänssamarbetskommittéBOSAM ochav
BohusTurist.

Undersökningen Bohuslän""Turismeni ären
unik kallatill kunskap hurturismen utom ser

vaddenfårföroch effekter deolika kommun-i
Denintresseradekommunmedborgarenerna.

kandramångaslutsatser kommunsförsinom
öka turistinkomsterochhurutsättningar sinaatt

politikerochnäringsidkareförvaltardessamöj-
ligheter.

962Studienbygger direktapâ medintervjuer
ressällskap,ellerdrygt bl3000personer,som a

fåtthar redogöraför utgifterdetaktuellasina
dygnet. "glömskeeffekten"Detgör mini-äratt
mal, utgifterregelvilkaminnsman som man
haftså tiden. tillfrågadei denära Mer 99%än av
besvaradefrågorna.

Intervjuplatserna spridda alla14kom-är över
de välbesöktaturistmálochutvaldaärmunerna,

för god deolikarepresentationattgeen av
turistkategorierna. genomfördesIntervjuerna avprofessionellamarknadsundersökarefrånBurke
MarketingInformation StatistiskbearbetningAB.
ochsammanställninghargjorts Magnusson8:av
PartnersAB.

Undersökningsmaterialet helhetkanrek-i sin
fránBohusTuristvireras ochBOSAM,

Tryckningen dennabroschyrhar möjligav
gjorts Regionale/eonomisleaenhetenvid Läns-av
styrelsen GöteborgsochBohusi län. leanDen
beställasfrån BohusTurist.

:BohusTurist:
16Stora 451NygatanâBox182 UddevallaTel052244055- - -
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SOMMARGÄSTERNA BETALAR JU"MEN
HOS OSS".KOMMUNALSKATTINGEN

skatteeffekicrdirektaoch indirektaTurismens
för statligaSkâilöuljiltlkapitel Detsig.ärett

till "kommunermedningsbidraget svagt
eftersomskatteunderlag"komplicerarbilden,

medför bidrag.turistintäkter minskadeökade
jämförbarmedvilkendetPå turismensättetär

industri helsLannan som
totalIndirekt Berziknad

skaiteeffektDirekt ekonomiskomsätb.Arsverken milj. kr milj. kr effektmilj krKommun ning
286Strömstad 327 179 107
318Tanum 355 199 119

241 212133Sotenäs 79
162 96Munkedal 15357

196Lysekil 223 123 75
404Uddevalla 451 253 151
248275Orust 155 95

116 69 185203Tjörn
Stenungsund 65 174202 109

246Kungälv 154271 92
Öckerö 5660 35 21

61Partille 100103 59
76Härryda 218 205127

340Mölndal 515197 118
direkt indirekuskanecffckiciomsättningochavsersummanav

SO-TALTURISTERNA ETTUTAN SKULLE

LIVSMEDELSBUTIKER NORRAMINDRE 1
SLÄBOHUSLÄN TVINGAS IGEN.

gammalvanföreställningDet turisternaär atten
förorsakarkommunernakostnaderochbara
intäkter. självaverket detI såinga är attsemes-

frånbesökandesläktochterkassan vänner,
genomfartsresande, ochbåtturistercampare
skaparbådearbetstillfällenochstatligaoch
kommunalaskatteintäkter.

försäljningstoppskulleUtan ettsommarens
50-talmindrelivsmedelsbutiker Bohus-i norra

olönsammalänbli ochtvingasstänga,
Trängselntill landsochtill undersjöss som-

marhalvâretbildar förocksåunderlag helen
del samhällsservice skullesommanannars
klara Bohuslänspenderarsig Turisternaiutan.
dessutom vadänmerpengarperperson

Turistrád medelvärde.Sveriges Enangersom
bátturist Bohuslän med220:-/i gör t exav

jämförtdygn, med landetenligt110:- övrigai
Turistrådet.
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1996-08-19

0920-293254Te

Generaldirektör SölveTorkelW
Kommunikationsdepartementet
Box949

46129Trollhättan

HejTorkel

Ber långursäkt dettagit tidmeddennainformation.attom
Dinafrågorinledsmed fritidsbåtarantalet ochantalplatseri kommunen.härblir

frågadet uppskattning fråneftersom kommunens sålt samtligavi sida utomen
fasrlandsiritidsbamatnnarförvaltat.vi

1993Framtill förvaltade hanmanläggningar varierandestandardvi 15-talet med
båtplatser900.antalet 1

Exempelvis året1990 kommunens 000för kostnadernainklkapitaltj.2803var
kronor,intäkterna1302000kronor.Antaletbåtplatserviddennatidpunktvar
då1300st.

Idaghar anläggningari skärgården där ochendast dvspå Sandönöar,
Klubbvikens 70-talethavsbad den dem.Därfinns gästhamnmedår störstaav en
platser.

Antaletfritidsbåtar: 7-8000stca
ossAntaletbatplatser kändaav

bio-hamnar 500varierandestorlek 3 stcaav
Antaletgästplatser. kända. 110stoss caav
De i 4 40kändaplatsernafinns de taletav
kända Uppskattningsvishamnama bör

finnasdet 1-2sittplatseri deresterande
36 omkringhamnarna.Dvsnågonstans
50-taletgilstplatserdu.

fdrKommunen 1996inrättat programområdeharsedan särskiltettmars
sklrgardert skärgård" hartill"Luleåkommun vilken uppgiftbenlmnt att

skärgårdenutveckla som
turismkommuninnevñnare,besöksnäringochrelueationsomrldeför- skärgardsaktivitenerökatillgängligheten säkerhetenföroch- fritidsbâtamasfarlederunderhållaskllrgårdsanläggninga:och- tillvarata bofastabefolkningens möjligheterförden intressenoch en- levandeskärgård

skapaförutsättningar näringslivsutveckling marknadsaküviteteriför och- skärgården
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naturvärdenochskärgårdensinsatser förbevarandegöras egenart,av- landskapsbild.
Lttflyksanläggnin skärgården,vilkaförvaltasvi IO-talet iI daghar avgar

Luleåkommunskärgård.programomradedesskommunenoch nya
fritidsbåtsleder.förutprickrlin antalDessutom ettavgsvarar

arbetar inomnulägetSexpersoner
verksamhet.Motsvarandedenna . 000:-Personalkostnader. 6702årsarbetare.

Driftkosmadema1996inkl.kapital-
för verksamhetdennatjanstkostn. upp-

900000:-lgårtill

000000:-Piinvesnerlngssidanfinns1996/97 1

viaskerdennaverksamhetenfördenkommunalafinansieringenBetdñande
komurmensskatteintäkter.

småbåtshamnsverksamhetihidragsgivningmedskattemedeltillNlgon
Rsreningsregiutgår

verksamhettill visslänutgårskbygdemedeli NorrbottensVialänsstyrelsen
000lcr/âr.400skärgkdsomrádet. närvarandeinom För ca

regleringsverksanrhettilldömtskommunenviadenDessa har sompengar vattenregleringenhållitkringVattenfall utbetalavindevattendomardömts som
Luleälven.av LuleälvenellerinvesteringsobjektierhållasförvissaRegleringsmedlenkan

görasåvälföreningslivet kommunenkanskärgñrdsomradet.Härvid som
fond.anslagfråndennaframställanhosLzstom

skärgårdssatsningarfördeueringsobjektförtagitfram antalinvesVi har ett
lämpligaObjekten redovisade25miljonerkronor. äråren,närmaste somca

Målomrâdena2och5EU-stöd.bidragsframställningarobjektför om
på,kanjagi dagrealiserasellerHuruvidadessakommer mensvaraatt

politisktprojetktledningsgrupp lirobjektenhar deneftersom sompasserat
i fall godafinnsdethaftnågrainvändningar,tillsattoch där vartman

kommer bli aktuella.projektenförhoppningar några attattom av
programområdetä:inrättande det attMintolkning beslutet manav nyaav om satsningarlkommunalahall behovetfrånpolitiskt har avsamsynen

skärgardsontráde.kommunens

iinfrastruktursatsningarkronor2.5miljoner1995/96investerasUnder somca
skärgården.

erhållit antalårenharsatsningarde ettanledning kommunensMed senasteav skärgården.vilkettyderi attbedriverturbåtsverksamhetentreprenörersom rekreation.för turismochskärgårdenuppdllmtbehov öppnafinnsdet attett av
skalför stöttadetfinns attpersonligauppfattningen statenMln att
skärgårdar.i vårainfrastruktursatsningarkommunernas

V nu-
sanIs
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ÖsteråkersL
kommun

1996-08-29

Näringslivssekr/lsh

GeneraldirektörTorkel SölveW
Kommunikationsdepartementet

ANGÅENDEFRITIDSBÅTARMEDANLEDNINGAV UTREDNING

härmeduppgiñerenligtöverenskommelse.Vi översänder

Antalgästhamnar/platse
gästplatserEnligtredovisadlista 214

båtRedovisadegästnätteri
ungefärligtutnyttjande gästplats/nattnâgrafåharkunnatredovisaEndast ett av -varför hänvisartill antaletgästplatser

båtplatser sjö/landAntal manentape. platsersjöplatser 3.114Enligtredovisadlistaerbjuder 15 cavarv
platservinterplatser 3.12514"- cavarv

antavanstâlldai direktverksamhetFöretag
vintertid70anställda22

anställdasommartid87

håtplatsParkeringsplatsei anslutningtill
platser2.655Finnsca

år/antalPlaneradeinvesteringarinom2
lista 13Enligt st

Erhållitbidrag
harfåttaktivitetsbidraglista 1Enligt

årsedanhartättbidragför20l
erhållitfrånlänsstyrelsenl har

fritidsbåtsverksamhetberoendeFöretag är avsom
företagmed 133anställda66Enligtlista ca

i kommunenharvi haltfritidsområdenPrivatabryggföreningari runtom
möjlighet följaatt upp.

Medvänlighälsning
ÖSTERÅKERSKOMMUN

uppdragenligtAsplundLars /VAJ Hz./:/ h;- ., .,Äjlb-1ø-4./
LouiseSHolmgren
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1996-08-29

TPLATSER

jömhammarvarvet

Marina
Varv

Båthamn
Marinavinninge

Marina
Båtklubbrälhavets

ÅkersKanalAB
ÖBV VarvBygg
ÖstraLagnö
Bâtbyggeriochvarv
Finhamn
Husarö
Ingmarsö
Linanäs

Klimsundet
KursgårdNässlingens

Siaröfonet
Andersson,Klaes

Åsätra
ÖrsöBåtvarv
EklundsBåtvarv

VarvHummelmom
ServiceYacht

DOKUMENTPLAN\LOUISE\FRITIDSUTRH
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1996-08-29
III I I

Direktberörda Motorverkstad 4anst
Platsverkstad 3ans
Allmänbåtverkstad 2anst
Försäljning 2anst
Båtar Motor0
SödermansVarv
Ramsmora
Sjöberg

H:DOKUMENIPLAN\LOUISE\FIUHDS.UTR
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ÖSTERÅKERS 141996-08-27KOMMUN
Nâringslivssekr/lsh

VerksamhetAnstFöretag

1teknikAlsviks sjömansvarv
1VERNERBRORBERGMAN,

BÃT Båt, FritidSportSPORT FRITID

BåtvarvBåtvarv,LeifEklunds

BåtbyggareEricsson,TureRagnar

MARINABGRANKOBBEN

BÅTCHARTERABHN
BÅT BåtSegelSEGELNYSTEDTJANNE

Bål SnickeriBåt SnickeriKandelhart
BÅTVARV Båt- motor-reparationer.SJÖBERGS HBKURT 0

Åkersberga laxñskar.Levanderöktlax.FärskHBFiskodlLjusteröLax 0
BÅT inombordsmotorer.LÖFDAHLS ServiceSNICKERI repav0

grundmumingar,Målningsarb,
reparationer.byggnationero

ÅkersbergaBåtmonteringarForsblomsMicke
SKÄRGÅRDHBPw

BÅTOCHBYGGMEKSKA
BÅTSÖREN SNICKERILUNDIN

Åkersberga ServiceAB,MarinRoslagens
Å Ahlgren

grill.Mingolf.Stuguthyrning.Café,Fritidscenter/Stugbylngmarsö
Kanotuthyrning.

bageriTillverkning försäljningHembageri oLjusterö av0
konditorivaror.

styrpulpetbåtar.FörsäljningSwedenABSea-SafeBoats av

BensinLaggarsvikBensinStatoil

HADOKUMENRPIAMLDUISEUTREDUS
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ÖSTERÅKERSKOMMUN 1996-08-27 24
Näringslivssekr/lsh

WistedtsSjötransporterKB Muddring,pålning,bryggarbeten,sand,
jord, Div.transportergrus.

ÅkersbergaSvetsteknikTrading Tillverkning,service bâtlrailer,bil-av o
släpkärror.Smide.

ÖstanåUthymingsAB

AKAP Båtkapell,navigationsutrustning.

BjörnsBensinstation Bensinstation,sedelautomat.

BREVIKSALLSERVICEAB Minigolf,kiosk,servering

CH Alerud BåtvaxAutosol. ochkromglans.
SkärgårdskryssHerlins AB

IngmarsöHembageri Hembageri.

JanFrendinPontontransport Bogseringochsjötransport.

LaxbitenBilewaAB Fiskodling,miljöteknik.Röktlax imm
sommarbutik.

LEGOSERVICE Båtservice

LINDHAGENSEGELMAKERI Tillverkning segel.av
RadarTeknik Fartygselektronik

RoslagensMarincenterAB Detaljhandel båtarmed ochbåttillbehör.
SVANTEERIKSSONMARIN Reparationersevice båtar0 av o

motorenReservdelartillbehör.0
GårdWäsby Marin PlastproduklerAB Byggandeochreparation båtar.av
ÅkeriÄttarö AB Båt-,bod- maskintransporter.o

Maskinsopning,snöplogning,sandning.

BryggbyggamJöngrenA

ElvströmsSails Sömnad,tillverkning segel.Försäljningav
segelbåtstillbehör.av

HADOKUMENTVIAMIDUISBUTREDUS
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341996-08-27ÖSTERÅKERSKOMMUN
Näringslivssekr/lsh

2LivsBåtBilKlintsundet o
drivmedelmedDetaljhandel2ABThudénRobell

skolor.hotell,tåg, restauranger,Fartyg,2lnredningsABCarlssonAnders
båttillbehör.båtarochmedDetaljhandelBÅT 2ABFRITIDCOMPIERS kolfiber.Hobbybutik.Spec.

Livsmedel.ÖSTANÅ 2ICA
Lotter,Videouthyming.Kioskverksamhet.2LILLSTRÖMS KIOSKABLIVSO Livsmedel.tips.

båtdynorrenoveringNytillverkn o2 av0TapetserarverkstadNubbNiit kapell.

rättigheter.Fullst.Restaurangverksamhet.2SkeppsbrutenRestaurang
suickeriarbeten.Båtbyggeri,2SnickeriBåtTrä o

2,5ÖrsöHandelAB
sigkopplakananslutenärDen upp3 somSkärgårdsnoden ellerlämnaläsaochsöka,viamodem

information.

konferens,Restaurangverksamhet,3ÖSTERSKÄRSHAVSBAD
festercatering, mm.

Service,verksamhet.Marina o3 rep.ABVARVDYVIKS försäljn.

båtarochKlassificering3 avLLOYDABGERMANISCHER
industrikomponenter.

Lackplastskador,Rep.3 spec.MONTAGEAB avPLASTSKADOR bolag.allaFörsäkringsskador

samtligabåtar.ArbetarReparationerROSLAGSBÅTAR 3 avAB
försäkringsbolag.

Livsmedel4ABProviantenICA
reparationer,BÅTVARV Vinterförvaring, motorer.SÖDERMANS 4BRÖDERNA

livsbensin,grill,Kiosk,tipstjänst.Ombud4GrillKioskHammarstrandsKröll EvaFritz

H:DOKUMENlPLAN\LOUlSE\UlRED.US
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ÖSTERÅKERSKOMMUN 1996-08-27 44Näringslivssekr/lsh

IngmarsöLivsAB 4 Livsmedel,bensinsjömack,
apoteksombud.

RASTABORGKONFERENSAB 4 Hotell,konferens,restaurang.
ÖsterskärsHandel 5 Livsmedelshandel
LJUSTERÖSJÖAB 5
SjöentreprenaderK LindbergAB 5 Sjötransporter,bryggor,muddring.

ÅkersbergaTexaco 5 Bensinstation
TrälhavetsRederiAB 5 Båtcharter,utflykter,konferenser,

transporter.
ErikssonsBätbyggeriAB 6 Fullständigvarvsrörelse.Trä mek.0verkstad.Bâtbyggarskola.

H:DOKUMENTVLANUDUISBUTREDLIS
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÖSTERÅKERSKOMMUN Summunuodexdclum
61989-06-12KOMMUNFULLMÄKTIGE

016.3881981157DnrKF§ 89 016.38819a7.171
Ulm. anses

frånmotionerÖsteråkerskommunBâtiivet i svar- fp ochNigstrandfi, StigAsplundcLars msLeif Pettersson
ÄrendeMapp

Motionsförteckn haroch Leif PetterssonwigstrandAspiund, StigLars kommunen.båtiivet imotionvarsinIämnat in om
Beredning

redogjorde förförvaltningen/kans1iet,Administrativa april 1989.den20tjänsteutlåtande dateratärendet i
§ 107.maj 1989,ärendet den 10behandiadeArbetsutskottet
§ 122.maj 1989,ärendet den 25behandiadeKommunstyreisen

Yrkande
punkter iföijandebifall ti11s yrkarLeif Pettersson Österåker:båtiivet imotionsociaidemokraternas om Leif PetterssonyrkarI övrigtoch 7.6punkterna förs1ag.kommunstyreisensbifa11 tiii

kommunstyreisenstilbifaiiyrkarGardnermIngela
försiag.
Propositionsordning

finnerochyrkandenapropositionstäiierOrdföranden
kommunstyreisenseniigtbeslutarkommunfu11mäktigeatt

förslag.
KOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT

hänvisningmedbesvaradeförkiarasMotionerna1 Österåkerskommunme11anavtaltill upprättat
Båtkiubb.Träihavetsoch

Reservation
tiilsigiedamöternasociaidemokratiska reserverarDe

yrkande.förmånför eget

Uldrcgsbesvyrknudeluslnnqnces ,sign /,
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UTDRAGUR
ÖSTERÅKERSKOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
KOMMUNFULLMÄKTIGE 1991-09-23 3 20/KF9l09Z3.PRO/

KFsas Dnr 88.197 015.388M
Utdrag: Mapp.motlonsförteckntng
Bátsgortcentrumgå Ljusterö påsvar motion- från Ritva Elq flmÄrende
Folkpartiet har Ritvagenom Elg. SvenHugossonoch SörenNorrby.motion ien till kommunfullmäktigeföreslagit att Österåkersskall kommunlämnabidrag till ett bátsportcentrumpå Ljusterö.
Beredning
Fritidsnämndenhar behandlatärendet l989-03-16. S 35. Nämndenbeslöt att hänskjuta frågan till budgetbehandlingen.
Glesbygdssamordnarenhar 1 tjänsteutlåtande daterat den301991. juliredogjort för ärendet.
Arbetsutskottet behandladeärendet den21 augusti 1991.§ l80.
Kommunstyrelsenbehandladeärendet den5 september1991.§ 148.
KOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT
1 Motionenförklaras besvaradmedhänvisning till att kommun-styrelsen har gett ÅkersAB Kanal i uppdragatt ta fram underlagtill samladen lösning för "uthamn"en vid Klintsundet.
i.

Justerandessign Utdragsbestyrkande
av gå
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UDRACliR
SAMMANTRÄDESPROTOKOLLÖSTERÅKERSKOMMUN Sommanuudnndnlum

KOMMUNFULLMÄKTIGE 1988-06-13 10Mopp

s /KF 109 Dnr 1988.32 005.253
Planeringsavtal Trälhavetsmed Båtklubb angåendeRunöHamn

Napp Ärende
Plandir för känned
Stab för handl och Kommunstyrelsensarbetsutskott behandlade.vid sitt samman-till TBK träde den29exp 1988. frånskrivelse Trälhavets Båt-mars enLagakraft klubb innehållandeförslag till hantering båtfrågorna iavkommunen.Medanledning skrivelsen beslutadearbetsut-avskottet riktlinjer båtfrågornasför hantering.omnya

Förslag till planeringsavtal mellan kommunenoch TrälhavetsBåtklubb den framtida hanteringen båtfrågornaom haravtagits fram.
Beredning
Förvaltningsdirektören redogjorde för ärendet i tjänsteut-låtande daterat den24 maj 1988.
Arbetsutskottet behandladeärendet 5den25 maj 1988, 181.
Planeringsdirektören redogjorde för ärendet i tjänsteut-låtande daterat den6 juni 1988. reviderat den9 juni 1988.
Kommunstyrelsenbehandladeärendet §den 9 juni 1988. 166.
KOMMUNFULLMÄKTIGESBESLUT
1 BåtklubbPlaneringsavtal medTrälhavets angående

båtfrågornas hantering och Runöhamn.godkänns.
2 Till protokollet noteras att "Redovisningöver

anläggningar Trälhavets BåtklubbarrenderarsomÅkersAB Kanal" är utförd.av
Protokollsnotering 1
Pågrund jäv deltog inte Olle Haganiusml 1 handlägg-avningen detta ärende.av
Protokollsnotering 2
Stefan Cronbergml och Stig Higstrand f framför tack tillplaneringsdirektör Stålberg.Stig förvaltningsdirektör Jan-Olov LarsénsamtOlle ÅkersHaganius.vd Kanal skött för-somhandlingarnamedTrälhavets Båtklubb.

Bilaga
109/88Planeringsavtal

luvrzndrs Utdvogsbevynlundesig

i //z//A m
.l707315-KCMMUNSAMKODA8 OI
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lS88OS-OS 1USTERÅKERSKDHHUN

Bilaga 109/88
KF-protokoll 1988-06-13

PLRNERINGSHUTHL

sammanträdebeslöt vidKommunstgrelsens arbetsutsktot
angáende bátfragornas1988-03-E9 riktlinjerom nga §bif S5/BB.hantering i kommunen, se

nedanmellan Dsterakers kommun,Hed anledning härav har
kalladBatklubb, nedankallad kommunen Iralhavetsoch

planeringsavtal.TBK, träffats Följande
§ UHFATINING1

bakgrunden nuvarandeslutes attPlaneringsavtalet mot
IBK Kungs-Kanal och paarrendeavtal mellan RB åkers

upphöra och att ersätt-Runö 7:32 kommerattängen och
Avtalet den lang-Hamn,ningsmark erbjuds Runöi avser

mark for betuppläggning,siktiga Eörsörjningen upp-av Ett Övertagandehamnanläggningar.tagningsramper och av
närvarande arrenderaranläggningar TBK Förde som enlighetKanal i medfran Åkerskommer att ske TBKav arbetsutskott.direktiv i kommunstgrelsens

HQRK§ E
7:89 kanHamnEgfor batuppläggning RunöMark i

HS 000 mä. Ev kanplan mederbjudas enligt gällande cabatupplaggningsomradetplanändringvid behov efter
gtterligare utvidgas.

principer:följandeenligtmarken överlåtes till TBK
Runa18 ECOmä och§r§ä§tgigg§mark for K; ;sängen

Eörsäljeskommunenoch7:52 S må hardgo.esS00 av
tilltill ramarkspris TEK.

EarTBKbehöversgogsgagkövrig mark, d somv s ex ramarkspris.tillforsäljesklubbmarinenatt utvidga
för batupp-RamarksprisTBK.Denna mark hárdgöres av kr/mä.HSprisnivaläggningsmark i IEEE arsär

GENGHFURRNDE§ 3
FörstaIsuccessivt.skerUtbgggnaden Runö Hann enav Runöpabatupoläggningföriordningställs marketapp

paanläggningarbefintligaElgttaroch i andra etappen över.Kungsängen

m4;
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OSTERAKERS 1988-06-05 2KUHHUN

kommeratt bgggasTunavikenHamn- och kajanläggningen i
efterfrågas och kankommunen omfattningut i den somav kommunentillgodoses exploateringsbudgetden somgenom ochErforderliga brgggurupprättar för Runö Hamn. pon-

IBK.uttoner för klubbmarinan kommer att byggas av
muddringkanalstranden och insatserUpprustning mav belasta Runö Hamnför farleden skam att förbättra ej

kommunal angelägenhet.utan allmänses som en
upptagningskaj Tuna-Efter S år mark och iberäknasca tillräcklig omfattningfinnas iordningställd iviken

Kungsängens båtuppläggnings-för att ersätta nuvarande
att arrendeavtalet förområde. Kommunenska verka för

sänderområdet förlängs och därefter ett år ifem år
intill har flgttat över till Runödess att verksamheten
Hamn.

iordningställerDen kommunenersättningsmark grov-somhårdgöres fgllnadsmassor och toppjusterasmed lämpliga
Beroende på hur mgcket fgll-med finare fgllnadsgrus.

tillgängligt kan tidplanen förnadsmassa finnssom iordningställande kommaatt förskju-ersättningsmarkens
från beräknad genomförande-tas med något eller några år

tid.
kom-till sin karaktär ochDetta avtal övergripandeär

ersättas med över-ochsuccessivt att detaljerasmer deletapp. Planeringsav-latelseavtal reglerar varjesom samlad lösning för TBK italet möjliggör långsiktigen detaljerade lösningar attRunö Hamn kommer i sinamen aspekter vid samråd medbli beroende de tekniska somav kommerde-genomförandet. LikasåTBK framkommer vid
TBKde anläggningartaljerade lösningar avseende sommed RBåK.arrenderar ett arbetas fram

BåTUPPLäGGNINGSDnRADET§ 5
omfattaHamnkommerattBåtuppläggningsområdet pá Runö

inte användsnär denicke oväsentlig gta mark, somen ändamål.andrasommartid förutgör en resurs
kunnamarken skaattTBK och kommunenär överens om parternamässorcirkus,upplåtas till camping, somm m

genomförbart.finner intressant och
§ 5 TIDFLHN

för hárdgöringgällatidpunkter beräknasFöljande av
ochutförandet kaj-mark för båtuppläggning avresphamnanläggningar:

mark2 000 m2september 1588 finns1- herdgjord på Runö
markS S00 magtterligareseptember 13881- kanalenupptagningskaj efterhárdgjord samt

ma år5 0001890-92 hårdgöresäven respca-
medpåbörjas arbetena1983 icr: Tunavikenhamnkaj isliande av

/Mu



Fritidsbåten116 och Samhället SOU 1996: 170

31588-05-OSUSTERÅKERSKOMMUN

PLRNÄNDRINB§ E
behövereffektivt seHamnFör att utngttja Runö en

kvartersindelningavseende ochplanändringsmärre göras
omedelbart ochangöringsvägar. påbörjasPlanändringen

Fastställd 1888.beräknas 2 kv
7§

konstruktivtFöreliggande avtal grunden för ettutgör
För bátfragornassamarbete mellan TBK kommunenoch

kan behovutveckling Planeringsavtalet vidi kommunen.
ersättas avtal Förutsätt-revideras eller andra om

genomförande väsentligt för-för Runö Hamnsningarna
ändras.

rätt tillavtal innebäråtaganden enligt detta ej
skadestånd För parten.nágondera

likalgdande exemplartváDetta avtal har upprättats i
varsitt.parterna tagitvarav

denl:/Å; 1988ÅkersbergaÅkersberga ISBEden /
BatklubhTrälhavetsFörFör österakers kommun

7
7a. :in f.-f

/:i. /§1/J21/. U-+a,,
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3BILAGA
131996-02-19 1SJÖFARTSVERKET

Ekonomiadmlnistrativa
avdelningen

ANSLAGSREDOVISNING6.

Sammanfattning6.1

ingå iskaansvarsområde inteSjöfartsverketsinomKostnader som
särskildafinansieras överbetalningsskyldighethandelssjöfartens

anslag.

kr.miljtill 145,2beräknatsår harför 1997Ersättningentotalt

Förslag1995/96, 000 krAnvisat 1 -.1991.1 I-. förDärav 1Totalt kr,om.
imånader12 .

förErsättningB1.
90 00045 749fritidsbáts- 68 624

ändamål m m
ErsättningtillB4.

200551725575882kanal-viss
trafik mm
ÅtgärderB6. mot

111vattenförore-
frånning

fartyg
201145100 922383151Summa anslag

handelssjöfartensharaffärsverkvaritår SjöfartsverketUnder de
1994 attSenastutökats.kraftigtbetalningsskyldighet genom

medminskadeskanaltrafiktill vissErsättninganslaget m.m.
iinordnadeskanalTrollhättemedsambandi attmilj kr15

Ersätt-anslagetfrån juli 1995 attdenoch 1Sjöfartsverket genom
Vadmilj kr.med 15fritidsbåtsändamál minskadesförning m.m.

åtuppdragitregeringenharminskningendengäller senare
budgetåret 1997införanslagsframställningeniSjöfartsverketatt

ingå handels-iöverförts till attkostnadervilkaredovisa som
betalningsskyldighet.sjöfartens

fritidsbåts-förErsättninganslagetSjöfartsverketkonstaterar att
kanvadtillnärmelsevis motsvararändamål inte längre somm.m. budgetåret 1997förförslagSjöfartsverketsskäligt.betraktas som

2/3beräknadeförmedel 1996anvisadedärför avöverstiger som
1995/96.budgetåretförlängdaför detanslaget

AVSN-Gä
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6.2 Ersättning fritidsbåtsändamålför m.m.

Motsvarande Ersättning till Sjöfartsverketanslag benämnt för-vissa tjänster 1987/88 Sjöfartsverketuppgick blev affärsverknär-till 101,4 milj kr. Anslaget har därefter successivt minskats och upp-
går månader.till milj kr beräknat för Utvecklingen45,7 12 denu

årenolika följandehar varit milj kr.

Budgetår Anslag
1987/88 101,4
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

månader1995/9612 45,7

Den budgetåretökning anslaget skedde 1989/90tillav som var av
anslagsteknisk budgetår frånFram till detta fick Sjöfartsverketart.
det belopp under inkomstiteln stämpelskatt hänförligt tillsom var
fartygsförsäljningar anspråki belopp motsvaradeta ett netto-som
kostnadenför sjöfartsinspektionens Från budgetåretverksamhet.
1989/90 renodladesanslaget och principen avräkning motom
stämpelskatterfrángicks.

Anslaget har således nominellt minskat årmed under de55 %
Sjöfartsverketvarit affärsverk. Tas ocksåhänsyn till den avräkning

gjordes 1987/88stämpelskatt och 1988/89 blir den nomi-motsom
nella minskningen Handelssjöfartens betalningsskyldighet65 %.ca
har ökats i motsvarande utsträckning. De kostnader överförtssom
har i huvudsakvarit isbrytningens rörliga kostnader, kostnader för
den militära bemanningen sjömätningsfartygen och kostnadernaav
för sjöfartsinspektionen.Motivet har varit de nämnda verksam-att
heterna i huvudsak påska inriktas handelssjöfartens behov och
finansieras avgifter.av

Från budgetåret 1993/94 då kostnaderna för militära bemanningen-sjömätningsfartygeninte längre täcktes med anslagsmedelav ren--odlades anslaget till enbart omfatta fritidsbåts-Ersättning föratt
ändamål Från anslaget betalas Sjöfartsverkets kostnader förm.m.
informationsinsatserför förbättrad Sjösäkerhetfrämst avseende

ÅVSN-SJ



SamhälletFritidsbåten och 119170SOU 1996:

fritidsbåtstrafiken. ingårVidare vissa kostnader för sjöräddning,
farledsverksamhet, fyrar skälbemanning regionalpolitiskaav av

fritidsbåtstrafikvissa för yrkesfiskeövriga kostnader ochsamt m.m.
ingår ocksåinte skall belasta handelssjöfarten. l anslagetsom

för beredskapsåtgärder totalförsvaret.medel inom

ingår budgetåretFör de i anslaget anvisadesposter som numera
1987/88 budgetåret månadermilj kr. För 1995/96 12 har43,5
anvisats 45,8 milj kr. Under denna period har prisökningen enligt

åtaganden, framgårKPl varit Ett antal nedan, har50 %.ca nya som
också såledestillkommit. Den minskningenreala är betydande.

för miljUtvecklingen olika delposter redovisas nedan kr.

1994/95 19951961967/88 Behov
mån Förslag12

1997
Sjösäkerhets-
information 2,9 3,5 3,5 3,5
Bemanning fyrarav

regionalpolitiskaav
skäl 1,6 2,62,1 1.0
Fyrar 2,0 2,6 5,82,6m.m.
Mindre kanaler och
fördjupade farleder 2,0 2,6 2,6 6,6
Sjöräddning 33,7 33,7 39,117,5
Sjökartläggning 0,3 0,4 --
Beredskapsåtgärder
inom totalförsvaret 1,5 1,3 1,3 1,3
Jämkning besikt-av
ningsavgifter 1,1 1,11,2 4,5
Samkostnader 30,014,5 10,1 -
SUMMA 90,043,5 60,8 45.8

framgårAv sammanställningen vilka kostnader under budget-som
budgetåretåret 1995/961994/95 belastat anslaget, undermen som

överförts handelssjöfarten.Sjöfartsverket redovisar itill belastaatt
också anslagsbehovet. De olikasammanställningen det verkliga

delposterna kommenteras nedan.
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6.2.1 Sjösäkerhetsinformation

Under för form informationmilj kr insatser iposten 3.5tas upp av
rådgivande främjaoch verksamhet för säkerheten inomatt

fritidsbåtstrafiken.

Bemanning regionalpolitiska6.2.2 fyrar skälavav

l tabell har uppgifter för fyrplatser5 sammanställts de densom
kvarstårjanuari för Sjöfartsverket1 1996 bemannade och vilkavar

huvudman eller bidrar till bemanningskostnaderna. lsom samman-
ingårställningen Söderarm, för sjö-även bemannas i huvudsaksom

räddningsändamål. fyrarPersonalkostnadernaför de be-som
uppgårregionalpolitiska milj Ersättningenskäl till 3,5 kr.mannas av

Sjöfartsverketfrån uppgårtill för fyrar tillandra intressenter dessa
milj kr.0,9

Anslagsbehovet således milj kr. Den nedskärning anslagetär 2,6 av
månader budgetåretmilj kr 12 gjorts till 1995/9615 harom som

påinte i sin helhet schabloni-kunnat göras medposter grovsom en
sering hänföras handelssjöfarten. medförkan till Detta handels-att
sjöfarten förnödgas finansiera milj kr kostnaderna be-1,6ca av

fyrarmanning regionalpolitiskaskäl.av av

Av sammanställningen framgåri tabell hur andra intressenter5
bidrar till finansieringen. Det bidrag sammanlagt 0,6 milj kr somom

Örskär,SMHI tidigare lämnadeför Kullenbemanning ochav
Máseskär Frånupphörde den november den juli1 1995. 1 1995
upphörde överenskommelsenmed Marinen bemanningom av

frånUnderstenefter uppsägning Marinkommando0st. Regeringen
beslutade åtuppdra Försvarsmakten ombesörja1995-06-29att att
fortsatt drift Understenssjöbevakningsstationför tidenav

ocksåavsåg återkomma1995-07-01--12-31.Regeringen att senare
frågani verksamhetenvid Understenssjöbevakningsstationom

fr.o.m den januari1 1996.

De fyrar fortfarande bemannade och delvis anslags-ärsom
finansieras skulle ursprungligenavbemannas till följd av
Sjöfartsverkets för fyrfunktionerna.automatiseringprogram av
Genom Måseskärolika regeringsbeslut- de första avseende1978
och Kullen föreskrevs fyrar fortsättningsvisdock vissa ävenatt av- hållasregionalpolitiska därtillskäl skulle bemannade. I anslutning
förutsattes Sjöfartsverket- efter samråd med andra berörda
intressenter redovisa intresset för därmedäven och viljan att-ekonomiskt fortsatt fyr-bidra till eventuell bemanning vid deen

Överläggningarnaplatser skulle automatiseras. resulterade isom
ÖrskärMåseskärförutom och Kullen Holmögadd och be-att även

mannadesmed Sjöfartsverket huvudman. Försvaret, SMHI ochsom
Stiftelsen skärgårdStockholms finansieringen.bidrog till

AVSN-BJ
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Tabell BemannadeflQtser 1995-07-01
SOV-ahe-län; Ir, oook:Tomt Ipar:mal mnnlnp-uwludn hundar m..sovenspvh,p.. hln tillkr andraunol AnnanhuvudmanMIG

hhl
R 1225 8004,4

Huvudman:SjöV
Övr intressenter:Försv,SMHI
DrakarR aso3,0 100
Huvudman:SjöV
Övr Stiftelsenintressenter: Stockholmsskärgård
Sñderann 8,0 2500 250
Huvudman:SjöV

2,0 25
Huvudman:StiftelsenStockholmsskärgård
Övr Norrtäljekommun,intressenter:Försv, SjöV,
SNV

984,0
Huvudman:SNV
Övr intressenter:Försv,RPS,SjöV,SMHI
KullenR 5001B
Huvudman:SjöV
MåseskäxR 3.25 950
Huvudman:SjöV
NidingenR 2,0 20
Huvudman:Domänverket
Övr intressenter:Försv,SjöV,SMHI,Kungsbacka
kommun,Hallandslänslandsting,SNV
Intill 025 150 1436 1
Varavregionalpolitisktbemannade 9003525
1 Omräknat helårsanställda.till
2 Enbartpersonalkostnader.Kostnaderför drift, underhållochtransporter,
kapitalkostnaderför fastigheterochbåtaringår här.
Anm Rikspolisstyrelsen,Försv Försvaret,RPS SjöV Sjöfartsverket,SMHI
SverigesMeteorologiska Hydrologiskaoch Institut, Naturvårdsverk,SNV Statens R

Regionalpolitisktbemannade
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6
Regeringensbeslut fortsatt bemanning har verkat i drygtom en nuår. Sjöfartsverket15 har under denna period känt sig bundet avriksdagens beslut. I takt med övriga intressenteratt av
rationaliserings-eller besparingsskäl sinöver verksamhet sägsser
överenskommelser och bidragen minskar. En större delupp avkostnadernamåste anslagsfinansieras.Alternativen är av-
bemanningeller handelssjöfartenatt tvingas bära den regional-
politiska kostnaden.Sjöfartsverket har inte kunskap deom ur-
sprungliga regionalpolitiskaskälen för bemanningen har samma
tyngd när besluten togs.som

Mot den angivna bakgrunden har Sjöfartsverket i skrivelse
1995-10-27hemställt regeringen fråganatt prövar de regional-om
politiska skälen för bemanning angivna fyrplatser ävenav
fortsättningsvis sådanhar betydelse bemanningatt ska
upprätthållas. l páawaktan sådant beslutett Sjöfartsverkettar upp

anslagsbehovett 1997 motsvarar nuvarande bemanning.som

6.2.3 Fyrar m.m.

Under kostnadernaposten tas för fyrar i farlederupp ute-m.m. som
slutande nyttjas andra tratikantgrupper handelssjöfarten.än Far-av
leder endast i ringa utsträckningnyttjas handelssjöfartensom av
ingår således inte i beräkningsunderlaget deoavsett är störreatt avbetydelseför fritidsbåtar fiske.och Kostnaderna beräknas utifrån
Sjöfartsverkets årligagenomsnittliga kostnader för respektive slag

anläggningstillgâng.av

Nedan redovisas uppgifter Sjöfartsverkets totala innehavom av
olika anläggningar, antalet i farleder inte förnyttjas handels-som
sjöfart och kostnadernaför de senare.

Prickar
Fyrar

Bojar 462 16 0.9
Andra sjömärken 760 53 0,1
SUMMA 6 563 1 055 3,6

Genom ändring i instruktionenålades Sjöfartsverket från april1
1991 föratt redovisningoch dokumentationsvara rikets gränserav
till havs skötselsamt och tillsyn dessa gränsers utmärkning.av
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betalnings-frågankontstatera atthar kunnatSjöfartsverket om
hänförasUppgiften intekanuppgift oklar.ärför dennaskyldigheten

Sjöfartsverketshandelssjöfarten.verksamhettill avsersom
år.milj kruppgå till 2,2kostnader har beräknats perca

underfortsättningsvis anvisasföreslår medelSjöfartsverket att
fritidsbátsändamålförErsättninganslaget m.m.

farlederfördjupadeochKanaler6.2.4

underskott iför täckandeanslagsfinansieringKostnaderna avavser
intemindre kanaleråtgärder i vissaför somFalsterbokanalenoch
vissförekommerkanalernamindrehandelssjöfarten. l denyttjas av

kryssningar.lokaltrafik ellerreguljärpassagerartrafik formi av
sjöfartsavgifter.ingadocktrafik betalarDenna

frånSjöfartsverketöverfördes tillFalsterbokanalenFörvaltningenav Naturvårdsverketden tidUnderjuliNaturvårdsverketden 1980.1
kapitalkostnadernafinansieradeskanalenförvaltade av

Genomhandelssjöfarten.belastade därigenomSjöfartsverketoch
gångförhandelssjöfartenvidarebetaladepassageavgiftersärskilda

iUnderskottetavgiftsbefriade.Fritidsbåtarnakanalen. vargenom huvud-Jordbruksdepartementetsunderfrån anslagkanalen täcktes
över-föredraganden attbil konstaterar1979/80:100 9titel. l prop

anledning attSjöfartsverket intetillförvaltningenförandet gavav drifts-andelfritidsbåtarnaslinansieringsformen, dvs att avändra
anslagsfinansieras.skullealltjämtför kanalenkostnaderna

be-kanalensfinansieringnuvarandelåg bakommotivDe som - betydelsedessfredstid,handelssjöfart under urförgränsade nytta
fiskeochfritidsbåtarförbetydelsedessberedskapssynpunktoch

kapital-exklkanaleniunderskottBeräknatfortfarande.gäller- kr.uppgår miljkostnader till 4,0

förkrmiljtillkostnaderna 2,6beräknaskanalermindreFör övriga
kanal,i Väddöstrandskoningarunderhållochrensningar av

Soten-kanal,Albrektssundskanal,Kolströmsströmma kanal,
Malö Strömmar.ochkanalen

Sjöräddning6.2.5

förRäddningstjänstlagenattenligtär svaraSjöfartsverketsansvar
föreskrivs atträddningstjänstlagenSverige. lisjöräddningstjänsten

personalmedskyldigamyndigheter är attkommunalastatliga och
lämpligaharmyndighetenräddningsinsatsdelta iegendomoch om

myndighetenshindrarallvarligtintedeltagandeoch ettresurser ocksåföreskriver attRäddningstjänstlagen enverksamhet.vanliga
med-kommunenersättningskälig statenhar rätt tillkommun omav

räddningstjänst.statligverkat i

Rikspolis-ingår Sjöfartsverket,sjöräddningstjänstensvenskal den
FörsvarsmaktenLuftfartsverket,Kustbevakningen,styrelsen,
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Marinen och Flygvapnet, Sjöräddningssällskapet,de kommunala
räddningstjänsternalängs kusterna och Mälaren, ochVänernrunt
Vättern avtal, Telia Mobitelsamt, AB.genom

De kostnader Sjöfartsverket i det här sammanhanget redovisarom-
fattar Sjöfartsverketskostnader för ledning, samordning, utbildning
och särskilda påsjöräddningsresurser ställen där andra lämpliga

inte finns tillgängliga vissa kostnader isamt sambandmedresurser
kommun biträder vid räddningsinsats.att De statliga myndigheterna

liksom sjöräddningssällskapet själva för sina respektivesvarar- -insatskostnader.

årenDe har Sjöfartsverkets åtagandesenaste ekonomiska för sjö-
räddningenväsentligt utökats. Sjöfartsverket har tillsammansmed
Räddningsverketoch Kustbevakningenträffat avtal samarbeteom
med räddningstjänsten Stockholm,i Göteborg, Malmö, Helsingborg
och Härnösand/Kramfors.Avtalet innebär på dessa finnsatt orter
särskilda insatsstyrkorför räddningsinsatser, vid bekämpningt.ex.

brand på fartygombord och förvid risk miljöskador.av
Sjöfartsverket för kostnader för utbildning och utrustningsvarar
tillsammans med Kustbevakningen.

I 1992/932100 fråganbil behandlades7 merkostnaderförprop om
helikopterberedskap.Frågan aktualiserades förutsättningarnaattav
för den ordinarie verksamheten med försvarets helikoptrartunga
förändrats och medfört neddragningar beredskapen. Därigenomav
uppstod merkostnaderför Försvarsmakten upprätthållaatt en

ÖBhelikopterberedskapför tillfredsställande sjöräddningstjänst.en
indikeradeför sin del merkostnaderna uppgick tillatt 3-4 milj krca
budgetåret 1993/94.

Från den juli Sjöfartsverket1 1993 betalar för den särskilda
helikopterberedskapen.För budgetåret 1994/95 träffades avtal

Sjöfartsverketmellan och Försvarsmakten särskild helikopter-om
beredskapmed helikopter i Säve, Kallinge, Visbytung ochen
Berga. Försvarsmaktensmerkostnad beräknades till milj kr.5,7
Inför 1995/96diskuterades förutsättningarna för avtalett nytt
avseende sista halvåret Sjöfartsverket1995. önskade korten
avtalsperiod då verket önskade klarlägga behovet helikopter-av
beredskap för andra räddningsinsatserän sjöräddning.
Sjöfartsverketkunde inte heller vidareutan Försvars-acceptera
maktens offert då kostnadernaväsentligt överstiger tidigare beräk-
ningar. Helikopterberedskapenupprätthålls pådock tills vidare

nivå tidigare.samma som

Enligt Sjöfartsverkets uppfattning måste tillräcklig helikopter-en
beredskap utomordentligt betydelse även för andrastorvara av
civila räddningsinsatser Sjöfartsverketän sjöräddning. Som i
tidigare framhållitsammanhang bör kostnaderna för sådanen
beredskap betalas via Försvarsdepartementetsanslag fördelaseller
på de räddningstjänster inom ansvarsområden helikoptrarnavars
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Detbrister.påtagligafinansieringsform harNuvarandeutnyttjas.kan
sigfå förklanskedetidigtiSjöfartsverket ettattsvårt förär

iändringarföljdtillhelikopterberedskapenpá aveffekterna
vinstenekonomiskaDen avverksamhet.ordinarieFörsvarsmaktens

medföraprincipikan enFörsvarsmakteninomförändringen Envinst.dennaänstörreärSjöfartsverketförkostnadsökning som
saknas.helhetssyn

förkostnadertotalasinaSjöfartsverketredovisarföljandel det tillämpadehittillsenligtandelardeår och1996 somsjöräddning
dvshandelssjöfarten,änintressenterandrabelastaskaprinciper

schablonmässigtfördeladesUrsprungligenanslagsfinansieras.
tillproportionisjöfartkategorierpå olikakostnader avsamtliga

då 12 %attFördelningen avsjöräddningsinsatser. varantalet
till72 %och 16handelssjöfartentill resphänfördeskostnaderna

fördärefterharSjöfartsverketfritidsbåtstrafiken.ochyrkesfisket
belastatochprincipenfrångått denåtagandennytillkommande

så ansettskostnadernaandel omhögremedhandelssjöfarten aven med 25 %belastashandelssjöfarten avtillletthar attDettaskäligt. fördelningsnycklarAndrasjöräddningen.förkostnadernatotalade rättvisandeNågondiskuterats. merannan.sammanhangolikaihar
presenterats.intehittillsdockharfördelningenförmetod

Radiotjänstkostnader

ABMobitelTeliaochSjöfartsverket gesmellanavtalteknisktEnligt medsambandikustradionätTeliasnyttjaSjöfartsverket rätt att
kost-Avmilj kr.uppgår till 8,2Kostnadernasjöräddningstjänst.

Dethandelssjöfart.änkategorierpå andramilj krfaller 7,2naderna uppgår tillkustradionätetförkostnadentotaladenattkan noteras grunderkommersiellapå svararhandelssjöfartenkrmilj16,4 varav
kr.miljför 8,2

MRCCSjöräddningscentraler

ochMarinenLuftfartsverket,medför denkostnaderSjöfartsverkets
flyg-ochsjö-samlokaliserade/integreradeKustbevakningen

kr.miljuppgår till 7,7Göteborgiräddningscentralen

ABMobitelTeliamedavtaloperativtockså iharSjöfartsverket
MRCCår 1998tilldrift framfortsatt avöverenskommitom

kr.miljuppgår till 6,7KostnadernaStockholm.

MRCCvidpersonalförutbildningskostnaderInformationoch
milj kr.uppgår till 1,6StockholmochGöteborg

kr fallermilj16sjöräddningscentralernaförkostnadernaAv
handelssjöfart.änkategorierpå andramilj kr14

utsändningaringårABMobitel avTeliamedavtaletoperatival det
iärTjänsternaAMVER.ochNAVTEXnavigationsvarningar,
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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 1993betalar Sjöfartsverketför den särskilda
helikopterberedskapenför sjöräddningsändamål. I det avtal som nugäller har ersättningenför år 1996 bestämts till 11,4 milj kr, dvsett
belopp avsevärt överstiger detsom belopp 3-4 milj kr OBom somindikerade inför budgetåret 1993/94 det första budgetår den nya-finansieringsformentillämpades. Nuvarandefinansieringsform har
påtagliga brister. Det svårtär för Sjöfartsverket iatt tidigtett skedefå klart för sig effekterna på helikopterberedskapentill följd avändringar i Försvarsmaktensordinarie verksamhet. Den ekonomi-
ska vinsten förändring inom Försvarsmaktenav en kan i princip
medföra kostnadsökningför Sjöfartsverketen är större änsomdenna vinst. En helhetssyn saknas. Sjöfartsverket förordar förstai
hand finansieringsformdären helikopterberedskapen betalas via
Försvarsdepartementetsanslag. För sådan lösning talaren att entillfredsställandehelikopterberedskapmåste utomordentligtvara avbetydelsestor även för andra civila räddningsinsatser än sjörädd-
ning. l andra hand förordar Sjöfartsverket lösning där kostnad-enför beredskapenfördelaserna mellan departement och myndigheter
med för olika delar denansvar civila räddningstjänsten.av

l awaktan på Regeringensställningstagande Sjöfartsverkettar uppbeloppett 11,4 milj kr för helikopterberedskap.om Sjöfartsverket
förutsätter således Sjöfartsverketatt i fall intevart ska betala
samtliga kostnader för beredskapen.Av beloppet belastar 8,4 milj krhandelssjöfartenoch 3 milj kr övriga kategorier sjöfart.av
Sjöfartsverketskostnader för utbildningoch utrustning de s.k.avHITS-styrkorna inrättas efter avtal medsom vissa kommuner
uppgår till 0,5 milj kr. Kostnaderna belastar i sin helhet handels-
sjöfarten.

Beredskapskostnadernaför OSC On Scene Commander den-vid större räddningsinsatserperson som på plats leder och sam-ordnar arbetet uppgår till 0,8 milj kr. Av kostnaderna faller-0,7 milj kr på andra kategorier än handelssjöfart.

Söderarm

Kostnadernaför bemanning Söderarm för sjöräddningsändamålav
uppgårtill 2,6 milj kr. Sjöfartsverket erhåller bidrag från annanmyndighet 0,3 milj kr. Den tidigareom ersättningen från SMHI för
väderobsen/ationstjänstupphörde den 1 november 1995.

Av nettokostnaden,2,3 milj kr, faller 2 påmilj kr andra kategorier änhandelssjöfart.

ÅVSN-GJ
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Övriga kostnader

för ledning, samordningSjöfartsverketskostnader i övrigt m.m.
uppgår till milj kr enligt nedan.13,9

Milj kr

administration 2,5Central samordning och
från Sjöräddningen 3,3Utbildning personal iav

ingående myndigheter m.m.
0,4sjöräddningsmaterielUtvecklingav

Information 1,1och väderprognoser
rådsverksamhet 1,6Regional sam

5,0Sjöråddningsbátar
13,9Summa

pá andra kategorier änkostnadernafaller milj krAv 12,2
handelssjöfart.

medSjöfartsverketskostnader för räddningsinsatser resurseregna
år helhet handels-uppgår belastar i sintill milj kr och1.5ca per

sjö-myndigheterna liksomstatligasjöfarten enligt principen deatt -
för respektive insats-själva sinaräddningssällskapet svarar-

kostnader.

Sammanfattning

samordningför ledning ochSjöfartsverketstotala kostnader av
uppgår Av kostnadernatill milj kr.sjöräddningsverksamheten 54,8

kostnaderna hän-handelssjöfanen. De övrigamilj krbelastar 15,7
till andrafördelningsprincipernaförs enligt de redovisadeovan

sjöfart,kategorier enligt nedan.av
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12

Kostnader, milj kr
Totalt Därav

handels-
sjöfart

Radiotjänstkostnader 8,2 7,2
Sjöräddningscentraler 16,0 14,0
Navigationsvarningar 1,7m.m. -
Beredskap 12,7 3,7m.m.
Söderarm 2,3 2,0
Övriga kostnader 13,9 12,2
Summa 54,8 39,1

Av de totala kostnaderna utgör milj29,1 kr ersättningar till Telia
Mobitel AB, Försvarsmakten,vissa kommuner och SMHI.

Beredskapsåtgärder6.2.6 inom totalförsvaret

För förbättra ledningsmöjligheterna föratt och sjöfartenskyddaatt
under krig fientliga förbereder Sjöfartsverketmot angrepp
beredskapslederför den civila fartygstrafiken.

Bojmateriel finns lagrad för utprickning beredskapsleder.m.m. av
Underhåll och drift denna materiel måste ske. Utbildningav av

ingåendepersonal Sjöfartsverketsi krigsorganisation skall genom-
föras liksom lednings- och funktionsövningar berördamed verksam-
heter och organisationer, åtgärderäven för ABC-skydd skall vidtas.

l anslagsframställningen 1,3 milj kr, vilkettas medelmotsvararupp
för åtgärder.nämndaovan

6.2.7 Jämkning besiktningsavgifterav

Från budgetåret 1995/96 innefattar enbart förposten ersättning att
Sjöfartsverket utför tillsyn fiskefartyg med dräktighet mindreav en
än 20 brutto avgiftsfritt. Sjöfartsverket 1,1 milj kr.tar upp

6.2.8 Samkostnader

fritidsbátstrafikenFör yrkesfisket frånoch har budgetåret 1971/72
betalats bidrag till samkostnaderna förett Sjöfartsverkets verksam-
het. Bidraget tillkom efter förslag i betänkandet De statliga sjöfarts-
avgifterna stencil K 1968:9. Utredningen menade varjeatt
trafikantgrupp borde lämna något bidrag till täcka de s.k.att sam-
kostnaderna, sådanadvs kostnader vilka inte utangemensamma
vidare kan hänföras till vissa trafikanter eller trafikantgrupper.

AVSN-SJ
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I för1970:119 riktlinjer lots- fyrväsendetsoch organisationprop om
föroch statliga sjöfartsvgifter anförde föredragandeden departe-

mentschefen samrådefter chefenmed för Jordbruksdepartementet
fritidsbåttrafiken fiskerinäringenochatt borde lämna bidrag tillett

samkostnadernaför verksamheten. l likhet med vad redansom
tidigare gällde för vissa särkostnader borde bidraget bestridas från
anslag under jordbruksdepartementetshuvudtitel. Samkostnads-
bidraget för budgetåret 1971/72uppgick till milj kr.4,0

Principen med ersättning till Sjöfartsverketför samkostnader har
tonsattsedan fram budgetåret Fråntill 1994/95. budgetåret 1985/86

anvisas fråndock medlen direkt anslag under Kommunikations-
departementets huvudtitel. Genom nedskärningar har bidraget realt

Frånurholkats. budgetåretsett 1995/96finns inte längre medel till-
gängliga under anslaget.

Sjöfartsverketkan konstatera de allmänna farledernasatt m.m.
betydelse även för trafikantgrupperandra handelssjöfartenän
knappast minskat budgetåretsedan 1971/72.Sjöfartsverket finner
också den lågprincip bakom införandetatt samkQstnads-som av
bidraget alla trafikanter traflkantgrupper på någoteller ska sätt-bidra till finansieringen -fortfarande är sund och riktig. Det
betydelsefulla i upprätthålladenna för-att princip har ytterligare
stärkts Sjöfartsverketsedan affärsverk. påblev De krav avkastning
och utdelning statsmakternafastställer Sjöfartsverketförm.m. som

påbaseras verksamheten ska uppvisa marknadsmässigatt en
avkastning jämförbar med den välskötta företagstörre svenskasom
i motsvarande branscher Sjöfartsverket föreslåruppvisar. att

såanslaget justeras fortsatt bidrag till utgår.samkostnadernaatt ett
Sjöfartsverket belopp 30 milj kr.tar ettupp om

6.3 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

Anslaget bidrag till täckande underskott för driftavser av av
Trollhätte- Säffleoch kanaler. Sjöfartsverket oförändrattar ettupp
belopp, milj kr.55,2

Åtgärder6.4 frånvattenförorening fartygmot

Från anslagsposten betalas vissa kostnader, efter beslut av
åtgärderregeringen,för Sjöfartsverket får föreskriva med stödsom

1980:424lagen åtgärder vattenförorening från fartyg.motav om

Sjöfartsverketföreslår ocksåverket bemyndigas belastaatt att
anslaget med kostnader för akuta åtgärderoch operativa i samband

Älvffrollhättemed skred Götai kanal för säkerställa miljö,att
förebygga förrisk följdskred föroch säkra framkomligheten föratt
fartygstrafiken.

AVSN-GJ
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Sjöfartsverkets registerspeciñkationför fritidsbåtsregisterobligatoriskt 1988-07-01.
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15fritidsbåt 2 .07BRRegistrering 880701av

lämnas avseendeskaBestämmelser vilka registeruppgifter ensomom fritidsbåtsregistret.båt § förordningenfinns i 2 om
"Anmälan210.003för handläggning: Blankett TSV-BRUnderlag om reg-

fritidsbåt".istrering av
ALLMÄNT

ägarupp-tekniska data ochföranvänds registreraTransaktionen att
formulärin-fritidsbåt. är uppbyggd medTransaktionengifter om

matning.

ipersonuppgifterutföras även saknasdetTransaktionen kan om asteriskdelägare.för attägarregistret eventuella Genom ange en måstekringgår Personuppgifterspärren.framför personnumret man för delägaren.AA-transaktioneniinmatas dagdock samma

INMATNIN

transaktigngnDgl 1 av
Iransaktionskodz BR.

bindestreck.siffror, ellerTio med utangersgnnummer:
Äqgaadelz Ägarens/delägarens iandel procent.anges

på registerbeteckning ochredovisas tilldeladsändningenSom svar på ägaren/delägaren sedandenneuppgifter och adress omom namn ägarregistret. ADRESSUTREDNINGi OBStidigare registreradfinns
utgår,någon UTVANDRADuppgifterna OBEFINTLIG,redovisas avom ipersonuppgifternafinns. Kontrollera atteller POST I RETUR reg-

ägar-iägaren/delägaren saknasistret stämmer underlaget. Ommot
fält.därföri avseddapersonuppgifter registrerasregistret skall

transaktignenDel 2 av
formuläret iUppgifterna i kommeranmälda uppgifterna.deInmatas

påordning blanketten.samma som
gåtens namn

obligatorisk uppgift.Icke
högst tecken kanAlfanummeriskt uttryck 20 anges.om

§åteashemmahamns kommunl

Obligatorisk uppgift.
båten närär förlagdvanligtvisdärfältet inmatasska den kommunI

förekommande kommuner kanär sjösatt. Sverigeiden Endast anges.UTLÄNDSKbåten förlagd 1 Sverige kanvanligen ärinteOm anges.
in högst ecken.Uppgiften med 20 tmatas

Eabrikati modell

Obligatorisk uppgift
uppgift högst tecken.Alfanummerisk 36om

0084
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fritidsbåt 2.07 2Registrering BR880701av

Iillxerkninqsntmmer

Obligatorisk uppgift.
får innehålla alfanummeriska tecken. NumretUppgiften högst 12 an-

ingenoch Omi följd bindestreck, snedstreckutan 0 s v.ges en
uppgift finns, SAKNAS.anges
Iillxerknisgsår

uppgift.Obligatorisk
frånbåtenårtalet. ärsista sifforna i Ommed deAnges 2

samtliga siffror1800-talet skall 4 anges.
Längd

uppgift.Obligatorisk
får innehålla högst Kontrolltecken.i 4Uppgiften inmatas ochcm änmindreär större än eller 3värde integörs inmatat 12 meteratt

också änär bredden.längden inte mindregörsKontroll attmeter. måttupp-kringgås föreasteriskangivandeKontrollen kan avgenom
giften.

åfådi

Obligatorisk uppgift.
innehållafår Kontrollhögst tecken.i 3Uppgiften inmatas ochcm störreän ellervärde är mindreinte 1,5 meterinmatatsker attav längd.också större änärintegörs breddän Kontroll attmeter.4 måttuppgiften.kringgås föreasteriskKontrollen attkan angegenom

masterförsegelAntal

saknas.är uppgift motoreffekt Kont-Uppgiften obligatorisk omom
finns inom intervallet l-3.görs inmatat antalroll masterattav

ÃGQGÅUENEGL

obligatorisk uppgift.Icke
båttillåten Högst alfanumme-8är för medUppgiften mast.endast

specialtecken skaFabrikatmärken ute-ochriska tecken kan anges.
lämnas.

åkroxfärg

uppgift.obligatorisk
H GRÅ,BLÅ,H och FLER-VIT, SVARTvärdena GRON,Endast GUL, BRUN, ROD,

Färgad kan anges.
Qverhygqnadsåärq

obligatorisk uppgift.Icke GRÅ,GRÖN,RÖD, BLÅ, och FLER-SVARTVIT,värdenaEndast GUL, BRUN,
Färgad kan anges.
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Registrering fritidsbåt 2.07BR 3880701av

Byggnadsmaterial

Obligatorisk uppgift.
Tillåtna stål.äruppgifter trä, plast,T S ALP
aluminium, gummiG och annat.AN
Vuüanläggning

obligatorisk uppgift.Icke
Uppgift anropssignal högst in.tecken8 matasom om
Ea§tellerbärba;

Måste ärregistrerats. anläggningenVHF medAnges Fanges om om
ärfast bärbar.eller denB om

2R;radio

obligatorisk uppgift.Icke
jaEndast eller nejJ kanN anges.

Mobiltelefgnnunmer

obligatorisk uppgift.Icke
Uppgiften högst inklusive bindestreck.med 10 tecken OBSanges

riktnummerAven anges.
Antal motorer

Uppgiften är obligatorisk görsuppgift saknas. Kontrollmastom om
inmatat är högstantalatt motorer 2.

Sammanlagteifekt

ärUppgiften obligatorisk Värdetgift finns. kanmotorom up om an-fåri hk inneh högst värdet in-eller kw och lla 3 tecken. Omges
i omräknashk maskinellt till registretmatas det kw. redovisasI

alltså Värdeteffekten i alltid decimal.kw. utanOBS anges
båten fleraHar motorer ska den sammanlagda effekten anges.

Effektenhel:
Måste effektsammanlagd med hk eller KW.angetts. Angesanges om
Motorfabrihat

Obligatorisk uppgift registrerats.antal motoreromfår innehållaUppgiften högst alfabetiska tecken.15

0084f
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fritidsbåtRegistrering k .07BR880701av

ModelloghmQtQrgummgr

obligatorisk registrerats.uppgift antal motorerom SpecialteckenHögst utesluts.alfanummeriska inmatas.30 tecken kan
båt.förregistreratsKontroll sker inte Kon-att motornumret annan

kringgås asterisk.inmatningtrollen kan genom av
M0§O1tP

registrerats.Obligatorisk uppgift antal motorerom
INU-drev,Endast inombord, utombord, VINUIN UT

tillåtna.vatten-jet, ärannatoch A

Drivmedel

obligatorisk registrerats.uppgift antal motorerom
Tillåtna annat.värden är dieselbensin, och AB D
Övrigade1ä9are

transaktionen.Obligatorisk uppgift ägd i delandel l100 avom
bindestreck.person-/organisationsnummer med eller utanAnge

delägaren igörs saknasFormatkontroll inmatat Ompersonnummer.av
ägarregistret framförasterisk skrivas personnumret. Person-kan en ÅÄ-transak-måste då iupgifter delägaren registreras dagsammaom
tionen.

Andel

i är delägare2. Uppgiften obligatorisk finns.Anges om
AND

OFULLSTÄNDIG INMATNING
Generellt felmeddelande.-

ÄGARNRSAKNAS/FELAKTIGT
tio siffror inklisive bindestreck skachecksiffra ellermed utan

in.matas

SAKNASDATUM FELAKTIGT
ÅÅMMDD..datumet skall enligtmatas

FELAKTIGT/FÖR MÅNGAANTAL INMATADE TECKEN
Korta av.-

FÄLT FELAKTIGT
delI ett godtages bara EJBEVIS efter REGBET

påärdel delägaren.andelen felaktigI tva
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530704fritidsbåt 2.07BR 5Registrering av

FÄLTNUMMERFELAKTIGT
Godkända fältnummer är 1-29.-

FÄLT SAKNAS
fält.fältnummret kräver ytterligareangivnadet-

FÄRG SAKNAS/ FELAKTIG
färgen är saknas.inmatade felstavad ellerDen-

SVARA J ELLER N
fältet.ifinns med eller NAnge PR-RADIO Jom-

REGISTERBETECKNINGFORMATFEL
skall AAA01.REGBET typanges som-

DELÄGARE TRANSAKTION8 PERMAX måste transaktionerregistrerasän delägare tvaskafler 8Om- göras.
TILLÅTNAENDAST NUMERISKA TECKEN

Använd siffror.-
TILLÅTNAALFABETISKA TECKENENDAST

Använd bokstäver.-
ÄR STÖRREÄN LÄNGDBREDD

ej.orimlighet och godtagesAr en-
TILLVERKNINGSÅRET SIFFROR2 ELLER 4ANGESMED

årtalet 1900-talet.siffrormed antages2Om anges-
OTILLÅTET VÄRDE

kontroller.bilagan medGenerellt felmeddelande. Se-
TILLÅTNA G OCH ANS, AL,BYGGNADSMATERIAL:T, P,

byggnadsmaterialen.är godkändade endaDessa-
FAST/BÄRBARANGE OM F ELLER B

måste är fast ellerdenVHF-anläggning finns detOm anges om- bärbar.

ÄRTILLÅTNA VÄRDEN OCH KWHK
angivits i eller KW.motorstyrkan har HKAnge om-

TILLÅTEN OCH AIN, UT, INO, VMOTORTYP:
godkändaär enda motortyperna.deDessa-

TILLÅTET OCHDRIVMEDEL: B, D A
är godkända drivmedlen.de endaDessa-

SAKNAS/FELAKTIGREGBET
båtregistret.isaknasRegbet angettssom-

0084
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Läuçn SAKNAS
måsteobligatoriskAr uppgift ochen anges.-

ANTAL MASTEROCHMOTOREFFEKTSAKNAS
måsteMinst dessaen av anges.-

ANTAL MASTERSAKNAS SEGELNRFINNSMEN
måstesegelnr antalOm angetts master anges.-

ANTAL SAKNASMASTEROCH ANTAL MOTORER
måsteMinst dessa anges.en av-

MOTOR SAKNASFINNS MEN EFFEKT
är obligatorisk.Om finns effektenmotor-

KOMMUNHEMMAHAMN FELAKTIG
befintligagiltiga är i Sverigeendast kommuner.hemmahamnar-

DELÄGARESAKNAS I REGISTRET
"måste göras.För delägarenregistrering AA-transav en-

RE LTAT AV INMATNIN EN
båtenmedför registreras. RegistreringsbevisTransaktionen ut-att

tilldelarsänds ägaren/postmottagaren. Transaktionentill en reg-
tillhörande vilkenisterbeteckning checksiffra, skallmed noteras

fritidsbåt".på "Anmälan registreringblanketten avom

0084
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Registrering fritidsbåt,av 880701 BR 2.07Tenstaka el slinga

1. BR
2 a slinginmatningOm Sänd

gåb Om enstaka, till
punkt 3

3. Ägarnummer

4. Andel
5. Sänd

ÄGARENa. a Om SAKNAS MATA-IN FÖLJANDE UPPGIFTER
....erhå1ls Namn, adress,som svar postnr, postadress,

telenr, 8,
b Om och adressnamn

påredovisas skärmen,
kontrollera uppgifterna.

uppgifternaAr riktiga 8
7. Om inte stämmer,namn

kontrollera att personnrär rätt inmatat, gör fel-
signal F1 och utredning,

gör felsignal ochannars
börja från början.om

B. Identitet Båtensoch skrov tab, hemmahamn, tab,namn,
fabrikat/modell, tab, tillv nr,år,tillvtab, längd,tab, tab,
bredd, tab, förant mast segel,
tab, skrovfärg, överbygg-tab,
nadsfärg, tab, byggn matrl, tab,
VHF-anropssign, bär-tab, fast el
bar, tab, PR-radio, mobil-tab,
telenr, tab,

Motor/er ant motorer, tab, sammanlagd
effekt, tab, hk/kw, tab,

Motor 1 fabrikat, tab, modell motornr,o
tab, drivmedel,motortyp. tab,
tab,

Motor 2 fabrikat, tab, modell motornr,o
tab, drivmedel,tab,motortyp,

9. Sänd
övriga10. delägare tab, andelpersonnr,

ll. Sänd

0084
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2-07Llfritidsbåt, BRRegistrering 880701av
enstaka

ägarnummer; andelIN BR;
/xxx OBS ADRESSUTREDNING/

postanstaltadress, postnummer,UT namn,
värde/.värde/,värde/, tab, tab,IN .... . . . .

0084F
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Registrering fritidsbåt, 880701 BRav 2.07L2slinga

IN BR

ägarnummer,IN andel
/xxx OBS ADRESSUTREDNINGXXX/

UT adress, postnummer, postanstaltnamn,
värde/,IN värde/,tab, värde/tab,

0084
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BILAGA 5

QSTÖLDSKYDDSFÖRENINGEMSSF +

Torkel Sölve.
föruppgiftervilkauppgifter sombegäranenligt omöversänder härmed uppgifterVissabåtregistret.frivilligai detregistrerasnärvarande fetstil.meddessamarkeratharobligatoriska. Jagär

Personuppgifter:
Efternamn/ firma
Förnamn
Födelsedatum/organisationsnummer

postadresssochpostnummerAdress,
arbeteochbostadTelefonnummer

Båtuppgifter:
Båtens dopnamn
Hemmahamn
Kommun
Båtklubb
Båtfabrikat
Til1verknings-/skrovnummer
Tillverkningsår

breddochLängd
segelnummerochAntal master

överbyggnadsfärgochSkrov-
Byggnadsmaterial bärbar/ellerfast/anropsnummer samtVHF-anläggning

motorbåtförhastighetMax.
båtenmärkningSärskild av

Motoruppgifter.
Motorfabrikat
Modell
Tillverkningsår
Effekt i HK
Motortyp
Motornummer
Drevnummer
Sköldnummer
Försäkringsuppgifter:
Försäkringsbolag
Försäkringsnummer
Begynnelsedatum

samtstulitsbåt eller motoroch närkan noteras enDessutom om båten.beträffandepågårutredningnågonom noteringar.särskildaundertext""frinoteraVi kan även

hälsningvänligMed
/

.v/.-./øta--/
Skough ,§/Britt

751978308tel.
a FörsäkringsförbundetBeskow,AnderstillKopia



Sö

-
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6BILAGA

sröLosxvoosFönsnlucgSSF o

frågorantalfritidsbåtregistret samtanvändareAntal av
år 1995under

Polisen
polismästardistriktolika14 st

användare134 st
registretfrågorgjorda mot2.950 stc.a

Sjöfartsverket
STAB-sjöräddning
MRCC-Göteborg
MRCC-Stockholm

användare51 st
registretfrågor mot210 stc:

Larmtjänst
användare29 st

registretfrågor mot2.500stc:a

Försäkringsbolag
användare631 st

transaktioner60.600 stcza

SSF
användare2 st

transaktioner272.000 stcza

1995båtar understulnaåterfunnaochidentifieradeAntal
båtar500 stIdentifierade cza 60-talettÅterfunna stulna uppklaringtillbåt lett avstulennyregistreradhardessa/utöver en återfunnitshitintillsbåtar har20-taloch ettbåtstöldligaen

år 1995underregistrettillförtsbåtar har1.500 stC:a nya



m
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E BILAGA
FRITIDSBÅTFORHOLDORIENTERING OMEN KORT

lI NORGE

småfartøyer Nr. 1948.Lov registrering 3.des. Denne i1 merkingogom erav av
politietfortsattgjeldende denne.Detpraksis inntil vedtattlovblir iverksatt, er somseny

står kontroll. manglerforregistrering Registeret heletidenhatthar grunnetstoreog
oppdateringer,manglende merketvedleggse

Fritidsbåten,NOU1978:32. ikke2 utredningfraMilljøvemdepartementetEn som ga
Stortingsbehandiing,kfr. Stkonkreteresultater/ beslutningeri denetterfølgendenoen

fritidsbåten, 1981-82Tilleggsmeldingmeld 83 1980-81Om Stmeld 83 etternr nr
regjenngsskifte InnstS 1982-83, vedleggmerket159og nr se

Forskrift minstealder for fører visse3 11desember1981 3807 avav om mv.nr.
maskindrevnefartøyunder7.5registertonnbrutto,fastsattvedKgl. forvaltetres.,og

Sjøfaitsdirektoratet,vedleggmerketav se

4 Fritidspolitikken.Rapportfra arbeidsgruppeoppnevnten av
Miliøvemdepalumentet1988. dennesammenheng harsteltEnsentral i somperson ogärrekke avd.fritidsbåtspørsmál dir.Haraldmed i Miljøvemdepartementeti eren
Ruberg,lederforseksjonforfriluftslivi departementet.

5 Forskrift forbud bruk lyddempingfritidsfartøy effektiv imot utenom av
eksossystemetfastsatt Miljøvemdepartementet vedleggmerket7.juli 1989,seav

småbåter.6 Ot. 1993-94.Om35 lov registrering fritids- Lovenprp.nr. om av og er
vedtatt registeret besiuttetlagttil Fredrikstad.Enprosjektgruppei Toll-og er og
avgiftsdirektoratetunderFinans- tolldepartementeti medarbeidet ventesog gang somer
fullført 1997dadet registeret ProsjektlederToneoperativt.ventessommaren ernye
Olavseni direktoratet, vedleggmerketse

Rådsdirektiv7 Europaparlaments-og /94 25I EF 16.juni 1994 tilnermingav om av
medlemsstateneslover forskrifter lystfartøy.Bame- familiedepartementetog om og

fåtthar medgjennomføringendirektiveti norskansvaret rett.av

8 Lov 27.april 1995 16 bruk fritidsfartøymedtilhørendeforskrifttryggav omnr. av
mai1995 flyteutstyr påfritidsbåterbord forvaltesav om om som av

Sjøfansdirektoratet,vedleggmerketse

9 RAPPORTfra Arbeidsgruppetil bekjempelse medfritidsfartøyulykker avgittav
Utenriksdepartementetjuni 1996.Dennegir oppsummeringdekort greiav en og av

flesteforholdrund fritidsfartøyer.Sentral i arbeidetmed avd.dir.rapportenperson var
Osi departementetsSkipsfaitsavdeling.Aage vedleggmerketse

Forutendisse9punktenegir sismevnte detaljenoversikt hva9rapport over somenmer
tidligere gjortinnenforfeltetmedtilhørendelover forskrifter.er og

fremgârSomdet detandredepartementendirektorater Kystdirektoratet tarer som segavenn
forholdet fritidsbåtpolitikkenomkring Norge.i

ezratet23.Oslo september1996

Naassmar
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VEDLEGG
Finans- tolldepartementetog

Ot.prp. 35nr.

1993-94

Om lov registrering fritids- småbåterom av og

Bli-riding fra Finans- tolldepartementeta 18. 1994,og marsgodlqienti statsråd dag.samme

Det foreslåsINNLEDNING at registeretadministrativt leg-
under Finansdepartementet.ges Departe-Ijinansdepartementet legger med dette påmentet tar sikte det skalat leggestilfrem forslagtil lov registrering fritids- ogom av bygges Toll- avgiñsdirektoratet.småbåter oppav ogfritids- småbåtregistexet.og Ho-og Detforeslåsmed loven,medat unntak kap.Il,vedhensikten forslaget å lovliiem- aver iverksettesstraks, kap.Ilat iverksettesåmelfor oglandsomfattendeoppretteet ogsentralt geldende lov opphevesfra det tidspunktEDB-basertregister skal ivareta hensy-som Kongenbestemmer.til denet offentlige private brukereog som Forslagetbyggerpå utredningfra in-har behov for opplysninger enfritids- enom og terdepartementalarbeidsgruppenedsattsmåbåtflåten. avFinansdepartementet.Gruppen hadde pri-Registeret såledesvil ha formalvidtet som msert åmandat leggefrem utkast tilsom nyomfatter; tratikksikkerhetsformål til sjøs, lov registrering fritidsbåter.om avforskning sammnnsplanlegging,ivareta-og I proposisjonenskap. 2 angisbakgrunnenkelse miljøvemhensyn,beredskapsformål, for forslaget.Det fremgårder dagensat regi-innkreving skatt,avgifter,toll gebyreriav og streringssystemfor fritids- småbåter be-og ertilknytning båtertil båtmotorer, foisik-og heftet med betydeligemangler in-noesom-ringsfonnål,politietterforskning,forbruksun- nebmrer de lokaleat registreneikke egneterdersøkelser infonnasjon.Fritids- små-og og åtil ivaretavesentligeoffentligeoppgaverogbåtregisteretforeslåsikke benyttet eller utle- hensynettil private interesser brukere. Iogtil kommersiellevert formal. kap. 3 gennomgåsde ulike behovfor et nyttDe viktigste endringenei lovutkastet i for- sentraltfritids- småbåtregister.I kap. 4og an-hold nåvaerendetil registreringsordning, gisregistreringsordningeri andresom land.I kap.regulert i lov desember1948er 3 5 redegjøresav for alternativenr. om muligheter, her-registrering merking småfartøyer.og under detav registeretbører offentligom nye vareførst fremst registeretat skalog et eller privat, registreringvare børsen- frivilligom varetralt register skaldrivesved bruk ellersom pliktig, detav bør etableresmo- heltetog omdeme datateknologi.Viderevil det for- nytt registerellervare videreutvikling eksis-en avskjellermedhensyntil hvilke båter terenderegistre.I kap. 6somer omtalesre- organiserin-gistreringspliktige.Etter forslagetvil fritids- registeret,herunderhvilketgen departe-avsmåbåtmed fast havn her i landet,og samt ment skal ha det overordnede Isom ansvar.båter brukesher i landet medsom kap.7angisdeøkonomiskeav person administrativeogfastoppholdsstedi Norge, registrerings- konsekvenservaere forslaget. det fremgåratav ogpliktig. Unntatt fra registreringsplikten blir etableringskostnadene anslått til mellomerbåter mindre 4,5 Dettemeter. giel-somer 20 30mill.enn kroner deløpendeog driftsutgif-ogder dog baredersomde ikke utstyrt med tene til lag 7,5er mill. kroner i ordinaartetomBåtermotor. med lengde4,5 ellermeter driftsâr. I kap.8giennomgåslovutkastet.mer Hø-blir på vilkårunntatt deat verkenhar seil ringsinstansenesav uttalelser departemen-ogeller Båtermotor. pliktes registren i hen- kommentarersom tets inntatt underdeaktuelleerhold til andrelover blir ikke omfattat den- bestemmelser.avloven.ne
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FÖR BÅTLIVETUTGIFTER DENOFFENTLIGAOCHINKOMSTER SEKTORNSOMÅSTADKOMMERl FINLAND
TheHelsinki 311-555 3ResearchInstitutefor BusinessAdministration1991-

Inkomster1989 Mmk

Båtproduktionoch-handel
omsättningsskatt 163- tullinkomslerochuljänmingsskatt 16- skattfrånIöneinkomster 73-

Handel båtmotorermed
omsättningsskatt 24- rullinkomster utjämningsskattoch 12- frånskatt löneinkomster 8-

Handel båttillbehörmed
omsättningsskatt 32- tullinkomsterochutjämningsskntt- ..frånskatt löneinkomster 5-

Reparations-ochserviceverksamhet
omsättningsskatt 21- frånskatt löneinkomster 8-

Avgifteri båthamnar
omsättningsskatt- skattfrånlöneinkomster-

Båtförsâkringar
försäkringsskatter 12- frånskatt löneinkomster- ..

Bränsleförbrukning
bränsle-ochomsättningskatt 60- skattfrånIöneinkomster 2-

Inkomsterfrångästhamnardagligvarorochrestaurangbesök
omsättningsskatt 4- skattfrånlöneinkomster 2-

Sammanlagt 442

Utgifter1989

Båtlederoch-rutter
byggnad underhålloch 20-

Räddningsverksamhet 9
Bâthamnar

underhållbyggnadoch 60-

Sammanlagt 89
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Regeringenspropositiontill Riksdagen förslagmed tillsjötrafiklag
PROPOSITIONENS INNEHÅLLHUVUDSAKLIGA

l dennapropositionföreslås detstiftas fylltatt har år.Sjöfnrtssty-15avenpersonsomsjötrafiklag, denersätter relsenkandessutom särskildaenny som skälbe-nuvaran- avdelagen båttrafikSyñetmedsjöka- den framförom stämma farkostatt som en avfiklagen både främjasäkerhetenär inom vissatt eller enskildfarkostskallhafyllttyp ensjötrafikenoch förebyggaolägenheteratt 18åroch hanbesitterdekunskaperochattanvändningenfarkosterkanorsaka denförmåga framförafarkoster:som av sjö-att sommiljön Sjötrafiklageninnehållerstad-rfartsstyrelsenförutsätter.m.m.gandengällandedem färdaspå Enligtpropositionenskalldetvatten, fortfarandesomfarkosterochderas stning nañkpå möjligt utfördasamt regionalaförbudattvara ochvatten. förbjuder begränsartrafik far-medsomSjötnfrklagenskallgällaallafordonoch koster.Beslutenkanocksågällafartygsomanordningar avseddaförfärdpåär användsför handelssjöfatt.Avsiktenvat-som är attUtövertraditionellabåtaromfattarten. la- ordnameddelandetbeslutenså sjö-attavtillämpningsområdevattmskotrarfartsverkettex. meddelarbeslut gällergens desomoch Pafartygsvävare. användaförhan- allmännafarledernaFör utmärknmgensom avdelssjöfarttillämpasdockfortfarandei första förhudenochk sningarna" dåansvararhandasljéölagenochlagen tillsyn far- den upprätthållerfarleden.över Beträffandeom somerhetentill dedelartygss debehandlarfrå- övrigavattenområdenhördettill deregiona-omfattas dennaproposition. la miljöeentralernasbefogenhetergorsom fattaav attNärmarestadgandenochbestämmels beslut,varviddenkommun områdeom varsfarkosterochderuutrustning,inklusiveden berörs förbudetellerl grinsningenav an-inimiunusmizfrgkrig i farkoster, för förbuds-ochbegränsningsmâr-så: ut- attsvararardas ing ajofartsstyrel-ken underhålls.och Enligtgenom sätts proposi-ro uppbeslut.Avsikten i stadgandenaär tionenatt kandetocksåutfärdassens regionalaför-och bestämmelsernabeaktavad be- budellerbegränsningargällande visssom typeni Europeiskastäms gemenskapensdirektiv farkost.avtillnârmning medlemsstaternaslagar Propositioneninnehållerom också stad-av n aochandraförfattningari fråga fritidsbå- gandengällandetillsyn sjö Påöverom en.Genomförordningochsjörfartsstyrel-tar. fartyg användsförhandelssjofarttilläm-sombeslutstadgasdessutom,på det docki förstahandlagensens sätt tillsynöverpas omdirektivetförutsätter, kons fartygssäkerheten.som omfritidsbåtarochvissatt stningtill I dettaskede- föreslåsingaav reformeravdessauppfyllerkraven.De kraven stadgandena registrering båtar.Detnya om om avminimiutrustningtillämpasemellertidförst stadgandei lagen båttrafikgällanderegi-omunder1997årsseglingssisong. strering motorbåtar sägerattav som genomOmdetfinnsskäl misstänka far- förordningatt kan bestämmas motorbåtaral: attenkostellerdessutrustningkan skalläventyra regisneras,förbliri krafttillssä- vidare.kerhetenellerhälsan,kanstatsrådetenlig- Likasåförblirstadgandena registreringr omhetmedbestämmelsernai nämndadi- motorbåtari rdningenfö båttrafikiovan av omrektivförbjudaimport,tillverknin mark-nadsföringeller användning far-kosten föreslagnaDen lagen trädai krañav avsesellerdessutrustning. den juni16 1996,samtidigt direktivetsomEnfarkost skallinförasi båtregistret fritidsbåtar.gällandesomFarliksomförnärvarandeframförasendast
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1177

Nr 463

Sjötrafiklag

1996den20juniGiveni Nådendal

stadgas:riksdagensbeslutenlighetmedI
§4kap.l

vattenområdenfärdaspäRättattstadgandenAllmänna
färdaspåharoch rättVar vattenom-atten§1 i kapa24§ vattenla-stadgas lrådenså som följer264/61, inte någotsyfte annat avLagens omgen lag.dennasäker-främjameddennalag ärSyftet att

förebyggasjötrafikeninomheten samt att
farkosteranvändningenolägenheter avsom 2 kap.övrigamiljön,och denorsakakan naturen för färdasnyttjande gällerdemStadgandenfisket, allmänt naturen somav somintresseallmäntrekreationellernågot vattenannat

enskiltintresse.eller 5§inom sjötra-säkerhetenfrämjandeFör av skallolägenheterFörebyggandeochtiken färdasförskyldigheter demAllmännaav somstadgasi någonvadocksåiakttas annan päsom vallenlag. medfärdaspåochVar vatten enen som och försik-iaktta denfarkostskall omsorg för-ochomständigheternakräver2§ tighetsom för-tvingandeskälhan intefarasåatt utanTillämpningsømrâde ochfärd påandrassvårareller stör vatten
förskadaåstadkommerfara ellerhellerintefarkosterochtillämpaspålagDenna an- avsevärdaeller onödigafaraandraeller ellervattenområden.påvändningen demav ellerstörningarförolägenhetereller naturenfartygtillämpaspålagDenna an-som nyttjandemiljön, fisket, allmäntÖvrigadenintedendel dethandelssjöfarttillförvänds för rekreationeller någotannat674/94,i sjölagen naturensärskilt demstadgas avom enskiltintresse.allmäntellerfartygssäkerhetentillsyn överlagen om skall iakttaframför farkostDenlag.i någon som en370/95 eller annan påbud,och deför sjötrañkentrafikreglerna

sjötrañkmär-begränsningarochförbud som3§ ljussignalerkeneller anger. bråd-utförtillsynsmyndighetEn ettsomDefinition rädd-sjuktransport-ellertjänste-,skande
framför far-ningsuppdrageller denfardmedelfarkostermeddennalag som enI avses räddningsverketellertillhörkostkontaktmedanordningar har enoch vatt- somsom försvarsmaktenfår,sjöräddningsenhetellerför färdpåavseddaoch är vatten.net som

66/96RP
TrUB6/96

87/96RSV 1661994,15EGT 164,94/25/EG; LdirektivochrådetsEuropaparlamentets s,nr
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uppdragetnåit iver det, med iakttagande för rekreationeller någotnaturen:w ztnn.nödvändigförsiktighetpá inre farvatten allmäntellerav enskiltintresse.avvika från avseddatrafikregler,på-ovanbud. förbudoch begränsningarmed undan- 9§för väjningsplikten,Om omständigheter-tag Krav gällerkräver farkosterdet, skall ochderassärskilda utrustninljud- och ljus- .somnasignalerdärvidavges. Om farkosterskonstruktionochderasmcutrustningoch tillbehörkantorer samt geförordning§ utfärdas6 sådanastadgandenom
nödvändigaför säkerheten,desom ansesAllmännakrav gällerden framför.rom :som en allmännaordningeneller förebyggandetafarkost olägenheterför miljön.

farkost SjöfartsstyrelsenEn får inte kan,framföras enligtvad stadav en person sommed förordning,hänsyntill förhållandena meddelainte inne- fönärmaresom gasgenomreskrifterhar denålderoch och anvisningarinte besitterdenförmåga egenskapernaomoch konstruktionen,skicklighet slaget,krävs. antalet,skicket oclsomEn motordriven användningeni frågafarkost farkosterskall regi- ochderaomsomfår framföras utrustningendast och tillbehör.motorer Dessstreras samtav en personfyllt kan Sjöfartsstyrelsen,har 15år. enligt vadutomsom sonSjöfartsstyrelsen stadgas förordning,kan, imed beaktande enskildafalgenomavfarkostens bevilja undantagfrånstorlek,slag,det de stadgandenändamålför vil- sortket farkostersden används gäller konstruktion,och det områdedär den motor, utrustfärdas, ningochtillbehör.bestämma den framföratt som envissfarkosttypeller enskildfarkostskallenha fyllt 18 år och ha visat sig besittade l0§kunskaper förmågaochden Sjöfartssty-som Förbudochbegränsningar gällersningar importrelsen kräver förnärmare framförandet somav tillverkning,marknadsföringochanvändningifrågavarandefarkosttypeller atenskildafar- farkosterkost.
det finnsOm grundadanledning miss-att7§ tänka farkostellerdessatt motor,utrust-enÖverlåtelse ning eller tillbehörkanfarkost framföras äventyraandraatt personers.av av föremålseller miljöns säkerheteller hälsanEn farkostfår inte överlämnas fram-att har statsrådetefter ha hört tillverkarenattföras någon inte uppfyllerde kravav som eller importören förbjudarätt eller be-attbeträffandeålder, förmågaoch skicklighet importen,tillverkningen,gränsa marknadsfö-iuppställs6§.som ringenoch användningen farkosten,av mo-utrustningen tillbehöret.ellertorn,

förordningGenom stadgasnärmare detomförfarande iakttas beslut förbudnär3 kap. som omochbegränsningarfattas.Stadganden gällerfarkostersom
8§

Farkosterskonstruktion, ochskickutrustning kap.4
En farkostskallha sådankonstruktion Stadgandenen gällerfärdmedfarkostersomochutrustning, i sådantskickochhaettvarasådana egenskaperövriga §denär säkeratt

alladefarvattendärdenanvänds. Skyldighetatt stannaEn farkostskall dessutom sådanattvaraanvändningen deninte orsakar En farkostskall,betydande detnär kan skeav genastelleronödigaolägenheterför säkert,ellerden på klart iakttagbarprej-naturen stannas enövriga miljön, fisket, allmänt ningssignalnyttjande tillsynsmyndighet.aven
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förbjudasOm prejningssignalerstadgas råde kan för viss tidnärmare eller tillsge-förordning. begränsas,vidareeller förbudeteller be-nom om
gränsningen nödvändig tillprövas vara12§ för trafiken,skydd miljön, fisketellernågon

Granskning farkosterochförhindrande näring föreller allmäntnyttjandeavav annan avderasanvändning för rekreationeller något all-naturen annat
intresse.mäntskyldigfarkostsförare iakttadeEn är att Beslut förbudoch begränsningarom somföreskrifter tillsynsmyndigheternamed-som farlederfattasgällerallmänna sjöfartsver-avfarkostensdelarfor granskning konstruk-av och beträffandeandraket vattenområdenavtion, dokumentutrustning,skick och samt regionalamiljöcentralen.dentillåta farkostensgranskning sjö-att av Förbudeneller begränsningarna,med un-duglighet liksom skrovets ochäven fördantag hastighetsbegränsningar,gälleridentifieringsuppgifter.Tillsyns-motorns användningen farkosterinte behövsav sommyndighetens får integranskning orsaka för arbetetellerpå grund bostadenslägeavoskäligskadaellerolägenhet. och inte helleranvändningen svårt rörel-avTillsynsmyndighetenkan hindra eller av- farkoster,sehindrade inte nå-personers omfarkosts den förenadbryta färd, ären om bestämsi beslutet särskiltvä-annatgot avuppenbarrisk för olyckamed eller störande gandeskäl. Trafik nödvändigförärsomallmänordning olägenhetför miljön.ellerav utförande tjänsteuppdrag,SjuktransporteravNär tillsynsmyndighetenavbryter far-en ochräddningsåtgârdereller andramotsva-avfärd innehavarenkosts ellerägarenansvarar randeorsaker tillåtenoberoende förbudär avfor farkost bogseras,har ankratsmåstesom eller begränsningar.Detsamma för-gällereller vid strand brygga.Omlämnats elleren verksamhet.svarsmaktensellerinnehavareninte i ståndhär-ägaren är

till eller farkosten tagitsi brukhar olov-om l6§ligen,skall myndigheteni mån möjlighetav ochFörbud begränsningar gällerfarkosten.handta somom farkosttyper
§13 Om användningen vissmotordrivenav enSkyldighet dokumentvisaatt upp farkosttypmedförsärskiltbetydandeolägen-

heter för eller den miljön,övrigaDedokument enligtsärskildastadgan- naturensom fisket eller någon näring,den och bestämmelserkrävs i fråga allmäntannanom enfråga nyttjande förfarkosts rekreationellernå-förare i självafar- naturensamt avom allmäntintresse,kanoch dess medföras denregionalakosten utrustningskall got annat
miljöcentraleneller, det frågafarkosten i användning.Saknas ärnär är så-ett om om enfarkost användsför handelssjöfart,dant dokument, farkostensförare sjö-skyldigär somfartsverket,förbjudaellerinom tillsynsmyndigheten begränsaanvänd-att utsatten av farkosttypför ningen dennaskälig tid visa dokumentet tillsyns- på visstettav om-upp råde.myndighetenpå sin hemorteller en annantillsynsmyndighet vidanvisas gransk-som l7§ningen.

Behandlingenfärbuds-ochbegränsnings-avl4§ ärendenLedning :jäirajikenav framställan förbudEn eller be-attomSjöfartsverketkan för ledning sjötrafi-av gränsningar i l5 och l6§§ skallsom avsesförken och övervakningi anslutningdärtill utfärdaskan göras kommunenellerav enmeddelaanvisningar föreskrifteroch som kommunmedlemeller sådanmyndig-av enfarkoster.färdmedgäller het, sammanslutningeller tillägare ett vat-
tenområde berörs saken. fram-Ensom§ av15 utfärdandeställan förbud eller be-om avRegionalaförbudochbegränsningar gränsningarkan också sjöfartsver-görasavTrafik visst ket denregionalamiljöceniralen.medfarkosterpå ellerett vattenom-
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förbudInnan eller begränsningarutfärdas eller det konstaterasom harsenare deattskall den regionalamiljöccntraleneller sjö- varit väsentligenandraiin xad förutsat-somfartsverkethöra den kommun omrâde då beslutetmeddelades.vars tes skallHärvidförbudeteller begränsningengäller l5-l9§§ iakttasisamt tillämpligage delar.de myndigheter,sammanslutningar,ägaretill

vattenområdenoch andra berörssom av sa- 5 kap.kentillfälle bli hörda.att SärskildastadgandenUtfärdas förbudeller begränsningett påenframställan kommunen.skall förbudet 21§aveller begränsningenutformas enligt fram- Tillståndtill tävlingarochövningarställningen, det inte är nödvändigtom att För återkommandeavvikafrån ellerdennamedhänsyn anord-till principen permanentnande tävlingarelleropartiskt övningarbemötande av medett medborgarnaom mo-av tordrivnafarkostereller påmedhänsyntill den vattenområderegionalaenhetlig- sammaskall,utövervadheteneller på någotandrasärskilda ställeiorsaker. som annatav lag stadgas tillständsplikt,tillståndsökasomhos kommunensmiljövårdsmyndighet.18 Till-§ ståndbehövsdockinte för område iett somIkraftträdande förbudochbegränsningarav stads-eller byggnadsplanharen reserveratsför ändamåletoch inte hellerförDenregionalamiljöcentralen områdeeller sjöfarts- ettför vilket har beviljatsmiljötillståndverketkanbestämma enligtdessbeslut för-att om lagen miljötillståndsförfarandebud eller begränsningar 735/91.omäven det över-om Tillståndskallocksåsökasförklagasskallträdai anordnandekraft på det sätt be-som enskilti beslutet ettstäms ochefterdet avbeslutethar evenemang, evenemangetomatt förväntasorsakabetydandetillkännagivits. olägenheterförBesvärsinstansenkan dock miljön.förbjuda beslutetverkställs.att Tillståndtill tävling eller övningen somgenomförs flerapå kommunersområdebe-19§ viljas den regionalamiljöcentralen.Till-avUtmärkning förbudochbegränsningarav ståndtill tävling eller övning som genom-förs på flera regionalamiljöoentralersFörbudellerbegränsningarskall, möj- om-om råde beviljas den regionalamiljöcentralligt, utmärkaspå det vattenområde de avsom på områdetävlingenhuvudsakligengällereller i dessnärhet. varsFör utmärkningen ge-nomförs.förbud eller begränsningari allmänav en En förutsättningför tillståndfarled iden upprätthållerfarle- som avsesansvarar som dennaparagrafärden i frågaoch på andra attställenden kommun evenemangetvars uppfyller tillräckliga säkerhetskravochområdeförbudetellerbegränsningen attgäller. verksamheteninte medför oskäligaSomförbuds- olägen-och begränsningsmärkenan- heter för eller den övriga miljön,vändssjötrañkmärken naturenöverensstämmersom fisket, allmänt nyttjande förmedsjöfartsstyrelsensbeslut. naturenavrekreationellernågot allmäntintresse.Vid placeringen märken annatutvisarav som Tillståndkan beviljasendastförbudochbegränsningariakttas vattenom-vad kap. om4 rådetsägarehar sitt samtycke.Om5§ vattenlagenstadgar gettför den vat-rättom som tenområdethör till områdessätteri stånd allmänfarled ett gemensamtien att vatten- icke konstitueradedelägarlag,kan samtyckedragetellerpå dessstrandplacera säker-ut fiskelagsäven styrelse.hetsanordningar ettfor sjöfarten. gesavTillstånd behövsdock inte för övningar
genomförs brand-och sjöräddnings-20§ som avväsendeteller försvarsmakteneller gräns-avÄndring beslut förbudellerbegränsningarav om bevakningsväsendet.

Ett beslut förbud eller begränsningarom 22§har meddelatsenligt l5 eller l6§ kansom Sökande ändringavändras, de förhållanden råddenärom sombeslutetfattades Ändringväsentligenhar förändrats i beslutenligtdennalagett av en
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omständigheternabeaktandemedfär seelsenSjöfartsverketeller avmiljöcentralregional ringa.Besvär ärbesvär.länsrättenhossökas genom sådanuppenbarligenärförseelsenmiljö- Omregional sombeslutgällerett somensom tillsynsmyndighetenkanistadgas ll5§ 2stödmedmeddelat mom.,har avcentral tilldeladenåtgärderandravidtasjö-eller somatt2l§ 3 utaneller16§ sommom.mom., anmärk-förseelsenskyldig tillsigl5§ 2 gjortstödmedmeddelat enharfartsverket av ning.i den länsrättbehandlas16§ellermom. delen detdomkretsstörsta vat-avvarsm 26§beläget.gäller ärbeslutetnomrádesom behörigalänsrättendenbestäms en- föreskrifterochAnnars stadgandenNärmaredendomkretsvilken länsrättsinomligt verkställighetenstadgandenöverklagade Närmaredetfattat omharmyndighetsom konstaterandetlag ochdenna attverksamhetsställe. avsitt omOslutet har av utrustningöverensstäm-derasochfarkosterlagenändringtillämpassökandePå omav förordning.utfärdasmedkravenförvaltningsärenden genomändringssökande merl sjö-ledningstadgandenNärmare avom54/50.l anslutningdärtilliövervakningochtrafiken
förordning.utfärdaskan§23 genom ocksåstadgasförordning tra-Genom omTillsyn utmärkningsjötrafikenochförfikregler av

farleder.lagdennatillsynenöverallmännaDen att stad-vadkan, enligtSjöfartsstyrelsenBeträf-sjöfartsverket. sompäankommeriakttas meddelaförordning, närmarebekämpningenochförebyggandetfande genomav gas farkos-konstaterandetföreskrifter attden all-ankommer avför miljönolägenheter om utrustning överensstämmeroch deraspä deniakttaslagen tertillsynenövermänna att sjötrafikenoch över-ledningmedkraven,dessverksam-inommiljöcentralen avregionala förtrafikreglerdärtill,anslutningvakningifarkosterpåAnvändningenhetsområde. av farleder.utmärkningochsjötrafikenSjöfartsverket,övervakas avvattenområden av tull-gränsbevakningsväsendetochpolisen, 27§erket.
Ikraftträdande24§ 1996.julii kraft denlträderlagDennaStraff den 28lagenupphävsdennalagGenom

151/69 jämtebåttrafikfebruari 1969oaktsamhetuppsåtligeneller omDen avsom båt-förblir 2§ lagenDockändringar.stadgandeneller omellerdennalagbryter mot utfärdatsharförordningartrafik ochdeden,medstödmeddelats somföreskrifter avsom kraft tillsbåttrafik istöd lagenmedtill böter,dömassjärrajikförseelse omskall för av istadgandenastraff för brottTillvidare.stad- motgärningenstraff förinte strängareom bestämmelserdessa ochförordningar motlag.i någonannangas enligtdemdömsstödutfärdatsmedoakt-uppsåtligeneller avDen somav grovsom lag.dennastadgandenlagellerdennasamhetbrytermot Åtgärder dennaverkställighetenmedmeddelats avföreskrifter someller som träder iinnandenfår vidtasförutsätterägnad laggärningenärden så attstöd attav kraft.liv ellerfara Förallvarligmedföra annans mil-övrigadenellerförhälsaeller naturen 28§bötertill:jörrafikbrartdömasjön, förskall
tvåår.i högstellertill fängelse Övergángrsmdgande

läns-begränsningförbudellerEtt§ som25 en miljöcentralenden regionalaellerstyrelsenÃIgiirdsefIergi/i anmärkningoch bättra-medstöd lagenmeddelathar omav kraft tidi denupphävsi 27 ärfik,eftergift ske i somfårsjötrafikförseelseVid som be-förbudet elleri beslutetför- nämnsstraff,åtal ochfråga omanmälan, omom
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gränsningen, inte beslutetändraseller 2§ 9 punktenlagen frikommu-förom rättav omupphävsmed dennastöd lag. avvika från vissa ochav att stadgandennerLikaså förbudgäller ellerbegränsningar bestämmelserunderen- den itid nämnssomligt 3 a§ lagen båttrafikutfärdadeom beslutet,av besluteten inte upphävsändrasellerommyndigheti frikommuni överensstämmelseen medstöd dennalag.avmedbeslutanderätt haröverförtsmedstödsom
Nådendalden juni20 1996

RepublikensPresident
MÄRTTI AHTlSAARl

TrafikministerTuulaLinnainmaa
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iF dö n n gr 0 r
fritldsbåtarssäkerhetom

juni199620Giveni Nådendalden

sjötrafiklagen den10och26§§medstödtrafikministernstadgasföredragningPå avavavjuni 1996463/96:20
särskiltavseddaför habåtar8 är att§1 somoch befordra kom-besättning passagerareTillåmpningsomráde 2§inte följer lmersiellt, annat avom ihellersådanabåtarpunkten,på fritidsbåtar, avsesförordningtillämpas somDenna direktiv 8J7l4/EEG tekniskarådetsfritidsbåtaroch dendelvis fárdigställda omut- inlandssjöfart,föreskrifterför fartyg itill fritidsbåt-i bilaga2 oav-rustningsomanges antalsettdirektivet. passagerare,undervattensbåtar,9dennaförord-omfattasinteFöljande av och10 svävarening: bärplansbåtar.llendastför hastighetstäv-avseddal båtar

övningsrodd-roddbåtarochinbegripetling,
förseddamedtillverkarenärbåtar som av 2§tävlingsbruk,märkningom gondolerochoch kajaker,kanoter2 vat- Definitionertencyklar,

förordning med:dennalsegelbrädor,3 avses ochfritidsbåt varje båt,lsurfingbrädor,vattenskotrar oavsetttypmotordrivna4 skrovlängdhar påframdrivningssätt,farkoster,motordrivnaandraliknandeoch som en harmoni-enligt tillämpliga2,5-24 mättkopior historiskabyggdaindividuellt5 mav föravseddstandarderochserade ärföre 1950,byggdahu-konstrueradebåtar, som omständighe-fritidsändamål;denochursprungligt material ochvudsakligen i sport-
användasför charter-båt kankopia,tillverkarenmärkta attten sammasomav hin-för fritidsbåtutbildningverksamhetellerinte däreftersåvidadeexperimentbåtar,6

direktivdenomfattas dettaintemarknad. drargemenskapenspå attsläpps avut marknadenför fritids-släpps pådenbruk,förutsattbyggdaför närbåtar ut7 atteget
ändamål,femårsperiodräknatdärefter underde en fritidsbdtdirektivetEuropaparlamentetsgemenska- 2inte släpps påbyggandetfrån ut 94I25lEG tillnänn-rådetsdirektivochmarknad, ompens

RP66/96
6/96TrUB

RSV87/96
30.6.I994,l64, l5EGT Lrådetsdirektiv94l2SlEG;ochEuropaparlamentets S4nr

46030A/i32 l
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ning medlemsstaternaslagar och andra marknaden, tillverkarenpå eller hansutav omförfattningar frågai fritidsbåtar, inom gemenskapen denellerrepresentantomharmoniserad3 standard standard för utsläppandetpåen som som ansvararpersoni Europeiskaär gemenskapernasmarknaden,i enlighetmed bilaga till3upptagen aofficiella tidning i förteckningen fritidsbåtdirektivetförsäkrarhar-över de avsed-ärattmoniseradestandarder, färdigställasda andra,att avkonstruktianxkategori4 ansprâksnivåenfritidsbåtensbestämtsenligt driftförhål- §7som
landenoch Enstakautrustning.modul förfarande5 för bedömningett avöverensstämmelse. utrustningEn har den CE-märkningsomi bilaga till fritidsbåtdirektivet4avsessom§3 kan släppas på marknadenoch i brukut tasUrsläppandemarknadenpå och den avseddår ingå i fritidsbåtarnär iattibruktagande enlighetmeddenförsäkran i bila-somavsesfritidsbåtdirektivet3 b till ochga som gesFritidsbåtellerutrustning i den-somavses tillverkaren,hans inomrepresentantav ge-förordningfâr placeras marknadenpå ochna menskapen i frågaeller, import frånomi bruk för ändamålendast denavsetttas om tredje land, den släpperutav personsominte säkerhetenäventyrar och hälsan för utrustningenpågemenskapensmarknad.medförmänniskoreller fara för egendom
eller miljön den korrekt byggdnär är och 8§underhållen.

Bedömning överensstämmelseav4§
Innan de fritidsbåtaroch den utrustningVäsentligakrav omfattas förordningdenna tillverkassom avoch saluförsskallFritidsbåtar skall tillverkareneller hanssläppas på mark-utsom rep-naden inom gemenskapentillämpaoch i bruk, derasutrustning följan-och resentanttas

upp- de förfarandenförinstallationen denna konstruktionskategoriemautrustningskallavfylla C och enligtde väsentligakrav A, D avsnitt bilaga tillavseendesäkerhet, l l
fritidsbåtdirektivet:hälsa,miljö- och konsumentskydd fö-som l båtarreskrivsi bilaga till fritidsbåtdirektivet. på kategoriernal A ochBava med skrovlängdFritidsbåtarnaochderasutrustning för- understigandeskall 12en mutförsCE-märkning den interna tillverkningskontrollmed enligt bilaga med4 tillsesfritidsbåtdirektivet. provningarmodul Aa i bilaga6somavsesfritidsbåtdirektivet,Sådanafritidsbåtar tilloch sådan ochutrustning

btill dem uppfyllerkraven de med skrovlängd utförsi nationella på 12-24som en mstadganden den EG-typkontrollmodul B iöverensstämmermed desom som avsesharmoniserade bilaga till fritidsbåtdirektivet,standarderna uppfylla 7 kompletteradanseskraven med deti bilaga till fritidsbåtdirektivet. säkerställandel överensstämmelseavmed modul C i bilaga8typen somavses5§ fritidsbåtdirektivet,till eller någon följan-avFörevisande de modulerB D bilaga 9 till direktivet;+
kvalitetssäkring tillverkaren,B F bi-+avAven fritidsbåteller utrustningenom en laga 10 till direktivet;produktveriñkation,till den inte uppfyllerkraveni 4§, kan den G bilaga till direktivet;verifikation11 avförevisaspå utställningar,handelsmâssorel- enstakaobjekt eller H bilaga till12 direk-ler demonstration, det därvidklartom anges tivet;fullständigkvalitetssäkring,denintefår saluföraseller i bruk för-att tas 2 på båtar kategoriCavdenuppfyllerrän kraven. a med skrovlängd 2,5-l2 utförsen rnden internatillverkningskontrollmodul A6§

i bilaga till fritidsbåtdirektivet5som avsesDelvisfärdigställtlafritidsbátar de standardernär harmoniserade rörsomDelvisfárdigställdafritidsbåtarkan avsnitt3.2 och i till fritidsbåt-släppas 3.3 bilaga l
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till fritidsbåt-och 1210.bilagornahar-i dessakravenuppfylls;direktivet om direktivet.utförsuppfylls,intestandardermoniserade sådanmärk-varjeAnbringandetmedtillverkningskontroll annanavden interna prov- utrustningdessfritidsbátenellertill ningpå sombilaga6imodulningar Aa avsessom CE-märkningenellermedförväxlaskan somfritidsbätdirektivet, synlighetoch läs-CE-märkningensutförs minskarl224skrovlängdpåmedb men förbjudet.i lighetärmodul BEG-typkontrollden avsessom fel-utförtsharCE-märkningen ettdet Omföljdfritidsbåtdirektivet,tillbilaga7 av hanstillverkarenelleraktigt ärmed sätt, repre-överensstämmelse ty-säkerställandeav iutföradenenligtkravenskyldigeller attbilagai sentantCmodul avsessom sjöfarts-detförordningpå sättdennaD, B sommoduler:Bföljande ++gonav föreskriver.styrelsenG ellerH, samt
kategoriDbåtar3 av §utförs25-24skrovlängdpåmed men modul AtillverkningskontrollinternaEn begränsningarFörbudochfritidsbåtdirektivet,tilli bilaga5avsessom hanstillverkareneller representantOmiutrustningochdendedelarPå avsessom föreskrif-iakttar deintegemenskapeninomnä-tillämpasfritidsbätdirektivettillbilaga2 medmeddelatharsjöfartsstyrelsenföljandeomfattar terförfaranden somdegot somav sjöfartsstyrelsenkan10§ 3stödH.G eller mom.,BC, D, avB Bmoduler: +++ förbudellerbegränsningåtgärderförvidta

fritidsbå-marknadenutsläppandetpå av§9 av för återkallelseutrustningellerdessellertenAnmäldaorgan försäljningstillståndet.av under-omedelbartskallSjöfartsstyrelsenhar rättdeStatsrådet attutser organsom kommis-gemenskapernasEuropeiskarättabedömning över-förkontrollerutföra de av i låtgärderdesion mom.avsessomi 8§. omensstämmelse avsessom avsed-463/96sjötrañklageni l0§deOmmi-uppfylladeskallanmäldaDe organen gällandemark-begränsningarförbudellerdafri-tilli bilaga 14nimikriterier angessom fritids-sådanaanvändningochnadsföringdeuppfyller avDetidsbåtdirektivet. somorgan omfattasutrustningtill demellerbåtartillämpligahar- somi deföreskrivskriteriersom omedel-statsrådetförordningskalldennauppfyllaskallstandardemamoniserade antas av gemenskapernasEuropeiskaunderrättabartminimikriterier.dessa kommission.godkännandesittåterkallakanStatsrådet
det konstaterasattanmält omett organav §12kriterieruppfyllerdeinte längre somprganet

i 2 Tillsynsmyndighetermom,avses EuropeiskatillStatsrådet att gemen-ser efter-tillsyn översjöfartsstyrelsenutövarimyndigheternaochkommissionskapernas förordning.dennalevnadengodkän- avunderrättas ettmedlemsstaterna om återkallandeochenligtnande l ettmom.
enligt3 mom. l3 §

§10 bestämmelserNärmare
E-märkningC behovvid när-meddelarsjöfartsstyrelsen

verkställighetenbestämmelser avden omsäanbringasskall att mareCE-märkningen förordning.dennaläsligtochsynligt,väl out-framträderpå ett be-meddelanärmarekansjöfartsstyrelsenipunkt2.2fritidsbåtenenligtpäplånligtsätt de kravanvisningarochstämmelser sompå omfritidsbåtdirektivet ut-till samtbilaga l tillutrustningenochfritidsbåtarpåCE-märk- ställsförpackningen.påellerrustningen fritidsbätarsbedömningendemidcntifieringsnumret samt avåtföljas omningenskall av medöverensstämmelseutrustningstill- och derasföranmäldadetpá ansvararorgansom i kraven.förfarandendeämpningen avsessomav
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l4§ Fritidsbátaroch utrustning omfattassomdennaförordningochlkrafuradande uppfyllerav kra-.- somi förordningen båttrafikven 152/69omDenna förordningträder i kraft den godkännsl för utslâppandepå marknaden:illjuli 1996. ochmedden16juni 1998.
Nådendalden20juni 1996

RepublikensPresident
MARTTI AHTISAARI

TrañkministerTuulaLirmainmaa
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394L0025/$ 9BILAGA
30.694 Europeiskagemens officiellatidning 164/15NrLnas

RÅDETSEUROPAPARLAMENTETSOCH DlREKTiV94/25/36
den16juni1994av

tillnärmningmedlemmarnaslagarochandraförfattningari frågaavom om
fritidsbåtar

EUROPAP OCHEUROPEISKAUNIONENS ömsesidigterkännandelikvärdighet samtligamellangenom avRÅDnu DIREKTIVANTAGITDETTA medlemsstater.börföljadet förfarande föreskrivsinya som
1985resolutionrådets den7maj tillochav sommanar en

medbeaktandeFördragetupprättandetEuropeiska definitiongrundläggandesäkerhetskravochandraaspekterav om av av
gemenskapen.särskiltartikel100ai deua, viktigaförär dctallmännavälbefinnandet.1anikell00asom

punkt3 föreskrivskommissioi sinaförslagrörandeatt
förslag.medbeaktandekommissione miljö-hälsa,säkerhet och ifrånkonsumcntskyddskallutgåav en

säkerhetsnivå.Dessahög grundläggandekravutgörde
medbeak Ekonomiskaochsocialakommitténs kriterier fritidsbåtar.delvisfärdiga utrustningbåtarochav somyurandei tilldessa, ellerinstalleradmåsteuppfylla.separat
i enlighetmeddetförfarande föreskrivsi artikel189bi Därförföreskrivsi dettadirektivendastgrundläggandekrav.somfördrageri.och För underlättauppgiftenbevisaeñerlevnadendeatt att av

grundläggandekraven harmoniseradeuropeiskär standardenmedbeaktandeföljande: enligt 2bilaganödvändigförfritidsbåtar utrustningoch tillav
dessa.HarmoniseradeeuropeiskastandarderupprättasavDeninremarknadenskallomfattaområde inre privatagränser ochmåstebibehållasinickebindande 1ett utan status.organ

därdenfriarörlighetenför tjänsteroch dettasyfte Europeiskaär organisationenstandardiseringförvaror.personer,
kapitalårsäkerställd. CENochEuropeiskaoganisationenförstandardiseringinom

elområdetCenelecdeerkända behörigaär attantaorgansomlagarochandraförfattningar olikai de medlemsstaternade harmoniseradestandarder följerde allmännasomskiljersigtill omfattning iochinnehållfråga säkerhets- riktlinjernaförsamarbetetmellankommissionenochdessatvåomkravenpåfritidsbåtar.Sådanaskillnaderriskerar skapa undertecknadesden13 1984.Vidatt novemberorgan.somhandelshindeodi ojämlikakonkurrensvillkordeninre tillämpningendettadirektiv med harmoniseradav avses enmarknaden. standardtekniskspecifikationeuropeisk elleren
harmoniseringsdokumentharantagits ellerbådaettsom av avEnharmoniseringnationelllagstiftningdetär endasättet dessa påuppmaningkommissioneni enlighetav att medorgan avundanröjadessahinderför friaden handeln.Dettamålkan rådetsdirektiv83ll89lEEG den28 1983av ettmars ominteuppnåspå tillfredsställande enskildasätt medlems-ett iufuimationslörfaranilcbeträffandetekniskastandarderav och

1 dettadirektivstater. fastställs föreskrifterendastdekrav är i enlighetoch meddeallmännariktlinjersom somnödvändigaförfritidsbåiarsfriarörlighet. avsesovan.
Dettadirektivböromfattaendastfritidsbåtar minstär 2,5 Medtankepåderisker användningenfritidsbåtarochsom som avochhögst24 långa.enligtlS0-standard. utrustningtill dessainnebär detnödvändigtinrättain är att

förfarandenförutvärderingöverensstämmelsendemedavAvlägsnandettekniskahinderi fråga fritidsbåtaroch grundläggandekraveni direktivet.av Dessaförfarandenmåsteom
utnisuiingtilldessa.idenutsträckning intedetta kanske inrättasmedhänsyntill denrisknivå fritidsbåtarochsom som

utrustningtilldessakaninnebära.Därförbörvarjekategoriav
överensstämmelsekompletterasmed lämpligtförfarandeett
eller valmellanfleralikvärdigaförfaranden,Deett antagnaEGT c in. 5.5.1992.7.nr s. förfarandenaförenligaär rådetsmed beslut93/46SlEEGavEGTnrC313.30.11.1991.38.s.Eurupaparlaamaltetsyttrandeden16november1992EGT Cav nr337.21.12.1992.17.Rådets ståndpunktav16dens. gemensammadecember1993EGT C 137.19.5.1994,1..nr s. EGTC136.4.6.1985.nr s.Europaparlamentetsbeslutden9 1994EGT C91.av mars nr EGT L 109,26.4.1983.8.Direktivet ändratnt s. senast genom28.3.1994. direktivB8/l82/EEGEGT LBl.26.3.1988.75.nr s.
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FÖRESKRIVSFÖUANDE.HÄRIGENOMförolikastadieri förfarandenjuli 1993 modulerden22 om
mröverensstämmelsereglerbedömningvid samtav

CE-mårkninganvändning överens-anbringandeoch av om
i tekniskaharmoniserings-användasstämmelse.avseddaatt

direktivl
KAPITELl

utförasantingenCE-märkningskallRådet föreskrivithar att
ArtikelIinomgemenskapen.tillverkaren hanseller representantav

utrustningenfritidsbåtenochDennamärkninginnebäratt
ochdeförfarandengrundläggandekravuppfyllersamtligade

fritidsbåtar.direktiv tillämpasde dedelvislagstiftning Detta skallochigemenskapensvidbedömningföreskrivssom iutrustning bilagafärdigstilldabåtarochdenprodukten.tillämpliga somangesärsom irstallerad.såvälseparatsom
fritidsbåt varjebåt. ochartikel 2. Medenlighemedi oavsetttypDet lämpligt medlemstatema avsesär att 24framdrivningssitt. 2.5 måttmed skrovlängdpåförprovisoriskaåtgärder1001.5i fårvidta att en m.fördraget -g tillämpliga avseddförenligt ha standarder,sådanadelar sport-fritidsbåtarellerförbjudabegränsaeller avatt fritidsindamål.Denomständigheten båtkanochianvändsfalldådeutgör ansläpps marknadenoch sammapå enut fritidsbåtutbildningellerföranvändasförcharterverksamhetförhusdjuri tillämpligafall.ochsärskildriskförmänniskor

direktivhindradenomfattas nårdensläppsfårinte dettaomfattasåtgärderna attförutsatt avelleregendom. ettavatt av
marknadenförfritidsåndamål.kontrollförfaranden. utgemenskapens

omfattasinte direktiv:Följande dettaav
direktivdettamedstödfattasMottagaren beslutett avsomav hastighetstävling.inbegripetförBåtaravseddaendastmöjligheter asinatill ochbeslutetmåsteupplysasskälen omom våupuu .O u.. som. . uoch.överklaga.att tillverkaren.av

vattencyklar.kajakergondolerochKanoterochbövergångsförfarandeDet nödvändigtfastställaär ett somatt
tillutrustning sådanamöjliggör ochfritidsbåtar somatt Vindsurñngbrädor.i mn Clagstiftningnationell ärtillverkasi enlighetmed som

i bmk.saluförasochkandendagdå direktivdetta tasantas. ochandrasurñngbrädor.vattenskotrarMotordrivnad
liknandemotordrivnabåtar.bestämmelserärnågraDettadirektivinnehållerinte som

fritidsbåtefterdetanvändningenavsedda attatt aven kopiorindividuelltbyggdaOriginalbåtarochetagitsi avdenhar bruk.
1950.föreår byggdahistoriskabåtar,konstruerade
ochbenämndahuvudsaklige ngligtmaterialavui ,tillverkaren.sådanamiljön utsläpppåverkaFritidshåtarskonstruktionkan som avgenom

nödvändigt meddärförDetförorenande är atttaämnen.av däreftersåvidadeinte släppsExperimentbåtar.utsträckning f utdirektivetii denmiljöskyddbestämmelserom gemenskapen.marknadeninomutifrånkonstruktionfritidsbåten:dessabestämmelserrörsom
miljön.direktaeffektdess

dedärefterbruk.förutsattbyggdaförBåtar attg eget
gemenskapefemårsperiodintesläppsunderen

marknad.medlems-intepåverkadirektivbörBestämmelsernai detta
fastställasådanakravfördragetienlighetmedrättattstaternas besättningför ochsärskiltavsedda haBåtar årvissa hnavigeringi attnödvändigarörandede somansersom vara kommersiellt. detpåverkarbefordra attutanmiljönochvattenvägaskyddai syfte passagerarevatten att nas isärskiltsådanatillämpningenpunktvattenvägama. somavsessäkerhetenuppbyggnadoch avatttrygga tekniska1982direktiv82fllat/EEGden4oktoberfritidsbåten sätt omändrasförutsatt innebär avdettainte ettattatt inlandssjöfad. antaletiföreskrifterförfartyg oavsettdirektiv.i dettastrider bestämmelsernamotsom

passagerare.

EGTEGT 23.10.1982,L301.23.L220.30.8.1993 s.nrs.nr
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i Undervattensbåtar. uppfyllerde tillämpligaväsentligakravensläppsut
marknaden ioch bruk dennanär utrustningtas äravseddattj Svävare. ingåi fritidsbåtari enlighetmeddenlörsäkran isomavsesk Bärplansbåtar. bilaga3b från tillverkaren.hansrepresentantinomgemenskapeneller.i fråga importfråntredjeland,frånom
den släpper pågemenskapensperson ututrustningensom2Artikel marknad.

marknaden ihrulttagandeUtslñppandepå och 4. Vidhandelsmässor.utställningar.demonstrationeretc.
fårmedlemsstaternaställa hinder forevtsandetforinte upp avMadlcntglatcfhz1 vidtaskall allanödvändigaåtgärderfor sådanaprodukter i artikell,l och intesomanges somsäkerställa i artikeldeprodukter l.l släppsal uppfylleratt kravenidettadirektiv,förutsattsomanges synligskyltattenpå i förmarknadenoch bruk avseddaändamålendastut tas klan sådanaprodukterintelärsaluñiraseller iattanger tasdeinte hälsanföräventyrarsäkerhetenochom bnikförrändeuppfyllerkraven.personer.

egendomellermiljön de byggtsochunderhållsnär har påett
korrektsätt. 5. Närdeprodukter i artikelI,l omfattassomanges avandradirektiv andraaspekterrör och ävendesom som2. Bestämmelsernai direktivdetta skallintehindra föreskriverCEarnärkningskallmärkningenvisa sådanaattmedlernsstatemafrån i enlighet Rtrdragetmedatt produkteranta ävenuppfyllerbestämmelsernai dessaandra
bestämmelsernavigeringi vissa i syñe skyddavatten att direktiv.Skulleom emellertid fleraeller dessadirektivett avmiljönoch uppbyggnadvattenvägarnas och tillåtatillverkarenatt trygga under övergångstidväljavilketatt ensäkerhetendessa.förutsatt intedetta kräverändringarau förfarandehanskalltillämpa.skallCE-märkningenav visaattdebåtar iär nsstämmelsemeddettadirektiv.ö:som produkternauppfyllerbestämmelsemaendastidedirektivsomtillämpastillverkaren.Omså fallet.är skallkravenidessaavArtikelJ direktiv.offentliggjordai Europeiskagemenskapernas

øøiciellatuning, idehandlingarmeddelandenellerangesVäsentligakrav instruktionerkrävsi direktivenoch åtföljersådanasom som
produkter.

Deprodukter i artikell.l skalluppfylladesomanges
väsattligakrav avseendesäkerhet. miljö-hälsa, och
kottsurnentskyüdföreskrivsi bilagasom Artikel5

Medlemsstaternautgåifrånskall överensstämmelseattArtikel4 Föreliggermeddeväsentligakrav iartikel3fordesomavses
produkter i artikell,l och uppfyllerdesomanges somFrirörlighetfördeprodukter tillämpliganationellasortianges standarderharantagitsi enlighetsoml artikell.l medde harmoniseradestandarder referenserharvarsoffentliggjortsiEuropeLrkagemenskapernasøjiciellatidning.Medlemsstaternafårinteinomsittterritoriumförbjuda. Medlemsstaternaskalloffentliggörahänvisningamatillsådanabegränsaellerförhindradeprodukter i artikelatt nationellasomanges standarder.

l.l och har CE-ntärkningden i bilaga4 tillsom somavses
teckenpåsinöver tnelsemedsamtligabestämmelseri
dettadirektiv.inklusiveförfarandende över elseotn Artikel6

föreskrivsi kapitel släppspåmarknadenoch isom ut tas
bruk. Om medlemsstatellerkommissionenär denen av

uppfattningendehamtoniscradestandarder iatt somavses2. Medleruatatemalårinteförbjuda,begränsa lör-eller artikel5 inteheltuppfyllerdeväsentligakrav isomavseshhdra delvisfärdigställabåtarsläpps marknadenal närItt artikel3skallkommissionenellermedlemsstatenunderrättatillverkarenellerhans inomgemenskapenellerrepresentant denkommitté inrättat.:i enlighetmeddirektivsomden mrtttsläppandetpåmarknaden,iperson BHD/EEGsomansvarar angivandemed skälentill detta.Kommitténavenlighetmedbilaga3a tllrslrar de avseddaäral att skall sinyttrande.snarastavgehållna andra.av
MotbakgrundkommitténsyttrandeskallkommissionenavJ. Hedenmalm innfår förbjuda.begränsaellerfdr- underrättamedlemsstaternahuruvidadeberördastandardernahhdnattdertutruetrtingsemaøtgesibilauioehsonbarski återkallasfråndetoffentliggörande iartikel5.somavsesdenCE-ntätknâaolaavsesibibgaâtülhcbenpåattden
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iKommissionen varjelämpligåtgärd bristeri självadestandarder i artikelfårfattabeslut c somavsesom
praktiskttillämpassyfte säkerställa direktivdetta ettatt att

ochenhetligt i enlighetmedpunktsätt
Kommissionenskallsamrådameddeberördaparterna

kommitté möjligt.Omkommissionenefter sådantsamråd3. Kommissionen ständigskallbiträdas ettsnarastsomaven
finnerskall ochhabestå företrädareför medlemsstate attenav ruföreträdare ordförande.förkommissionensom

berättigade. denåtgärderna skallden underrättaär genast- initiativet övrigamedlems-sinarbets- medlemsstat ochdeDenständiga självfastställakommitténskall togsom
hänförsigi punktldetbeslutordning. närstaterna; somanges

etterskallkommissionentill bristeri standarderna
tillhänskjutaärendetberördakommittén samrådmeddeKommissionensfö. skallförelägga parternaett

månader.i artikel6.1inomtvåförslaget denkommittéförslagtill sigåtgärder.Kommitténskall över avsesyttra som
harfattatbeslutettillhur denmedlemsstatinom tid medhänsyn attden ordförandenbestämmer avsersomomsom initieravidltålla ochskall detförfarandeomrösming. det.nödvändigtbrådskandefrågan avsesär, somgenomom

i artikel6.1.
varjeYttrandet ochdessutomharskallprotokollföras

informeraberättigade.till åtgärdernainteär skalldenuppfattningsin genastmedlemsstat begärarätt tagenattatt - ititativet tillverkarenellerochdenmedlemsstatprotokollet. logsom
inomgemenskhansrepresentant ,till detyttrandeKommissionenskall hänsynstorsta somta båtellerutrustning i bilaga2Närsådankommitténdetsätt enkommitténavgivit.Denskallunderrätta somangesom lämpligaCE-mårkningskallineuppfyllerkraven härpåvilketdess beaktats.yttrandehar enmen

jurisdiktionövervidtas denmedlemsstatharåtgärder somav
frågaskallMedlemsstateniutförtmärkningen.varje den hargranskakommitténfärdärutöver4. Denständiga som

övrigakommissionenochde medlemsstaternaunderrättaväcks dessdirektiv omfråga tillämpningendetta som avom av
initiativellerpå detta.ordförandensordförande.antingenpå eget

begäran medlemsstat.aven hållssäkerställamedlemsstaternaKommissionenskall4. att
dettautvecklingen utgångenochunderrättade avom

förfarande.
Artikel7

Skyddsklausul
KAPITELl

fritidsbåtarde ellerOm medlemsstatkonstateraratten BedömningöverensstämmelsedenCE-2 bärdenutrustning i bilagaoch :tvsomangessom
monteradebyggda.märkning i bilaga4 deärnärsomavses Artikel8används sättochochunderhållnapä korrektsätt avsettett
egendomförkan hälsanäventyrasäkerhetenoch personer. ochtillverkasi artikell.lprodukterlämpliga Innandevidtaallaeller miljönskall medlemsstaten angessom inomtillverkarenellerhanssaluförsskall representantmarknadenfrånprovisoriska för återkallademåtgärder att för båt-följandeförfarandentillämpagemenskmarknadenellerförbjuda begränsadesläppseller utatt i bilagaenligtavsnittlkategoriemaB.CochDA,eller i bruk.tas

ochB:kommissionen FörkategoriernaAMedlemsstatenskall underrätta omgenast
sittbeslut.förangivandeskälensådanaåtgärdermed av l2 DenunderstigandeskrovlångdmedBåtarberorpä m:överensstämmelsesärskilt bristenpånär en- modulprovningartillverkningskontrollmedinterna

i bilaga6.Aaartikel3 intehariväsentligaa de krav avsessomatt avsessom
uppfyllts.

EG-12-24 DenBåtarmed skrovlångd m:en- bilagaimodulBi typkontrollstandardeb felaktigtillämpningde avsessomsomavsesen av typoverensstämrrtelsemodulCkompletteradmedharstandarderdessaartikel dethävdasattom följandei bilaga ellernågontillämpats avavsessom
F. G H.B D,B+ ellermodule +.
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KAPITELlIl2. FarkategoriC:
2.5-l2Båtar skrovlångda med m:en CE-märltning

harmoniseradestandarder rörNårde som- bilagal uppfylls:Den3.3iavsnitt3.2och 10ArtikeltillverkningskontrollmodulAinterna som i bilaga2Defritidsbåtarochdenutrustning angessomi bilaga5.avses uppfylla väsentliga ide kravoch somavsessomansesharmoniseradestandarder rörNårde som- artikel CE-märkningöverensstämmelsenär3skallbäraen ombilaga inteuppfylls:3.3i lavsnitt3.2och desläpps marknaden.utmedtillverkningskontrollinternaDen
provningar i bilagamodulAasomavses ivisasCE-rnärlmingenöv ensstänurtelse.om som

läsligtsynligt. ochbilaga skallframträdapå vålettEG-12-24 Denskrovlångdb Båtarmed m:en fritidsbåten 2.2i bilaga ochoutplånligt enligtpunktsättföljdibilagaBlypkorttrollmodul avses avsom dessdenutrustning i bilaga1 och/ellersomavsesibilagatypoverettsståmmelsemodulC somavses förpackning.moduler:B D.Bföljandeellernågon + +av
G H.eller åtföljas identifikationsnumretpåCE-mårkningenskall av

tillämpningendeanmälda foransvarar avorgansomHr kategoriD: 12.förfaranden i bilagorna 10.ll ochsomavses
internaBåtar 25-24 Denskrovlångdmed m:en Anbringandet märkningarinskriptionerpåsådana elleravi bilagatillverkningskontrollmodulA avsessom tredjefritidsbåten sannolikt vilseleda medkansom man

utfunnningenCE-märknirtgenavseendepåbetydelseneller avi bilaga Någon4. Fördenutrustning avsomanges får utförasförbjudas.Varje märkningskall annanF.CveIlerH.följande B D.BB C.moduler: + ++ 2och/ellerliritidsbåtenoch utrustning i bilagaden sortianges
synlighetförpackning.förutsattCE-märkningensdess att9Artikel läslighetintedärigenomminskas.och

Anmäldaorgan 4. Utan detpåverkartillä bestämmelsernaatt av,i artikel7skallMedlemsslate kommissionenövrigaskalllill ochuamedlemsstater har utföradeanmälade de utsettattsomorgan CE-märltningena medlemsstat harnär atten aruppgifter förfarandenförnteddehängersom samman utförtspå felaktigt tillverkarenellerhanssätt,ettbedömning i artikelöverensstämmelsesomangesav inomgemenskapenåläggasupphöramedrepresentant atttillsammans särskildauppgifter dessamedde utsessorti organ villkorñverlrädelsenpåde föreskrivsrnedlerns-som avutföra förhandoch identiftkationsnummer hardeatt som staten.tilldelatsdem kommissionen.av
bristenb överensstämmelsefortsätter.medlems-närlütrnmissiotlen gentenskapernosøøicirllaskalli Etrropeüka vidtaallalämpligaåtgärderför begränsaellerstaten attridningoffentliggöraförteckning deanmäldaöver organenen förbjuda denberördaproduktensläppsatt uttillsammans tionsnumrnerhartilldelatsmeddeidemii som frånmarknadenellersäkerställadenåterkallasattdem vilkade harde uppgifterför anmälts.samt ienlighet förfarandetiartikel7.marknaden. medKommissionen förteckningenhållsskall säkerställaatt

uppdaterad. KAPITELlV
2. Medlemsstaterna tillämpade kriterierskall som Slutbcstämmelserföreskrivai bilaga fastställerde skall4 denär tasorgansom

i sådan De uppfyllerdeanmälan.upp en organsom Artikell lbedömningskriterier i tillämpliga:föreskrivs desom
Närmareskälskall förvarje fattasmedstödharmoniserade uppfylladessa beslutskallstandarderna antas anges som

direktiv begränsningkriterier. detta och ledertillsomav en av
utsläppandetmarknadenibmktagandetdeprodukteroch av

iartikel Den skallEn sitt l.l. berörda underrättasmedlemsstatåterkalla godkännandeskall partenett somangesav
sådant beslutet tillsammansmeduppgiftintelängredetkonstateras snarast.attorganet om omorganom
uppfyller möjlighetetillupprättelseenligtgällandelagstiftningidendekriterier i bilagaH. Denskallgenastangessom tu vilkatidsfruterunderrätta övriga berördamedlemsstatenoch inomkommissionende medlemsstaternaoch ettom
detta. överklagandeskallväckas.
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omfattasdettadirektiv.12 områdeArtikel som av
Medlemsstateskallgodtanödvändigaåtgärderför säker- deproduktervidtaKommissionenskall att an somangestui artikell.l och uppfyllerbestämmelser itillämpligabeslut de lr kranpåverkarallaställa uppgifter som sotnatt omsom

territoriumtillgängliga. inomderas viddagenförantagandetdirektiv dettahandhavandetdetta görs avav direktivsläppspåmarknadenoch ibrukunder periodut tas en
från dagen.fyraår ochmedden13Artikel av

offentliggöralagaroch deskallMedlemsstaternaanta
Artikel14följanödvändigafbr dettaförfattningar årandra attsom

1995.Deskalll6 decemberdirektiv den genastsenast direktiv i kran dag detoffentliggörsDetta träderkommissionendetta.underråtta samma somom i Europeiskagemenskapernasømciellariktning.
bestämmelserfrånochtillämpadessaMedlemsstaternaskall

l996.medden16juni

påbörja Artikel56.3ñr sinaiartikelDenständigakommitté avsessom
för ikrafttrådandetdettauppgifterfrånochmeddagen av

direktiv sigi Detta riktar tillmedlemsstaterna.tärvidtadeåtgärderdirektiv.Medlemsstaterna somavses
artikel från dagen.9 ochmedden

i förstabestämmelserNir demedlemsstat avsesantar somen direktivtilldettahänvisninginnehållastycketskalldessa en i 16juni1994.offentliggörs. UtfärdatBrysseldenhänvisningdenåråtfbljas sådaneller aven
skall skallltlnvisningen görasföreskrifter hurNlrmare om

utfårda.varjemedlemsstatsjalv
rådetsEawpuparlarnentet: Pa vagnarPâ vägnar

kommissionenöverlämnatillskall2. Medlemsstaterna PAPANTONIOUKLEPSCH Y.E.lagstiftning denationellitill bestämmelserde somtexterna OrdförandeOrdförandeinomdetantar
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BIMGAI
FÖRVÄSWTLIGASÃKERHETSKRAVUTPORMNINGENOCHKONSTRUKTIONENAVl-RYHDSBÅTAR

BÅTKATEGORJER

Vindslyrka signifikantväghdjdbacon. Beaufon-skalan HV,meter
överstigande8A Ocean överstigande4- Utanför och tillochmed8 tillB oppenkust ochmed4upp upp- ulomskärs

C Kustfarvanenoch tillochmed6 tillochmed2upp upp- inorrtskärs
farvatten tilloch tillD Skyddade med4 och 0.5medupp upp-

Dqilüliøner:
OCEAN:Kottsmteradeforlängrefärderdävindstyrkan 8kanöverstigaEguren-skalanA. ochdåmed signifikantväghöjd4 eller dessabåtarskallkunnaklansigsjälva.en rn mer.
UTANFÖRÖPPEN UTOMSKÄRS:OCHKUST KonstntendeförunderB. utanförkustendä
vindstyrkankan tillochmed8ochmedsignifikantvåghöjd tillochmed4varaupp en upp m.

INOMSKÄRS:KUSTFARVATTENOCHC. Konstruerad:förfärderninakusten.i lrultter.storaflodmynningar.sjöar dävindsryrltanochfloder kan tillodtmed6ochmedvaraupp ensignifikantvägltöjd tilloch 2medupp m.
SKYDDADEFARVATTBJ:Konstruerad:D. förfärdermindresjöar.floderochkanalerdavindstyrhn tillkan ochmed4ochmed signifikantväghñjd tillochmedvaraupp en upp0.5m.

Bätarminomvarjekategoriskall konstrueradeochbyggdasa deunderbeskrivnaförhållandenattvarabibehållersinstabilitetochflytltraftochuppfyllerandratillämpligaväsentligakrav ibilagalsomanges samtsä de lätmtanövrerade.äratt
ALLMÄNNA2. KRAV
Fritidsbätarochutrustningenligtbilaga2skalluppfylladeväsentligakraveni denutsträckningdessairtillämpliga.

2.l Sltrovldenülel
båt skmvidentitetsbeteckningVarje skall märktmed meduppgiftvara en om

tillverkarenskod.- tunnt-tumma.
serienurruner,unikt- tillverkningsär.- lrsrrtodell.-

Dctillämpligaharmoniseradestandardenudetaljernafördessakrav.anger
1.2Tlllverhnkyll

Varjebåt bäraskall arthringadskylt fränsltrovidentitensberecknittgen.medperrmnent separat uppgiften om
tillverkarensnanm,- CE-tttltkningbilaga4,se- bdtltategorienligtavsnitt- tillverkarensrekommenderademaximalalastenligtavsnitt3.6.-
antal tillverkarenrekommenderaunderfärdochlörvilketbåtenkonstrueras.personesom-
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2.3Skydd al llverbordoch Itersitt sigombordmot att la
BeroendebåtkategoriskallvarjeNt utformadför minimerariskemamr fallaovemordvara an ochforanunderlånaåter sigombord.att att ta
Synñltfrånhuvudsakligstyrplals2,5

huvudsakligaFörmotorbåtarskallden styrplatsenmurengodsikt underrunt nomialage omanvlndningsvillkorhastighetochlast.
Ägarenslnstruktiombok2.5
Varjebåt utrustad instruktionsbokskall med detellerdeofficiellaspråk bestämsdenvara ett som avsaluförsi enlighetmedlemsstati vilkenbåten medfördraget.Denna ktionshokskallsärskiltbetonahrandriskenriskentorintringande innehållaoch och deuppgifter iavsnitt2.2.vatten 3.6och4somangesliksombåtensvikti last.utan

PÅ OCHSKROVSTYRKAKRAV lNTEGRfTEI
3, Skrovstyrka

kombinationenmaterialochdensValetoch konstruktionskallslkerstållaMlenårstark i allaattav noguppmärksamhetskall kategorinenligt tillverkarensavseenden.Slrskild ägnas avsnittl och rekommenderadeienlighetmedavsnitt3.6,maximalalast
3.2stabilitetochfribord

tillräcklig" stabilitetochtillräckligtfribord kategoriBåtenskallha triedavseendedess enligtavsnittl ochenligttillverkarensrekommenderademaximalalast avsnitt3.6.
ochllyunedel3.3Reservdeplaeemeut

Båten byggdså denhar ytegenskaperlörsinkategoriskall enligtavsnitt3.1ochanvara maximalaenligttillverkarensrekommenderadelast avsnitt3.6.Allabeboeligabåtar Heramed skrovskallvaradehartillräckligllytktaft hållersigflytande isåkonstruerade och ochatt vattnet.upp ner
under6 skallhallytrnedelmedhänsyntillkategorisåBåtarmed längd dehållersigflytandeanen rn omvattenfylls.de

öppningar däckochöverhyggnad3.4 i skrov,
Öppningar ñverbyggnadfårinte båtenssltrovstyrkai skruv,dñckoch sätta ellerdesstäthet denår Itnerstängda,

ventiler,dömtochluckorskallmotstådetvattentryckdet troligtFönster. år dekan för,utsättasansomuppstår gårliksompunktlaster når dlck.de sotn personer
underdcn lastenligtsomu medavstångningsanordningarskall åtkomliga.avsnitt3.6skall utrustade littsom varavara

3.5lnlriingandevatten
för minimal.Varje utformadså risken denskallsjunkabåtskall åran anvara

Särskild böruppmärksamhetågnas
ochandrabntnnar bor sjilvdtitterartdeellerutrustadeforsittbrunnar sittattsom vara annat- båtensinnandome,hålla bortavatten ur

ventilationsdppningar.- Iânsningmed eller satt.annatpump-

rekommenderademaximalalast3.6tillverkaren
maximalalast bränsle. proviant. utrustningTillverkarensrekommenderade och ivatten. annanav personerenligt skall ibåten till enlighetkgm:vilken lr med.,stabilitetochfribordavsnitt3.2 deplacernentochilytmedelhåtltategoriavsnittl. avsnitt3.3.samtm...
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llvnoturFörvaring3.7 av
skall utrustadelängreänkategoriCochD ärbitari meter,ochB.och sex varakategoriAbåtari somAlla båtenutlomndantal årdetlivllottarellerflera lr att persgnisomför stora rymmanogmedplats somen skall lätteller,Fun varaenligtmed -anta tidpunkt.varjevid

utrymning3.8
triedfungerandeutrustade12 skalllängreänmedfleraskrov ärbåtar rn varabeboeliga somAlla iochhamnabalenskulle vattnet.utrymningsanordningar neruppom

bnnd.ulrymningsanordningari händelsefungerandeutrustademed avbåtarskallbeboeligaAlla vara
ochbogseringlörtñjoingAula-Ing,3.9

listenellerandrautrustademedegenskaper.sinakategoriochtillsinmedhänsyn varabåtarskall.Alla lñrtöjningelleruppstårvidankringdelasterkanbetryggandesatt somtaanordningar ett uppsombogsering.

MANÖVEREGENSKAPER
förhållandelilldenstarkastetillfredsställandeintartñveregenskaperarbåtensskallsakerstallatillverkaren att lritidsbnrkmarina för skallallal frlgakonstruerad. motorerutformadochvilkenbåtenar omförmotor standarden.harmoniseradeenlighetmeddenii instruktionsbokenmotoreflektmaximal utges

MONTERINGSFÖRESKRIFFER
ocltMotor motrrmm

lnanrbordsntølør
förboendeutry...ochinstallerasfrin attiskallplaceras separatinombordsmotorer ettutrymmeAlla nu vibrationergiftigrok.hetta,bullerellerriskenlarliksomspridningbrandlörbrandellerriskenminimera av

i boendeutryntrrten.
skall åtkomliga.ellerservice litttillsynregelbundenochtillbehör kräver varaMotordelar som

material.ickebrännbarti skallisoleringenntotorrumvaraav
Ventilation5.1.2

vanenrruringningiluftbppningaskallsäkrasventilerat.Alla rnotornrntntet.skall motMonorrummetvara
delarFriliggande5.1.3

friligganderörligaellerskallplaceringiellerskyddas huv egetutrymmeinteSåvida genommotorn aven effektivt.personskadoravskannasorsakakanhetadelar motomsomav
UIombordxnrø/ør5.1.4

ilagdväxelförhindrarmedanordningskallha utomutombordsmotor startmedAllahatar somen
Stmindreanstatiskdragkraft rtewton.åstadkommera nar enmotorn

tillS00dragkraften nargasreglagebegränsar rtewtonrnotomstartas.Rlrseddmedar ettb när sommotorn
5.2 Brlnsluystem

Allmänt5.1.1
bränsleskallochtankningförvaring.ventilationpåfyllning.irmallatiotterfbroch av varaUtrustning minimeras.explosionbrandochriskenlärinstalleradesakonstrueradeoch att
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5.2.2Brdruletrrnkar
Brlnsletankar.ledningaroch skallslangar fastochsättas skildaellerskyddadefränvarjevara vännekälla.Detmaterialtankarna"är 4 ochdens skall tillav deras ochvara typenbränsle.Allatankutrymmenskall ventilerade.av vara
Flytandebränsle llampunktmed under55Cskallförvarasi intetankaren utgör del skrovetochsom ert avskallvara

isoleradefräna fränvarjeoch gnisrkälla.ntotorrumrrtet annan
skildafrånb boendeulrymtmu.

Hyland:bränslemed llampunkt likamedellerär over55Cflr förvarasien tankardärsom skrovetutgördel,en
5.3 Elektriskasystem

Elektriska skall tforrnadeochinstalleradefbrsystern säkerställahälenfungerarkorrektvara att underattnormalaförhållandenochför minimier-ariskenforbrandochelektriskaatt støtar.
Alla surtkrets. fär fränstram batterierutommotorns skallskyddasöverbelastninggrupper. som ochmotkortslutning.
v skall frän kanatt " skall "gas varafastsattaochskyddadefrinintringartdevatten.

5.4 Qyrsysl
5.4.1Allmän

Sryrsystemetskall utformat.konstrueratochinstalleratfor dvemiringstyrkraflervara underattge avfbnrtsebaraförhållanden.
5.4.2Nødurnurning

Segelbåtarochbitarmedenkelinombordsmotorfjrrstynmed roderstyrsystemskallen utrustademedvara enrtodutrusming mojligtgordet bärenmednedanhastighet.som attstyra
5.5 Gasanlåggningar

Gasanläggningarförhushällshmkskall den använde i förängadformochvaraav typsom gas varakonstrueradeochinstalleradeför undvikaläckorochexplosionsriskatt ochskallkunnarälhetskonuolleras.Materialochutrustningskall lämpligafordensärskilda användsför motstådepäkänningarvara gassom attochdenmiljö de förutsättstillsjöss,som
Varjeanordningskall utrustadmedtändsäkringverkarsamtligabrännare.Varjegasförbrukandevara en somanordningmäste försedd ledningmed förtillförsel ochvarjeanordningvara separat mästehaen avgas enstängningsanordning.Tillrickligventilationmistefinnasförseparat förhindrarisker läckorochatt p.g.a.fbrbrinningsprudukler.
Varjehätmed fastinstalleradgasanläggningskall utrustadmed särskilten förförvaringvara en utrymme avgasbehällare.Utrymmetskall skiltfränboendeut tillglngligtendastfrånutsidanvara ochventilerattillpmm...frialuftensä varjegasutsläppförsvinneröverbord.Varjefastinstalleradatt gasnläggningskall eftertestasinstallationen.

5.6 Brandskydd
5.6.l Allmän

Vidvalet utrustninginstallerasochbätensutformningskallhänsyntillriskenforav brandochdesssom rasspridning.Särskilduppmärksamhetskall ätorngivrtingenägnas nämnsöppnalägor. platserellermotorervarmaoch olja-och , olje-och och av,,elektriskaledning:i närheten ntaskirtdelar.avvarma
5.6.2Brandskyddxtrlmslning

Bitarskall utrustademed lämplig tillvara enskallskyddas bnndskyddsanordninggör integenom att behöver i händelseen motorrummet öppnassom avhr-artd.Bärbaraeldslickaresådana skallfinnaslänItkomligaoch skallmonteras. placeradsäom en attvaradenlänkannäsfrinbåtenshuvudsryrplats.
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Navlgaüomljtrs5.7
1972årsColregmedbcslåmrnclscrnaoverenssråmrrvelseskall imvigalionsljusinstallerasde anungen rNlr varaCEVNl-besununelsema.elkr

utsläppFörebyggande5.8 av
olja.bränsle förhindras.förorenande osv.oavsiktligautsläpp ämnensåkomlrueradeBåtarskall an avvara

antingenskallhautrustademedmalenBåtar lrsom
ellerspillvaaenlank.a

områdenhålenanvändsi därutsläppinstallerastillfälligtkan närspillvauenrankanordningar;brh auensommaleuavfallförbjudet.lrav
förseddmedventil kan ochmalenavfall slängasavseddfüröppningiskrovetvarje somskall var: enDlnrlñver

förseglas.

BIDIGA2
UTRUSTNING

meddrev,ochlnombordsmolorermedbackslagutrustningförinombordsmolorerGnistskyddad
med växelilagd.ummbordsnrotorerkanSkydd sur-rasenaumot

ochsryrkabelsauer.stymrekanismerRanar.
ochbrånsleslangaBrlnsletankar .

ochlbnsrer.Prefahriceradeluckor
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HIIAGÅJ

FRÅNTILLVERKAREN REFRESEPTTANIINOMELLERHANS GEMENSKAPFN.PÅmn UTSLÄPPANDETDENPERSONSOMELLER ANSVARAR MARKNADEN
Artikel4.2och4.3

tillverkarenDenfö frin ellerhans inomgemenskapen ia artikel4.2delvisrepresentant somavsesinnehållaföljandeuppgiftenñrdigsülldabitarskall
ochadress.Tillverkarensnamn

lill i eller.i all.Namnochadress denpersonsom,utsllpparkletmarknaden.foransvarar
delvisllrdigsrålldabalen.Enbeskrivningdenav

delvislirdigstalldabåtenEnuppgift den skallllrdigsdllasandra och denuppfylleratt auav personeromvasentliga tilllmpliga konstmlrrionsrudium.krav ir dettade som
tillverkaren.hans inomgemenskapenellerdenb Denfürsakranfrån farrepresentant personsomansvarari artikel innehtllaföljandeuppgiñer:marknaden 4.3utrustningskallutsllpparldet somavses

ochadress.Tillverkarensnamn
i tillämpligafall.tillochadresstilltillverkarens inomgemenskapeneller.Namn denrepresentant personmarknaden.förutsllppandetansvararsom

beskrivningutrustningen.En av
utrustningenuppfyllerrilllmpligavisendigakraven.Enuppgift deattom

GABIM 4

CDMÃRKNlNG

följandeutformniöverensstämmelseskallhead inilialernaCE medCE- avom

l°394UX2$l26°/

iakttas.skallde angivnaproportionernaOm förminska:eller tor-as ovan
dimension.CES-märkningenskall ungefär vertikala intefiDeolika i ha mindrekomponenterna ln:omsamma varaSmm.

identiñkaüonsnununer.deltari produktions-C skalllrfbljas detanmäldamärkningen organetorganen omavsiffrornadetanaldåC"märkningenutförs.liksomde:visistakonlrollen. av
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BIIAGAS
TlLLVERKNINGSKONTROLLNTERN

modulA

skyldighetema,2fastställdauppfyllerdeipunktgemenskapen.inomellerhans somrepresentantTillverkaren ellerhansTillverkarengällerfördem.direktivetidekravuppfyllerprodukterna sotnberördadeförsäkrarau skriftligförsaklariproduktochupprättaCPI-märkningenutföra enskallgemenskapen varjeinomrepresentant li.bilagaöverensstämmelseseom
hans3ochhanellerbeskrivsi punkt representantTillverkaren dokumentationtekniskadenutarbeta somskall2. hålladenharupphörtproduktentillverkningenärellerdetminstl0skallunder att avgemenskapeninom myndighetema.behöriganationelladegranskningtillgängligmr av
hålla tekniskaskyldigheten denskalli apenfinns attellerhanstillverkaren representantvarkenOm g marknad.gemenskapensproduktensläppertillgängligåviladendokumentationen utpersonsom

kraveniöverensstämmelsemedprodukternasbedömamöjligtdokumentationenskall detgöra atttekniskaDenJ. betydelseförfunktioni mändetoch den ärtillverkningkonstruktionprodukens avskalltäckaDendirekuvet. bilagaIJ.bedömningsesådan
tillsammansmedöverensttamntelseförsäktankopiaskallbehållaellerhans omavTillverkaren representant en4. dokumentationen.tekniskaden

tillgodoserdetillverkntngsprocessensäkerställafornödvändigaÅtgärder attvidtaallaskall aixS. Tillverkaren 2 meddedokumentation i punktochtekniskameddenöverensstämmelse avsessomtillverkade,, i direktivet.tillämpligakraven

EIIAGA6
PROVNINGARTILLVERKNlNGSKONTROLLMEDNTERN

modulAa.alternativl

följandeytterligarekrav:enligtbilagabestårmodulA.modul samtDenna av
flera följandeprovningar,skall ellerproduktiontillverkarensbitar enHera en avPl eller representerarsomen lördennesrakning:ellerutförastillverkarenberäkningellerkontrollmotsvarande av

väsentligakraven.3.2i dei enlighetmedpunktstabilitetenProvningav-
väsentligakraven.punkt3.3i deenlighettriedillytkraltsegenskapentaProvningav-

bådaalternativen:gallerBestämmelsersom
väljstillverkaren.anmältledningutförasunderkontrollerskall enberäkningareller organsom avavDessapruvningar. produktenunderidentifikationsntimmeranbringatillverkarenskall organetsdetanmäldaledningUnder organetavtillverkningsprocessen.
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Juan 7

EG-TYPKONIIOLL
modulB

Ettanmält förvissarsig ochintygarorgan om attett Ir försom den,. Yde i somlr , pldet.W,
AnsokanEC , skall ellerom hans inomgesav hos anmältett, organ,hanväljer.som
Ansökanskallomfatta

tillverkarensochadressoch ansökan dennamn orn honom.gesav- somrepresenterarävendennes ochnamnadress.
skriftligförsäkran ansökanintehargivitsen att hosrügotom samma- arurñltannat organ.dentekniskadokumentationbeskrivsi punktsom-

Sökandenskallfördetanmälda hälla"organet ett lr försom den,tillverkningen.nedankallattyp".
Detanmälda flr begäraytterligareorganet pmveaemplarsähelawsför utföraprovningspmgrattuttet.om att
Dentekniskadokumentationenskallgoradetntdjligtbeddrmproduktensatt bverermtätrtrnelaemedkravenidirektivet.Denskall.iden soMbeMvsfaR omfatta 4 till ochmunionsebilaga8.

4. Detanmälda skallorganet
4.1granskadentekniskadokumentationen.förvissasig lurtillverkatsiatttypen överensstämmelseom meddentekniskadokumentationenochidentifierasavlldedelar har ienligbetmedsortt idei artikel dekomponenterkonstrueradesom är tillämpningavses som sorti utan derelevantabestämmelseniavdessastandarder.
4.2utfñt-aellerlåtautföralämpliga och fbr " ideatt fall, , v .destandarder iartikelinte5 har de "somavses haranväntsom väsentligadep.,,kravenidirektivet.
4.3utföra utför-alämpliga mh , ., faran närtill, .harvalt tillämparelevantastandarder.att dessafaktiskthartillämpats.
4.4 sökandenmed pävilkenplatsundersökningarnaochdeenas nödvändigaom provningartuskallutföras.
S. När uppfyllerbestämmelsernaidirektivetskalldetanndldatypen utfärdaEG-typintygurganet tillett sökanden.lntygetskallinnehålla ochadresstilltillverkaren. Mnundersökningennamn villkorenförintygetsgiltighetochnödvändigauppgifterföridentifieringdengodkändatypen.av

Enförteckningöverderelevantadelarnai tekniskaden dokumentationenskallfogas bilagatillintygetochdetsomanmälda skallbehållakopia.organen en
Omtillverkarenfäravslagsinansökantypintygskalldetanrnllda utförligtmotiveraom organet avslaget.

6. Sökandenskallundenättadetanmälda hardentekniskadokumentationenEG-typiittygetorgansom rörande allaornändringar avseendedengora godkändaproduktenochdessaskallgodkännassom sådananär förändringarseparat kanpåverkaöverensstämmelsenmeddevlsentligakravenellerdeföreskrivnavillkorenförproduktensanvändning.Dettagodkännandei form tilläggtilldetursprungligaEG-rypintyget.nya ges ettav
7. Varjeanmält skalltillövrigaanmälda meddelarelevantauppgifterorgan avseendeEG-typirtygorgan ochdetilläggharutfärdatsellerärerkallats.som

En färomfattanetaversionertyp mrutsan inteav att påverkar od:deMrigakravenrörandeproduktenspreuanda.
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skalltillinrygendem.BilagornatillellertilläggenEG-typintygenkopiorfårbegäraanmllda avövrigaDe organenförfogande.amrüldaovrigastatill organ:
kopior EG-rncntatioförvaratekniska avtillsammansmeddenskallellerhansrepresentantTillverkaren upphört.produktenhartillverkningen10ärefterdetminstunder avtillägg attochtypintygenderas

tekniskahälladenskyldighetenskallgemenskapen attfinnsihanseller representanttillverkarenNlrvarken nnrknad.gemenskapensproduktensläpperÅviladentillgänglig utdokumentationen personsom

SIMGA8

ÖVERENSSTÃMMELSETYPENMED
modulC

iberördaprodukternaärdeochförsäkrarsäkerställergemenskapen attinomellerhansTillverkaren representant i direktivet.tillämpligakravuppfylleroch detbeskrivsi EG-typintygetattmeddenöverensstämmelserypsom överensstämmelseskriftligförsåkranochvarjeproduktupprättaCE-märkningen omskallutföra enTillverkaren
bilagalS.se

tillverkadesäkerställerdetillverkningsprocessentillåtgärderförnödvändigavidtaalla auskall anTillverkaren se direktivet.imedtillämpligakravochbeskrivsi EG-Iypintygetöverensstämmelsemeddenrypsortiun,
arminstl0 efteröverensstämmelseunderkopiafärsäkranbehållaskallellerhans omTillverkaren representant avenupphon.produktenhartillverkningendetatt av
tekniskahälladenskyldighetenskalli gemenskapenfinns auellerhanstillverkarenvarken representantNär 13.marknadbilagapägemenskapensseproduktenäviladen släppertillgängligdokumentationen utpersonsom
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i BIIAGA9
KVALITET$ÃKRINGAVHLLVERIOIING

modulD

Dentillverkareuppfyllerskyldigheternai punkt2säkerställerförsäkrarsom och deherordaatt produknermiäröverensstämmelsemedden beskrivsi EG-typintygettyp och deuppfyllertillämpligasom att kravi direktivet.Tillverkarenellerhans inomgemenskapenskallutföraCIS-märkningenrepresentant varjeproduktochupprättaenskriftligrdrsäkranöverensstämmelsesebilagalS.CB-ntärknirtgenätföljasskallom eruifrkationsrarrruetdetavansvarigtanmälda fördenövervakningär i punkt4.organsom somanges
Tillverkarenskalltillämpagodkäntkvalitetssystemförtillverkning.ett kontrollfärdigaprodukterprovningocltavenligt fdrenüllörpunkt3och denövervakning ipunkt4.vara somanges

Kvalilelstynern
Tillverkarenskall ansökanbedömningsittkvalitetssystemhosge en orn anmältav hanväljerfdrett deorgansomberördaprodukterru.

skallomfattaAnsökan
uppgifter ,alla levanta den produktkategorin.om

dokumentationkvalitetstynenret.av
i förekommandefall tekniskaden dokumentationenfördengodkändasebilagal och kopiaEG-typen en avtypinryget.

3.2Kvaliteusysaemetskallsäkerställaprodukternaöverensstämmermedden beskrivsiEG-rypintygetatt ochmedtypsomtillämpligai direktivet.krav
Alladefaktorer.kravochhesdrrunelsertillverkarentagithänsyntillskalldokumenterassystematisktsom ochettriktlinjer,överskådligti fann skriftliga rutinersän ochanvisningar.Dokumentationendverkvaliretssysremetav skalltillåta konsekventtolkningkvalimsptogtato.planer.manualerochdokumern.en av
Dokumentationensärskiltomfattakorrektskall beskrivningen av

" och ansvarsfördelningochhefogenhenermedavseendea- u.produktkvalitet.
tekniker. ochustematisfdrfarandende skallanvändasvidtillverkning.kvalitetskontrollochsom- ,kvalitetssäkring.
undersökningarprovnirrgarde och kommerutförasföre.under efbrtillverkningenochatt ochmedvilkensom- frekvens.
.- . . . . blir.....,.....,rkvalifikationerfördenberördapersonalens m.m..

förövervakningdemedel används hurdenäsyfhdeproduktkvalitetenuppnåsoch kvalitetssysteroetsom av attfungerareffektivt.
kvalitetssystemet3.3Detanmälda skallbedöma för kunna huruvidadetuppfylleravgöra deorganet att kravsomavsesOrganet utgiifråni punkt3.2. skall överensstämmelsemeddess i fråga kvalitetssystemkrav tillämparorn somstandarder.relevantaharmoniserade
erfarenhetBlandbedömmaskallminstha bedömningdenberördaprodukneknikeBedömntngsförfanen av av .i tillverkarensskallomfattalrontrollbesdk anläggning.ett

tillverkaren.MeddelandetBeslutetskallmeddelas skallinnehålla frinslutsatserna ochmotiveratbeslutvbedömningen.om
3.4Tillverkarenskallätasig fullgöradeskyldigheter förenadedetgodkändaär med kvalitetasyszrnetatt ochsom attvidmakthålladetsl detförblirärtdallülsenligl.att
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ellerhans skallhälla anmälda hargodkäntkvalitetssystemetTtllverkaren det underrättarrepresentant somorgan omplaneradeändringareventuella kvalitetssystemet.av
skall föreslagnaändringarnaoch huruvidaanmälda utvärderade avgöra detändradekvalitetssystemetDet organet

bedömninguppfyllerdekrav i punkt3.2eller krävs.fortfarande somavses omenny
skallskallmeddelatillverkarensinbeslut. fränOrganet och

bedömningen.beslutom

Övervakningpädetanmäldaorganenansvar
fullgör ,deSyftetmed är ä 4 meddet 4-"att att somuvnkvalitetssystemet.

tillverkningtillträdetilllokalerför konuollprovningTtllverlrarenskall detanmälda ochlagringoch4.2 organetge genödvändiginformation.särskiltdetall
dokumentationkvalitetssystem-t.över-

såsom och.. , "rar.. personalenskvalifikationerberördaden m.tn.
utförakontrollbesöför säkerställatillverkarenvidmakthållaanmälda skallregelbundet och4.3Det attorganet an

och tilltillämpar lämnaen .
anmälda kontrollhesökhostillverkaren.4.4Därutöverfärdet göraoanmälda Undersådanabesöklärdetanmäldaorganet provningarvidbehovutförapmvningarellerlärautföra visar valttetssysternetfungerarkorrekt.Detorganet attsomskalllämna "L tillanmäldaorganet en samtom en omen,.utförts.provninghar

skall.underminstl0ärefter tillverkningenñllverkaren det produktenharupphört.hällaföljandetillgängligtatt avmyndighetema:lördenationella
dokumentation i stycketDen punkt3.1andra andrastreeksatsen.somavses-

Deändringar i punkt3.4andrastycket.somavses-
från iDebeslutoch detanmälda punkt3.4sistastycket,punkt4.3och4.4,rapponer organetsomavses-

Varjeanrrdlt skall övrigaanmälda relevantinfonnationdegodkännandet:kvaliteLssystemorgan ge organ om av somharutfärdatselleråterkallas.
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MIAGA10

PRODUKTVERIHKAHON
modulF

modulbeskrivsdetförfarandevilkettillverkarel denna med ellerhans inomgemenskapenkontrollerarrepresentanten
intygardeprodukteromfattasbestämmelsernai punkt3 ioch lr dverensstinunelsemed enligtatt som av typen

beskrivningeniEG-rypintygelochuppfyllertilllrwligakravi direktivet.
nödvändiga för tillTillverkarenskallvidtaalla ltgarder tillverkningsprocessensakerstallerprodukternaatt atlse auEG-typintygetenligtbeskrivningeni ochmedtilllmpligakravi direktivet.överensstämmermed Tillverkarentypen

inom skallutföraCE-mlrkningenvarjeellerhans gemenskapen produktoch utsikt-anupprättarepresentant ett ombilaga15.hverenssümmelsese
Detanmälda skallutföralämpliga och för lorganet att,,idirektivetantingen urüenøkningprovningstirtunelaemedkraven och varjeproduktenligtpunkt4ellergenom av

och urvalenligtpukt enligttillverkarensval.ettavgenom r
skallbehållakopiaRlrslkranoverenssdtrurtelseunderminstTillverkarenellerhans 10arefterrepresentant en av om. tillverkningenproduktenharupphört.detatt av

undersökning varjeproduktVerlñkatlon oehprovninggenom av
individuelltlämpligtenligtderelevantaskallundersökasoch sin standarder i4. Varjeprodukt provas avsessommotsvarandeprovningarutföraslör verifieraprodukternasöverenssdnunelseenligtartikel5ellerskall medatt typenidirektivet.beskrivningeni EG-typintygetochmedtilllmpligakrav

anbringa.lataanhringa.sinidentiftkationsrarrrunervarjeanmälda skall eller godkändproduktoch4.2Det organet
utfördaprovningar.skriftligtintyg överensstinunelsegrundvalutfärdaett avom

visa detanmälda intyghans skallbegarankunna dverensstirrtrttelse.4.3Tillverkareneller representan organetsupp om

Statistiskurifrkzlløon
i partierochvidtaallanödvlrtdigaatgltderlörföretasinaprodukterhP Tillverkarenskall sammansatta attae
enhetlighetvarjetillverkatpartiprodukter.tillverkningsprocessensäkerställer hostillatt

finnastillgängligaförveriñkationi form enhetligt panier.EttslumpmlssigtSamtligaprodukterskall5,2 sammansattaav
parti. och individuelltlämpligtenligtskall varje tovenhetemaskallundersökas sålt deurval göras provasur .i S provningarutförasförstandarder artikelellerskallmotsvarande sakerstllladerasrelevanta ansomavses fastställahuruvidapartietgodkanmtillämpligakravi direktivetfor ellerunderklnrts.överensstammelsemed att

faktorer:statistiskaförfarandetskallomfattaföljandeDet
tillämpas.statistiskametod skallDen som

karakteristika.Provtagningsplandessoperationellaoch-
sinidentifrkationsnurrurterpåvarjeanhringa.ellerlitaanbringa.partierskall anmäldal fraga godkända det5.4 organetom utförda Varje i partietñrskriftligt överensstämmelsegrundval produktutarbeta intygproduktoch prov.ett avom provenheterinteuppfylldekravendverenssumnrelse.rrnrknaden.medundantagdesläppasut somav
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behörigautaderkänruskalldetanmälda ellerden myndighetenvidtalämpligaåtgärderOmpartiet lörorganel auförekommerpartierpanietsläpps marknaden.händelsedetofta nderkännsfärförhindra detanmäldaattatt ut an
tills upphöramedstatistiskverilikation.vidareorganet

identiñkationsnumrneranmälda anbringa undertillverknings-tillverkarenlir. det organen organenansvar.
processen.

skall begarankunnavisa detanmälda intyg5.5Tillverkarenellerhans överensstämmelse.representant organetsupp om

BIUGAIl

OBJEKTVERIFIKATIONAVENSTAKA
modulG

Rirsikrardenberördal modulbeskrivsförfarandettillverkarensäkerställeroch produkten.förvilkendenna när att
i T"2 intyga med krav 4detipunktnämnda har ellerhans.inom skallutlbraCPL-märkningenproduktenoch forsäkrangemenskapen upprättarepresentant en om

dverumtämmelsebilagaIS.se
utföralämpligaprovningar2. anmälda skallundersökadenenskildaproduktenoch enligtdetillämpligaDet organel

i artikel5 mouvarandeprovningarlör säkerställaproduktenunder eller överensstämmermedatt attsomanges
tillämpligakravidirektivet.

anbringa,Illaarabringa.sittidentiñkationsnumtnetDetanmälda skall eller dengodkändaproduktenochorganet
utfördamilda intyg överensstämmelsegrundvalett om av prov.

Syftettrieddentekniskadokumentationennrdjliggorabedömningöverensstämmelsemeddirektivet:är kravau av samt
konstmktion.förståproduktens tillverkningochfunktion.att
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BIblGA12

KVALITETSÃKRINGFULISTÃNDIG

Hmodul

försäkraruppfyllerförpliktelsernapunkt2säkerställerochtillverkarebeskrivsförfarandetnirdenrnndulldenna som inomidirektivet.Ttllverkarenellerhansuppfyllertillämplig:kravprodukterna representantberördade gemen-att bilagaskriftlig överensstämmelseseproduktochCE-mlrkningenvarje uwrättautföraskapenskall en om övervakningfbrdenidentiñkationsnumretdetartntäldaätföljasCE-rrtärkningenskalllS. organsomansvararav
i punkt4.somanges

färdigatillverkningkontrolldenförkonstruktion,godkäntkvaliteLssystemskallanvända samt2. Tillverkaren aven iföremälför Övervakning punkt4.denprovningenligtpunkt3ochskallochprodukten somavsesvara

Kvalitetsyslem
sittkvalitetssystemhos anntältutvärderingansökanskall ett3.1Tillverkaren organ.avomge en

omfattaskallAnsökan
produktkategorin.fbrdenplaneradeuppgiftersamtligarelevanta-

dokumentation.kvalitztssystentets-
idirektivct.tillämpligakravmedskallK3.2 an,

systematiskttillverkarenlurtagithänsyntillskalldokumenterasbestämmelseroch enfaktorer,kravAllade sotn dokumentationkvalitetssystem:rutiner anvisningar.Dennaskriftligariktlinjer. ochi formäskädligtoch sätt avav rrumtalerregister.planer ochenhetligtolkningsäkerställaskall progaven
fullgodbeskrivnitginnehållaskallframföralltDokumentationen en av

medavseende,ochochI- produktkvalitetenkorutnrktiomvochpä
detillämpasoch,närkommerrörandetekniska attde som- . användasfbrtillfullodemedel kommerinte tillämpas arti artikel5 kommer attstandarder att somavsessom idirektivetkommeruppfyllas.väsentligakravendetillämpligasäkerställa attatt

ochföroch itekniker. somde- , produktkategorin.inomprodukterdenberördavidkonstruktionenanvändaskomrrteratt av
ochfbrtekniker ochde a- g.,, anvflrtdas.därvidkvalitetssäkring kommerattsom

vilkenochmedunder eftertillverkningenutförasföre ochundersökningarochprovningarkommerde attsom- frekvens.
. ochsomut pp. ,kvalifikationerberördapersonalensfordenredogörelser m.m.,

kvalitetssystemproduktkvalituppnåsochkrävdamrövervakninghurdenanvänds audemedel avsom- effektivt.fungerar
i punkt3.2.detuppfyllerdekravkvalitetssystemetför avgörabedömaskall somavses1.3Detanmälda att omorganet tillämpardenrelevantafraga kvalitetssystemdessakraviifränöverensstämmelsemedutgäDetskall om som

29001.standardenENharmoniserade
BedomningsslBrfar-aprodukttekniken.bedömningdenberördaerfarenhetskallminsthaBlandbedömma avaven anläggning.i tillverkarenskontrollbesdkskallomfattaett

undersökningenrrtotiveratbeslutinnehålla frän ochskall slutsatsernatillverkaren.MeddelandetskallmeddelasBeslutet
bedütrtrtingen.om
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ochgodkändakvalitetssystemtrieddetskyldigheter förenade attde lrätasig fullgöraskallTillverkaren3.4 att som
förblirärtdamälsenligt.sä detvidmakthålladet att

kvalitetssystemetgodkäntharhälla anmäldaskall det omellerhansTillverkaren representant organsom
kvalitetssystemet.ändringarplaneradeeventuella av

kvalitetssystcmethuruvidadetändradeochändringarnaavgöradeföreslagnaskallutvärderaanmäldaDet organet bedömningkrävs.elleri punkt3.2dekravuppfyller omennyfortfarande avs:som
motiveratfran inningenochinnehållaskall slutsatsenMeddelandetsittbeslut.tillverkarenmeddelaskall 5Organet

bedonutingen.beslutom
anmältpdEIS-övervakningett ansvarorgan

godkändauppdr följd detuppfyllerdekravtillverkaren avsäkerställa somenövervakningen sommed är attSyftet att4.
kvalitetssysterrtet.

tillverkning.kontroll.konstruktion.förtilllokalertillträdeanmäldakontrolldetskallfor organet4.2Tillverkaren ge särskiltinformation.nödvändigtillhandahållaallochskallvidarelagringprovningoch
kvaliteuyutnet.dokumentationöver

beräkningar.analyser.resultatltonstruktio. såsom proverkvalierssystetneui avRlmtsänsdokumentde som
etc.

provnings-ochgrarukningsrapponertillverkning. såsomi kvalitetssystemetslilrutsänadokumentde som- kvberördfbr nam.kalitresultat. r
vidrnakthällerochtillverkarenfor säkerställakontrollbesbkutföra attregelbundet attskallanmälda4.1Det organet tilltillverkaren.kotttrolltapportochlämnakvalitetssystemettillämpar en

fär anmäldabesökdetUndersädamtillverkaren.kontrollbesdkhosoanmlldaanmälda gorafärdetDärutöver4.4 organet korrekt.Detkvalitetssystemetfungerarvisarutförapmvningarlåtaprovningareller anutföra somvidbehovorganet provningpruvningsrapport.tillverkarenknntrollbesdkettill omensamtskalllamm enanmälda rapportorganet en om
utförts.har

tillgängligthällaföljandeuwhñrt.produktenhartillverkningendetminst10ärefterunderskall. an avTillverkaren
myndigheterna:nationellaförde

andrastrecltsatsen.stycket3.1andrai punktdokumentationDen avsessom
andrastycket.i punkt3.4ättdringarDe somavses

4.3och4.4.punkti 3.4sistastycket.punktanmäldafrändetbeslutoch organetavsesDe somt-apponer
kvalitetssystemodkännandeninformationendeanmälda relevant somövriga avskallanmältVarje organ;eorgan

" lats.utfärdatsellerhar
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BIIAGAIJ

TILLHANDAHÅIJERFEKNlSKADOKUMENTATIONDEN SOMTILLVERKAREN

dokumentation iDentekniska bilaga 9ochll skallinnehlllaallarelevantauppgifterochmedelsomavses somtillverkarenairvlnderlör sakemillautrustningenbarenuppfyllerdevlsentligaeller krav gallermrdem.an an som
dokumentationenskall detmöjligt rama konslmklion.Dentekniska gora produktens tillverkningochfunktionatt och

méjliggbrabedömningöverensstimrmlscnmedkraveni denadirektiv.av
tilllmpligtsalångtdetta lörbedömningenomfattaföljande:Dokumentationenskall lr

beskrivningEnallrrdn typen.av-
och ochskisseravV krelsarosv.-

förklaringar nodvlradigafor lama ritningarskisserDebeskrivningaroch lr nimnda och ochproduktensattsom ovan- funktion.
standarder iartikel5och tilllmpasEnlönar de heltellerdelvisoch beskrivningdeover ;omavses som en av- lör uppfylladeväsentligakravende iartikelintelösningarvalts nar standarder 5 hartilllmpnts.attsom somavses

utförda osvav-- .
beräkningarstabilitetenenligtpunkt3.2i väsentligaProvningsrapporrereller de kravenoch reservdeplacerrrentav av- idevlsentligatlyunedelenligtpunkt3.3 kraven.och



Fritidsbåten och Samhället 183SOU 1996:170

3941113155
officiellatidning L 164/37Europeiskagemenskapernas Nr30.694

BIIAGÅld

NÄRMxntmssrat-t-:RNASKALLBEAKTA DEUTSERsoMMINIMIKRHERIERm: ANMÃLDAORGAN

fårforutförandetverifrltatiorter konstruktören.personalchefochden inteDet dess avsomansvarar varaorgan, utrustningdeinspekterarochintehellerdebåtarellerdenellermontör representanttillverkaren.leverantör somav i :nudirektellerDefårintedeltadessa.förnågon somav , möjlighetenutbyte tekniskinformationmellaninteprodukter.Dettautesluternämnda ettunderhåller av avav
tillverkarenochorganet.

yrkesmässigaintegritettekniskamed och kompetensochutföravcrifrkationerrtastörstapersonalskallOrganetdess
ekonomisk kunnapåverkaskulle derasomdömepåverkansärskiltpåtryckningaroch runrr.friafrånalla somavvara intressei resultatetharsärskiltfrån ellerverTrkatiorterrta. ettgrupperavpersonersom avellerresultatet personerav

verifrkationema.
behövsför korrekt utförademedel kunna denodvårtdigpersonalochförfogandeha atttillsiuOrganetskall som tillgångveriftkatiorterrta.Detskallocksåha tilldenmeduppgifterhängertekniskaadmin och som samman

försärskildkontroll.behövsutrustningsom
förkontrollerskallhaPersonal4. ansvararsom

yrkesutbildning.tekniskgod- praktisk sådanautförochförde dekravenlilltåckligkunskap avortt- ,kontrollerna.för återgeresultatetprotokollochintyg.ñmtägauppfatta rapporterIll avatt-
fårinte beroendeantaletprovningarskall opartisk.Deraslönkontrollerutförpersonal vara av somS. Den varasom provningar.sådanautförsellerresultatetav

enligtnationelllagstiftningkontrollernapåtarsig ellersåvidainteansvarsförsåkrat ansvaretOrganetskall staten6. varamedlerrtsstateutförsdirektav
defår vidutförandetsinautgifterutomomfattarallttystnadspliktbunden verapersonal7. Organets är avsomav enligt direktivdär utförs denaidende . , direktiveti kraft.varigenom ärbestämmelsernationellaellerde
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IllAGAIS

FÖRSÃKRANÖVERENSSTÃWMEI$SKRIl-TLlG OM

imed skallalltidsumpDenskriftliga om
insuuktionsbokbilagapunkt2.5.fritidsbåtar:ochförvarasi ägarens-

i bilaga2.denutrustningavsessom-
löljandü:omfanaöverensstämmelseskallskriftligalöraiknn2. Den om

gemenskapen.inomelkrhansochadresstilltillverkarenNamn representant-
.3 utrustningenbåtenellerEnbeskrivningav-

hannonisenødcmndarder ellerhänvisningartilld:specifikationerlill relevanta anvlntsHlnvisninprde som- överensstämmelsenvilka .
till EG-rypinrygharutfärdats anmälthänvisningderlülimpligl,Omdenaar u: organ.som aven-
lillde:anmäldatillämplig, och:drasOmdetlr organennamn-

bemyndigad Brtillverkarensritning förunderteckna eller hansden lrldenülelen reprenuntmpersonsom- gemenskapen.inom

1.5ibilagaapunhp:dnlde:pmochupprättas somavses ncká rillvcrkarxNinni ochatlas.x fullundiga kommunenskalladress,Förctageucdi angenamn ixillüiplipfall.xritnmnmcr.och.produkurnmärke.Beskrivning rypav
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Försäkrings
Förbundet

Sveriges
Forsaknngsforbund

6Kungsgatan10BILAGA 1436Box
Stockholm84llI

03-7337:50Tel19950343
o3os08-723nu

5s.r›-5xar›Orgnr
SölveTorkel

Kommunikationsdepartementet
949Box

Trollhättan29461

Fritidsbåtsregister m.m.
19996-01223påÅberopande sammanträdetvidåtagandevårt

frånstatistikdelframmöjligtStöldskyddsföreningen taatt enom
bifogadeöverlämnafåber viskador,rörande attförsäkringsbranschen nu
tilllämnatfem bolagendematerialdetgrundad pásammanställning oss.

olikalitetha sigkanbolagenför använtvillEmellertid vi att avreserveraoss
bildövergripandefåförhinderlägga atttorde dock inte avDettabegrepp. en

ochoch antaletbolagentillfrågadehosdeförsäkringsbestándet person-
sakskador.

Behövslämpligtpå ytter-sätt.utnyttjasskall kunnamaterialethoppasVi att
med detta.tillhjälpaförsökauppgifter skall viligare

hälsningvänligMed

BeskowAnders
GranmarJan

Bilaga.
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Försäkrings
Förbundet

1996-03-18

Sammanställning skadeantal beträffandeöver motorbåtar och segelbåtar

Bolag totalt antal fritidsbåtarA: försäkrade21.000.Under de årensjusenaste
har i personskadorprincip inga inträffat. Under 1995anmäldes410
sjöskador kasko

41.ÖOO.UriderBolag totalt fritidsbåtarB: antal försäkrade de fem årensenaste
har sammanlagt personskadortvå inträffat. Antalet sakskadori de
flesta fall kappseglingsskador på segelbåtarunder dennaperiod
uppgår till 99och på övriga båtar till 37.typer av

Bolag C: totalt antal fritidsbåtar försäkrade47.000.Under de fem årensenaste
har sammanlagt17personskadorinträffat av dessa segelbåt-rör sex
ar. Antalet sakskadorpå segelbåtarunder denna period uppgår till
185och på övriga båtar till 157.typer av

Bolag totalt fritidsbåtarD: antal försäkrade60.000.Under de fem årensenaste
har personskadorinträffat.inga Antalet sakskadormed anknytning
till segelbåtarunder dennaperiod uppgår till 607varav
184 tävling och 334 förtöjningsskador.rör Sakskadorrör för övriga

båtar uppgår till 164 69 förtöjningsskador.typer rörav varav

Bolag E totalt antal fritidsbåtar försäkrade51.000.Under de fem: senaste
årenhar sammanlagt15personskadorinträffat. Antalet sakskador
uppgår till 230.Förtöjningsskadornauppgår till 848och lättare
skador sambandi med tillsammanstötningar 619.

Summa för bolagen E totalt antal fritidsbåtar försäkradeA 220.000.Under:-
de fem åren har sammanlagt34 personskadorinträffat.senaste Det
totala antaletsakskador kategori uppgår till 3.356.oavsett
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Försäkrings
Förbundet

Sveriges
Forsaknngsførhund1

0Kungsgatan
l4iBox

StockholmH4III
50I8-78j7ITel

08-7230308Fax
556107-5860OrgnrSölveTorkel

Kommunikationsdepartementet
949Box

Trollhättan29461

underlagKompletterande

tillkompletteringarÅberopande 96-08-07, vissatelsamtal, senast om
sammanställningbifogadeöverlämnas96-03-18skrivelse avförbundets

försäkringsbolag.berördafråninhämtadeuppgifter

åkningMed vä

W AAA det ,17
GrammarIan

067008-783telnr.

Bilaga
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Försäkrings
Förbundet

Bilaga

årenBåtskadorantal 1991-1995ansvar,-

201BolagA

BolagB 136

C 359Bolag

BolagD 368

BolagE 245

Sammanlagt 1.309
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Försäkrings
Förbundet

Sveriges
Försäkringsförbund

6Kungsgatan
1436Box996-10-091

Stockholm84Il I
715008-783Tel
7308l J23F"Torkel Sölve 75860aO "Kommunikationsdepartementet

949Box
Trollhättan46129

underlagKompletterande
96-08-28och96-03-18våra skrjfr

uppgifter.nedanståendeÅberopande överlämnastelefonsamtaldagens
personskadorförersättningendastÖver principilämnasbåtförsälcringen

personskadorlämnasFörtredjeman.vållarellerförare egnabåtens ägaresom
ersättning.ingen

medsambandharskadorförsäkringsbolag ärberördauppgift från somEnligt
antal. Skador iförsvinnande litetlågfrekventamycketbåtförande av vanliga.någotbåtfrånurhoppning" är"i- ochmedsamband mer

detförsäkringsbolagenvisarfemberördadegenomgångarhosmanuellaVid
underinträffatt-redjemansskadorpersonskadorsammanlagt 15sig att cza

skadordessaförstå har ingenkunnat1995.Såvitt viperioden 1991 av- dentidsperiod harmotsvarandedödsfall. Underförorsakat något puppgåttskadorantaletnämndaför detkostnadsersättningensammanlagda
milj kronor.till 1,5ca

uppfattning behovettordeförsäkringsbolagensberörda ende avEnligt
kostnader,eller intefrekvenspåbaseradansvarsförsäkring,obligatorisk

motiverad.förefalla
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Datum
1995-01-16

11BILAGA beteckningErErtdamm
M94/702/71994-12-15Avgiftsenheten

ochMiljö- naturresurs-
departementet

STOCKHOLM10333

1994:16SOUbetänkandetenligtavgiftertillförslagYttrande över ochkartläggningskogsmarkochjordbruks-påSkoterkörning -
åtgärdsförslag

terräng-föravgiftårligförslagutredningens enombelyserYttrandet skoter200kronoravgift perårligMed om10.7.9.6 och enkap.skotrar skallIntäkternakronor.miljoner30tillintäkternaårliga cadeberäknas snöskoterleder.underhållochanläggande avplanering,finansierafrämst skoterklubbarliggerverksamhetdennagenomförandetoch avAnsvaret
organisationer.liknandeeller

statsrättsligiavgiftsigskall röradet enför omFörutsättningarna att statligproduceras entjänsten avellerbemärkelseär atttre varan- finns fast-detuppfyllt attsamtärmotprestationsbegreppetmyndighet,att omfattasavgifterSådana avverksamheten.förmålekonomisktställtett
regelverk.1911992:avgiftsförordningens

myndighets-statligsigrördetregleras omavgiftsförordningen att§3I verksamhetenhuvudsakligadenskallfallförevarandeIverksamhet. deninnebärförhållande attDettaskoterklubbarna.enskildadebedrivasav betraktasinte enkan somAvgiftenuppfylld.inteärförutsättningenförsta
bemärkelse.statsrättsligavgift i

följan-kanmotprestationsbegreppet,förutsättningen,andradengällerVad
göras.kommentarerde

specialdestineradesärskiltskatter,ochavgiftermellanDistinktionen propositionenochförarbetenaIoklar.utsträckningvissiärpunktskatter, direktnärendastavgift enfrågadetär ensägs omregeringsforrnen atttill avgiftsbegreppetemellertidharrättstillämpningenutgår. Imotprestation mellansambandetdärsituationerfinnsDettillämpning.bredarefått en detärändå attansettstatsmakternadäravgift äroch svagtprestation men kontroll-ochtillsyns-avgiftsfinansieradVidavgifter. tfråga exom

TelefaxTelefonBesöksadressPostadress 0008-690410008-6904089Drottninggatan45070Box Stockholm30104
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2

verksamhetfinns samband.l dessafall harintealltid någotdirekt detvarit
avgörandehuruvida finns sambandmellanverksamhetenochdet ett en

förekommeridentiñerbaroch målgrupp.Det dockavvikelseravgränsad
tillsynsavgifterfrån enligtdennaprincip. Lagrådet sig laghar överyttrat

1993/94:genetisktmodifierade 198organismerprop. ochdärvidom
kommit fårframtill tillsynsavgiftinte generelltför företagtasutatten

bedriversådan i lagen.verksamhetsom avsessom

I förevarandefall mellankollektivetfinnsintenågotsamband skoterägare
någon vilken innebäroch statligtbedrivenverksamhet, intehellerdenatt

andraförutsättningen uppfylld.är

Beträffande förutsättningenekonomisktmål, kandentredje barakort
någotsådant i avgiftsförordningensbemärkelseintekonstateras mål gåratt

ställaatt upp.

Sammanfattningsvisfinner föreslagnaskoteravgifteninteRRV den kanatt
betraktas avgift i avgiftsförordningensbemärkelse.somen

BarbroLindbyRagsten HenricsonLasse
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REMISS 12RIKSREVISIONSVERKET Datum RRVdnr
Avdelningenför ochResultatstyrningEkonomi 1995-02-03 22-95-0039

Endatum Erbeteckning1995-01-09Avgiftseuheten 95/83
MB

Jordbruksdepartementet
10333 STOCKHOLM

GeneraldirektörenPer Wramners allmän fiskevårdsavgiftrapport om

Enligt regeringsbeslutden 10 1994november bör allmänenfiskevårdsavgiftinförasfrån den 1januari 1996 förutsättningunder detat:går effektivatt kontrollgarantera ochadministration.Utredarenen har
haft uppgift till dettavillkora som att uppfyllt.attse

Avgift eller skatt

En ovillkorlig förutsättningför det skall röra sig avgiftatt iom enavgiftsförordningens1992: 191 bemärkelsear eller tjänstenatt varanproduceras statligmyndighet. förevarandel fallav skallen den
huvudsakligaverksamhetenbedrivas olika ñskeomrádesföreningarochav
intresseorganisationerpå fisketsområde.Dettainnebarattfiskevårdsavgifteninte omfattas avgiftsförordningensregelverk.av

Distinktionenmellanavgifterochskatter.särskiltspecialdestinerade
punktskatter,är helt självklar. förevarandeI fall kandet inte uteslutas

det frågaäratt punktskattdvs riksdagensbeslutom krävsbådeen detnår
galler införa ñskevårdsavgiftenatt ochbestämmastorlekenpå avgiften.

Förvaltningen och uppbörden avgiftsmedlenav

direktivenAv till uppdragetframgår ñskevårdsavgiftbör införasatt enförutsättningunder kan introducerasatt ett system somgaranterareneffektiv administrationoch kontroll.

Omstatsmakternabeslutar införa fiskevårdsavgiftatt bören
avgiftsmedlenbetalastill statsverketschcckräkningi Riksbankenoch
redovisasunder inkomsttitel statsbudgeten.en Eventuellaränteintakter
tillfaller då statskassan.Fiskeriverketskostnaderfor administrationenavbör i sådantfallsystemet finansierasett över statsbudgeten.

RRV inte tillräckligtattanser belyserrapporten konseloensema deavolika alternativ vadgäller hanteringensom uppbörden.ges av

Postadress Bzsulemdrexr Tzlrjbn Tarja.:Box45070 Drottninggatan89 08-6904000 021-519041FJ10430Stockholm
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Kontrollen efterlevnadenav

kollektiv i meningenTillgången fiskevattenkan liknasvid denen vara
samtidigt någonsflera konsumenterkankonsumeras utanattatt varan av

konsumtion.för andras optimalakonsumtionminskarmöjligheten Den
konsumenternaskollektiv erhållsdärvolymen summanavvaraav en

sammanfallervärderingar marginellttillskott medettav
åstadkommamarginalkostnaden. med i praktikenProblemet sådanatt en

betalningsviljan visasigvolym verkliga kan svårär den bestämma.att att

Fiskeriverket genomfört studie -90harmedSCBshjälp Fritidsfiske fören
kartlägga intresseRârfritidsfiskeochallmänhetens allmänatt en

ñskevårdsavgift. positivautfallet beträffande allmänDet en
fiskevårdsavgift undersökningen emellertidblev resultatet börsom av
tolkasmed viss enskildekonsumentenförsiktighet.Den kanmycketen

ha positiv i förhållandeväl uppgivit överdrivet inställning till hansen
verkligavärderingar. redanibakgrund den dagslägetbristfälligaMot av
ñsketillsynen, fiskeoch riskenför upptäcktvid haerlagtutanatt att
avgift minimal, fiskevårdsavgiftär torde införande sannoliktett av en ge

tillupphov omfattande"free-rider" problem.ett

avsevärtförbättradUtredarenpekarockså behovet ñsketillsynenav
för det föreslagna fungera,skall redovisakonkretaatt systemet utanatt
förslagtill hur sådantillsyn skall utformas.en

Mot bakgrund de kontrollsvårigheter obligatoriska av somen
frskevårdsavgiftmedför villkorRRV det regeringenställtattanser som

för införa uppfyllt.dennaavgift inte ärattupp

Ett alternativ inte lcráver lika omfattandestatligt ärettsom engagemang
försökautnyttja olikadenbetalningsvilja harkommitsättatt som

fram. Det kansåledesfinnas för undersökahur frivilligtskäl att ett
avgiftssystemskullekunnautformas.

Besluti dettaärende fattatshar revisionsdirektören LindbyBarbroav
Ragsteni byrådirektöremanärvaro HögbergPer och Mikael Bergman,av

sistnåmndeden föredragande.

la/Czech pliirillcáli/ I
LlndbyBarbro Ragstl Mikael Bergman
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12BILAGA
Intäkterna avgifterbor darfor redovisasöver l986/87:inkomsttitel Prop. 2-lgenom i len ny

statsbudgeten.Medel fors till Sjöfartsverketför täckande verketskost-av
nader de avtaladekostnadernavid TSV.samt

Efter samrådmedchefenför finansdepartementetföreslårjag vidareatt
Sjöfartsverkettillåts disponera rörlig kredit l2 milj. kr. i riksgäldsen av
kontoret tvåårsperiodunder för de resursbehov uppkommerien som ett
inledningsskede registreringen.Denrörliga krediten bör tillgängligav vara
redan budgetåretunder 1987/88.Somjag redovisat torde avgifter för regis-
treringen börja flyta årunder första tertialet 1988.Kostnadernaför
uppbyggnaden registretkommerdärför inledningsvisoch underbudget-av
året 1987/88i utsträckning finansierasmed hjälpstor den rörligaatt av
kredit Sjöfartsverket föreslåsdisponera. Först under kalenderåret 989
torde exakt kunskap föreligga registreringensomfattningmer om samt
intäkternaoch kostnaderna.

Länsstyrelsernaskostnaderför föreslårregistreringen jag efter samråd
medchefenför civildepartementetbli täckta ordinarie anslagövergenom
statsbudgeten.Länsstyrelsernaslöpandekostnadersedanregistretefter en
uppbyggnadsperiod fåri drift årligenär ochprövas redovisastill sjöfarts-

Såvälverket. kostnadernaför registeruppbyggnad årligade löpandesom
resursbehovenskall finansieras medelredovisade under före-dengenom
slagnainkomsttiteln påstatsbudgeten.

Med den föreslagnaordningenblir det möjligt fortlöpande för varjeatt
budgetårbestämmavilka kostnader belastarregistreringen fritidssom avbåtar. Pådetta kansätt korrekt avgiftuvpassad ägarnatillen detas ut av
registreradefritidsbåtarna.

3.3 Följdändringar i lagstiftningannan
Den föreslagna lagen fritidsbåtsregister medför följdändringarnya iom
sjölagen l89l:35 lagenl. tl979z377 registrering båtars. förom av
yrkesmässigsjöfart lagenI986:37l flyttning fartygm. samtm. iom av
allmänhamn.

Följdändringarna behandlasi specialmotiveringen. avsnitt 5.2. 5.3se
och5.4.

4 Upprättade lagförslag

Pågrund det anfördahar inomjordbruksdepartementetav för-upprättats
slagtill

lag fritidsbåtsregistcr.om
lag ändring i sjölagenI89l 35om I.: s,
lag ändring i lagenl979:377om registrering båtar för yrkes-om av

mässigsjöfart m. m.,
4. lag ändring i lagenN86: 37I flyttning fartygom i allmänhamn.om av
Förslagenunder 2 och 3har samrådi med chefenförjustitie-upprattzits

departementetoch förslaget samrådunder i chefenmed för4 kommunika-
lionsdcparlementct.
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Pm" 936/73 ZSpecialmotivering5

fritidsbåtsregistcrtillFörslaget lag5.1 om

båtar lregistreringpåbygger TSV:s förslagtilllagen lagDen avnya en om
segelellersåledesbåtar medTSV:s förslag drivsmed skallenlighet som

registreras.minst 5skrov har längdoch största metermotor avvars en
båtar medförslag drivsTSV:s skall dessutomEnligt motor varsensom

bestämmelsemotsvarandeöverstiger kilowatt registreras.Eneffekt l3
be-har dockfritidsbåtsregisterlagen.Motoreffektcnåterfinns i den nya

registre-skallTSV:s förslagminst l0 kilowatt. l enlighetmedtillstämts
dåbåten gångenringsplikten inträda första sjösätts.

fritidsbåtsre-förhållande TSV:s förslagEn avgörandeskillnadi till är att
olikheterbåtar flestaför yrkesmässigsjöfart. Degistret inte skall omfatta

förhållande.mellan Iagförslagensammanhängermeddetta
båtar sjöfart registre-yrkesmässigLiksom hittills skall användsförsom

båtregister registreringi förs enligt lagen1979:377det avomras som
båtar Båtar regislreringspliktigainteför yrkesmässigsjöfart ärm.m. som

registrerasiuppfyllda,enligt lagenskall, övriga förutsättningarden ärom
fritidsbåtsregistret. principGenom i endastgränsdragningkommer

registreras-ifritidsbåtar intelagen berördet registret. Denatt nyanya
fritidsändamål såle-skeppsregistreringen. skallEtt skepp användsförsom

i framtidendes registrerati skeppsregistret.även vara
båtregistrenförväxling båda detFör undvika harmellan deatt nya

fått "fritidsbåtsregister".registret naturligt medbenämningen Namnetär
på ingåi fritidsbåtartanke endast skall i registret.att stort sett

båtarEnligt TSV:s förslag tillskall registreringsplikteninte gälla som
hälften eller utländskafysiska bosattaägs är utom-mer av personersom
lands eller utländska til-juridiska mitt förslag har lagenslav personer.
lämpningsområde påvad gäller nationalitet bestämtsägarens ett annat
sätt.

Avsikten nå båtar huvudsakligenmed registreringspliktär deatt som
målsätt-används inom svenskt territorialvatten. Enligt skall dennalagen

uppnås på båtenlåterning registreringspliktenberoattgenom varman
fritidsbåtarvanligen förvaras. Enligt lagen skall samtligasvenska som

vanligen förlagda fritidsbåtsregistret. Svenskai Sverigeär registrerasi
hemvist saknarsåledes När detägares betydelseför registreringsplikten.

båtargäller utländska båten förvaras igällerregistreringsplikt vanligenom
Sverigeoch dess härvidbosatt Sverige.ägare i Med ägareär ägareavses

eller flera båten. bådebåtarandelar i ligger iomfattarLagenav en som
båtarhamnaroch förvaras lund.som

l till TSV:s förslaginnehåller bestämmelselagendenmotsats omennya
till registrering båtar registreringspliktiga.rätt fori och sig inte ärav som

Bestämmelsenhar utformats registreringefter lagenmönster avomav
båtar för yrkesmässigsjöfart m.m.

På förslag lagrådet låtit i remitteradehar jag och 22 §§ det7av
utgå.lagförslaget Paragrafnumreringcn blir därförspccialmotiveringcn enl

i remitteradedet förslaget. 30änannan
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l sambandmed behandlat §§ Prop. 1986/87:I7 enligt 121l 1.0 IJ mh 19l Itiatt ing
parugrafnumrering neigaiigxlit-st.iiiinielsei kommerochpiopositiorietis na

på lagrådet: synpunkter vttiaiitle heiorshi/umipt-L/uuit-niatting in I
anslutning till BM. De icniiiiciatle l7lldgCll och andringai det somi
datainspektionens lagrådetsoch ytiizintlcn ltlhilllcll tinnigiii motive-av

till nämndaparagrafer.ringen
Utover andringar foranledda Ukll lagrade-tstlttltllltxptlxlltlllcnx syn-av

punkter har andringgjorts paragraf-i enligtåen propositionenssmärre I
Ändringennumrering. innebar "prupelleizixelelleki"begreppet kom-att

pletlcrats med uttrycket "eller motsvarande"
l skiljer sig propositionens Iiåinlagloislitg det remitterade endastovrigt

språkligavissa ochredaktionella;indringitiatt hargenom giorts.

Inledandebexláinnielser
Registrering båtarl § fritidsbåtsregisterenligt denna sker detlagav I

i 2 § andra stycket sjölagentl89lr35 Registret försI.somavses avx.
sjofartsverket och länsstyrelserna automatiskhjälp databehand-med ;tv
ling.

Paragrafensandra meninghar formulerats förslag rlllllllllSflf/llbllfnav
lagrådet,och

Med båtaruttrycket detsamma i forsta stycket2x andraavses som
meningensjölagen189|:35 l.s.

Omfattningen registreringsplikten Huvudprincipen5 ärav attangesI
sådanabåtar inte användsför xitifztrt skall registrerasyrkesmassig isom
fritidsbåtsregistret. Båtar skall liksomanvändsyrkesmassigt hittillssom

båtregisteri det förs vid Stockholmsregistreras siofartxregistretsom av
tingsrätt.

Fritidsbåtsregistret2 § har ändamåltill forunderlagatt ge
kontroll ordningochsäkerhettill sjoss.av
planering trafiken fritidsbåtar.medav

Registret får ävenanvändas forunderlagsom
planering nitturvård.turism friluftsliv ochsomavser
utredningar rörandeskatter, indrivning.tullar och

3§ Polismyndighet tullmyndighet. iiksskatteverket. lansskattemynv
dighet lokal skattemyndighet får terminalål-och kronofogdemyntlighci ha
komst till fritidsbåtsregistret.

Paragraferna. behandlarfritidsbåtsregistretsandamål terminalål-ochsom
komst till registret. harkommenterats motiveringen avsnittdenallmanna|
3.2.1.

På förslag lagrådet andraoch III/mnt/iuÅltulir/i stycket l detlittt 3 §av
remitterade förslagetformtilerats andra meningen.llyttats till §och I0111
Den andrade paragrafnunireringen 4§ ilä detinnehar nintsvziraiatt

förslaget.remitterade
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tillämpningen4 § Vid hiitdenna skalllagav ;igare l986/X7: lZlsom Prop.av en ansesavenbåtenden innehar återtagande-loivai medförbehållgrundsom av om
råitt.

Bestämmelsernai hfii ocksådennalag galler den;igaie av enim som
båt,andeliäger en

Första båtarstycket 3 é lagen registrering for yrkes-motsvarar om av
mässigsjöfartm.m.

Enligt 7-9 och §§ håtagareskyldig anmälningargora tillattär en
fritidsbåtsregistret overlâtelser.rörande andraförändringariregistrering
registreradeuppgifter avregistrering. i förevarandeAv andra stycketsamt
paragrafframgår båtandel i skyldigäven äratt göraen attenägareav en
sådana fritltlsbålsrcgislrcl.anmälningartill följerAv detta samtligaatt
delägaretill båt har skyldigheter fritidsbåtsregistret.ägarensen gentemot
Genom låtautnyttja möjlighetenenligt I9 § delägareatt föratt en svara
skyldigheterna pådockuppgiftslämnandetfullgöras smidigaresätt.ett

Registreringoch rirfriri-iirianteckning in. Ill.
Varje5 § båtsvensk inteskall registrerasenligt lagenl979z377som omregistrering båtar för sjöfartyrkesmässig och vanligenärav m. m. som

förlagd i Sverige fritidsbåtsregistretskall registrerasi om
båtendrivs medsegel och skroveteller har längdstörstamotor en avminst fem ellermeter
båten2. drivs med propclleraxeleffekt eller motsvarandeen motor Vitis

överstigertio kilowatt fleraeller med vilkas sammanlagdaeffektmotorer
överstigernämndatal.

Registreringsplikten dåbåten gångeninträder forsta dåsjösättseller den
därefter medsegelellerutrustas motor.

Förstaochandra båtstyckenagaller utländsk ägare bosatt iäraven vars
Sverige.

l paragrafen omfattningen rcgistrcringspliklcn den tidpunktanges samt;iv
då dennainträder.

denAv allmänna framgårmotiveringen registreringen fritidsbåtaratt av
skall omfatta båtarde inomanvänds svenskt territorialvatten.amstsom
För från registreringsplikt båtaratt baratillfälligtutesluta förlagdaär isom
Sverige i paragrafen hatenvanligenskall förlagd i Sverige.anges att vara
Härmed förvaring Iiatenantingeni hamneller land. Regis-avses enax
treringsplikt förutsättersiilctlcx stadigvarandebaseringi Sverige.en mera
Föräsvenskabåtarsaknardet betydelse bosatt i landet.är Närom ägaren
det.gällerutländskabåtar för registreringspliktdaieinotkravs ägarenäratt
bosatt i Sverige. följer båtAv andra stycket4 § utländsk bliratt en
registreringspliktigså tlelagare andelensstorlekoavsett ärsnutt en v- -
bosatt i Sverige.Som utvecklats den allmänna motiveringen.iiaiiiiare I
avsnitt 3.2.3, båtarhar lictrallaiitlcregeln utlandska tillkommit för att
samordnabestamntelset fritidsbåtsregistreringmed reglernaii.i iiiii om re-
gistrering båtar.yrkesmässigt.iiix-.intlaav

Enligt paragrafen bill-ai drivsskall medsegelellerendast ochmotorsom
Ävenskrov har F-itieteiregistreras.Liiigtl mindrevars Storsln minsten ;iv
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motorbåtar drivs med effekt 1986/87:kilowatt Prop IZIIt skallsom motor överstigervars
registreras

Uttrycket vars skrov har längdav" medstörstaen overensstammer
sjölagens §. Skrovetsterminologi 2 längdstörsta brukar ibland direktI

frånöversättning engelsk betecknas "langd allt". Vidtermen som over
skrovmåttberäkning skall hänsyninte till bogsprötochav tas avvisare.

Ävenroderoch roderskaddaskall lämnas räkningen. forDetorde övrigtur
inte tillhöra skrovet.

Med förståspropelleraxeleffekt effekten propelleraxeln i fullten
Effektenutrustad kilowattltmotor, hästkrafter.l4 Uttrycmotsvararca

ket "eller syftar påmotsvarande" fall dåde begreppetpropellcraxeleffekt
inte tillämpligt.är

Grundläggandeför registreringsplikt i fritidsbåtsregistret båtenar att
inte skall registrerasenligt lagen0979:377 registrering båtar forom av
yrkesmässigsjöfart Somnärmareutvecklatsi denallmännamotive-m. m.
ringen fritidsbåtsregistretbör i möjligastemånendastomfattafritidsbåtar.
Det dennaär bakgrund nämnda föreslåsmot lag ändrad vadsom nyss
gäller registreringsplikt. Enligt förslaget, motiveras i 3.2.3.som avsnitt

båtregisterlagarnaskall samordnas påbl. så försätt registre-gränsena. att
ring yrkesmässigt båtaranvända frånsänks till6 Sav meter.

l andra stycket registreringspliktnar inträder. Enligt lagenanges om
registrering båtar för yrkesmässigsjöfart detav är den faktiskam.m.
användningen båtenavgör blirnär registreringspliktig. sådanEnsom 0rd-
ning mindreär lämplig fritidsbåtar.for Såvälfråndeövervakandemyndig-
heternas den båtägarensenskilde synpunkt påtagligtsom torde ett mer
kriterium användningen båtenän Ägarendenförstasjösättningen.av vara
blir såledesskyldig registrerabåten såatt den sjösätts övrigasnart om
förutsättningarfor registrering uppfyllda.är För registreringspliktensak-

det betydelse båten klar förar bruknar eller inte.om
Regleringeninnebar båtar uppfylleratt samtligakrav för regist-nya som

rering blir registreringspliktiga vartefter de sjösätts. För båtar dåsom
lagenbörjar gallaredan eller varitar sjösatta dvs. båtbeståndnuvarande-inträder registreringspliktomedelbartvid ikraftträdandetden januari- l
1988.Av punkt övergångsbestämmelserna2 framgår sådanadockl att
båtarinte behöver förrän denregistreras april I988.lsenast

Registreringspliktkanendastupphöra någonmedstöd avregistreav av
ringsgrunderna lO Detta medför bl.a. båt gångI varitatt en som en
sjösatt inte kan omedelbartpåavregistreras grund byte tillav svagare

eller följdtill den intemotor allsatt ar utrustadmedav langre. lmotor
sådanafall kanavregistreringsketidigastinomett

Den valda konstruktionen innebar vidare registreringsplikteninteatt
upphör enbart beroende båtenpå landatt ochtas langreupp inte
llll"illlti.

Det andra ledet i andra stycket sådanabåten ltnst efter;ivsei stim
.såpii dåsjOvllllllllgcll de blirutrustas ingspliktigzisattatt enlighetregistret l

forstamed stycket Detta galler bl.a. båtar under i frånmeter intesom
höfjålll utrustademed l0över kilowatt.at motor Registreringskall i dessa
fall skevid tidpunkt då båtenden förses sådanmed kompletterande 33ntrtist-
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Bestämmelser fartygs nationalitetfinns lttp msn/sv;sjölagcn.l-lnligt § i2ilom I anses
fartyg svenskt tillett del halften svenskmedborgaresom ägsom meran av

eller svenskjuridisk Regeringeneller efter bemyndi-person regeringens
gande siofartsverket kan vidare medge stårfartyg driftatt annat vars
under avgörandesvenskt inflytande och fastägare har hemvistvars I
Sverige,skall svensktansessom

§6 Aven båt sådansvensk får påän i 5 z begaranenannan en somavses
föras fritidsbåtsregistret,iägaren båtensdet medhänsyntillav in om typ

ochanvändningeller finnssärskildaskälför denregistrerasannars att

Paragrafen. 8 § i det remitteradeförslaget,motsvarar behandlarmöj-som
lighetentill frivillig registreringi fritidsbålsregistret.

Bestämmelsenhar motiverats i den allmänna motiveringen avsnitt
3.2.3.

Frivillig registreringhar hittills kunnatske enligt 5 § lagen registre-om
båtarring för yrkesmässigsjöfart Avsikten frivilligav registre-ärm. attm.

ring i framtidenendastskall kunnaskeenligt förevarandebestämmelse.
Lagrådet framhållithar motivendet inte lagtexteneller framgåratt av

påhur skall situationendåflera båtäger Paragrafenman se gemensamt.en
lagrådetskall enligt läsasi samband förslagetsmed bestämmelseom avre-

gistrering frivilligt båt.registrerad Lagrådetutgår frånav det inteen att
någonskall krävas äganderättsutredningmedbehörighetshandlingarm.m.

fråganoch ställer vad skallgälla inteägarna enigaärsom om
Somlagrådetpåpekarskall det inte någonkrävas äganderättsutredningi

sambandmedregistreringi fritidsbåtsregistret.Länsstyrelsen alltsåhar att
i princip godta anmälan frånregistrering denen sigom som uppger vara

paragrafenjämfördägare.Av §med4 andrastycketföljer den ägeratt som
båtandel i skall kunna påkallaregistrering. såledesen Avsiktenen är att

varjedelägare såönskarskall kunnabegäraregistrering.Registermyn-som
dighetenhar inte anledning efterforskahuruvidadelägarnaatt är överens

åtgärden.Sammaförhållandebör frågaom gällai avregistreringom av en
båt registreratsenligt förevarandeparagraf.som Registermyndighetenbe-
hover inte dåheller efterforska huruvidaenighetråder båtenskallattom
avregistreras.En förutsättning måsteemellertid denattvara agaresom
begäravregistreringfinns antecknad i registretägaresom

Den ordningjag beskrivit följdär samtliga båttillnu atten av agare en
enligt mitt forslagjamställs § andra4 stycket. Enligt min meningtorde

behövabefara konstruktioneninte ledertillman olägenheter.att Jaggrun-
ståndpunktdar denna på frivillig registreringatt med sannolikhetstor

kommer bli relativt ovanlig företeelse.att Utrymmet for frivilligen regist
reringblir namligenbetydligt mindrei framtidenberoende registrerings
pliktcns omfattning. Mzin torde vidare utgåkunna från flestade zillraatt
båtagare inhortles frågor frivillig;ii överens denl oni registrering;iv szini

båtenzigda

7 Deng eller forvarvai båt,som skall;iger en intesom ;ir inen vararegistrerad.skall skriftligen till lansstyrclse båtenanmäla for registre-en
ring inom frånvecka det förvärvadesden iegistreringsplikien elleratt 34inlräilrln
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1986/87:Prop. I2lförslaget.i det remitteradeParagrafen 9 §motsvarar
förslagetavhandlardels§§i remitteradeLagrådet l0 detanför 9 ochatt

Enligtälgar-förändringar. lag-skyldighet anmälaregistreringsplikt,dels att
i det remitte-stycketrådet 10§andraskiljasbör dessaämnen attgenom

remissförslaget.§förslaget i 9rade arbetas
föreslår § formuleras7lagrådetsuppfattningochJaganslutermig till att

i enlighet lagrådetsförslag.med
länsstyrelsetill vilkenför registreringskcEnligt paragrafen anmälankan

helst i landet.som
förstås förvärvarden§Med uttrycket skall enligt 4 ävenägare ensom

båtar förbåt. registreringenligt lagenandeli Motsvarandegäller avomen
registreringsförfarandetkanyrkesmässigsjöfart förenklaFör attm.m.

förhållande tillansvarig i§enligt l9 delägarna viss sompersonange
registermyndigheten.

båtar månadharianvändatidsfristen yrkesmässigt ärMedan rörande en
tidsfristEn veckas tordeförevarande tiden till vecka.bestämmelse satts en

båt-rcgistreringspliktigatillräcklig nuvarandegenerellt För detsett.vara
övergångsbestämmel-beståndet iinnebärparagrafenjämförd medpunkt 2

båtar rcgisteranmälan dentill ldessa skallägarna göra senastattserna
april 1988.

båt skyldig den8 § Den förvärvar och själv haregistrerad är attsom en
registrerad anmälaförvärvet till länssty-skall inom skriftligenvecka enen
relse för fritidsbåtsregistret. förvärv bodel-anteckningi Vid genomarv,
ning från bodelningen.eller arvskiftet ellerskall tiden räknastestamente
Om arvskifte tiden videller bodelninginte behövsskall räknas. testamen-

från frånstå fall bouppteckningdet detta kom fast i detochte, att annat
efter denavlidne gjordes.avslutadeseller dödsboanmälan

Övergår båtäganderättentill registrerad sätt änannat genomarv,en
bodelning inomeller förre skyldigdenär ägarenäventestamente att en

frånvecka till länsstyrel-den förvärv anmälandäromägarens göra ennye
se.

Paragrafen § första i remitteradeförslaget.l0 stycket detmotsvarar
Paragrafen båt.behandlarförvärv registrerad En motsvarandebe-av

återfinns båtarstämmelse för yrkesmässigsjöfarti lagen registreringom av
Till skillnad beträffandeyrkesmässigtanvändavad gällermotm.m. som

båtar enligt paragrafen skyldigär förre anmäladendenäven ägaren att nye
förvärv.ägarens .förevarandeAv paragrafjämförd § följermed samtligadelägarevid4 att

samäganderätt fritidsbåtsregistret.skyldiga tillanmälan Förär göraatt att
förenkla registreringsförfarandet sådanai fall enligt l9§kan delägarna

viss förhållandeansvarig till registermyndigheten.iange personsom
Lagrådet har anfört förstai 10§ stycket remissför-bestämmelsernaatt

slaget berör bl. Vid förvärvsuccessionsrattsligaförvärv,a. genom arv
räknas frånsuccessionen arvlåtarens Egendomenblirdöd. emellertid un-
derkastadsärskild förvaltning dödsboförvaltning till dessden genom--

fördelasarvskifte Såväldödsfalletbland fördelningenarvingarna. som av
såledestidpunkter förvärvet. Finnsför det baraarvet betydelseger av en 35arvinge bortfaller något dåeftersom skiftedock det ledet. intesenare
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behövs.Motsvarande kanuppkommavid påförvärv Prop. 1986/87:l2lgrundav
Efterlämnardenavlidnetestamente. även make kandessutomförvärven

bodelning fråga.kommai Lagrådetpåpekargenom dessaför deatt succes-
sions-och familjerättsligaförvärven förhållandenaspeciella har beaktats
vid motsvaranderegleringi 5l § bilregisterkungörclsen1972:599. Efter
huvudregeln ocksådcn föreskriver anmälaninom frånvecka förvär-en-

dådärsägs övergåttäganderättenvet att. bodelningellergenom- arv.
tiden dock frånskall räknastestamente. det arvskifte höllseller bodelning

skedde;fordras arvskifte eller bodelningskall tiden räknas.vid testa-
från ståndandedet detta blev imente, och fall från det bouppteck-annat

ning arvlåtarenefter lagrådetavslutades.Enligt intedetär helt klan hur
anmälningstidernaskall räknas i motsvarandefall enligt det remitterade
förslaget. Endast huvudregeln tillämpligär och det enda undantagsom

sikte pågörs den ågarväxlingtar det innebär vid dödsfalletnärsom
egendomen till förvaltningövertas denavlidnesdödsbo.Regleringenav är
utformadpå sätt enligt §6 andra stycket lagen1979:377samma som om
registrering båtarför yrkesmässigsjöfart fårDet emellertidav enligtm. m.
lagrådet förvärv båtarantasatt bodelningochav genomarv, testamente
kommer bli betydligt frågavanligareatt när fritidsbåtarär än detnärom

sig båtarrör för årsvilka 1979 lag varit i första handom avsedd.Behovet
klargörande måstereglering därför frågaiav en större fritidsbå-anses om

Enligt lagrådetkantar. bestämmelsenlämpligenutformasmedförebild i
SI §bilregisterkungörelsen.

Jag ansluter lagrådetsmig till uppfattning föreslåroch paragrafenatt
formulerasi enlighet lagrådetsmed förslag.

9 § Regeringenföreskriver vilka uppgifter i övrigt ägaren tillsom enregistreradbåt skall föranmäla fritidsbåtsregistret.anteckningi

Enligt § i det remitterade förslaget åläggs båtägare göraav atten
anmälan fritidsbåtsregistrettill andraändradeförhållandenom änägande-
rättsövergångeller avregistrering.

Lagrådet har konstaterat förslaget inte vilkaatt uppgifteranger som
skall införasi fritidsbåtsregistret förutsätter dettaskall bestämmasutan att

regeringeni förordning. Som följd häravav blir enligt lagrådeten en
innebörden attden föreslagna § regeringenkommer kunnaav beslu-att

åliggandenför enskilda.Medta hänsyntill 8 kap. 3 § regeringsformenbör
paragrafenenligt lagrådet innehålladärför uttryckligt bemyndigande.ett

Jag ansluter mig till lagrådetvad anfört och föreslår paragrafenatt
utformasi enlighet lagrådetsmed förslag.

Avregislrering
10 båt§ En skall avregistreras denom

förolyckats, huggits förstörts.ellerupp
inte längrevanligen förlagd i Sverigeär eller grund överlåtelseavinte längreskall registrerad fritidsbåtsregislrct,ivara
försvunnit eller till sjössövergetts och sedaninte antraffats inom tremånader, 36
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frånhänts inte två4. brott och anträffatsinom årägaren dä 19140/87;P. 12genom er, gp,
registrerats l979:377 båtarhar enligt lagen registrering forom av

sjöfartyrkesmässig m.m.,
fall i l-5 åri sedan minst intean skallsägsannat ettsom vara

registreradenligt 5
registreradenligt §och anmälsför6 avregistrering.ar

Avregistreringsgrundernai punkterna -3l huvudsakligenöverensstämmer
med gäller §punkterna båtarde enligt 7 3 lagenl registreringsom om av
för yrkesmässigsjöfart m. m.

Avregistreringsgrundeni punkt 4 har tillkommit medbilregisterkungö
relsen1972:599 förebild.som

Avsikten 5 förhindramedpunkt dubbelregistrering.är att
Avregistreringsgrundernaenligt punkterna l-5 sikte speciellatar

situationer. Bestämmelseni punkt 6 omfattar ändringari övrigt med-som
för registreringspliktenskall upphöra. Hit hör de fall har berörts iatt som
anslutningtill Som5 exempel kan båtnämnas upphöratt atten vara

påregistreringspliktig grund byte till eller till följdmotorav en svagare av
inte alls används.Det båtregisteruppenbartär inteatt kanmotor att ett

på så sådanauppbyggt förändringarfårsätt omedelbarverkanvadattvara
gäller registreringsplikt. För registret skall så tillförlitligtatt vara som

måstemöjligt viss förflyta innantid avregistreringkan Sammaske. regel
dågäller avregistreringskall skeenligt punkterna3och Avregistrerings-4. .grundernai sådanpunkterna 2 och 5 dock karaktärär de kanattav

medföraomedelbaravregistrering registretstillförlitlighet rubbas.utan att
Enligt 6 § kan i fallvissa frivillig registrering fritidsbåtsregistret.ske i

Avregistreringsgrundeni påsådanpunkt 7 sikte registrering.tar
Somberörtsi denallmännamotiveringen båtkan endastavregistrerasen

medstöd avregistreringsgrundernai förevarandeparagraf.Denomstän-av
digheten båtregistrerad långunder tid inte brukaseller förvarasatt en

såledesland någoninte giltig avregistreringsgrund.är

båtll Om§ skall avregistrerasenligt l0§ l-6 skyldigär ägarenen att
dröjsmål till länsstyrelseskriftligen båtenutan anmäla för avregistre-en

ring.
Om fårlänsstyrelse kännedom omständighet i §en l0 I-om somavsesfår länsstyrelsensjälvmantavregistrerabåten.

Enligt paragrafen skall anmälan avregistrering ske skriftligenom av
sådanEn anmälanskall dröjsmål.ägaren. görasutan

Registermyndighetenkan, frånäven anmälan ägaren,utan avregistrera
båtenligt punkterna Möjlighetenl -6. avregistreraatt anmälanen trots att

gjortshar har införts efter bilregisterkungörelsenmönster l972: 599.av

Regixreruvjglfl
fårRegeringen12 § meddelaföreskrifter skyldighet årligbetalaattom en

registeravgift.
Avgiftsskyldig båtfor viss båten.är ägaren Som ägare 37en av av en
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båtregistrerad den antecknad fritidsbåtsregistrctiär Prop. l986/87: l2lanses ägaresom som
avgiften skall Omnär flera ägare antecknadetas ut. är de solidarisktär

betalningsansvariga.
l paragrafen, §idetl4 remitteradeförslaget.motsvaras behandsom av

årligalasden registeravgift finansieraskall registreringen.Den ärsom som
antecknad båt dåägare avgiften skall enligt andraärsom av en tas ut
stycket skyldig betala avgiften. Om fleraatt ägare antecknade deär är
solidariskt betalningsansvariga.Genomdennakonstruktion kan man en-
kelt och objektivt fastställa skall betalaavgiften.vemsom

l första stycket bemyndigasregeringen fastställaavgiftens storlekatt
och meddela föreskrifternärmare uppbördenatt registeravgiften.om av

Iagrådsremissenl föreslogs det skulle förbjudet båtatt brukaattvara en
för vilken avgiften inte har betalats.Lagrådetharfunnit detstötandeatt en
så förseelseliten skall kunna ledatill så påföljdpass allvarligen pass som
förbud båtenbruka och har därför föreslagitatt förbudsbestämmelsenatt
utgår.

Jagvill inte Iagrådetsmig förslagmotsatta och har därför förevarandei
paragraf någoninte tagit bestämmelse brukandeförbudvid utebliupp om

betalning.ven

båtOm frånhänts13 § ägaren brott, denneinteen är skyldiggenom att
betalaregisteravgift.

frånhäntsOm båt ägaren brott ochdärefterinteen kommertillgenom rätta
kan enligtden l0 § punkt inte4 avregistrerasförrän två år förflutit.har
Som anmärkts i anslutning till nämndastadgandehar bestämmelsentill-
kommit Ägarenför öka registretstillförlitlighet.att till båtendenstulna bör

tvåårsperiodenemellertid inte under skyldig betalaregisteravgift.vara att
För frånbefrias måsteavgiftatt ägarenunderrätta länsstyrelse atten om
båtenfrånhäntshonom brott. Till sådananmälanbör bifogasgenom en en
kopia gjord polisanmälan.av

l4§ Registeravgiften påförs automatisk pådatabehandlinggenom
grundval uppgifter i fritidsbåtsregistret beslutav meddelas.utanatt

påförts15 § Den har registeravgiftenligt § fårl4som begärabeslutomavgift.
Begäranskall ha kommit till länsstyrelse 30dagarefter denen senastdådag avgiften skulle ha betalats.Har krav påsenast avgiftentagitsemotförst sedandennaskulle ha betalats.räknasdock tiden från mottagnings-

dagen.

Ett ADB-baseratregistererbjuder möjligheten medmaskinellarutineratt
snabbt påföraoch enkelt avgiften. Något beslut i egentligmening fattas

påförtsinte. Den avgift skall dock ha möjlighet frågansom prövadatt
påkallarhan beslutatt kangenom ett överklagas.Rutinen överens-som

delvisstämmer medvad gäller vid påföring vägtrañkskatt.som av
Den omständigheten påkallasbeslutatt ellerett överklagasbefriar inte

frånenligt 2l § skyldighet betalaavgiften. Länsstyrelsenatt eller domstol
kandock förordna annat. 38
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får Pmpverkställighet 1986/87;tid 12inom föreskrivenregisteravgiftenBetalasintel6 §
utsökningsbalken.skeenligt

medhänsynbehovsinnehåller verkställighetParagrafen regel somomen
Åtgärden påforaavgift§utsökningsbalken.itill bestämmelsen 3 kap. attl

på vilkengrundexekutionstitelalltsål4§ skallenligt avenses som
fårutsökningsbalkenenligtverkställighet agarum.

bestämmel-denförslaget. lremitterade§Paragrafen 18 i detmotsvarar
regis-erläggaförsummelsevidbetalningsskyldigeföreslogs den attattsen

tidbetalningsanmaningmedtid skallföreskriventeravgift inom ennyen
frågabeloppdetringatill det ärmedhänsynEnligt lagrådet detangiven. är

fåri tid.då betalats Manavgift inteförfarandetonödigt lagbindaattom
ändamålsenligarutinerlagrådet utvecklasförutsätta detenligt somatt

intressen.Jagmyndigheternasbåde berördaoch debeaktar de enskildas
fårföreslår paragrafen denIagrådetsuppfattningochansluter mig till att

föreslår.lagrådetlydelsesom

överklagandøbestämnze/xerochAnsvars- m. m.
§ tillenligt 7 dömsskyldighetunderlåter sinfullgöraDenl7 § attsom

böter.

förslaget,remitterade§ i detStraffbestämmelsen. l9 avsermotsvararsom
båt registrering.underlåter förden anmälaatt ensom

Iagrådelx yttrande i§till ochanslutning l2Somjag tidigare iangett
båtbrukaförbjudetparagrafen det inteanslutningtill den skall att envara

utgår motsvarandestraffbestäm-för avgift Därmedvilken inte erlagts.
förslaget.i det remitterademelse

vidare i remittera-detansvarsbestämmelsernaLagrådet har beträffande
underlåtenhetpåföljderförpåtalat medfördubbladeförslaget dessa attatt

underlåtenhet i för sigochfullgöra blirrcgistreringsplikten:dels denna
förbudstraffsanktioneratsärskiltstraffbelagd. dels medför attden ett

långtförgår förslag ochbåten. lagrådetsmening dessabruka Enligt en
ingripandemedel.mindremedeffektiv åstadkommasordning bör kunna

förbudetpåföljden tordeLagrådet den verksamma attvaraatt mestanser
riktar sig inte baraförslagetbåten. medbruka särskilt i enlighetdettaom

Lagrådetfinner dennabrukare.själv attävenägaren utan motmot annan
lagrådetEnligttillräcklig.ocksåpåföljd kan börgodtas denatt varamen
särskilddärutövernågot motivknappast bärandeföreliggerdet att somen

Det endaskälunderlåtenheten registrera.straffbeläggaförseelse somatt
sådan blirregelanföraskunna torde tvungenattatt utan enmansynes vara

båten. Enligtbrukatharvisa hanhändelse bestridandei ägarens attav
någon Omnackdel.störrelagrådet innebärakandetta i praktikenknappast

föreligger praktisktdetnågon skulle visaerfarenheternaefter tid ettatt
framlängre skulleregistretpåfoljdsreglerna,ellerbehov skärpaatt omav

till prövning.lagrådetfråganenligtvidare funktion kan tas upp nygesen
båtoregistrerad skall 39brukandeLagrådet föreslår således endastatt av
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straffsanktionerat.Det bör samtidigtvara lagrådetenligt i Prop.motiven 1986/87:lllanges
vad båt.med brukasomavses att en

Denfrämstaanledningentill jag i det remitteradeatt förslagetvaldeett
straffbeläggersåvälsystem underlåtenhetsom registrera brukandeatt som

Oregistreradbåt därmedav en lagen effektivatt och lättillämpadvar ge en
sanktionsordning.Jagär emellertid beredd hålla lagrådetmedatt attomidet fall för närvarandevart kan tillräckligt straffbeläggaantingenvara att
underlåtenheten registrera båtatt eller brukandet Oregistreraden av enbåt. Jagdelar emellertid inte lagrådelsuppfattning påföljdssystematt ett
medstraff för olovligt brukandebör väljas. sådanEn ordning visserli-är

lagrådetpåpekar, såverksamgen, till vidasom den inte bara riktaratt sig
ägarensjälvmot ävenutan brukare. Enligtmot min meningannan är det

dock från bl.a. kontrollsynpunkt lämpligare i stället endastatt strañbe-
läggaunderlåtenhet fullgöra registreringsplikt.att Med detta alternativ
behöverdet inte råda någontvekan vid vilken tidpunkt straffansvarom
kan inträda. Detta framgårnämligen vad i 5 § sägs registreav som omringspliktensinträde.

Mitt förslaginnebärsåledes 20 § i det remitteradeatt förslagetangående
straff brukande oregistreradbåt utgår.av en

18 § Den underlåter fullgöra sinsom skyldighetatt enligt 8 § och §förstastycketdömstill böter, högst kr.ettusenÄr såvälförutvarande skyldigägaresom göraanmälanny enligtatt 8 §förstaoch andrastyckenaoch lämnar dem föreskrivna uppgifter,en av ärdockdenandre frånfri ansvar.

Straffbestämmelsen anmälan äganderättsövergångavser ochom anmälan
avregistrering.om

Andrastyckethar direkt motsvarigheti §90en andrastycket bilregister-
kungörelsenl972z399.

19 fråga§ l båt ägs bolag, föreningom ellersom av samfundellerannatstiftelseeller sådaninrättning ellerannan flera medav samägan-personerderätt kan länsstyrelse begäranen samfundet, inrättningenav ellersamtligadelägarei fñtidsbåtsregistretgodta viss bärareperson som avägaresskyldigheter och enligt denna lag. Vadansvar i lagen sägssomrörandeskyldigheteroch för båtägare gälleransvar därefterdenne.av

Bestämmelsen, 23 § i detsommotsvarar remitteradeförslaget,har införts
efter mönster vägtrañklagstiftningen.av Motsvarande återfinnsregel i
vägtrafikkungörelsen0972:603, fordonskungörelsen0972:595, bilav-
gaskungörelsenl972:596 och bilregisterkungörelsen0972:599. l förhål
landetill vägtraliklagstiftningenhar det tilläggetgjorts, ocksåvidatt sam-äganderättviss kan ansvarigförperson utses ägaresskyldighetsom enligt
lagen.

Enligt lagrådet torde bestämmelsernavisserligeni de flesta fall ledatill
ändamålsenligen ordning, det finns risk förmen reglernaen att kan

missbrukasoch leda till otillfredsställande resultat i enskilda fall, t.ex.beträffandedet straffrättsliga Man kan ocksåansvaret. enligt lagrådet
frågasig verkligenbetalningsansvaretom för registeravgiftenbör 40läggas
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1986/87:Prop. 12frågorLagrådet regleradessasärskild det hast inteatt Iperson. anseren
lagen.

båt gallerpå hestantmelsernai lagentankeMed att ägareav en ävenom
båt paragrafbli betydelsefullförförevarandeandel borden enagersom I

§§anslutningtill 7 och 8regtstreringsforfarandet. iförenkla Jagharatt
lagrådetframhållit till jagdenna omständighet,just l attmotsats anser

På lagrådetsinrådan ikvarstå. jag dock lagtextenharbestämmelsenbor
påkrav länsstyrelsenskäll godtadeninlort ett att anvisassompersonsom

Med kompletteringenskyldigheter och denbärare agarens ansvarav
några med regelnenligt mening inte särskildaolägenheterbehover min

befaras.

får ibemyndigandeSjöfartsverketRegeringen efter regeringenseller20 §
från bestämmel-fallet föreskrift undantagsärskilda eller medgedet genom

avgiftsskyldigheti dennalag.registreringspliktochsernaom

bemyndiganderegeringen efter regeringensEnligt paragrafen ellerges
från bestämmelser.Undan-sjofartsverket meddelaundantag lagensrätt att

Vidnormgivning.antingeni det särskildafallet ellerkanmedgestag genom
ändamålfritidsbåtsregistrets ochtillämpning bestämmelsenskall an-av

vändningsområden från registrcringsskyldighetskullebeaktas. Undantag
användningsområdedå båttyptill ochkunnamedges det medhänsynex.

framstår registreringsskyldighet.Avsiktenolämpligt eller onödigtmedsom
undantagsfall.skall tillämpasibestämmelsenendastattar

fårfalletregistermyndighets i särskilda överklagashosEn beslut det21 §
Sjöfartsver-kammarrätten besvär. Föreskrift överklagandeavgenom om
regeringen.bemyndigandeenligt § meddelasketsbeslutmedstöd 20av av

sådantPåkallas överklagasbeslut länsstyrelseenligt l5 §eller ettav en
från behörigtill befriar avgiftsskyldige ibeslut domstol. detta inte den att

påförts fastställts beslutet.ordning betala avgift ellerhonom genomsom
inte förordnas eller domstolen.Dettagäller länsstyrelsenannatom av

fall länsstyrelseochEnligt paragrafenöverklagas i särskildabeslut av en
stödsjöfansverket till kammarrätt. överklagabeslut medRätten att av

innehållerbemyndigandet.bemyndigandereglerasi den förordningsom
kvarstårframgår registeravgiftandrastycket skyldighet betalaAv att att

sådant§påkallats anförts beslut.beslut enligt l5 eller besvär övertrots att
avgiftsskyldighetentillsLänsstyrelseneller domstol kandock förordnaatt

skall gälla.vidare

Oitergångsbestátntzrtelser
Dennalag träder i kraft ljanuari 1988.den

båt dåRegistreringsplikt ikraftträdandeforinträder vid lagens somen
i angivnastället för den 7 §sjösatteller tidigare har varit sjösatt. lsomar

tidsfristen registrering skall ske denskall galla anmälan foratt senast
l988.aprill

båt båtregister fors 4vid ikraftträdandet inford i detEn somsom ar
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enligt lagen 1979:377 registrering båtar för yrkesmässigsjöfartom Prop. l986/87: l2lav
och skall registreradim.m. fritidsbåtsrcgistrel,som skallvara genom

sjofartsverketsförsorg dröjsmålöverförasutan till detta register.
båtEn4. har upptagitsi skeppsregistretsom enligt övergångspunkt 5

bestämmelsernatill lagenl973: l064 ändring i sjölagenl89l:35 lom s.
skall införas i fritidsbåtsregistret.Avförs båten skcppsregistretenligtur
dennaföreskrift skall den införas i fritidsbåtsregistrct. den skallom vara
registreradenligt dennalag.

Enligt 5 §andrastycket i den lageninträder registreringspliktdå båtnya enförsta gångensjösätts. Punkt 2 i övergångsbestämmelserna påsiktetar
sådanabåtar redan ellerär varit sjösattasom vid ikraftträdandet. Till
denna hör alla båtarde tidigaregrupp varit sjösatta förvarassom mensom

landvid ikraftträdandet.
Lagrådet har beträffandepunkt påpekat2 bestämmelsenleder tillatt att

båtaraven har tagits bruk kommersom omfattasur registreringsplik-att av
Detta kan iten. del fall föranleda krångelonödigten och berättigadirrita-

tion hos båtägare.enskilda Medhänsyntill registretssyfteenligt 2 § synesocksådet enligt lagrådet fel registrera båtarandra sådanaattvara än somfaktiskt används.Lagrådetförordardärför denändringen registrerings-att
plikten beträffande båt inte är tidigareen varit sjösattsom inträdermen
först veckaefter sjösättningen.en

Enligt min mening det,är för syftet med registretatt uppnås,skall
väsentligt det båtbeståndetnuvarandeatt så möjligt efter lagenssnart som
ikraftträdande blir registrerat i fritidsbåtsregistret. Vid den tidpunkt då
lagenträder i kraft de flestaär båtarupplagdapå land för vinterförvaring.
Även registreringsplikteni principom bör inträdadå lagenträder i kraft för
båtar då redan sjösattaärsom eller varit sjösatta det enligtär minsom
uppfattning tillräckligt det befintliga båtbeståndetom hinner registreras
före sjösättningenvåren 1988.De föreslagnaövergångsbestämmelserna

därför tidsfrist till denger l aprilen l988 för registrering båtar.dessaavDennaövergångstidbör ocksåunderlättaregistermyndigheternasarbete.
Reglernakommer visserligen innebära registreringsskyldighetatt in-att
träder ocksåför begränsat båtarett antal där det rådakan oklarhet deomkommer Ägarnaanvändasigen.att till båtardessa kan självfallet uppleva
registreringsskyldigheten onödig. förhållandevisDe måttligasom olägen-
heternaför båtägarevissa dockuppvägs enligt min mening fördelarnaav
med regel underlättaren registreringensom det båtbestånvnuvarandeav
det, Till skillnad från lagrådet såledesjag Övergångsbestämmel-anser att

i punkt 2 bör utformasisen enlighetmeddet remitteradeförslaget.
Genom den lagen införs registreringssystemnya ett innebarsom attbåtarendast är registreringspliktigasom enligt lagen registreringom avbåtar för yrkesmässigsjöfart skall registreras båtregisteri detm.m. somförs sjöfartsregistretvid Stockholmsav tingsrätt. Möjligheten frivilligtatt

registrerabåtar i båtregistretupphör. Punkt i övergångsbestammelserna3
sådanabåtar skallavser registrerasenligtsom den lagen ochnya somredan registreradeär i sjöfartsregistret båtåigarna.begäran Förav attunderlätta övergångentill den registreringsordningcnföreskrivsnya att
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Ägarna 1986/87:fritidsbåtsregistret. Prop. 121Sjöfartsverketskall ombesörja tillöverföringcn
båtarna båtarnaaktuella således anmäla till detde behöver inteav nya

registret.
övergångsbestämmelscrna fritidsbåtarPunkt i inteck-4 de ärsomavser

båtarnade skall enligt nämndaenligt äldre bestämmelser.Dessa över-
gångsbestämmelsertill ändringen registreradeii sjolagcn skeppsrevara

sågistret länge besväras intcekning.de av

Förslaget5.2 till ändring i sjölagen 0891:35 Is.
Ändringeni föranledd särskilt2 § sjölagen redaktionelltslagär att ettavav
fritidsbåtsregister påpekainförs. Jagvill det nuvarandebemyndigandetatt
i 8§ andra stycket för föreskrifterregeringen meddela fartygsatt om
identifiering båtarocksåoch märkning gälla registreratsikommeratt som

fritidsbåtsregistret.det nya

5.3 Förslaget till ändring i registreringlagen 1979:377 om
båtar för yrkesmässig sjöfartav m. m.

Ändringen innebär 5 §upphävs lydelsenändras 7-9 §§Iatt samtatt av
fjärde övergångsbestämmelsernastycket till lagen.samt av

Ändringen §ärl redaktionellkaraktär.av av
Enligt § i4 dess yrkesmässigt båtarnuvarandelydelse skall använda

frågalängd överstiger båtarstörsta registreras.16vars meter om som
användstill fiske fångsteller sådanaregistreringspliktgäller endastannan

Ändringenbåtar användsi båtarsaltsjön. innebärdels störstasom att vars
längdöverstiger5 i fortsättningen registreras ocksåskall och delsmeter att
båtar fiske fångstanvändstill insjövatteneller i skall registre-som annan
ras.

Enligt 5 §har undervissaförutsättningarfrivillig registreringkunnatske
båtregistret.i Somanförts fritidsbåtsregisteri anslutningtill § lagen6 om

skall frivillig registrering fritidsbåtsregistreti framtiden endastiske under
förutsättningar hittills.samma .som

På förslag lagrådet ändringarhar vissaredaktionella gjorts i 7 8 §av
Ändringarnaandra stycket och 9 föranleddafrämst 5 §ar attav upp-

hävs
Ändringen i 8§ tredje föranleddstycket 1980/8138ar prop.av om

ändring i brottsbalken, bötesstraffen. propositionenl 16 uttalass.m. m.
maximum för penningböterinom specialstraffrättenregelmässigtatt bör

justeras till omfatta fråganhögst 1000kronors böter böratt samt att
beaktasi sambandmed i de aktuella författningarnaändringargörsatt av
andra skäl.

Fjärde stycket i overgångsbestzimmclsernahar sin motsvarighet i punkt
övergångsbestämmelserna4 fritidsbåtsregister.till Bestämmel-lagenom

således båtarde intecknadeenligt äldre bestämmelser.sen avser som ar
Med hänsyntill frivillig registreringinte skall kunnalängre ske i regist-att

för yrkesmässigt overgångsbestämmelsenbåtaranvändaret har ändrats.
Om tidigare intecknadhål skeppsrcgistrctskall;ivfors enligt den 41en ur nya



210 Fritidsbåten och Samhället SOU 1996:170

lydelsen frivillig registreringinte kunna ske i förregistret yrkesmässigt Prop. 121
båtar.använda

Ändringarnai förevarandelaginnebar vissnämnts utvidgningsom en av
registreringsplikten. båtEn pågrund ändringarnaskall registrerassom av
och användsyrkesmässigtvid ikraftträdandelagens den januarisom l 1988
skall till följd regelni §första6 stycket laganmälasfor registre-av samma
ring den februaril båt1988.Ensenast blir registrcringspliktig dvs.som -
användsyrkesmässigt efter ikraftträdandetskall enligt §första6 stycket-

foranmälas registreringinom månadfrån båtendet blev registrerings-en
pliktig.

l anslutningtill 8 §lagen fritidsbåtsregisterharjag anförtom att paragra-
fen förslag lagrådetharutformatsmedförebild i 51§ bilregisterkun-av
görelsen1972:599. Enligt min meningfinns det inte anledningatt, som
lagrådet ifrågasatt. göra motsvarandeändring i 6 § andra stycket lagen
1979:377 registrering båtarför yrkesmässigsjöfart,om av

5.4 Förslaget till ändring i lagen 1986:371 flyttningom av
fartyg i allmän hamn

Vid tillämpning lagen flyttning fartyg i allmänhamnav skall denom av som
antecknadiär skeppsregistret båtregisternuvarande ägareresp. ansessomÄndringenfartyget. innebär bestämmelsenav §6 kompletterasatt med
hänvisning till fritidsbåtsregistret.ävenen Vid tillämpning lagenav om

flyttning fartyg i allmän såledeshamnskallav denäven antecknadär isom
fritidsbåtsregistret ägare.ansessom

6 Hemställan

Med hänvisningtill vad jag har anfört hemställerjag regeringennu att
föreslårriksdagen förslagentillatt anta

lag fritidsbåtsregister.om
lag ändringi sjölagen1891:35om l,s.
lag ändringi lagen1979:377 registrering båtarom för yrkes-om av

mässigsjöfart m. m.,
lag ändringi lagen1986:371 flyttning fartygom i allmän hamn.om av

7 Beslut

Regeringenanslutersig till föredragandensövervägandenoch beslutaratt
propositionföreslåriksdagengenom de förslag föredragandenatt anta som

har lagt fram.

44
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Bilan" I 1986/87:Prop. l2l
Trq/i/Jdkerhe/x-

Iag/brxløigrer/ters
Förslag till

båtarLag registreringom av

föreskrivsföljandeHärigenom

båtarregistrering båtregisterDennalaggaller i det§ i 2 §l av somavses
sjölagenI89l:35 I.s.

båtardock inte tillLagengäller hälften eller utländskaägssom mer av
fysiska bosatta utomlandsär eller utländskajuridiskapersonersom av

tillhör ocheller avseddauteslutandeförär statsändastatenpersoner som
mål for affarsdrift.och inte

Båtregistret för statistikändamålskall användas2 § för identifieringoch
båtar.och kontroll Registretskall föras automatiskdatabehand-av genom

ling myndighet regeringenbestämmer.av som
i båt3 § Bestämmelsernadennalag frågaägare gäller iom en enav om

båt innehas grund kreditköp förbehåll återtagande-meden som av om
innehavaren.rätt

båtregistret båt§ 1 skall införasvarje sjösatt4
skrov har längd minst femstörsta och drivs medmetervars en av

segeleller ellermotor.
effektdrivs med överstiger 13kilowatt.motorsom en vars

båt båten5 § En skall skriftligen anmäla förägare registreringinomaven
från registreringspliktig.vecka det denblevatten

båten6 § l registreringensambandmed skall tilldelas regisurbeteck-en
ning.

båt§7 En avregistrerasefter skriftlig anmälan ägarenav
båtenforolyckats. huggits förstörts.ellerom upp
båten grund ändradeäganderättsförhållandeninte längrearom av

registreringspliktig,
båtenförsvunnit eller övergivits till sjössoch sedaninte hörtsom av

under månader.tre
båten4. grund ombyggnadinte längre registreringspliktigärom av

enligt dennalag,
båtenfrånhants tvåbrott inteanträffatsagaren och inomom genom

därefter,
båten6. fall i årI-San sägs sedanminst inte ärannatom ettsomI

registreringspliktig.
Får registreringsmyndighctenkännedom omständighet iom avsessom

fårförsta stycket -5 myndighetensjälvmant båten.I avregistrera

båt utgår8 registcrhållningsavgift.For registrerad utgår§ Avgiftenen en
kalenderår.for helt

registcrhållningsavgiftenSkyldig9 § betala den iantccknadäratt somar
båtregistret båten ingångentill månadvid den vilkenunderagaresom av
avgiften pitlttras. båtskall Har flera solidariskt betalnings-ägare deären

45ansvariga.
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Registerhållningsavgiftenpåfors10 § registreringsmyndighetcn Prop. 1986/87:l2lav ge-
automatiskdatabehandling särskilt beslutmeddelas.attutannom

någon registerhållningsavgift påfönsll § Anser oriktigt har honomatt
får efter då påinom 30dagarhan dendag kravet avgiften påkallamottogs

fastställelsebeslut avgiften hosregistreringsmyndigheten.om av
Påkallas sådantbeslut befriar intedetta den betalningsskyldigefrånett

föreskriveninom tid betalaavgiften.att
fårRegistreringsmyndigheten besluta fastställelse registerhåll-om av

någotningsavgiften påkallats,besluthar föreliggerdet särskil-utanatt om
skäl.da

registerhållningsavgiften§ Betalasinte12 inom föreskriventid skall den
åläggasbetalningsskyldige inom viss tid betala avgiften. Följs inteatt

åläggandetskallavgiftenindrivas. fårRegeringen föreskriva avgiftshöj-om
ningi samband indrivningen.med

registerhållningsavgiftenFör13 § gäller vad i uppbördslagensägssom
0953:272 indrivning. avkortning avskrivningoch skatt.om av

Regeringeneller14 § den myndighet regeringenbestämmermeddesom
ytterligare föreskrifterlar i de avseende i dennalag före-ochsom anges

skrifter frånundantag lagen.Detsammagäller föreskrifter uppgifterom om
behövs för tillämpningen lagen och skyldighet anmälasom av attom

sådanaändring uppgifter.av
Regeringenfastställerregisterhållningsavgiftenoch meddelarföreskrif-

besvär beslutenligtöver dennalag.ter om
Regeringenellerdenmyndighet fårregeringenbestämmer i enskildasom

frånfall medgeundantag lagen.

underlåterDen15 § fullgöra sin skyldighet enligt 5 § tilldömsattsom
böter. högst kronor.ettusen

Den lov brukar båt båtenoch därigenom blirutansom en annans
registreringspliktigdömsi ställeenligt förstaägarens stycket.

Dennalagträder kraft den 1986.l mars
Genomlagenupphävslagentl979z377 båtarregistrering förom av

yrkesmässigsjöfart m. m.
Utan hinder ikraftträdandet båtskall inte registreringsärav en som

pliktig enligt lagen 1979:377 registrering båtar för yrkesmässigom av
sjöfart registrerasenligt denna lag anmälandärom efterm.m.. görsom
utgången månadaugusti l985.av

fråga sådanal båtar skall bestämmelsernai såvittdennalag.om utom
5 8-13 från§§och I5 tillämpas dennatidpunkt..avser

Båtar4. vid ikraftträdandet införda båtregisteri detär förssom som av
sjöfartsregistrctoch registreringspliktigaär enligt skall4som genom
registreringsmyndighetensförsorg föras båtregisteri det isägssom
dennalag.

båtAvförs har upptagits i skeppsrcgistretenligt punkt 5 over-som
gålngsbeståimmclsernutill lagenl973: lO64 ändringi sjölagenl89l F.om :

skall föras håtrcgistretden in i den registreringspliktigenligtärs. om
dennalag.

Regeringen. meddelarde Övergångsbestämmelserytterligare hc-som
hovs
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