Näringsdepartementet

Yttrande
2015-07-08

Dnr: N2013/5746/MRT

Promemoria: Regelförenkling för sjöfarten.

Inledning/presentation:
Sweboat är branschorganisationen för den svenska fritidsbåtsbranschen och består
av fem branschföreningar: Servicevarven, Marinhandlarna, Båttillverkarna,
Tillbehörsgruppen och Marinmototorgruppen. Tillsammans har företagen i den
svenska båtbranschen ca 5000 anställda och totalt omsatte båtbranschen, inklusive
kringtjänster, ca 15 miljarder kronor 2014.
Den svenska båtbranschen är också en viktig exportkälla och ett stort antal båtar
importeras. Båtbranschens företag levererar varor, service och tjänster till båtlivet,
som är en av de största utövarna av rörligt friluftsliv i Sverige. Det finns ca 900 000
fritidsbåtar (Källa: Fakta om båtlivet 2015) och de brukas av människor i alla åldrar
och i alla samhällsklasser.

Inledande kommentarer till Promemorian
Båtbranschen ser mycket positivt på Promemorians förslag till regelförenklingar. Idag
är det mycket omständligt och extremt kostsamt att äga en större fritidsbåt och vi har
sett flera affärer gå i stöpet i samband med ett planerat köp av en fritidsbåt från ett
annat land – oavsett begagnad eller fabriksny - oavsett om det varit inom EU eller
inte.
En segelbåt strax över 12x4 meter importerad från till exempel Frankrike har
varit mycket populärt genom åren, men i takt med krångligare administration, främst
vad gäller kedjan av ägande och den stegrande administrativa kostnaden, har gjort
att handeln minskat – även för våra medlemsföretag som är generalagenter för
Europeiska varumärken.

Med detta sagt så ser vi fram emot dessa förenklingar och om de går igenom kan vi
hoppas på en ökad efterfrågan igen, vilket vår bransch är i stort behov av efter
finans- och eurokriser.

Kommentarer per kapitel eller sida:
Sidan 5

Att indelningen i skepp och båtar ändras i Fartygsregistret är positivt för
båtbranschen.

Sidan 15

Att fritidsbåtar mellan 15 och 24 meters längd ska registreras i
Fartygsregistrets båtdel ser vi som positivt och rimligt.

Sidan 21

Vi blir inte riktigt på det klara med när en fritidsbåt kommer anses vara
ett skepp i promemorians förslag? 12x4 meter fasas ut som gräns för
skepp samt gräns för Skepparexamen, men anses en båt överstigande
15 meter, vara en båt, eller skepp, eller endast över 24 meter? Eller bara
när ska det ställas krav på skepparexamen?

Sidan 39

Att ett fritidsfartyg överstigande 24 meter ska ha ett fartcertifikat är
rimligt.

Sidan 46

Att förenkla registreringen av mindre skepp samt underlätta för
administrationen för tillverkare och säljare av fritidsbåtar ser vi som
mycket positivt.

Sidan 49

Panter och pantsättning av fritidsbåtar är, vad vi vet, inte aktuellt över
huvud taget. Snarare gäller andra former av säkerheter vid köp av
fritidsbåtar.

Sidan 50

Att förenkla överföringen av utländska fritidsbåtar till det svenska
fartygsregistret, ser vi som mycket positivt. Detta förenklar vid både köp
av nya och begagnade båtar från utlandet, då det tidigare har varit
mycket komplicerat, framför allt gällande ägarhistorik/fångeskedjan.

Sidan 59

Skeppslega/Bareboatcharter kan i enstaka fal vara aktuellt för
båtbranschen, då t ex en utländsk segelbåt hyrs in utan besättning för att
seglas/ ha ny hemmahamn i Sverige.

Sidan 74

Kostnaden för att registrera, avregistrera eller uppdatera sin båt i
Fartygsregistret är helt orimligt hög! Den är direkt hämmande för
affärerna och måste sänkas kraftigt och ställas i paritet med vad man får
för pengarna. Eftersom t ex pantsättning/säkerheter inte är relevant för
fritidsbåtar i båtdelen, så behöver inte Transportstyrelsen ta ut dessa
sanslöst höga priser med det argumentet.

Sidan 75

Uppvisandet av en sammanhängande så kallad fångeskedja är mycket
svår för fritidsbåtar, då de oftast inte har funnits i något register för
ägarkontroll. Detta krav måste således fasas ut helt och hållet.

Sidan 78

Att definitionen av skepp ändras till minst 24 meter och därutöver är
rimligt, speciellt med tanke på att Fritidsbåtsdirektivet täcker alla
säkerhets- och miljöaspekter upp till 24 meter. Att fartyg mellan 15 och
24 meter anses vara båt men med beläggs med krav att registreras i
Fartygsregistrets båtdel är också rimlig och att man därmed fasar ut
12x4 meter. Vid vilken längdgräns kommer skepparexamen att krävas?

Sidan 80

Att övergången från 12x4 till 15 meter kommer innebära ett bortfall av
båtar som tidigare som omfattats av kraven för Skepparexamen, är sant,
men volymen är mycket liten och så pass stora båtar ägs i princip alltid
av omdömesgilla personer som antingen redan har behörighet eller
mycket lång erfarenhet. Säkerhetsrisken är alltså minimal.

Sidan 101 Att föreslagna regelförenklingar träder i kraft så snart som möjlighet, ser
vi som ytterst angeläget. De tidigare reglerna har påverkat båtbranschen
negativt länge nog.

Sidan 129 Ska ett fritidsfartyg som förs in i Fartygsregistrets båtdel ha en
igenkänningssignal?
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