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Promemoria rörande förslag på förarbevis för vattenskoter

Remissinstanser

Domstolsverket
Svea Hovrätt
Göteborgs tingsrätt
Kalmar tingsrätt
Luleå tingsrätt
Södertörns tingsrätt
Förvaltningsrätten i Linköping
Datainspektionen
Försvarsmakten
Havs- och vattenmyndigheten
Institutet för Sjö- och annan transporträtt vid Stockholms universitet
Kammarrätten i Jönköping
Kommerskollegium

Telefonväxel: 08-405 10 00
Fax: 08-24 46 31
Webb: www.regeringen.se

Postadress: 103 33 Stockholm
Besöksadress: Malmtorgsgatan 3
E-post: i.registrator@regeringskansliet.se

Kustbevakningen
Länsstyrelsen Jönköping län
Länsstyrelsen Norrbottens län
Länsstyrelsen Skåne län
Länsstyrelsen Stockholms län
Länsstyrelsen i Västra Götaland
Polismyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Naturvårdsverket
Sjöfartsverket
Statens räddningsverk
Statens haverikommission
Transportstyrelsen
Tullverket
Åklagarmyndigheten
Sveriges Kommuner och Regioner
Båtbranschens Riksförbund SWEBOAT
Båtlivsutbildarna i Sverige
Nämnden för båtlivsutbildning
Sjöräddningssällskapet
Svenska Båtunionen
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Svenska Kanotförbundet
Svenska Kryssarklubben
Svenska Livräddningssällskapet
Svenska Racerbåtförbundet
Svenska Seglarförbundet
Svenska Sportdykarförbundet
Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbundet
Promemorians innehåll utgörs av de förslag som finns i Transportstyrelsens
rapport om förslag till utbildning och ett obligatoriskt förarbevis för att få
framföra vattenskoter men har utökats framför allt med nytt
ikrafträdandedatum och med kompletterande analyser.
Remissvaren ska ha kommit in till Infrastrukturdepartementet senast den 4
februari 2021. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)
per e-post till i.remissvar@regeringskansliet.se och med kopia till
monika.przedpelska-ostrom@regeringskansliet.se. Ange diarienummer
I2020/02471 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Remissinstansens namn ska även anges i dokumentnamnet.
Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.
I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller
materialet i promemoria. Om remissen är begränsad till en viss del av
promemorian, anges detta inom parentes efter remissinstansens namn i
remisslistan. En sådan begränsning hindrar givetvis inte att remissinstansen
lämnar synpunkter också på övriga delar.
Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En
myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att
redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att
svaret ger besked om detta.
För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna
synpunkter.
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Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.
Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens
promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad
2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats
www.regeringen.se.

Maria Gelin
Departementsråd

4 (4)

