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Bilaga 1 till yttrande gällande promemoria om vissa farleds- och 
hamnfrågor.  
Kommentarer till Författningsförslag  

 
1.1 Förslag till lag med kompletterande bestämmelser till hamnförordning. 
Sjöfartsverket vill föreslå att paragraf eller referens tillförs nu föreslagen lagtext 
alternativt förordning till vad som skall anses såsom ”hamnområde”, i syfte att 
tydliggöra vilket tillsynsansvar som vilar på Konkurrensverket.  
 
1.2 Förslag till lag om allmänna farleder och allmänna hamnar. 
Föreslagna ändringar redovisas fullt ut i bilaga 2 

1.3 Förslag till lag om ändring i lagen(1981:655) om vissa avgifter i allmän   
hamn. 
Sjöfartsverket ser att denna lag kan upphävas och istället ingå i ny lag om allmän 
farled och allmän hamn.  
I lagtexten nämns begreppen ”vattenområde” samt ”vattenvägar” vilka enligt 
Sjöfartsverket saknar definitioner varför begreppen allmän farled och allmän 
hamn skall användas istället. 
 
1.4 Förslag till förordning med kompletterande bestämmelser till 
hamnförordningen. 
Inga synpunkter. 

1.5 Förslag till förordning om allmänna farleder och allmänna hamnar. 
Inga synpunkter. 
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1.6 Förslag till förordning om ändring i sjötrafikförordningen (1986:300). 

3 Kap 2§  
Sjöfartsverket föreslår att drifttillstånd för sjösäkerhetsanordningar utgår och 
ersätts med anmälningsplikt för sjösäkerhetsanordning. 

Sjöfartsverket ser att samråd med Transportstyrelsen utgår i andra stycket då 
grunden  för sådant samråd saknas i det fall nuvarande system med drifttillstånd 
ersätts med en anmälningsplikt. 

3 Kap 4§  
Första stycket: 
Om en säkerhetsanordning är bristfällig, vilseledande och rättelse inte omedelbart 
sker efter tillsägelse…. 

bör ändras till att ha följande lydelse: 
Om en anordning är bristfällig, vilseledande eller utgör hinder och rättelse inte 
omedelbart sker efter tillsägelse…. 

Andra stycket:  
Om Sjöfartsverket finner att det i Sveriges sjöterritorium har anordnats belysning, 
eller något annat som kan vilseleda sjöfarande skall….. 

bör ändras till att ha följande lydelse: 
Om Sjöfartsverket finner att det i Sveriges sjöterritorium har anordnats belysning, 
objekt eller något annat som kan utgöra hinder eller vilseleda sjöfarande skall….. 

Ovanstående bör ändras oaktat om Sjöfartsverket eller Transportstyrelsen utgör 
ansvarig myndighet. 
 
3 Kap 6§  
Ordet ”befattningshavare” bör strykas. 
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Bilaga 2 till yttrande gällande promemoria om vissa farleds- och 
hamnfrågor.  

SjöV anser i princip att farledslagen, dvs lagen (1983:293) om inrättande, 
utvidgning och avlysning av allmänna farleder och allmänna hamnar, i dess 
nuvarande lydelse är ändamålsenlig för Sjöfartsverkets löpande verksamhet som 
ansvarig infrastrukturhållare, men att det föreligger ett påtagligt behov av 
anpassning och ökad tydlighet i lagstiftningen i vissa avseenden.   
 
Bakgrunden till SjöV förslag till förändring av farledslagen är behovet av att 
tydliggöra att endast mer omfattande åtgärder i fråga om allmänna farleder och 
allmänna hamnar bör föranleda regeringsprövning respektive genomförande av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB).  
 
Inom ramen för Sjöfartsverkets löpande verksamhet krävs återkommande mindre 
ändringar och anpassningar av allmänna farleder och allmänna hamnar, vilka 
skulle kunna betecknas som inrättande, utvidgning eller avlysning av allmän 
farled respektive allmän hamn, men som har ingen eller endast obetydlig 
omgivningspåverkan. Det kan exempelvis vara fråga om en mindre justering eller 
tillfällig ändring av farledsdragning eller mindre justering av gräns för allmän 
hamn. 
 
Sjöfartsverket föreslår att det i lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och 
avlysning av allmän farled och allmän hamn, alternativt i en ny lag som ersätter 
denna, tydliggörs att mindre omfattande åtgärder med avseende på allmänna 
farleders sträckning och utformning respektive gränsen för allmän hamn kan 
genomföras inom ramen för Sjöfartsverkets löpande verksamhet samt ansvar som 
infrastrukturhållande myndighet. I likhet med Trafikverkets rätt och ansvar för att 
utföra sådana ändringar på väg och järnväg föreslås att farledslagen justeras enligt 
följande (jfr 10 § Väglag): 
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Allmänna farleder och hamnar 
1§ 2 st: 
 
En allmän farled eller allmän hamn får inrättas om farleden eller hamnen är av 
väsentlig betydelse för den allmänna samfärdseln. 
En allmän farled får även inrättas, om den är av väsentlig betydelse för: 
 
1. […] 
2. [… 
3. […] 
 
Första och andra stycket gäller även i fråga om utvidgningar av allmänna 
farleder eller allmänna hamnar. Med inrättande eller utvidgning avses inte: 
 
1. åtgärder som endast medför marginell påverkan på omgivningen, 
och 
 
2. berörda fastighetsägare och innehavare av särskild rätt medgivit att 
mark eller annat utrymme får tas i anspråk.  
 
 
För att tydliggöra att sådana mindre åtgärder inte heller kräver en MKB, samt för 
att förtydliga bestämmelsens utformning, föreslås följande justering  
 
3 §: 
 
I ett ärende om inrättande, utvidgning eller avlysning enligt denna lag ska 
 
1. Frågan om farleden och hamnen åtgärden kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan […] 
 
I samband med prövningen av ett ärende enligt denna bestämmelse ska 
miljökonsekvensbeskrivningen och resultatet av samråd och yttranden beaktas. 
 
Avlysning av allmän farled och allmän hamn 
Beslut om avlysning torde regelmässigt ha mycket liten påverkan på omgivningen 
och därför föreslås på samma sätt som för inrättande och utvidgning att kravet att 
upprätta MKB för samtliga sådana beslut utgår och att 1 c§ samt 8 § farledslagen 
justeras enligt följande:  
 
1 c§ 
 
1 c § Erforderlig utredning av konsekvenser för hälsa och miljö, alternativt 
den miljökonsekvensbeskrivning som krävs enligt 1 b § och 6 kap. miljöbalken, 
ska ingå i ett ärende enligt denna lag. Lag (2017:959). 
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8 §, sista stycket: 
 
I fråga om beslut om avlysning av allmän farled och allmän hamn gäller 2-4 §§ 
denna lag. 3 § gäller dock inte för beslut om avlysning som endast medför 
marginell påverkan på omgivningen eller transportsystemet. 
 
 
Processen för tillåtlighetsprövning av allmän farled och allmän hamn 
I 17 kap 1 § MB anges att ”nya verksamheter av följande slag” ska 
tillåtlighetsprövas av regeringen. Bestämmelsen innehåller tre olika typer av 
verksamheter, däribland ”2. allmänna farleder”. I farledslagen anges i 1 d§ att 
Sjöfartsverket ska överlämna frågan om ”inrättande av en allmän farled” till 
regeringen för tillåtlighetsprövning, men bestämmelsen hänvisar även till 17 kap 3 
§ MB.  
 
Bestämmelserna om vilka verksamheter som ska prövas av regeringen enligt 17 
kap MB är enligt Sjöfartsverket delvis otydligt utformade. Enligt Sjöfartsverkets 
uppfattning bör en regeringsprövning endast ske enligt 17 kap 3 § av de projekt 
som är av sådan dignitet att en sådan prövning kan anses befogad, och denna 
prövning skulle även kunna vara befogad vid utvidgning eller avlysning av allmän 
farled eller allmän hamn, inte enbart inrättande. Bestämmelsen om obligatorisk 
tillåtlighetsprövning av inrättande av allmänna farleder enligt farledslagen 1 d§ 
samt 17 kap 1 § MB bör således utgå och regeringens prövning av åtgärder med 
avseende på allmän farled eller allmän hamn, i likhet med prövningen av väg och 
järnväg, enbart omfattas av MB 17 kap 3§. Detta innebär förslagsvis att även 17 
kap 5 § 2 st ändras så att SjöV på motsvarande sätt som Trafikverket årligen skall 
underrätta regeringen om planerade verksamheter avseende allmänna farleder och 
allmänna hamnar som bör underställas regeringens prövning. 
 
I konsekvens med vad som anförts ovan, och på motsvarande sätt som anges i 
väglagens 16 § bör farledslagen 1 d§ ändras och förslagsvis ges följande lydelse.  
 
1 d§ 
 
Om en verksamhet ska tillåtlighetsprövas enligt 17 kap. 3 § miljöbalken, ska 
Sjöfartsverket överlämna ärendet till regeringen med eget yttrande. 
 
I 2 § farledsförordningen bör hänvisningen till 17 kap 1 § MB utgå.  
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