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Konsekvensutredning av förslag till nytryck av 
Transportstyrelsens föreskrifter och 
allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning 

Transportstyrelsens förslag: 

Generaldirektören beslutar införa en ny föreskrift i Transportstyrelsens 

författningssamling genom nytryck. 

– Reglerna för lotsning förenklas och moderniseras. Ren information tas

bort ur föreskrifterna.

– En mer nyanserad, riskbaserad prövning av ansökningar om lotsdispens

införs för att resurser i form av personal och ekonomi både hos rederier och

myndigheter ska användas där de gör mest nytta.

A. Allmänt

Arbetet avgränsas till att inte omfatta föreskrifternas kapitel om 

öppensjölotsar på Sveriges sjöterritorium som är certifierade av andra stater 

än Sverige eftersom de kräver en mer omfattande utredning som inte ryms 

inom ramen för detta arbete. Kapitlet om fartyg under lotsning eller biträde 

av lots ändras, efter samråd med Sjöfartsverket, inte heller i samband med 

detta nytryck av föreskriften. 

1. Vad är problemet eller anledningen till regleringen?

a. Sjöfartsbranschen har uttryckt till Transportstyrelsen att lotsningsreglerna

till viss del har blivit omoderna, eftersom de inte har följt sjöfartens

utveckling på fyrtio år: fartyg har blivit säkrare, trafikbilden har

förändrats till att omfatta fler och större fartyg, nya laster har tillkommit

t.ex. LNG, Liquefied Natural Gas, besättningar tenderar att ha mindre

lokalkännedom än tidigare och farleder har förbättrats genom muddring,

förbättrad utmärkning och noggrannare sjömätning. Näringslivet

uppfattar inte Transportstyrelsen som lyhörd för deras behov och tydlig

med sina förväntningar på verksamhetsutövare.

b. Fartygen har förändrats och har i dag säkrare konstruktion (till exempel

dubbel botten och dubbelskrov) och bättre navigationsutrustning (till

exempel ECDIS, Electronic Chart Display and Information System, och

AIS, Automatic Identification System) än vad de hade när gällande regler

infördes för fyrtio år sedan.

c. Flera av föreskrifternas definitioner och regler är inte tillräckligt tydliga.

d. Det finns ingen egentlig anledning till att Transportstyrelsen har olika

typer av lotsdispenser. Generell lotsdispens är en otydlig form av

lotsdispens som kan gälla i ett större område än vad den nyttjas i och

utanför lotsleder. Vissa områden och farleder som inte är lotsleder har en
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sämre kvalitet på sjömätningen och sämre kvalitet eller saknar helt 

utmärkning med sjösäkerhetsanordningar och kan vara olämpliga att 

framföra fartyg i. Generella lotsdispenser skapades som en slags 

kompensation för befälhavare när lotsplikten infördes 1983 men tanken 

var aldrig att de skulle fungera som en permanent möjlighet att trafikera 

stora områden utan assistans av lots. 

e. Lots krävs i situationer där behovet inte är som störst samtidigt som lots 

inte krävs där det kan vara befogat ur ett sjösäkerhetsperspektiv.  Detta 

leder till att samhällets resurser inte nyttjas på ett optimalt sätt. Såväl 

företrädare för sjöfartsbranschen som för myndigheter, inklusive 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, menar att dagens regler tar hänsyn 

till för få faktorer vid riskvärdering i samband med lotsplikt och 

lotsdispensansökningar för att prövningen ska vara rättvisande.  

f. Om en befälhavare som inte är skyldig att anlita lots bedömer att lots 

behövs för att framföra fartyget med hänsyn till sjösäkerheten eller 

skyddet av miljön finns ett allmänt råd om att han eller hon bör anlita 

lots. Detta kan försätta befälhavaren i en besvärlig situation då det kan 

vara svårt för honom eller henne att anlita lots om rederiet utövar 

påtryckningar om att han eller hon av kostnadsskäl ska gå utan lots.  

g. Dagens regler om lotsning gör att befälhavare på fartyg med en längd 

mellan 70 meter och dagens lotspliktsgränser är helt lotsbefriade på 

grund av fartygets längd. Indikationer till Transportstyrelsen tyder på att 

dessa fartyg är överrepresenterade vid tillbud i lotslederna, något som 

även går att verifiera genom olycksstatistik.  

h. Användning av bogserbåtar är en riskfylld verksamhet, både för fartygets 

besättning och för bogserbåtens besättning. Gällande föreskrifter om 

lotsning säkerställer inte att en befälhavare har nödvändig erfarenhet av 

assistans av bogserfartyg innan han eller hon tillåts utföra prövning för 

lotsdispens med särskilt medgivande för assistans av bogserfartyg. Detta 

har en negativ påverkan på sjösäkerheten. 

i. Vid förnyelse av lotsdispens förnyas automatiskt även befälhavarens 

möjlighet att nyttja bogserbåt utan assistans av lots även om han eller hon 

inte har aktuell erfarenhet av bogserbåtshantering, det vill säga har nyttjat 

bogserbåt under lotsdispensens senaste giltighetstid. Detta är negativt för 

sjösäkerheten. 

j. Utländska militära fartyg är lotspliktiga vilket gör det svårt för dem att 

delta i multinationella operationer på svenskt inre vatten. Det försvårar 

ett utökat internationellt samarbete då utländska örlogsfartyg i praktiken 

hindras från att bedriva operationer tillsammans med Försvarsmakten, 

även på svenskt inre vatten. Detta medför att samverkande enheter inte 

kan uppträda i Sverige på lika villkor. 

k. För vissa laster t.ex. liquefied natural gas (LNG) och rapsmetylester 

(RME) är det inte möjligt att söka lotsdispens. Efterfrågan av dessa 

produkter och behovet av transport och bunkring förväntas öka. Att inte 

ge möjlighet till dispens för dessa ämnen kan komma att påverka 

framförallt bunkring av LNG.  
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2. Vad ska uppnås? 

a. Reglerna uppdateras och moderniseras genom att de tar hänsyn till hur 

sjöfarten utvecklas: fartyg blir säkrare, trafikbilden omfattar fler och 

större fartyg, nya laster tillkommer, besättningar har mindre 

lokalkännedom än tidigare samtidigt som farleder förbättras. 

Uppdragsgivare och näringsliv uppfattar Transportstyrelsen som lyhörd 

för deras behov och tydlig med sina förväntningar på 

verksamhetsutövare.  

b. Reglerna för lotsdispens tar hänsyn till om fartyg har säkrare 

konstruktion och bättre navigationsutrustning.  

c. Nya definitioner och regler skapas vid behov och de definitioner och 

regler som inte är tillräckligt tydliga i föreskrifterna förtydligas. 

d. Endast en typ av ordinarie lotsdispens finns kvar samt tillfälliga 

lotsdispenser som oftast gäller för en kortare bestämd tid och ett 

begränsat område. Lotsdispenser nyttjas i högre utsträckning i lotsleder 

eller mer specifika och avgränsade områden där de gäller.  

e. Befälhavare nyttjar i större utsträckning tillgången på lots när det finns 

verklig grund för det, vilket inte belastar samhällets resurser mer än 

nödvändigt. Även befälhavares kompetens att framföra fartyg och 

bogsera pråmar utan assistans av lots nyttjas i högre grad. Regelförslaget 

bidrar till en utveckling av ett långsiktigt hållbart transportsystem. 

f. Sjösäkerheten och skyddet av miljön stärks genom att Transportstyrelsen 

inför ett krav på att anlita lots för befälhavare som inte är skyldiga att 

anlita lots men som bedömer att det är nödvändigt för att framföra 

fartyget på ett säkert sätt. 

g. Sjösäkerheten förbättras genom att vissa krav ställs på befälhavares 

erfarenhet av lotsleden samt fartygs bemanning på fartyg med en längd 

mellan 70 meter och dagens lotspliktsgränser för att befälhavaren inte ska 

vara skyldig att anlita lots. 

h. Sjösäkerheten vid användning av bogserbåtar ska förbättras. Befälhavare 

ska ha nödvändig erfarenhet av assistans av bogserfartyg innan han eller 

hon utför prövning för lotsdispens med särskilt medgivande för assistans 

av bogserfartyg. 

i. Vid förnyelse av lotsdispens ska befälhavarens möjlighet att nyttja 

bogserbåt utan assistans av lots endast förnyas om han eller hon har 

aktuell erfarenhet av bogserbåtshantering, det vill säga har nyttjat 

bogserbåt under lotsdispensens senaste giltighetstid. Om befälhavaren 

inte har använt möjligheten att nyttja bogserbåt under lotsdispensens 

giltighetstid ska detta medgivande inte förnyas vid en ansökan om 

förnyelse av lotsdispens. 

j. Svenska och utländska militära fartyg kan samverka och uppträda i 

Sverige på lika villkor. Detta underlättar ett utökat internationellt 

försvarssamarbete.  
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k. Öka tillgängligheten vid transporter och bunkring av vissa laster t.ex. 

LNG och RME genom att det sker med befälhavare som innehar 

lotsdispens. 

3. Vilka är lösningsalternativen? 

3.1 Effekter om ingenting görs? 

a. Reglerna för lotsning är omoderna och tar inte hänsyn till hur sjöfarten 

har utvecklats de senaste fyrtio åren. Uppdragsgivare och näringsliv 

upplever att Transportstyrelsen trots deras önskemål och påtryckningar 

inte hörsammar deras behov eller är tydlig med sina förväntningar på 

verksamhetsutövare som anlitar lots eller ansöker om lotsdispens.  

b. Vårt regelverk stöttar inte nya tekniska lösningar för utveckling av ett 

långsiktigt hållbart transportsystem. Till exempel tar reglerna för 

lotsdispens inte hänsyn till om fartyg har säkrare konstruktion (dubbel 

botten, dubbelskrov eller bättre navigationsutrustning (ECDIS, AIS)).  

c. Flera av föreskrifternas definitioner och regler fortsätter att inte vara 

tillräckligt tydliga. 

d. Transportstyrelsen fortsätter att ha en otydlig typ av lotsdispens. 

Befälhavare med generell lotsdispens kan fortsatt färdas i farleder och 

områden som inte är lämpliga eller anpassade för fartyget.  

e. Lots används även i situationer där behovet inte är som störst och vi 

fortsätter att ta hänsyn till för få faktorer vid riskvärdering av farled, 

fartyg och besättning i samband med lotsplikt och 

lotsdispensansökningar. Detta gör att samhällets resurser används på ett 

ineffektivt sätt och att lotsdispensprövningen inte blir rättvisande. Lots 

fortsätter att krävas i situationer där befälhavaren har nödvändig 

erfarenhet för att framföra ett fartyg utan assistans av lots. 

f. En befälhavare som inte är skyldig att anlita lots men bedömer att lots 

behövs för att framföra fartyget på ett säkert sätt kan även i fortsättningen 

ha svårt att anlita lots om rederiet utövar påtryckningar om att han eller 

hon av kostnadsskäl ska gå utan lots. 

g. Det ställs fortsatt inga krav på befälhavares erfarenhet av leden samt 

fartygs bemanning och navigationsutrustning på de fartyg som är 

överrepresenterade vid tillbud i lotslederna för att befälhavaren ska bli 

lotsbefriad. Sannolikheten att olycksstatistiken minskar för detta 

fartygssegment är liten.  

h. Transportstyrelsen kan inte säkerställa att en befälhavare har nödvändiga 

kunskaper avseende bogserbåtshantering innan han eller hon tillåts utföra 

prövning för lotsdispens. Detta har en fortsatt negativ påverkan på 

sjösäkerheten. 

i. Sjösäkerheten kan försämras när befälhavarens möjlighet att nyttja 

bogserbåt utan assistans av lots också förnyas vid ansökan om förnyelse 

av lotsdispens även om befälhavaren inte har aktuell erfarenhet av 

bogserbåtshantering. 
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j. Utländska militära fartyg är även fortsättningsvis lotspliktiga vilket 

försvårar deras deltagande i multinationella operationer på svenskt inre 

vatten. Det försvårar ett utökat internationellt försvarssamarbete då 

utländska örlogsfartyg i praktiken hindras från att bedriva operationer 

tillsammans med Försvarsmakten. Samverkande enheter kan inte 

uppträda i Sverige på lika villkor.  

k. Det är inte möjligt att få lotsdispens för transporter och bunkring av vissa 

laster t.ex. LNG och RME. Det kan komma att påverka tillgången på 

framförallt bunkringsmöjligheter av LNG. 

3.2 Alternativ som inte innebär reglering 

Skyldigheten att anlita lots regleras idag genom Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2017:88) om lotsning. Såväl i Sverige 

som i andra länder styrs lotsning av regler. Vi bedömer att det inte finns 

några alternativ som inte innebär reglering som kan uppnå önskad effekt i 

detta fall. 

3.3 Regleringsalternativ 

Det framtida lotspliktssystemet bör enligt Transportstyrelsen utformas enligt 

samma princip som gäller i dag där skyldigheten att anlita lots regleras 

genom generella regler och inte genom bedömningar i varje enskilt fall. I 

propositionen (1980/81:119) om miljösäkrare transporter fastslogs ett antal 

faktorer som, förutom fartygs last, ska vara avgörande för om lotsplikt 

föreligger (farledsförhållanden, fartygs utrustning och bemanning samt 

lastens miljöfarlighet). Det är dock inte möjligt att genom en föreskrift med 

allmänt hållna regler beakta dessa fullständigt utan en viss prövning av 

enskilda fartyg måste förekomma, till exempel av dess utrustning och 

bemanning. Det är lämpligt att göra detta genom att ha ett system med 

generell lotsplikt kombinerat med lotsdispenser och undantag. 

För att omhänderta de faktorer som farledsförhållandena bör ha för 

regleringen av lotsplikt har vi gjort en riskvärdering av samtliga lotsleder. 

Riskvärderingen avser att bedöma risken vid färd med ett fartyg i en lotsled 

med avseende på de svårigheter i navigationen som kan innebära risk för 

kollision eller grundstötning. Riskvärderingen bedömer också de 

konsekvenser som en olycka kan orsaka såsom skada på människa och 

miljö, skada på egendom eller påverkan på transportsystemet. För närmare 

beskrivning av riskvärderingen se bilaga 1 till denna konsekvensutredning. 

Riskvärderingen av lotslederna ställs i föreskriftsförslaget mot fartygens risk 

ur ett säkerhets- och miljöperspektiv där vi tittar på fartygets konstruktion 

och last. För närmare beskrivning av fartygs risknivåer se 1 kap. 10 § i 

föreskriftsförslaget.  

Genom att addera lotsledens risknivå med fartygets risknivå får vi en total 

risknivå.  

Vi utgår från den totala risknivån när vi avgör om skyldighet att anlita lots 

föreligger. Vi behöver också känna till den totala risknivån för ett visst 

fartyg i en specifik lotsled för att avgöra om en befälhavare kan beviljas 

lotsdispens och därmed framföra fartyg utan assistans av lots. 
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3.3.1 Lotsplikt 

Generell lotsplikt 

Genom förslaget till nya föreskrifter om lotsning vill vi införa en generell 

lotspliktsgräns i alla lotsleder för befälhavare som för fartyg med minst 70 

meters längd eller minst 20 meters bredd. 

Redan i dag råder 70 meters fartygslängd som lotspliktsgräns i många av 

Sveriges lotsleder. Norge och Finland1 som har liknande skärgårdsmiljö har 

70 meter som en generell lotspliktsgräns. Vi föreslå att en generell lotsplikt 

på 70 meter införs i samtliga lotsleder i Sverige. Fördelen med att ha en 

generell lotspliktsgräns som omfattar alla fartyg och alla lotsleder är att 

systemet blir enhetligt och förutsebart för befälhavare som ska komma till 

Sverige.  

Att vi valt en begränsning på 20 meters bredd är för att fånga upp 

specialfartyg som med sin bredd anses vara så stora att de finns skäl att 

ålägga dessa att anlita lots.  

Transportstyrelsen har fått indikationer från flera håll på att fartyg med en 

mindre längd än dagens lotspliktsgränser står för majoriteten av tillbuden i 

många farleder. Alla tillbud leder dock inte till olyckor. För att verifiera 

dessa uppgifter och därigenom identifiera behovet av lots, det vill säga var 

det kan vara lämpligt att sätta den generella lotspliktsgränsen, har 

Transportstyrelsen i utredningen använt olycksstatistik. Utdrag ur 

Transporstyrelsens olycksdatabas av incidenter och olyckor som involverar 

grundstötning och kollision mellan fartyg visar att fartyg mellan 60 och 90 

meter är överrepresenterade när vi tittar på antal olyckor i förhållande till 

antal anlöp efter fartygslängd, se figur 1. 

 

 

Fig. 1 Utdrag ur SOS olycksdatabas från år 2000 till 2019. Mörkblå stapel 

visar andel incidenter och olyckor som involverar grundstötning och ljusblå 

                                                 
1 Norge: Forskrift (FOR-2014-12-17-1808) om losplikt og bruk av farledsbevis, 2 kap, 3 §, 

Finland: Lotsningslag (21.11.2003/940) 5 §, 2 p. 
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stapel visar andel incidenter och olyckor som involverar kollision mellan 

fartyg. Den röda grafen visar det totala antalet olyckor i reella tal. 

Även om andelen olyckor i förhållande till fartygsanlöp är högst 

representerad av fartyg mellan 60 och 70 meter anlöper det fler större fartyg 

i svenska farvatten. Detta gör att det största antalet incidenter och olyckor 

inträffar med fartyg som är mellan 70 och 90 meter långa. 

Transportstyrelsens utredning har därför landat i att föreslå en generell 

lotsplikt om 70 meter. 

I de nya lotsningsföreskrifterna föreslår vi ingen ändring av gällande 

lotsplikt i Trollhätte kanal. Av hänsyn till dess känsliga infrastruktur vill vi 

inte höja gränsen till fartyg med 70 meters längd i kanalen utan föreslår att 

dagens regler med en fartygsstorlek om 60 x 9 meter fortsätter att gälla. 

Transportstyrelsen har inte heller fått några signaler från sjöfartsbranschen 

om att det finns en efterfrågan på att ändra reglerna i Trollhätte kanal. 

Bogserekipage 

Med dagens regler beviljar Transportstyrelsen huvuddelen av de tillfälliga 

lotsdispensansökningarna som görs för bogserekipage. Detta skapar en 

onödig administration både för sjöfarten och Transportstyrelsen. 

För att förenkla denna process föreslår Transportstyrelsen i de nya 

lotsningsreglerna att lotsplikten för bogserade enheter först inträder vid 80 

meters längd eller 20 meters bredd, under förutsättning att det bogserande 

fartyget har ett automatiskt identifieringssystem (AIS) i klass A avsett för 

professionellt bruk som kan visa att bogsering pågår. Saknar det bogserande 

fartyget AIS gäller lotsplikten oförändrad enligt dagens mått för pråmar, det 

vill säga 70 meters längd eller 14 meters bredd. Kravet på AIS för de större 

pråmarna införs som ett medel för att upprätthålla sjösäkerheten bland annat 

genom att varna övrig sjötrafik om att ett bogserande ekipage är på väg. 

Transportstyrelsen har även tittat på alternativet att behålla gränsen med 70 

meters längd men ta bort gränsen för bredd. Konsekvens blir att behovet av 

tillfälliga lotsdispenser för bogserekipage försvinner i stort sett. Kostnaderna 

och administrationen för sjöfartsnäringen minskar. Även 

Transportstyrelsens administration förväntas minska med detta förslag. På 

vilket sätt sjösäkerheten påverkas är dock osäker och svårt att förutse. Av 

den anledningen har vi valt detta alternativ. 

3.3.2 Undantag från lotsplikt 

Undantag enligt föreskrift 

Nuvarande variation i lotspliktsgränserna ersätts med ett undantag från 

lotsplikt. Befälhavaren ska vara undantagen lotsplikt om vissa villkor är 

uppfyllda. Undantaget står med i föreskrifterna och befälhavaren ska själv 

kunna avgöra om han eller hon kan utnyttja det, utan att först ta kontakt med 

Transportstyrelsen för att få svar eller genomgå en prövning. Det ska inte 

heller medföra kostnader att utnyttja detta undantag. För närmare 

beskrivning av förutsättningarna för att använda villkoret se 3 kap. 1 och 

2 §. 
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Därtill ger vi ett allmänt råd om att befälhavare och övriga fartygsbefäl 

innan de genomför sitt första anlöp i en lotsled bör ha genomfört 

Transportstyrelsens webbutbildning för lotsdispens. 

Transporstyrelsen anser att en befälhavare bör ha en viss kontinuitet och 

erfarenhet av att trafikera en lotsled för att vara undantagen lotsplikten 

enligt föreskriften. Olika tidsperioder, så som 6, 12, 18 och 24 månader, då 

befälhavaren senast ska har kört i en lotsled för att undantas lotsplikten enlig 

föreskrift har övervägts. 

Att vi föreslår en tidsperiod om tolv månader då befälhavaren senast ska ha 

kört i lotsleden ser vi som rimligt eftersom förhållandena i farleden 

förändras över tid. Utmärkning och sjökort ändras och i vissa hamnar kan 

kajer ha byggts om. I nuvarande föreskrift finns även ett resekrav på tolv 

månader vid förnyelse av en dispens. Sjöfartsverkets lotsar använder tolv 

månader som en gräns för att behålla sin styrsedel i respektive lotsled och 

går med en lotsbåt i de leder som de frekventerar mer sällan för att 

upprätthålla sin kompetens.  

Enligt denna princip ser Transportstyrelsen det som rimligt att även 

befälhavare ska ha trafikerat den aktuella lotsleden minst var tolfte månad 

för att kunna vara undantagen från sin skyldighet att anlita lots.  

Undantag för utländska statsfartyg 

Transportstyrelsen föreslår efter önskemål från Försvarsmakten att 

undantaget från lotsplikt för befälhavare på utländska statsfartyg utökas till 

att även omfatta militära fartyg när de inom ramen för ett internationellt 

samarbete med Försvarsmakten används vid insatser och militära övningar 

på svenskt inre vatten. Förslaget är inte villkorslöst utan kan endast 

åberopas om Försvarsmakten har gjort en säkerhetsbedömning av det 

berörda fartygets förmåga att navigera på svenskt inre vatten. Om 

säkerhetsbedömningen visar att det är nödvändigt ska Försvarsmakten 

dessutom ha vidtagit säkerhetshöjande åtgärder inom ramen för insatsen 

eller övningen. Undantaget ska inte omfatta officiella eller rutinmässiga 

örlogsbesök i svensk hamn. 

Bredden hos segelkatamaraner och segeltrimaraner  

Gällande reglering som innebär att segelkatamaraner och segeltrimaraner 

med anledning av enbart sin bredd inte är lotspliktiga utgår. Förslaget till ny 

reglering undantar fartyg upp till en bredd av 20 m från lotsplikten. 

Segelkatamaraner och segeltrimaraner som har en bredd över 20 meter 

anses vara så stora att de finns skäl att ålägga dessa att anlita lots. 

Områdesundantag 

Vi föreslår att dagens system för områdesundantag ska vara kvar, där varje 

undantag anges specifikt för varje område i föreskriften och där storlekar på 

fartyg som omfattas av undantaget kan variera mellan hamnar. Ett alternativ 

till detta har varit att genomföra ett generellt områdesundantag för Sveriges 

samtliga hamnar. Sveriges Hamnars medlemmar uttryckte i samband med 

utredningen flera tveksamheter kring ett sådant förslag, bland annat 

svårigheten i att utpeka en juridiskt ansvarig person från hamnen som ska 
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medge förflyttningar av fartyg utan lots. Hamnarna var inte heller eniga om 

vilken storlek på fartyg som undantaget skulle omfatta.  

Efter önskemål från branschen vill vi införa tre nya och ändra två befintliga 

områdesundantag, se bilaga 2 till denna konsekvensutredning. 

3.3.3 Lotsdispens 

I ett system med en generell lotsplikt på 70 meter utgör lotsdispenser en 

möjlig väg för att behovsanpassa reglerna. Transportstyrelsens avsikt med 

lotsdispenserna är att skapa ett system som har som effekt att resurserna 

både i form av lotsar och befälhavare nyttjas där de gör mest nytta. Detta 

vill vi möjliggöra med hjälp av en riskbaserad prövning. Genom de nya 

lotsningsreglerna vill Transportstyrelsen skapa en flexibilitet i systemet där 

vi har ett underlag genom riskvärderingen som visar att befälhavaren har 

nödvändig kompetens och erfarenhet för att framföra ett fartyg eller ett 

bogserekipage i en farled utan assistans av lots.  

Ledanknuten lotsdispens 

Möjligheten att ansöka om ledanknuten lotsdispens är oförändrad i 

föreskriftsförslaget. Dispensens namn ändras dock till lotsdispens. 

Har en befälhavare behov av att trafikera områden utanför lotsled kan han 

eller hon i samband med ansökan om lotsdispens, eller genom komplettering 

av en giltig lotsdispens, begära att lotsdispensen ska gälla i ett definierat 

vattenområde utanför lotsled där befälhavaren har skyldighet att anlita lots. 

Transportstyrelsen gör en riskbaserad prövning av lotsdispensansökan där 

befälhavaren kan tillgodoräkna sig de kunskaper och den erfarenhet som 

han eller hon har från det aktuella vattenområdet. 

Tillfällig lotsdispens 

Möjligheten att ansöka om tillfällig lotsdispens är oförändrad i 

föreskriftsförslaget. Vi anser att denna typ av dispens är nödvändig. 

Befälhavare har vid vissa typer av verksamheter större kunskap att framföra 

fartyget eller bogserbåtsekipaget än vad en lots har. Att ta bort möjligheten 

till tillfällig lotsdispens skulle få effekten att lotsar används vid tillfällen där 

de inte gör nytta. Att ta bort tillfällig lotsdispens skulle troligtvis inte 

påverka sjösäkerheten. 

Generell lotsdispens 

I och med de nya föreskrifterna tar Transportstyrelsen bort möjligheten att 

ansöka om generell lotsdispens. Något alternativ till denna typ av dispens 

anses inte finnas behov av. Innehavare av generell dispens erbjuds istället 

att omvandla sin dispens till en lotsdispens. 

Lotsdispenstypen generella lotsdispenser förekommer endast i begränsad 

omfattning. Den 1 januari 2020 fanns 42 giltiga generella lotsdispenser. 

Utfärdade generella lotsdispenser kommer att vara giltiga lotsdispensens 

giltighetstid ut. 

Generella lotsdispenser skapades som en slags kompensation för 

befälhavare när lotsplikten infördes 1983 men tanken var aldrig att de skulle 

fungera som en permanent möjlighet att trafikera stora områden utan 
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assistans av lots. Anledningen till att vi tar bort de generella lotsdispenserna 

är att lotsdispenser därigenom i högre utsträckning kommer att utfärdas i 

lotsleder där de aktivt används.  

Generella lotsdispenser gäller även i vattenområden utanför farleder. 

Befälhavare som har behov av att trafikera ett område utanför farled utan 

assistans av lots kan ansöka om lotsdispens för områden utanför en farled 

genom en ny ansökan om lotsdispens eller genom en komplettering av en 

giltig lotsdispens. I dessa fall gör Transportstyrelsen en riskbaserad 

prövning där befälhavaren kan tillgodoräkna sig de kunskaper och den 

erfarenhet som han eller hon har från det önskade giltighetsområdet. 

Dispensförfarande 

I dag kan befälhavare ansöka om lotsdispens enligt ett förfarande. I denna 

utredning kallar vi det för fullständigt förfarande. De nya 

lotsningsföreskrifterna öppnar för att befälhavare ska kunna ansöka om 

lotsdispens på två sätt, förenklat förfarande och fullständigt förfarande. 

Vilka förutsättningar som gäller för de olika förfarandena framgår av 

föreskriftsförslagets 4 kapitel. 

En befälhavare som ansöker om lotsdispens genom förenklat förfarande ska 

ha genomfört en informationsresa i den aktuella farledens båda riktningar på 

det fartyg eller bogserekipage som ansökan avser, eller på ett likvärdigt 

fartyg. Att genomföra en informationsresa tillsammans med lots ser 

Transportstyrelsen som en sjösäkerhetshöjande åtgärd eftersom det innebär 

att den sökande får utförlig information om den aktuella farleden av en 

person med mycket god kunskap om farledens lokala förhållanden. 

Informationsresan utgör dessutom en viktig kontrollfunktion då den medför 

den enda fysiska kontakten med en myndighetsperson under 

lotsdispensprocessen. 

I prövningen av ansökan om lotsdispens genom förenklat förfarande gör 

Transportstyrelsen en samlad riskbedömning av farleden, befälhavarens 

erfarenhet och kunskaper samt fartygets eller bogserekipagets last, mängden 

brännolja, dimensioner, konstruktion, utrustning och bemanning. Därutöver 

ska den sökande genomgå Transportstyrelsens webbutbildning för 

lotsdispens och redovisa en kursbok för den aktuella farleden. 

Befälhavare på fartyg med två nautiker ombord kan beviljas lotsdispens 

genom förenklat förfarande om han eller hon visar att fartygets bemanning 

är tillräcklig för den verksamhet som bedrivs. Transportstyrelsen gör 

bedömningen att en sådan lotsdispens normalt inte kommer att beviljas för 

befälhavare på fartyg med enbart två nautiker ombord som går i 24-timmars 

drift. 

Det kommer inte att vara möjligt att få lotsdispens genom förenklat 

förfarande för trafik i farleder som har en risknivå 4. 

Processen för lotsdispens genom fullständigt förfarande är oförändrad 

jämfört med dagens process för ansökan och prövning av lotsdispens. 
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3.3.4 Villkor 

Transportstyrelsen föreslår följande ändringar av de allmänna villkor som 

gäller för att få använda lotsdispens: 

Vi föreslår en lättnad genom att göra undantag möjligt för vissa laster i 2 

kap. 1 §, punkterna 3 och 4 genom särskilda medgivanden i en lotsdispens. 

Detta innebär att vi öppnar en möjlighet för befälhavare att få dispens för 

transport av vissa kondenserade gaser enligt IGC-koden och vissa skadliga 

flytande ämnen som tillhör kategori Y eller Z enligt 2 kap. 17 § förordning 

(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg. Sådana dispenser 

kommer föregås av en noggrann riskvärdering och endast medges i 

undantagsfall. 

Villkor nummer 4 i gällande föreskrifter handlar om att en lotsdispens inte 

får användas om fartygets dimensioner överskrider de rekommenderade 

maximala måtten för längd, bredd eller djupgående för farleden. Vi föreslår 

att detta villkor utgår med anledning av att det inte fyller något praktiskt 

syfte eftersom Transportstyrelsen inte utfärdar lotsdispenser som går emot 

utfärdade rekommendationer. Om ett fartyg skulle förändras eller byggas 

om på så sätt att det överskrider rekommendationerna träder andra regler än 

villkoren för att få använda lotsdispens in. 

Vi föreslår ett nytt villkor nummer 4 med anledning av det förenklade 

förfarandet för lotsdispens. En sådan lotsdispens får endast utnyttjas om 

brännoljans mängd och placering överensstämmer med motsvarande 

uppgifter i ansökan om lotsdispens. 

Angående vilken utrustning som krävs för att göra ett anlöp, föreslår vi att 

villkor nummer 5 i gällande föreskrift ersätts av ett nytt villkor nummer 5 

och nummer 6. Det innebär en lättnad jämfört med dagens krav; istället för 

att fungera normalt ska fartygets eller bogserekipagets framdrivning och 

manöverutrustning fungera i den omfattning som krävs för fartygets eller 

bogserekipagets säkra navigering och manövrering under rådande 

förhållanden. Detta innebär att exempelvis en bogpropeller ur drift kan 

ersättas med ett bogserfartyg. Punkt 5 motsvarar kraven som anges i 

SOLAS och punkt 6 är funktionsbaserad.  

De allmänna villkoren i punkt 7 och 8 i gällande föreskrift är svårtolkade 

och utgår därmed. Vi föreslår att dessa förtydligas och slås samman till ett 

nytt villkor 7: En lotsdispens får användas i högst sex timmar under en 

12-timmarsperiod. 

Föreslaget allmänt villkor nummer 9 ersätter tidigare villkor nummer 10. 

Villkoret är omformulerat men har samma innebörd. 

Ett nytt allmänt villkor nummer 11 föreslås. Om fartyget är en del av ett 

bogserekipage och ska vara utrustat med ett automatiskt 

identifieringssystem (AIS) enligt 4 kap. 16 § 2, ska AIS:en visa att 

bogsering pågår. 

3.3.5 Undantag från informationsresa 

Redan i dag finns möjlighet till undantag från informationsresa genom att 

detta moment i prövningen för lotsdispens kan ersättas av ett rederis 

internutbildning. Vi vill förtydliga reglerna genom att vi i 
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föreskriftsförslaget redogör för vad som krävs för att beviljas ett sådant 

undantag. 

3.3.6 Ändring av lotspliktslinje och lotsleder 

Sjöfartsverket har framfört ett behov av ändringar av lotspliktslinjer och 

lotsleder och genom de nya lotsningsföreskrifterna föreslår 

Transportstyrelsen att nuvarande lotsleder kompletteras och justeras enligt 

bilaga 3 till denna konsekvensutredning. 

3.3.7 Provledare för lotsdispenser på rederier 

Transportstyrelsen har utrett möjligheten för rederier att ha ledare för 

lotsdispensprov i egen regi. I dag leder en så kallad förordnad lots på 

uppdrag av Transportstyrelsen både det praktiska och det teoretiska provet 

för lotsdispens som därefter skickas till Transportstyrelsen för granskning 

och beslut om godkännande eller avslag. Vi föreslår att Transportstyrelsen 

får möjlighet att efter prövning utse provledare för lotsdispenser på rederier. 

Proven ska provledarna sedan, likt dagens system, skicka till 

Transportstyrelsen som oförändrat fortsätter att ansvara för att fatta beslut 

om provet ska godkännas eller avslås. En förutsättning för att interna 

provledare ska utses på ett rederi är att det uppfyller vissa kriterier såsom att 

regelbundet trafikera den aktuella farleden med en viss frekvens med den 

aktuella fartygstypen. Provledaren behöver ha stor erfarenhet av leden i 

fråga och en giltig lotsdispens. Till detta kommer att Transportstyrelsen 

först ska godkänna ett rederi innan det kan få egna provledare utsedda. 

Vilka krav som ställs avseende provledare för lotsdispens på rederier 

framgår av 7 kap. 7-18 §§ i föreskriftsförslaget. 

En svårighet med detta alternativ är hur Transportstyrelsen kan 

kvalitetssäkra rederiet och provledaren. Vi ställer krav på att rederiet ska 

nyttja ISM, det vill säga ha ett kvalitetsledningssystem, för att vara 

kvalificerat. På så sätt kan vi göra en regelbunden uppföljning och ha en 

årlig kontroll över att det följer ett visst system. Vidare ska rederiet avisera 

Transportstyrelsen en bestämd tid innan dess provledare leder en 

examinering av lotsdispens, för att myndigheten ska ha möjlighet att närvara 

under prövningen. Därutöver ställer vi krav på att provledaren ska ha en 

giltig lotsdispens och trafikera den aktuella lotsleden med en viss frekvens. 

Några alternativ till förslaget om provledare för lotsdispenser på rederier har 

inte varit aktuella i denna utredning. 

3.3.8 Förtydligande av definitioner 

Flera av föreskriftens definitioner och regler förtydligas. Som exempel kan 

nämnas att definitionen av fartyg och fartygs bredd förändras. I definitionen 

för fartyg föreslås begreppet skjutbogserare ingå och fartygs bredd föreslås 

ändras till ”fartygs mallade bredd uttryckt i meter”.  

3.3.9 Allmänna råd ändras till regler 

I föreskriftsförslaget har vi gjort om det allmänna rådet till en regel om att 

en befälhavare som inte är skyldig att anlita lots ska anlita lots om han eller 

hon bedömer att lots behövs för att framföra fartyget med hänsyn till 

sjösäkerheten eller skyddet av miljön. Genom denna ändring får 

befälhavaren en tydligare regel att luta sig mot vid påtryckningar från 

rederiet på honom eller henne att gå utan lots av kostnadsskäl. 
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3.3.10 Assistans av bogserfartyg 

Transportstyrelsen föreslår att kraven på befälhavares kunskaper skärps 

något innan han eller hon tillåts utföra prövning för lotsdispens som 

inkluderar assistans av bogserfartyg. På detta sätt vill vi säkerställa att en 

befälhavare har nödvändiga kunskaper innan han eller hon hanterar en 

bogserbåt utan assistans av lots, vilket väntas ha en positiv påverkan på 

sjösäkerheten. 

Innan en befälhavare får göra det praktiska provet för en lotsdispens som 

inkluderar assistans av bogserbåt kan Transportstyrelsen enligt 

föreskriftsförslaget ålägga honom eller henne vissa krav. Dessa framgår av 5 

kap 17 § i föreskriftsförslaget.  

Dessa krav gäller också om en befälhavare vill komplettera en gällande 

lotsdispens med att inkludera assistans av bogserfartyg. 

Vid förnyelse av lotsdispens inför Transportstyrelsen ett krav på att 

befälhavaren ska ha nyttjat assistans av bogserbåt under lotsdispensens 

senaste giltighetstid för att även detta villkor ska förnyas. 

Transportstyrelsen har utrett flera sätt för att bidra till att höja sjösäkerheten 

relaterad till användning av bogserfartyg utan assistans av lots. Ett alternativ 

som vi har diskuterat är att införa ett krav på att befälhavaren ska genomföra 

en informationsresa eller körning i simulator för att få använda 

bogserbåtsassistans vid utnyttjande av sin lotsdispens, utöver det praktiska 

prov som krävs enligt dagens regler. Vi kom fram till att det inte vore 

försvarbart att införa ett sådant krav eftersom det i det närmaste skulle 

fördubbla rederiers kostnader för lotsdispenser som inkluderar 

bogserbåtsanvändning. 

4. Vilka är berörda? 

Företag: privatägda hamnar, logistikföretag, speditörer, lastägare som 

transporterar gods på sjön och med andra transportslag. Sjöfartsnäringen 

och dess intresseorganisationer: rederier och befälhavare, skeppsmäklare 

och intresseorganisationer för sjöfarten.  

Privatpersoner: medborgare, turister och fastighetsägare (i mindre 

utsträckning). 

Statliga myndigheter och verk: Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, 

Kustbevakningen, Trafikverket, Försvarsmakten och utländska stater vars 

fartyg bedriver officiell trafik på svenskt vatten.  

Regioner 

Kommuner/kommunalägda hamnar  

5. Vilka konsekvenser medför regleringen? 

5.1 Företag 

(   ) Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags arbetsförut-
sättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs därför under 5.1.  
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(X) Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsätt-
ningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen 
innehåller därför ingen beskrivning under 5.1 utan samtliga konsekvenser för 
företagen beskrivs under avsnitt C. 

5.2 Medborgare 

5.2.1 Sjösäkerhet och miljöpåverkan 

Genom en mer adekvat riskvärdering av sjöfartens förutsättningar ska lotsar 

anlitas där de gör mest nytta och åtgärder kunna vidtas mot fartyg som 

bedöms ha en hög risk. Detta bidrar till att skapa säkrare och mer 

miljövänliga transporter på sjön. Medborgare kan i viss utsträckning 

påverkas positivt av detta genom att risken för incidenter och olyckor inom 

sjöfarten minskar och att även utsläpp till följd av grundstötningar och 

kollisioner minskar. Miljöer med strandnära bebyggelse och 

rekreationsområden kan därmed påverkas i mindre utsträckning av sjöfarten. 

Även fastighetsägare längs kusten kan väntas påverkas i mindre omfattning.  

Om godstransporter i högre utsträckning flyttar från väg till sjö kan buller, 

utsläpp och partiklar i luften från vägtrafiken minskar på sikt. En ökad 

sjötrafik orsakar också en miljöpåverkan så som buller och utsläpp. Enligt 

en rapport från Havsmiljöinstitutet2 är underlaget för värdering av sjöfartens 

miljöpåverkan sämre än för övriga trafikslag. Mer forskning behövs. 

De nya reglerna för lotsplikten kan komma att påverka havsmiljön men i 

vilken utsträckning är svårt att förutspå. 

5.2.2 Tillgänglighet på sjötransporter 

Det finns förutsättningar för sjöfartens tillgänglighet att öka om fler 

befälhavare får möjlighet att använda lotsdispens. Detta kan bidra till att 

flödet av gods och transporter på sjön ökar vilket även skulle öka fartygs 

nyttjande och fyllnadsgrader samt hamnars kapacitetsutnyttjande.  

Medborgare kan potentiellt få en lägre kostnad för transporter genom att det 

kostar rederierna mindre att ansöka om lotsdispens enligt 

föreskriftsförslaget. Det innebär att fler rederier och befälhavare sannolikt 

kommer att nyttja möjligheten till lotsdispens, vilket sänker deras kostnader, 

som i slutändan påverkar priset till transportköparen.  

Arbetet med riskbaserad lotsplikt föreslår att ett resekrav införs för 

befälhavare på fartyg men en längd som är mellan 70 meter och dagens 

lotspliktsgränser. Det innebär att befälhavare på fartyg som i dag inte är 

lotspliktiga men som är över 70 meter långa kan få ökade kostnader om de 

inte har varit i den aktuella lotsleden under den senaste 

tolvmånadersperioden. Detta skulle kunna leda till en lägre tillgänglighet på 

sjötransporter om effekten för dessa rederier blir att de behöver lägga ned 

vissa rutter på grund av för låg lönsamhet och hög priskänslighet. 

                                                 
2Havsmiljöinstitutets rapport nr 2019:5 2019. 
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5.3 Staten, regioner och kommuner 

5.3.1  Staten 

Regleringen kan medföra konsekvenser för vissa statliga myndigheter och 

verk, närmare bestämt Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Kustbevakningen, 

Försvarsmakten och Trafikverket. 

Transportstyrelsen  

Att definitioner och regler tydliggörs i lotsningsföreskrifterna och därmed 

blir enklare att förstå medför sannolikt att Transportstyrelsen får färre frågor 

från sjöfartsnäringen om var olika saker står i föreskrifterna och hur reglerna 

ska tolkas. 

Genom att införa en generell lotspliktsgräns för fartyg med 70 meters längd 

och ett krav på en genomförd resa inom en 12 månaders period får 

Transportstyrelsen möjlighet att fånga upp de fartyg som står för en stor 

mängd av rapporterade olyckor och tillbud. Detta väntas få en positiv effekt 

på sjösäkerheten och det transportpolitiska hänsynsmålet om säkerhet, miljö 

och hälsa. 

Förslaget till nytt regelverket möjliggör att fler kan ansöka om lotsdispens. 

Antalet lotsdispensansökningar till Transportstyrelsen förväntas att öka 

vilket i sin tur behöver omhändertas avseende resurser i form av 

handläggare. En uppskattning är att ytterligare en halv årsarbetstid behövs 

för att kunna omhänderta den förväntade ökningen av ansökningar. 

En ökning av sjötrafiken ökar sannolikt inte antalet olyckor då 

föreskriftsförslaget med den riskbaserade lotsplikten förutses bibehålla eller 

öka sjösäkerheten. Antalet ärenden som av denna anledning kommer till 

Transportstyrelsen och initialt belastar tjänsteman i beredskap kan därmed 

väntas vara kvar på oförändrad nivå eller minska. 

Sjöfartsverket 

De förändringar av lotsleder och lotspliktsgränser som föreslås föranleds av 

önskemål från branschen eller från Sjöfartsverket. Att inrätta två nya 

lotsleder, Sandholmen och Norvik innebär att befintliga lotsar behöver 

utbilda sig för att få styrsedel i dessa lotsleder. Konsekvensen av att farleden 

till Norrtälje upphör att vara lotsled är att lotsar inte behöver utbilda sig eller 

hålla sig uppdaterad med farleden.  

Ändringarna av lotspliktsgränserna som föreslås har av Sjöfartsverket 

identifierats för att effektivisera och optimera lotsningen till dessa hamnar. 

På så sätt nyttjas resurserna på ett ändamålsenligt sätt och används där de 

gör bäst nytta. 

Antalet lotsningar ökar sannolikt i vissa lotsleder till följd av skärpta krav 

och minskar sannolikt i andra lotsleder till följd av lättnader i krav. Lots kan 

även i större utsträckning anlitas av befälhavare som inte är skyldiga att 

anlita lots men som bedömer att det behövs för att framföra fartyget av 

hänsyn till sjösäkerheten eller skyddet av miljön. Även en eventuell 

överflyttning av gods från väg till sjö kan leda till att antalet lotsningar ökar. 

Konsekvenser av detta är att Sjöfartsverket utför fler eller färre lotsningar i 
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olika farleder. Lotsar kan även behöva resa till och från olika lotsområden 

för att utföra lotsningar beroende på bemanning. Även belastningen på 

lotsoperatörer kan förändras i enlighet med fler eller färre antal utförda 

lotsningar. 

I en anpassningsfas kan extra kostnader för lotsningsverksamheten initialt 

uppstå om förändringar behöver ske med anledning av de nya reglerna för 

lotsplikt.  

Lotslederna i Vänern och lotsleden till Norrköping delas upp i farledsavsnitt 

vilket kan leda till att infrastruktur behöver byggas upp för lotsutsättningar 

till fler bordningspunkter och resor till och från fler lotsstationer för lotsar 

och båtmän kan bli aktuellt. 

Med anledning av uppdelningen av lotsleder i lotsledsavsnitt kan 

Sjöfartsverket även behöva ändra indelningen av lotsleder med tillhörande 

bordningspunkter. 

Kustbevakningen 

Lotsningsreglerna styrs av en mer omfattande riskvärdering av lotsled, 

fartyg och last. Detta väntas medföra en bibehållen eller ökad sjösäkerhet. 

För Kustbevakningen kan det innebära att färre miljö- och räddningsinsatser 

på sjön kommer att krävas. 

De nya reglerna för lotsning kan leda till fler transporter på sjön om gods 

flyttar från väg till sjö. En ökning av sjötrafiken ökar sannolikt inte antalet 

olyckor då föreskriftsförslaget med den riskbaserade lotsplikten förutses 

bibehålla eller öka sjösäkerheten. 

Trafikverket 

Med en mer adekvat riskvärdering av farleder och fartyg väntas 

sjösäkerheten öka eller åtminstone bibehållas. Trafikverkets kostnader för 

reparationer av infrastruktur såsom broar, slussar och kajanläggningar till 

följd av skador från sjötrafik skulle därmed kunna minska. Vi bedömer dock 

att sådana skador inträffar mer sällan och att effekten av denna eventuella 

kostnadsminskning blir marginell. 

Försvarsmakten 

Utländska militära fartyg som tidigare var lotspliktiga medges undantag från 

lotsplikt när de deltar i multinationella operationer på svenskt inre vatten. 

Förslaget möjliggör ett utökat internationellt försvarssamarbete då utländska 

örlogsfartyg med kort framförhållning kan bedriva operationer tillsammans 

med Försvarsmakten, även på svenskt inre vatten. Samverkande enheter kan 

på så sätt uppträda i Sverige på lika villkor. 

5.3.2 Regioner 

De nya reglerna för lotsning kan medföra ett incitament för att öka när- och 

kustsjöfarten. Ett ökat antal fartyg i kustnära trafik kan möjliggöra att gods 

kan flyttas från transporter på väg till transporter på sjön. De nya reglerna 

för lotsning kan i vissa delar stödja och påskynda regioners arbete som t.ex. 

hållbara transporter. 
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5.3.3 Kommuner 

Regleringen kan medföra konsekvenser för vissa kommuner, framförallt de 

kommuner som har kommunalägda hamnar. 

Den skärpta generella lotsplikten i kombination med det differentierade 

systemet för undantag från skyldighet att anlita lots och lotsdispens väntas 

höja eller åtminstone bibehålla sjösäkerheten i lotsleder till svenska hamnar 

inklusive inom deras hamnområden. Detta kan frigöra resurser och minska 

de kommunalägda hamnarnas kostnader för olyckor som orsakas av 

sjötrafik. 

Trafiken till och från vissa hamnar kan komma att öka. De hamnar som får 

ökad trafik väntas få ökat kapacitetsutnyttjande, ökad sysselsättning och 

därmed också bättre ekonomi och konkurrensförmåga. Viss trafik kan få 

lättnader genom att befälhavare blir undantagna från skyldigheten att anlita 

lots genom villkor i föreskriften eller får möjlighet att ansöka om 

lotsdispens enligt ett förenklat förfarande.  

Motsvarande uppstår för de hamnar som eventuellt får minskad trafik. De 

väntas få lägre kapacitetsutnyttjande, minskad sysselsättning och därmed 

också sämre ekonomi och konkurrensförmåga. Viss trafik kan få 

skärpningar genom att befälhavare som i dag inte är lotspliktiga kan åläggas 

att anlita lots under en resa i en viss lotsleds vardera riktning, om 

befälhavaren inte har varit i lotsleden förut eller under den senaste 

tolvmånadersperioden. Den trafik som väntas få störst påverkan av detta är 

ett mindre tonnage upp till 100 meters längd med oregelbunden trafik.  

5.4 Externa effekter 

Regleringen väntas få följande konsekvenser för samhället i stort. 

5.4.1 Tydligare och modernare regler 

Transportstyrelsen skapar ett tydligare system för lotsplikt med en enhetlig 

gräns som gäller i Sveriges samtliga lotsleder, med undantag för Trollhätte 

kanal. Denna så kallade generella lotsplikten kombineras med ett tydligare 

system för lotsdispens genom att renodla de olika typerna av lotsdispens 

som förekommer i dag. Ledanknuten lotsdispens och generell lotsdispens 

kommer i och med lotsningsföreskrifternas ikraftträdande att kallas för 

lotsdispens.  

Reglerna blir också modernare genom att de baseras på en riskvärdering. 

Genom att ta hänsyn till en mängd olika parametrar som grund för 

lotsplikten och möjligheten att använda lotsdispens säkerställer vi att vi har 

ett modernt regelverk som kan anpassas efter sjöfartens utveckling över tid. 

5.4.2 Miljöpåverkan 

Om regelförslaget bidrar till att godstransporter flyttar från väg till sjö skulle 

miljöpåverkan från vägtransporter minska förutsatt att godsmängden är 

densamma. Huruvida miljöpåverkan på havsmiljön kommer att påverkas 

beror på om överflyttningen av gods kommer att rymmas inom befintlig 

fartygstrafik, det vill säga att endast fyllnadsgraden ökar eller om 

överflyttningen innebär fler fartyg och längre total avverkad distans. 
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Enligt tidigare nämnda rapport från Havsmiljöinstitutet är underlaget för 

värdering av sjöfartens miljöpåverkan sämre än för övriga trafikslag. Mer 

forskning behövs. 

Transportstyrelsen väljer i sin konsekvensutredning att inte bedöma vilken 

miljöpåverkan nya regler för lotsning kan komma att få på havsmiljön. 

5.4.3 Hög sjösäkerhet och färre olyckor  

Föreskrifterna om lotsning inför en noggrann riskvärdering av Sveriges 

lotsleder. Därtill medför de att fartyg samt dess last riskvärderas. En 

sammanvägning av dessa risker avgör en befälhavares lotsplikt och 

möjlighet till lotsdispens. Med en adekvat riskvärdering av lotsplikten 

bibehålls eller höjs sjösäkerheten i svenska farleder. Det blir även lättare för 

befälhavare som inte är lotspliktiga att anlita lots om de av hänsyn till 

sjösäkerheten eller skyddet av miljön bedömer att det behövs för fartygets 

säkra framfart. Antalet olyckor som involverar sjötrafik väntas som ett 

resultat av detta minska eller åtminstone vara oförändrat. 

Användning av bogserbåt kan utsätta både fartygets och bogserbåtens 

besättning för stora risker och därför föreslår vi nya krav i 

lotsdispensprocessen. Vi vill införa en möjlighet för Transportstyrelsen att 

ställa vissa krav på en befälhavare som ansöker om lotsdispens som 

inkluderar användning av bogserfartyg, innan han eller hon genomför de 

praktiska proven.  

Transportstyrelsen bidrar även till att öka sjösäkerheten i stort genom att 

införa ett krav på att en befälhavare vid förnyelse av lotsdispens ska ha 

nyttjat assistans av bogserbåt under lotsdispensens senaste giltighetstid för 

att även medgivandet om att få använda bogserbåtsassistans ska förnyas. 

5.4.4 Godstransportstrategin 

Föreskriftsförslaget kan underlätta för gods att flytta från transport på väg 

till transport på sjö enligt regeringens godstransportstrategi genom att fler 

befälhavare kommer att få möjlighet att använda lotsdispens. Lägre 

kostnader för anlitande av lots för sjöfartsnäringen är visserligen endast en 

liten del av dess totala omkostnader men kan ha en effekt för företags 

lönsamhet och etablering i olika marknadssegment. En överflyttning av 

gods skulle leda till ökad tillgänglighet på sjötransporter, högre 

fyllnadsgrader av fartyg, bättre kapacitetsutnyttjande i hamnar och fler 

arbetstillfällen i det svenska samhället. 

Om de nya lotsningsreglerna bidrar till att gods flyttar från väg till sjö kan 

lastbilstrafiken förväntas minska i motsvarande omfattning. Ett mindre antal 

lastbilar på vägarna borde rimligen ha en effekt även på olycksstatistiken för 

detta segment, förutsatt att storleken på godsflödet är oförändrat. Hur stor 

denna effekt kan väntas bli är enligt Transportstyrelsens 

trafiksäkerhetsanalytiker svårt att svara på och beror även på vilket vägnät 

som förändras eftersom vägnätens trafiksäkerhetsstandard varierar. Detta 

gör att inga enkla samband kan synliggöras. 

5.4.5 Infrastrukturslitage 

Större möjligheter att använda lotsdispens kan ge lägre kostnader och en 

ökad när- och kustsjöfart, vilket i sin tur kan bidra till att gods flyttar från 

REMISS



  

  Datum Dnr/Beteckning 19 (32)  

2020-07-02 TSF 2017-149 

  

 
 

 

 

 
 

väg till sjö. Detta kan även få till konsekvens att kostnaderna för drift, 

underhåll, slitage och reparationsarbeten på väg minskar då vägnätet 

avlastas. Å andra sidan förslår vi i vissa fall strängare regler för mindre 

fartyg för transporter inom landet vilket kan ge motsatt effekt. 

6. Vilka konsekvenser medför övervägda alternativ till 
regleringen och varför anses regleringen vara det bästa 
alternativet? 

6.1 Reglering anses vara det bästa alternativet  

Reglering anses vara det mest ändamålsenliga alternativet då andra 

alternativ inte är relevanta i detta fall som handlar om att uppdatera gällande 

föreskrifter för lotsplikt och anpassa dem till dagens och, i möjligaste mån, 

även framtidens sjöfart. 

6.2 Alternativa regleringar 

6.2.1 Lotsplikt 

Generell lotsplikt 

Lotsplikt som utgår från att befälhavare är skyldiga att anlita lots om 

fartyget inte efter prövning i varje enskilt fall bedöms kunna föras säkert 

utan lots kräver en kvalificerad bedömning av allmänt hållna regler. Ett 

sådant system riskerar att vara godtyckligt, oförutsebart och är ur 

rättssäkerhetssynpunkt inte lämpligt. Dessutom blir det sannolikt mycket 

resurskrävande. Transportstyrelsen har därför valt att inte gå vidare med ett 

sådant alternativ. 

Även om andelen olyckor i förhållande till fartygsanlöp är högst 

representerad av fartyg mellan 60 och 70 meter långa innebär det inte att 

antalet olyckor är överrepresenterade då antalet fartyg mellan 60 och 70 

meter är få. Att införa en generell lotsplikt om 60 meter skulle troligtvis inte 

öka sjösäkerheten i någon större omfattning. Det största antalet olyckor och 

incidenter inträffar med fartyg som är mellan 70 och 90 meter långa.  

Bogserade pråmar 

Föreslagen reglering av bogserande pråmar innebär en förenkling både för 

sjöfartsnäringen och för Transportstyrelsen. Med en förändrad lotsplikt till 

80 meters längd och 20 meters bredd minskar antalet ansökningar om 

dispens från lotsplikten. Kravet på att det bogserande fartyget ska vara 

utrustat med AIS, klass A, anses komma att bibehålla sjösäkerheten genom 

att övrig trafik blir uppmärksammad på att bogsering sker.  

Förslaget att bibehålla 70 meters längd och ta bort gränsen för bredden på 

pråmen anses vara för osäker ut ett sjösäkerhetsperspektiv då det är svårt att 

förutse hur säkerheten kommer att påverkas av ett sådant förslag. 

6.2.2 Undantag från lotsplikt 

Undantag enligt föreskrift 

För att inte vara skyldig att anlita lots i lotsled ställer vi bland annat krav på 

att en befälhavare under de senaste tolv månaderna ska ha gjort resor i 
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lotsledens båda riktningar och aktivt ha deltagit i det aktuella fartygets 

navigering. 

Kravet på att en befälhavare ska ha gjort resor i lotsledens båda riktningar 

under de senaste tolv månaderna kan komma att påverka befäl på fartyg som 

idag bedriver trafik i lotsleder med högre lotspliktsgräns än föreslagna 70 

meter. Har befälhavaren inte varit i lotsleden under de senast tolv 

månaderna krävs en resa med lots. Beroende på lotsledens längd och 

fartygets storlek variera kostnaden för lotsningen.  Transporstyrelsen 

bedömning är dock att denna kostnad är berättigad i förhållande till den 

sjösäkerhetshöjande effekt som en resa med lots förväntas innebära. 

Utländska statsfartyg 

Alternativet att överlämna beslutanderätten till Försvarsmakten i frågan om 

befälhavare på utländska örlogsfartyg kan vara undantagna skyldigheten att 

anlita lots är inte juridiskt möjligt på grund av de bemyndiganden som 

Transportstyrelsen har från regeringen. Det sätt som vi valt att formulera 

undantaget på öppnar ändå för att Försvarsmakten bedömer om ett undantag 

är lämpligt innan det kan åberopas.  

Transportstyrelsen bedömer att utländska statsfartyg som gör enstaka besök 

till svenska hamnar även fortsättningsvis bör vara underkastade samma 

regler för lotsplikt som handelsfartyg. 

Bredden hos segelkatamaraner och segeltrimaraner 

Konsekvenserna av att nuvarande reglering avseende segelkatamaraner och 

segeltrimaraner utgår innebär att vissa sådana med en bredd mer än 20 

meter kommer att vara lotspliktiga. Transportstyrelsen har inte någon 

uppgift på hur många segelkatamaraner och segeltrimaraner med en bredd 

större än 20 meter som blir berörda. Det torde dock inte vara speciellt 

många då denna typ av ”fartyg” får anses som speciella och inte vanligt 

förekommande. 

Områdesundantag 

Vi har utrett flera alternativ till områdesundantag, varav ett är ett generellt 

områdesundantag för Sveriges samtliga hamnar som innebär att befälhavare 

inte är lotspliktiga inom hamnområden om vissa villkor är uppfyllda. 

Sveriges Hamnars medlemmar uttryckte i samband med utredningen flera 

tveksamheter kring ett sådant förslag, bland annat svårigheten i att utpeka en 

juridiskt ansvarig person från hamnen som ska medge förflyttningar av 

fartyg utan lots. Hamnarna var inte heller eniga om vilken storlek på fartyg 

som undantaget skulle omfatta. Sammantaget ledde det till att vi valde att 

inte föreslå ett generellt områdesundantag. 

Förslagens konsekvenser innebär att fartyg kan förflyttas utan att 

befälhavare först behöver invänta att en lots kommer ombord och rederier 

blir därmed mer flexibla och minskar sina kostnader för lotsning. 

Transporttiden förkortas något vid godsleveranser. Hamnar kan på ett 

enklare sätt frigöra kajplatser. En negativ konsekvens av områdesundantag 

kan vara att befälhavare som inte är välbekanta med de aktuella områdena 

pressas av sina rederier att göra förflyttningar utan assistans av lots, vilket är 
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negativt både för befälhavarens arbetsmiljö och sjösäkerheten. 

Transportstyrelsen bedömer dock att de positiva aspekterna av 

områdesundantag överväger dess negativa aspekter. 

6.2.3 Lotsdispens 

Ledanknuten lotsdispens 

Då ledanknuten lotsdispens inte förändras mer än att benämningen ändras 

till lotsdispens påverkas inte befälhavare. 

Möjligheten att komplettera en lotsdispens med ett område i anslutning till 

en lotsled ersätter till vissa delar den generella lotsdispensen. De 

befälhavare som har ett behov av att nyttja sin dispens i ett område utanför 

en lotsled kommer i och med detta inte att bli drabbade. 

Tillfällig lotsdispens 

Att behålla tillfällig dispens ger befälhavare som har kunskap och erfarenhet 

av en viss verksamhet möjligheten att söka ett undantag från lotsplikten. 

Detta minskar kostnaderna för ett rederi då en lots inte behöver anlitas. 

Generell lotsdispens 

Genom att Transportstyrelsen avskaffar generell lotsdispens kommer de 

befälhavare som vill fortsätta att bedriva berörd trafik att behöva ansöka om 

lotsdispens i de aktuella lotslederna. De generella lotsdispenserna kommer 

att kunna omvandlas till lotsdispenser genom att deras innehavare ansöker 

om förnyelse av lotsdispens i de aktuella lotslederna. När en generell 

lotsdispens ska omvandlas till flera enskilda lotsdispenser föreslår 

Transportstyrelsen att avgiften för förnyelse av lotsdispens för samtliga 

berörda lotsleder ska sättas ned till motsvarande avgiften för förnyelse av en 

stycken lotsdispens. På detta sätt mildrar Transportstyrelsen den 

administrativa kostnad som föreskriftsförslaget medför för företagen vid 

övergången från generella lotsdispenser till lotsdispenser.  

Lotsdispens genom förenklat förfarande  

Vi har utrett alternativa sätt för hur ett förenklat förfarande för lotsdispens 

skulle kunna utformas. För att få fram realistiska kostnader har vi utrett tre 

olika farledslängder och använt två exempelfartyg. Vi synliggör vilken 

påverkan förslaget har på företag genom att ställa kostnaderna för 

lotsdispens genom förenklat förfarande mot den kostnad som lotsdispens 

genom fullständigt förfarande ger. Utredningen visar att farledslängden inte 

är avgörande. Skillnaden i kostnad mellan fullständigt förfarande och de 

olika alternativ till förenklat förfarande som har utretts är i procent snarlika 

oavsett längden på farleden. 

Vi har utgått från två fartyg med en längd av 124 meter och 130 meter samt 

en farled som är 10 nautiska mil. En prövning genom fullständigt förfarande 

för dessa fartyg kostar ca 92500 kronor en led som är 10 nautiska mil. Ett 

fullständigt förfarande inkluderar 2 informationsresor, 2 praktiska prov, ett 

teoretiskt prov och Transportstyrelsens avgifter. 

Om teoretiskt och praktiskt prov ersätts med 2 resor med lots minskar 

kostnaden med ca 10 %. Sjösäkerheten skulle kunna försämras genom detta 

REMISS



  

  Datum Dnr/Beteckning 22 (32)  

2020-07-02 TSF 2017-149 

  

 
 

 

 

 
 

alternativ då befälhavaren inte genomför det teoretiska eller de praktiska 

proven för lotsdispens. Transportstyrelsen bedömer att kostnadsvinsten för 

rederier inte väger upp den försämring av sjösäkerheten som detta alternativ 

kan medverka till. 

Om även resor med lots i exemplet ovan tas bort blir kostnaden ca 50 % 

lägre, 48500 kronor, än vid ett fullständigt förfarande. Även vid detta 

alternativ skulle sjösäkerheten kunna försämras. 

Detta alternativ blir dock intressant för rederier då dess kostnad endast 

uppgår till knappt hälften av kostnaden för lotsdispens genom fullständigt 

förfarande. Befälhavaren ska genomföra informationsresor med lots i 

farledens båda riktningar, vilket ger bra information och tips om vad han 

eller hon ska tänka på vid fartygets framförande. Informationsresa innebär 

även att en myndighetsperson kommer ombord på fartyget och får en 

uppfattning om allt står rätt till och kan vidta åtgärder vid misstanke om 

missförhållanden. Detta är det alternativ som vi förespråkar. 

Om vi till det senaste förfarandet där kraven för en dispens vid förenklat 

förfarande är två informationsresor lägger till ett teoretiskt prov ökar 

kostnaden marginellt, ca 3 %. Det teoretiska provets genomförande minskar 

dock rederiers flexibilitet då tid behöver avsättas för befälhavaren att 

genomföra provet. Vi bedömer att tillgängligheten för rederier och 

befälhavare väger tungt och väljer därför att förespråka att det teoretiska 

provet från det fullständiga förfarandet ersätts med ett webbaserat prov 

vilket ökar flexibiliteten. 

6.2.4 Provledare 

Förslaget om att ett rederi kan ansöka om att få genomföra prövning av 

lotsdispens i egen regi är en ny möjlighet som inte finns i dagens regelverk.  

Fördelen med föreslagna alternativ är framförallt att resurser i form av lotsar 

frigörs och kan ägna sig åt lotsningar i stället för att leda prov samt att 

rederier inte behöver vänta på att en förordnad lots ska finnas tillgänglig. 

Även om väntetiderna för att få en förordnad lots inte är långa i dag krävs en 

viss inställelsetid. Rederierna blir inte heller bundna till att ett fartyg eller en 

befälhavare måste befinna sig på en bestämd plats när teoretiska prov ska 

genomföras. Även rederiers kostnad för att anlita en förordnad lots för att 

utföra proven minskar med denna lösning. 

Risken med ett system där ett rederi leder prov för sina egna befälhavare är 

partiskhet och att provledarens kunskap kan vara smal till följd av att 

rederier ofta endast har en fartygstyp. Det kan därmed bli brister i 

kunskapsbanken när man enbart handhar sin egen fartygsflotta. Erfarenheten 

hos ett rederis provledare kommer sannolikt inte att vara lika bred som 

erfarenheten hos en förordnad lots. Till skillnad från en provledare på ett 

rederi som har en eller ett fåtal fartygstyper kör en förordnad lots en mängd 

olika fartygstyper och trafikerar dessutom den aktuella farleden under årets 

alla säsonger med varierande väder- och trafikförhållanden. En annan 

negativ effekt är att de förordnade lotsarnas kunskaper även påverkas om 

Sjöfartsverket inte längre leder prov för lotsdispens på fartygen som 

trafikerar en viss lotsled. 
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6.2.5 Assistans av bogserbåt 

Innan en befälhavare får göra det praktiska provet för en lotsdispens som 

inkluderar assistans av bogserbåt kan Transportstyrelsen enligt 

föreskriftsförslaget ålägga befälhavaren vissa åtaganden.  

Kravet att en befälhavare ska redovisa sina erfarenheter av att under 

assistans av bogserfartyg aktivt ha deltagit i framförandet av fartyget kan 

medför att befälhavaren kan åläggas att göra en resa med assistans av 

bogserbåt innan han eller hon får utföra det praktiska provet för 

komplettering av lotsdispens med medgivande om assistans av bogserfartyg, 

som även ger rätt att nyttja bogserbåt utan assistans av lots. 

Transportstyrelsens tanke bakom detta krav är att tillse att befälhavaren har 

nödvändig erfarenhet av utnyttjande av bogserfartyg innan provet utförs. 

Vi ser dessa åtaganden som rimliga utifrån ett sjösäkerhetsperspektiv och 

bedömer att det inte kommer att medföra några större konsekvenser. 

7. Vilka bemyndiganden grundar sig myndighetens 
beslutanderätt på? 

Förordning (1982:569) om lotsning m.m. 4, 5 och 9 §§. 

8. Överensstämmer regleringen med eller går den utöver 
de skyldigheter som följer av EU-rättslig reglering eller 
andra internationella regler? 

Regleringen hör till nationell rådighet och omfattas inte av EU-rättslig 

reglering eller andra internationella regler. 

9. Behöver särskild hänsyn tas när det gäller tidpunkten för 
ikraftträdande och finns det behov av speciella 
informationsinsatser? 

För att de nya lotsningsreglerna ska kunna tillämpas vid ikraftträdandet kan 

Sjöfartsverket, som ansvarar för tillhandahållande av lotsar, behöva göra 

vissa justeringar i sin organisation till följd av de förändringar som sker med 

anledning av de nya reglerna kring lotsplikt och ett eventuellt ökat eller 

minskat behov av lots i olika områden. Även om påverkan kan bli 

betydande i enstaka hamnar ser vi inte att någon väsentlig skillnad kommer 

att uppstå jämfört med dagens behov av lots.  

Transportstyrelsen behöver ha utvecklat flera IT-lösningar för att möjliggöra 

optimal tillämpning av de nya lotsningsföreskrifterna. Detta innefattar: 

 en digital guide som på ett lättillgängligt sätt förklarar reglerna för 

lotsplikt,  

 en anpassning av e-tjänst för ansökan om lotsdispens,  

 en webbutbildning om lotsdispens på hemsidan,  

 ett handläggarstöd till lotsdispenshandläggare för bedömning av risk 

vid beslut om lotsdispens, och 

 att anpassa Transportstyrelsens datasystem för lotsdispenser. 
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För att andra avgifter för lotsdispens ska börja gälla behöver 

Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2016:105) om avgifter revideras. De 

reviderade avgiftsföreskrifterna bör vara i kraft när de nya 

lotsningsföreskrifterna träder i kraft.  

 

För att de nya lotsningsföreskrifterna ska få ett så smidigt ikraftträdande 

som möjligt planerar Transportstyrelsen att informera berörda målgrupper 

såsom Sjöfartsverkets lotsningsorganisation, rederier, lotsdispensinnehavare 

och andra intresseorganisationer. På detta sätt vill vi underlätta för 

målgrupperna att sätta sig in i vad de nya reglerna innebär innan de träder i 

kraft. 

 

B. Transportpolitisk måluppfyllelse 

Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet. Under det övergripande målet finns 
också funktionsmål och hänsynsmål med ett antal prioriterade områden. 

Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för människor och gods. 
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att 
ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet 
samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Samtidigt ska transportsystemet 
vara jämställt, det vill säga likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns 
transportbehov.  

Hänsynsmålet handlar om säkerhet, miljö och hälsa. Transportsystemets 
utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller 
skadas allvarligt. Det ska också bidra till det övergripande generationsmålet för 
miljö och att miljökvalitetsmålen uppnås, samt bidra till ökad hälsa. 

10. Hur påverkar regleringen funktionsmålet? 

De ändringar som Transportstyrelsen föreslår bidrar till att funktionsmålet 

påverkas i positiv riktning. Transportstyrelsen har gjort en grundläggande 

riskvärdering av farleder och fartyg som väntas medföra att tillgängligheten 

på sjön ökar och att sjösäkerheten bibehålls eller höjs.  

Föreskriftsförslaget inför en möjlighet till lotsdispens för rederier som 

transporterar vissa kem- och gaslaster, vilket kan minska deras kostnader för 

anlitande av lots och för att invänta att en lots ska komma ombord inför 

ankomst och avgång. Transporttiden för leverans av gods på sjön kan 

förkortas något genom att fartyg i mindre utsträckning behöver ligga stilla 

och invänta en tillgänglig lots. Vidare skapar regelförslaget utökade 

möjligheter för befälhavare att beviljas lotsdispens och en del av de 

befälhavare som i dag har möjlighet till lotsdispens kan genom 

föreskriftsförslaget ansöka om lotsdispens med ett snabbare förfarande och 

till en lägre avgift. Samtliga dessa åtgärder väntas ge mer flexibla och 

tillgängliga sjötransporter, utan att göra avkall på sjösäkerheten.  

Föreskriftsförslaget tydliggör och förenklar lotsningsreglerna och 

lotsdispenssystemets funktion och användning, vilket bidrar till att öka 

tillgängligheten för medborgare och myndigheter. Att de föreslagna 
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lotsningsreglerna även kan stimulera en ökad kustnära sjöfart ökar 

tillgängligheten ytterligare samt bidrar till utvecklingskraft i hela landet. 

11. Hur påverkar regleringen hänsynsmålet? 

De ändringar som Transportstyrelsen föreslår påverkar hänsynsmålet i 

positiv riktning. Den mer riskbaserade prövningen av lotsplikten syftar till 

att säkerställa att sjösäkerheten bibehålls eller ökar vilket ska ge en hög 

kvalitet på sjötransporter i Sverige.  

Lotsar ska anlitas där de gör mest nytta. Transporter på fartyg med lägre risk 

premieras genom att omfattas av lättnader i krav både för lotsdispenser och 

att de under vissa förutsättningar omfattas av undantag från lotsplikt. Det 

blir lättare för befälhavare som inte är lotspliktiga att anlita lots om de 

bedömer att lots krävs för fartygets säkra framfart. Detta syftar till att skapa 

ett system som tar hänsyn till säkerhet, miljö och hälsa.  

Med en bibehållen eller ökad sjösäkerhet vill vi skapa regler för lotsning 

som bidrar till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken på sjön. 

De riskbaserade reglerna ska också bidra till ökad hälsa och att uppnå 

miljökvalitetsmålen och det övergripande generationsmålet för miljö då de 

väntas ha en positiv effekt på utsläpp till miljön, buller och olyckor. 

C. Företag 

12. Hur många företag berörs, i vilka branscher är de 
verksamma och hur stora är företagen? 

Eftersom all sjötrafik över 70 meters längd, med vissa undantag, är 

lotspliktig på svenskt inre vatten berörs alla företag som bedriver sådan 

sjötrafik i viss mån. Det är svårt att med en exakthet uppskatta antalet 

företag som berörs eftersom statistik över hur många fartyg som går till 

svenska hamnar eller det totala antalet fartygsanlöp som görs inte direkt har 

någon koppling till fartygens ägarförhållanden.  

Även hamnar, sjöfartsnäringens intresseorganisationer, speditörer, lastägare 

som transporterar gods på sjön, andra logistikföretag och i viss mån företag 

verksamma inom andra transportslag berörs. 

De företag som berörs är framförallt verksamma i sjöfartsbranschen men 

lotsningsföreskrifterna kan få en påverkan på hela transportbranschen om en 

effekt blir att gods flyttar från väg till sjö. 

Företagens storlek varierar mellan enmansföretag till multinationella bolag. 

13. Vilken tidsåtgång medför regleringen för företagen och 
vad innebär regleringen för företagens administrativa 
kostnader? 

Kostnad för lots 

Befälhavare på fartyg med en längd mellan 70 meter och dagens 

lotspliktsgränser som inte är undantagna lotsplikt enligt villkor i föreskriften 

åläggs en kostnad för att anlita lots i en bestämd lotsleds båda riktningar, 

under förutsättning att de inte har trafikerat den aktuella leden under en 

tolvmånadersperiod. Det medför en viss kostnadsökning för berörda företag. 
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Kostnaden för en lotsning till exempelvis Gävle för ett fartyg över 70 m och 

under 100 m är enligt Sjöfartsverket ca 10 000 – 16 000 kronor.  

I diagrammet i figur 2 nedan visas hur bulklast-, styckegods- och 

oljetankfartyg påverkas av de föreslagna reglerna.  

Passagerarfartyg är inte med i urvalet på grund av att de inte påverkas 

nämnvärt av de föreslagna reglerna. Befälhavare på fartyg som för 

passagerare är antingen inte lotspliktiga på grund av att fartygen är för små 

eller har endast möjlighet till lotsdispens enligt fullständigt förfarande på 

grund av att fartygen är mycket stora.  

Fartyg som för kemlaster är inte heller med i diagrammet eftersom de enligt 

gällande regler alltid är lotspliktiga. Genom de föreslagna reglerna får 

befälhavare på dessa fartyg möjlighet att ansöka om lotsdispens enligt 

fullständigt förfarande om de för vissa laster i kategori Y och Z enligt 

MARPOL. Dessa transporter påverkas positivt av de föreslagna reglerna 

genom att en lotsdispens gör dem mer flexibla och minskar deras 

administrativa kostnader. 

 

 

Fig 2. Andel fartygsanlöp per lotsområde. 

Diagrammet i figur 2 visar att det finns variation i vissa lotsområden. 

Kalmar sticker ut där befälhavare på fler anlöp än tidigare kan bli 

undantagna skyldigheten att anlita lots. I lotsområde Marstrand gäller det 

omvända förhållandet där resultatet visar att befälhavare på fler anlöp än 

tidigare kan bli lotspliktiga. 

Värt att nämna i sammanhanget är även att befälhavare på vissa anlöp 

kommer att få möjlighet att ansöka om lotsdispens enligt ett förenklat 

lotsdispensförfarande med lägre kostnader. Det kommer sannolikt att leda 

till fler ansökningar om lotsdispens. De befälhavare som får möjlighet att 

ansöka om lotsdispens enligt ett förenklat förfarande är de som vid en 

riskvärdering bedöms framföra fartyg med en lägre risk och som går i 

farleder med en lägre risk. Majoriteten av dessa befälhavare skulle enligt 
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gällande föreskrifter behövt prövas för lotsdispens enligt det fullständiga 

förfarandet. 

Områdesundantag 

I och med förslaget på fler och utökade områdesundantag väntas företags 

administration för beställning av lots och de kostnader som en lots innebär 

minska. 

Förenklat lotsdispensförfarande 

Föreskriftsförslaget väntas påverka företag vars befälhavare kan ha 

möjlighet att ansöka om lotsdispens enligt ett förenklat förfarande. 

Det förenklade förfarandet innebär en kortare process som kan ta mindre tid 

att genomgå. Eftersom det förenklade förfarandet inte omfattar teoretiskt 

eller praktiska prov minskar även kostnaden för lotsdispens med 

motsvarande summa jämfört med dagens process för lotsdispens. Beroende 

på lotsledens längd kostar idag ett teoretiskt och ett praktiskt prov 

tillsammans mellan 9000 kronor och 44500 kronor. Hur mycket kortare tid 

det förenklade förfarandet kan ta beror flera faktorer. Den mest 

framträdande faktorn är möjligheten till provtillfällen vilken kan variera 

beroende på tillgång till en förordnad lots och hur ofta befälhavaren är i 

farleden. 

Förslaget på ett förenklat förfarande för ansökan om lotsdispens väntas 

minska företags tidsåtgång och administrativa kostnader för 

lotsdispensansökningar. 

Tidsåtgången och kostnaden för ansökan om komplettering av lotsdispens 

kan också bli lägre. Detta är fallet om riskberäkningen medför att 

befälhavaren kan prövas enligt det förenklade lotsdispensförfarandet för det 

fartyg som befälhavaren vill komplettera sin lotsdispens med, istället för 

enligt ett fullständigt lotsdispensförfarande med praktiska prov enligt 

dagens regler. Idag varierar avgiften för det praktiska provet mellan 7000 

kronor och 29500 kronor beroende på lotsledens längd. Avseende 

tidsåtgången är även här tillgång till provtillfälle en avgörande faktorer. 

Generell lotsdispens 

Genom att Transportstyrelsen avskaffar lotsdispenstypen generell 

lotsdispens kommer de befälhavare som vill fortsätta att bedriva berörd 

trafik att behöva ansöka om lotsdispens i de aktuella lotslederna. De 

generella lotsdispenserna kommer att kunna omvandlas till lotsdispenser 

genom att deras innehavare ansöker om förnyelse av lotsdispens i de 

aktuella lotslederna. När en generell lotsdispens ska omvandlas till flera 

enskilda lotsdispenser föreslår Transportstyrelsen att avgiften för förnyelse 

av lotsdispens för samtliga berörda lotsleder ska sättas ned till motsvarande 

avgiften för förnyelse av en lotsdispens. På detta sätt mildrar 

Transportstyrelsen den administrativa kostnad som föreskriftsförslaget 

medför för företagen vid övergången från generella lotsdispenser till 

lotsdispenser.  

Bogserande pråmar 
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Förslaget till regeländring för pråmar som bogseras innebär att lotsplikten 

inträder vid en större storlek på pråm än vad som medges i dag. Detta gör att 

företag med bogserfartyg och pråmar som enligt det nya regelverket inte är 

lotspliktiga kan minskar sin tidsåtgång och sina kostnader för anlitande av 

lots. Sjöfartsverkets avgifter för lotsning 2020 baseras på fartygets storlek 

och den tid som lotsningen tar att genomföra. Avgiften innehåller en 

startavgift som varierar mellan 4590 kronor och 21585 kronor beroende på 

fartygets storlek och en avgift per påbörjad 30 minuters period som också 

varierar mellan 1400 kronor och 6675 kronor beroende på fartygets storlek.    

Förändringar av lotsleder och lotspliktslinjer 

Konsekvenserna av att Sandholmen blir en ny lotsled och att lotsleder till 

Nynäshamn utvidgas till att inkludera Norvik är att handelssjöfartens 

tillgänglighet ökar genom att lotsning tillhandahålls på sträckorna för anlöp 

till och avgångar från Sandholmen respektive Norvik. 

Rederier ges en förenkling när lotspliktslinjen i Kappelhamnsviken flyttas 

innanför ankarplatsen. Istället för att behöva anlita lots vid två tillfällen, det 

vill säga före och efter ankring på ankarplatsen, behöver befälhavare enbart 

anlita lots vid ett tillfälle för att gå in till hamnen. Detta minskar rederiers 

väntetid och kostnader för lotsning. Kostnaderna för lotsning har beskrivits 

tidigare i konsekvensutredningen och är beroende på fartygsstorleken och 

den tid som lotsningen tar att genomföra. Se stycket om bogserande pråmar 

ovan 

Provledare för lotsdispenser på rederier 

Möjligheten för ett rederi att genomföra prövning för lotsdispens kan 

minska rederiets administrativa tidsåtgång då väntetiden att få en förordnad 

lots uteblir. Initialt krävs dock en insats från rederiet och de som rederiet 

avser utse som provledare för att bli godkända av Transportstyrelsen. 

14. Vilka andra kostnader medför regleringen för företagen 
och vilka förändringar i verksamheten kan de behöva 
vidta? 

Den kostnad för företag som föreskrifterna väntas medföra blir sannolikt 

något lägre än enligt gällande föreskrifter, men kostnaderna kan variera 

mellan olika företag. Fler rederier kommer få möjlighet att trafikera sina 

fartyg med lotsdispens till följd av ändrade lotspliktsgränser och tillåten last. 

Däremot kommer ett fåtal andra rederier att få en viss kostnadsökning 

genom att vi inför ett krav på att anlita lots vid en färd i lotsledens båda 

riktningar om de inte har trafikerat lotsleden under det senaste året. 

Vi ser inte att företag behöver vidta förändringar i sin verksamhet till följd 

av föreskriftsförslaget. 

Generella lotsdispenser 

I och med övergången från generella dispenser till att enbart ha en typ av 

lotsdispens finns det en risk för att rederier och befälhavare får ökade 

kostnader för förnyelse av lotsdispens, särskilt om de bedriver trafik i 

många lotsleder. För att mildra denna effekt kommer Transportstyrelsen 
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genom en undantagsmöjlighet i myndighetens avgiftsföreskrift3 att sätta ned 

avgiften första gången som befälhavare, efter att en generell lotsdispens 

giltighetstid har löpt ut, ansöker om lotsdispenser i en eller flera farleder för 

att fortsätta bedriva sin verksamhet utan att behöva anlita lots. Denna 

lösning innebär att berörda befälhavare kommer att kunna ansöka om 

förnyelse av lotsdispens omedelbart från att ha haft en generell lotsdispens 

istället för en ordinarie lotsdispens. Kostnaden blir då avsevärt lägre än om 

befälhavarna ska genomgå prövningar i varje aktuell lotsled.  

Vid nästa eventuella förnyelse av lotsdispenserna kommer dessa befälhavare 

att behandlas lika som övriga lotsdispensinnehavare vilket innebär att avgift 

kommer att tas ut för förnyelse av lotsdispens i varje aktuell lotsled. Detta 

kan medföra en viss kostnadsökning jämfört med kostnaden för att förnya 

en generell lotsdispens. 

Bogserade pråmar 

Lotsplikten för bogserade pråmar ökar från 70 meters längd och 14 meters 

bredd till 80 meters längd och 20 meters bredd under förutsättning att det 

bogserande fartyget har en AIS i klass A avsett för professionellt bruk som 

kan visa att bogsering pågår. Detta innebär lägre kostnader för berörda 

företag som genom de nya lotsningsföreskrifterna inte behöver anlita lots i 

samma utsträckning och inte behöver ansöka om lotsdispens för bogsering 

av pråm som understiger 80 meters längd och 20 meters bredd.  Kostnaden 

för lotsning beskrivs i avsnitt 13. En eventuell investering i AIS i de 

bogserande fartygen blir en engångskostnad som i sammanhanget inte 

väntas bli betydande för företagen4. 

Assistans av bogserfartyg 

Befälhavare kan åläggas att göra en resa med assistans av bogserbåt innan 

de får utföra det praktiska provet för lotsdispens, eller komplettering av 

lotsdispens, som även ger rätt att nyttja bogserbåt utan assistans av lots. 

Detta kan medföra en ökad kostnad för rederier. 

För att förnya lotsdispens som även ger befälhavaren rätt att använda 

bogserfartyg utan assistans av lots ska befälhavaren ha nyttjat bogserbåt 

under lotsdispensens senaste giltighetstid för att även detta medgivande ska 

förnyas. Om en befälhavare inte har använt bogserbåt under lotsdispensens 

giltighetstid men vill att medgivandet ska förnyas vid förnyelse av 

lotsdispensen behöver befälhavaren utföra en resa med assistans av 

bogserfartyg. Detta kan medföra en ökad kostnad för rederiet jämfört med 

dagens regler där medgivandet om användning av bogserfartyg utan 

assistans av lots förnyas utan krav på att befälhavaren ska ha sin erfarenhet 

av bogserbåtshantering aktuell. Kostnaden för lotsning har beskrivs i avsnitt 

13. 

                                                 
3 Transportstyrelsens föreskrifter (2016:105) om avgifter. 
4 En ändamålsenlig AIS kostar cirka 25 000 kr enligt CTV Service, 24 februari 2020. 

REMISS



  

  Datum Dnr/Beteckning 30 (32)  

2020-07-02 TSF 2017-149 

  

 
 

 

 

 
 

15. I vilken utsträckning kan regleringen komma att påverka 
konkurrensförhållandena för företagen? 

De nya lotsningsföreskrifterna kan få olika effekt framförallt för hamnar och 

rederier som kan påverka deras inbördes konkurrenssituation. Befälhavare 

på fartyg som trafikerar vissa hamnar under en viss storlek kommer med de 

nya reglerna i princip att vara lotsningsbefriade, bortsett från en resa som de 

behöver göra i lotsledens vardera riktning tillsammans med lots om de inte 

har varit i leden under den senaste tolvmånadersperioden. De hamnar där 

dessa företag har sin verksamhet kommer i sådana fall att öka sitt 

kapacitetsutnyttjande, vilket även stärker deras konkurrensförmåga.  

Motsatt effekt kan drabba andra hamnar och rederier där den riskbaserade 

lotsplikten leder till skärpningar för den befintliga trafiken som i värsta fall 

inte längre blir lönsam och behöver skäras ned till följd av för små 

prisökningsmarginaler hos de aktuella rederierna. I sådana fall påverkas 

naturligtvis även hamnarnas konkurrenssituation negativt av 

lotsningsföreskrifterna. Vi ser dock att detta scenario inte kommer att bli 

vanligt förekommande vid ett antagande att majoriteten av sjötrafiken till 

och från Sverige är återkommande. Den ökade kostnaden för rederier som 

det kan bli tal om är kostnad för en lotsning i en lotsleds båda riktningar.  

Kostnaden för lotsning har beskrivs i avsnitt 13. Med regelbunden trafik är 

detta i sammanhanget en liten omkostnad. Vidare skulle en del av de 

rederier som drabbas kunna lägga om sina transporter till att gå i lotsleder 

med lägre risk, vilket då medför en mindre eller ingen påverkan för dem. 

Det blir en lägre kostnad för rederier att ansöka om lotsdispens genom att 

Transportstyrelsen inför ett så kallat förenklat förfarande för 

lotsdispensansökningar. Den lägre kostnaden beror på att det inte är några 

krav på teoretiska eller praktiska prov vid ett förenklat förfarande. 

Kostnaderna för teoretiska och praktiska prov har beskrivits i avsnitt 13 i 

konsekvensutredningen. Rederier som har möjlighet att trafikera sina fartyg 

med lotsdispens får lägre utgifter för anlitande av lots, och hamnar 

därigenom i en bättre konkurrenssituation. Föreskriftsförslaget leder till en 

jämnare konkurrenssituation för såväl rederier som för hamnar jämfört med 

dagens regler. 

16. Hur kan regleringen i andra avseenden komma att 
påverka företagen? 

Det blir lättare för sjöfartsnäringen att tolka och förstå föreskrifterna genom 

att flera definitioner och regler förtydligas. 

Möjligheten att anlita lots ökar genom att lotspliktslinjen i Visby flyttas 

längre ut och inkluderar kryssningskajen samt att farlederna till Sandholmen 

och Norvik blir nya lotsled. Lotspliktslinjen i Kappelshamnsviken flyttas så 

att ankarplatsen inte omfattas av lotsplikt. Detta medför att befälhavare 

enbart behöver anlita lots vid ett tillfälle, istället för två, för att gå in till 

hamnen. Detta minskar rederiers väntetid och kostnader för lotsning.  
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17. Behöver särskild hänsyn tas till små företag vid 
reglernas utformning? 

De nya lotsningsföreskrifterna väntas vara fördelaktiga för mindre tonnage, 

vilka främst ägs av mindre företag. Transportstyrelsen bedömer därför att 

små företag inte behöver uppmärksammas särskilt vid reglernas utformning. 

D. Sammanställning av konsekvenser 

Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter 

(tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Företag Tydliga och moderna 
regler 

 

 

 

 

Administrativa bördan 
minskar avseende 
bogsering av pråm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provledare för 
lotsdispenser på 
rederier 

 

 

 

Fler och utökade 
områdesundatag 

 

Möjlighet till 
lotsdispens enligt 
förenklat 
lotsdispensförfarande 

 

 

 

 

 

 

Något förhöjd 
avgift då generell 
dispens omvandlas 
till lotsdispens 

 

 

 

 

Befälhavare på 
fartyg med en 
längd mellan 70 
meter dagens 
lotspliktsgränser 
som inte är 
undantagna 
lotsplikt enligt 
villkor i föreskriften 
åläggs initialt en 
kostnad för att 
anlita lots 

 

Ökad 
tillståndshantering 
på 
Transporstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

Befälhavare kan 
åläggas att göra en 
resa med 
assistans av 
bogserbåt 

  

 

Övergångsregler föreslås 
beträffande omvandling 
av generell dispens till 
lotsdispens 

 

 

 

 

Under förutsättning att de 
inte har trafikerat den 
aktuella leden under en 
tolvmånadersperiod 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enklare och billigare för 
företag att ansöka om 
dispens för fartyg som 
ges möjlighet till förenklat 
lotsdispensförfarande 

 

 

 

Gäller om bogserbåt inte 
nyttjats senaste 12 
månaders perioden 

Medborgare Sjösäkerhet och 
miljöpåverkan 

 

Tillgänglighet på 
sjötransporter 

 

  Riskvärderingen innebär 
att lots används där den 
gör mest nytta 
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Berörd aktör Effekter som inte kan beräknas Beräknade 

effekter 

(tkr) 

Kommentar 

 Fördelar Nackdelar + / -  

Staten m.fl.   Tydliga och 
moderna regler 

 

 

 

Ändringarna av 
lotspliktsgränser 
förväntas att 
effektivisera och 
optimera lotsningen 

 

 

 

Lotsplikten styrs av 
en mer omfattande 
riskvärdering av 
lotsled, fartyg och 
last. Färre miljö- och 
räddningsinsatser 
för KBV 

 

 

 

Antalet 
ansökningar till 
Transportstyrelsen 
förväntas att öka 

 

 

 

 

Extra kostnader för 
lotsningsverksamh
eten kan initialt 
uppstå. 

 Behöver omhändertas 
avseende resurser i form 
av handläggare 

Externa 

effekter  

Tydliga och 
moderna regler 

Hög sjösäkerhet 
och färre olyckor 

  Riskvärderingen innebär 
att lots används där den 
gör mest nytta 

Totalt     

 

E. Samråd 

Samrådsbrev har i samband med remiss av föreskrifterna skickats till 

Sjöfartsverket och Försvarsmakten. Sjöfartsverket har dessutom varit 

delaktig i föreskriftsarbetets arbetsgrupp. 

 

__________________ 

Om ni har några frågor med anledning av konsekvensutredningen eller 

synpunkter ni vill framföra får ni gärna kontakta: 

 

Johan Skogwik 

Telefon: 010-495 33 37 

E-post johan.skogwik@transportstyrelsen.se 

 

Joakim Lindvall 

Telefon: 010-495 65 24 

E-post: joakim.lindvall@transportstyrelsen.se 
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