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Remiss 
Förslag till ändring av Transportstyrelsens föreskrifter 
(TSFS 2016:5) om fritidsbåtar och vattenskotrar 
 

Välkommen att ta del av Transportstyrelsens förslag. 

Förslagets innehåll i korthet 
Föreskriften förtydligas genom att nu uttryckligen ange att försäkran om 
överensstämmelse i förekommande fall ska innehålla en uppgift om att 
produkten överensstämmer med den typ som beskrivs i EU-typintyget. I 
förslaget kommer detta till uttryck genom att en ny punkt 6 har infogats i 
den aktuella bestämmelsen. Den tidigare punkt 6 har dessutom delats upp i 
två punkter för att öka läsbarheten och utgör därmed punkt 7 och 8 i 
förslaget. Punkt 5 har ändrats redaktionellt. Ändringar av övriga punkter 
utgörs endast av omnumreringar.  
 
Föreskriftsförslaget planeras träda i kraft i juni 2019. 
 
Förslaget i sin helhet samt konsekvensutredning finns publicerat 
tillsammans med detta missiv på Transportstyrelsens webbplats: 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/ 

Synpunkter 
Ni ges härmed tillfälle att lämna synpunkter på förslaget och 
konsekvensutredningen. Synpunkterna ska vara Transportstyrelsen tillhanda 
senast den 26 april 2019. Vänligen ange vårt diarienummer TSF 2019-43 i 
svaret. 

Synpunkterna ska vara skriftliga och skickas till:  
sjofart@transportstyrelsen.se  
 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Regler/Remisser/
mailto:sjofart@transportstyrelsen.se
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eller till: 
Transportstyrelsen 
Sjö- och luftfart 
601 73 Norrköping 

Transportstyrelsen kommer att sammanställa och kommentera de 
remissynpunkter som kommer in, och därefter publicera sammanställningen 
och kommentarerna på hemsidan. Remissynpunkter som innehåller 
sekretessbelagda uppgifter eller personuppgifter kommer dock inte att 
publiceras.  

Kontaktpersoner 
Om ni har frågor med anledning av remissen är ni välkomna att kontakta: 

Christer Bergström 
010-495 32 44 

Med vänlig hälsning 
 
 
 
Pernilla Wallin 
Enhetschef fartyg och sjövärdighet 

 

Sändlista 
 

Sweboat  

Näringslivets regelnämnd  

Swedac  

Sjöfartsverket  

Kustbevakningen  

Trafikverket  

Tullverket  

Kommerskollegium  

Regelrådet  
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