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Yttrande över förslag till ändring av Transportstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:56) om
sjötrafikinformationstjänst (VTS) och
sjötrafikrapporteringssystem (SRS)
Regelrådets ställningstagande
Regelrådets yttrande avser endast de föreslagna föreskrifterna. Allmänna råd omfattas inte av
Regelrådets granskning.
Regelrådet tillstyrker förslaget.
Konsekvensutredningen är godtagbar.

Innehållet i förslaget
Remissen innehåller förslag till ändringar i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS
2009:56) om sjötrafikinformationstjänst (VTS) och sjötrafikrapporteringssystem (SRS). Förslaget
innebär att IMO resolutionen MSC.314(88) New ship reporting system ”in the sound between Denmark
and Sweden” (SOUNDREP) införlivas i svensk rätt och att ett obligatoriskt sjötrafikrapporteringssystem
för fartyg som framförs i Öresund därmed införs. Förslaget syftar till att öka övervakningen av
fartygspassager i Öresund och att på så sätt förbättra trafikinformation och sjösäkerhetsmässiga
uppgifter för passerande fartyg. Avsikten är att därigenom minska risken för grundstötningar och
kollisioner.

Skälen för Regelrådets ställningstagande
Administrativa kostnader
Såvitt Regelrådet kan bedöma är de administrativa kostnaderna som kan uppkomma för företag till följd
av förslaget i allt väsentligt en följd av internationella överenskommelser som Sverige förbundit sig att
följa. Regelrådet tillstyrker förslaget.
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Konsekvensutredningen
Den upprättade konsekvensutredningen uppfyller de krav som följer av 6 och 7 §§ förordningen
(2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning. Konsekvensutredningen är därför godtagbar.
Regelrådet behandlade ärendet vid sammanträde den 1 juni 2011.
I beslutet deltog Stig von Bahr, ordförande, samt Lennart Palm, Claes Norberg och Carl Gustav
Fernlund. Ärendet föredrogs av kommittésekreteraren Fredrik Jonsson.

Stig von Bahr
Ordförande

Fredrik Jonsson
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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