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Regleringar på sjön bäst utan tvång
DET BLIR INGET körkort och inte 
heller något statligt register för 
fritidsbåtar. Detta om man ska 

tro på de motioner som läggs fram inför 
Socialdemokraternas partikongress  
i Göteborg 8–12 april.

Ett av skälen till att vi inte har något 
obligatoriskt båtkörkort är att det inte 
finns så mycket att motivera detta med. 
Sjösäkerheten är inget bra skäl eftersom 
det inträffar relativt få olyckor på sjön 
och de som drabbas knappast skulle ha 
räddats av ett körkort. Över huvud taget 
är det osäkert om någon vill ha ett båt-
körkort med minimal nytta för säkerheten 
eftersom det inte ”ger något” tillbaka. 

Däremot kan det finnas behov av att 
reglera vem som får köra snabbgående 
båtar. Frågan har varit ute på remiss, men 
då med vattenskotrarna i fokus.

Begreppet båtkörkort innefattar i vår 
värld alla typer av båtar, från vatten-
skotrar till snabba racers och de familje-
båtar som gör 60 knop eller mer. De som 
har pratat om ett särskilt körkort enbart 
för vattenskotrar är ”ute och seglar”. Ett 
båtkörkort bör vara helt teknikneutralt.

Den politiker som vill ta upp frågan 
om ett frivilligt båtkörkort får troligen 
båtorganisationerna med sig. Ett enkelt 
förslag som kan fungera är ett båtkörkort 
för alla som har fyllt 15 år och kör en båt 
snabbare än 25 knop.

Samma sak gäller ett båtregister. 
Första gången staten ville införa detta 
blev protesterna omfattande eftersom 
grunden till registret var att båtägarna 
skulle betala mer i skatt. Till slut och efter 
flera års krångel blev det statliga registret 
betydligt dyrare att driva än vad det gav 

tillbaka, varför det lades ner.
Med säkerhet och ökat skydd 

mot båtstölder som huvudargu-
ment skulle försäkringsbolagen 
kunna administrera ett fungerande 
register.

För båtorganisationerna känns 
uppgiften att popularisera 
den frivilliga båtförarut-
bildningen som en bra 
utmaning. Allt för ett 
rikare båtliv.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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” Tuffa tag! Köp  
 och sälj tryggt med  
 marknadens bästa  
 rättsskydd.” 

Erik, världsmästare på väg mot  
toppen i F1, kund och en av våra  
247 000 delägare.

Vi på Svenska Sjö har bara en sak för ögonen. Att ständigt utveckla de bästa båtförsäkringarna och 
trygghetslösningarna för dig och din båtklubb. Genom din båtklubb är du delägare i Svenska Sjö och 
det ger dig direkta fördelar som mer omfattande villkor, resultatbonus för medlemmar och smidig  
skadereglering. För att ytterligare öka tryggheten vid överlåtelse har vi nu tagit fram en köp och 
sälj-guide och ett köpeavtal som gratis kan laddas ned på vår hemsida. Dessutom har vi dubblat  
maxersättningen i rättskyddsförsäkringen och också satt ett tak på självrisken.  

Så du kan tryggt gå in på www.svenskasjo.se om du vill veta mer eller räkna ut din premie.

HEL MEDLEM – FÖR DIN  
TRYGGHET PÅ SJÖN & PÅ LAND

– Brand, stöld, sjöskada, uppläggning

– Ansvarsförsäkring 33 miljoner kronor 

– Rättsskyddsförsäkring 6 prisbasbelopp 
– Allrisk, – Sjöassistans

– Maskin upp till 14 år

– Stort geografiskt område

+

Hel Hel Medlem Hel Plus Tilläggsförsäkrings 
paket

Allrisk Transport utanför 
Norden

VALDEMARSVIK
Sandviks Varv
2 km mot Gryt
0123-511 20
www.batomotor.se

VÄSTERVIK
Allén 61,Infarten
593 61 Västervik 

0490-655 620
info@batomotor.se

Utställningarna fyllda med båtar 
i Valdemarsvik och Västervik!

Kontakta oss för KAMPANJPRIS 
på ditt drömekipage!

Kampanjpris offereras t o m 170430.

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Passion för båtliv!

VALDEMARSVIK
VÄSTERVIK

Nytt hos oss!


	BATLIV-0217-A-001-A
	BATLIV-0217-A-002-A
	BATLIV-0217-A-006-A
	BATLIV-0217-A-010-A
	BATLIV-0217-A-012-A
	BATLIV-0217-A-028-A
	BATLIV-0217-A-034-A
	BATLIV-0217-A-038-A
	BATLIV-0217-A-042-A
	BATLIV-0217-A-044-A
	BATLIV-0217-A-048-A
	BATLIV-0217-A-060-A
	BATLIV-0217-A-064-A
	BATLIV-0217-A-066-A
	BATLIV-0217-A-070-A
	BATLIV-0217-A-078-A
	BATLIV-0217-A-080-A
	BATLIV-0217-A-088-A

