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Förordning
om ändring i förordningen (1995:589) med
instruktion för Sjöfartsverket;

Utkom från trycket
den 14 november 2006

utfärdad den 2 november 2006.
Regeringen föreskriver1 att 1 § förordningen (1995:589) med instruktion
för Sjöfartsverket skall ha följande lydelse.
1 §2 Sjöfartsverket är central förvaltningsmyndighet med ett samlat ansvar,
sektorsansvar, för sjöfarten.
Sjöfartsverket skall verka för att de transportpolitiska målen uppnås.
Verkets huvuduppgifter är att
1. utöva tillsyn över sjösäkerheten och ha samordningsansvaret för trafiksäkerhetsarbetet inom sjöfarten,
2. tillhandahålla lotsning,
3. svara för farledshållning och vid behov inrätta nya farleder,
4. svara för sjöräddning,
5. svara för isbrytning,
6. svara för att sjöfartens påverkan på miljön minimeras,
7. svara för sjögeografisk information inom Sjöfartsverkets ansvarsområde (sjökartläggning),
8. svara för samordning av sjögeografisk information inom Sverige,
9. redovisa och dokumentera Sveriges gränser till havs samt svara för
skötsel och tillsyn av dessa gränsers utmärkning,
10. svara för beredskapsplanläggning i fråga om sjötransporter,
11. föreskriva om högstprisreglering m.m. som avser godstransporter med
bil till och från Gotland,
12. med stöd av Rederinämnden årligen göra en utvärdering av den
svenska sjöfartens konkurrenssituation inom ramen för verkets näringspolitiska uppgifter,
13. verka för att hänsyn tas till funktionshindrade personers behov inom
sjöfarten,
14. vara registermyndighet enligt 1 kap. 2 § sjölagen (1994:1009),
15. svara för registrering av avtal enligt lagen (1975:605) om registrering
av båtbyggnadsförskott,
16. utöva tillsyn över sjöfartsskyddet och ha samordningsansvaret för sjöfartsskyddsarbetet,
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17. fullgöra de uppgifter som Sverige i egenskap av medlemsstat har
ålagts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG av den
27 juni 2002 om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för
sjötrafik i gemenskapen och om upphävande av rådets direktiv 93/75/EEG 3 i
den mån dessa uppgifter inte på annat sätt fullgörs genom lag eller förordning, och även ansvara för att de uppgifter som enligt direktivet ankommer
på en behörig myndighet, hamnmyndighet eller landcentral fullgörs,
18. planlägga, samordna och genomföra kultur- och fritidsverksamhet för
sjöfolk i enlighet med bestämmelserna i ILO-konventionen (nr 163) om sjömäns välfärd till sjöss och i hamn.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007, då förordningen
(1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd skall
upphöra att gälla.
På regeringens vägnar
ÅSA TORSTENSSON
Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

2

3

EGT L 208, 5.8.2002, s. 10 (Celex 32002L059).
Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00
Elanders Gotab, Stockholm 2006

