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2019/20:1664 Körkort för vattenskoter
De senaste dagarna har flera allvarliga olyckor inträffat med vattenskotrar. Den
21 juni skadades två personer allvarligt i Stockholm vid en krock med ett träd
vid Karlbergskanalen. Ytterligare olyckor med vattenskotrar skedde även vid
sjön Runn i Falun, i Östhammar och i Karlstad. Dessa tillbud är dessvärre inte
några enskilda händelser, utan varje år inträffar ett stort antal allvarliga olyckor
orsakade av vattenskotrar och andra snabba vattenfarkoster. Vattenskotrar, med
en motorkapacitet som en medelstor bil, kan framföras på mycket grunda vatten
och utgör därmed ofta ett hot mot människor som simmar och badar. Även
djurlivet störs av vattenskotrar.
Det införda kravet på en åldersgräns från 15 år är ett litet välkommet första steg
för att få en bättre ordning. Men en sådan lågt satt åldersgräns är helt och hållet
otillräcklig. För att få en bättre ordning och en större säkerhet på sjön borde
krav på förarbevis, det vill säga körkort, för vattenskoter och andra
snabbgående vattenfarkoster införas. Förarbevis för vattenskotrar har utretts
och föreslagits ett flertal gånger både av Havs- och vattenmyndigheten (HaV),
riksdagen och faktiskt av regeringen själv i departementspromemorian
N2014/3447/TE.
För mig är det outgrundligt varför regeringen inte har agerat hårdare mot
vattenskotrarna. Att införa det förarbevis som utredare och en riksdagsmajoritet
så länge har väntat på vore en viktig åtgärd för en bättre ordning. Jag lyfte
denna fråga den 5 juni 2019 med infrastrukturminister Tomas Eneroth (S). Jag
fick då svaret att ministern ”avser följa frågan nära” och ”överväga ytterligare
regleringar inom området”.
Nu har det gått ett år och problemet med vattenskotrar har inte minskat.
Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

Avser ministern att ta initiativ till att förarbevis för vattenskoter införs?
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………………………………………
Jens Holm (V)

Överlämnas enligt uppdrag
Johan Welander
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