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Yttrande över förslag om ändring i Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn
inom sjöfartsområdet
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Allmänt
De föreslagna ändringarna avser bestämmelserna om besiktningsintervall, samordning av tillsynsaktiviteter samt bottenbesiktning av passagerarfartyg. Syftet med förslaget är dels att göra tillsynsverksamheten mera effektiv och flexibel, dels att anpassa nivån till den som gäller övrig internationell sjöfart.
Förslaget ingår i de nya riktlinjer för besiktning av svenska fartyg i internationell trafik som myndigheten
tagit fram på uppdrag av regeringen och som även omfattar en ökad delegering av tillsynsuppgifter till
erkända organisationer för flaggstatstillsyn. Förutom fartyg i internationell trafik berörs viss passagerartrafik i nationell fart.
I den upprättade konsekvensutredningen uppges att förslaget att öka intervallet för besiktningar kan
innebära minskade avgifter för rederierna. Beloppet uppskattas till 25 000 kr per fartyg och tillsynscykel
om fem år. Den främsta vinsten för rederierna antas dock vara den ökade flexibiliteten för tidpunkten för
besiktningen. För passagerarfartyg, som fortsatt har krav på en årlig operativ storövning, anges dock att
samordningsvinsterna inledningsvis kan utebli då det i dessa fall krävs en mer omfattande implementeringsfas.
Såvitt Regelrådet kan bedöma får de föreslagna ändringarna positiva effekter för berörda företag utan
att åsamka dem onödiga administrativa kostnader. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Synpunkter på konsekvensutredningen
Konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om
konsekvensutredning vid regelgivning och är därmed godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträdet den 13 april 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm och Claes Norberg. Ärendet föredrogs
av kommittésekreteraren Eva Gustafsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Eva Gustafsson
Föredragande

Regelrådet är en statlig kommitté. Regelrådet är rådgivande till regelgivaren och granskar utformningen
av förslag till nya och ändrade regler som kan få ekonomiska effekter för företagen. Regelrådet tar
ställning till om reglerna utformas så att de uppnår sitt syfte på ett enkelt sätt och till lägsta
administrativa kostnad för företagen men ska inte ta ställning till förslagens politiska syfte. Regelrådet
bedömer också konsekvensutredningarnas kvalitet.
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