Stockholm 2015-07-03

Svar och kommentarer på Remiss N20015/2432/MRT gällande en ny lag om
fritidsbåtar.

Generella kommentarer
Sweboat har deltagit aktivt i arbetet med att utveckla och förnya Fritidsbåtsdirektivet,
genom alla de år som detta pågått. Själva direktivet är vi därmed bekanta med och
nu när vi tittar på förslaget hur direktivet ska lyftas in i svensk lagstiftning, känner vi
oss bekanta med definitioner, målsättningar med mera, även här.

Sweboat har därmed inga invändningar mot något specifikt i den nya lagtexten.

Sweboat har två generella kommentarer, hur vi anser att Näringsdepartementet och
Transportstyrelsen bör agera för att främja efterlevnaden av det nya direktivet och
den nya lagtexten:

5.7.1 Bestämmelser om marknadskontroll och Marknadskontrollmyndighet
Vi har mycket lågt förtroende för den marknadskontroll som hittills genomförts i
Sverige av Transportstyrelsen. Resurserna för att genomföra en trovärdig
marknadskontroll är i stort sett obefintliga och man har koncentrerat sig på ”lågt
hängande frukter” genom att inspektera etablera svenska varumärken på småsaker i
samband med båtmässor, istället för att till exempel ta tag i importen av icke CEmärkta produkter. Samarbetet med Tullen upplever vi som mycket svagt.
Tolkningen av lag/direktiv hos Transportstyrelsen är relativt ofta ganska vag och de
hänvisar ofta till att det inte finns någon praxis eller några domar. De vill inte vara
rådgivande gentemot tillverkare av båtar och har inte konkreta svar.
En kraftig ökning av Transportstyrelsens resurser för detta är inte bara nödvändigt
enligt det nya direktivet, utan också för ett ökat förtroende för myndigheten i fråga.

7.1 Konsekvensbeskrivning
Man bedömer helt riktigt i Promemorian att det finns konsekvenser för
fritidsbåtsnäringen, i samband med införandet av det nya direktivet. Näringen består
av ett stort antal fåmansföretag med små resurser för att skaffa de standarder som
erfordras. Detta kan på sikt bli en hämsko för branschens utveckling, speciellt som
standarderna börjar revideras allt oftare.

Vad gör Näringsdepartementet åt denna konsekvensbeskrivning, förutom att
konstatera ovanstående?
Enligt förordning ska standarder tillhandahållas billigt och vi anser också att man bör
bekosta en översättning till svenska, åtminstone för de mest frekventa standarderna.
Om inte kostnadslättnader och översättningar genomförs, kommer det hota den
svenska båtbranschen och därmed den svenska konkurrenskraften gentemot andra
EU-nationer.
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