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Remissyttrande över departementspromemorian 

Förarbevis för vattenskoter 

Ert dnr I2020/02471 

Domstolsverket har granskat departementspromemorian Förarbevis för 

vattenskoter mot bakgrund av den verksamhet som bedrivs av 

myndigheterna inom Sveriges Domstolar, dvs. utifrån hur förslaget kan 

tänkas påverka verksamheten ekonomiskt, organisatoriskt och 

utbildningsmässigt. Granskningen har även omfattat hur förslaget kan 

påverka verksamhetsstöd, arbetsformer eller rättssäkerheten generellt. 

I övervägandena till de straffrättsliga regleringarna (avsnitt 7) redogörs för 

förslaget om att framförande av vattenskoter utan att inneha förarbevis eller 

intyg om genomförd godkänd utbildning ska vara straffsanktionerat. 

Regleringen av straffbestämmelsen föreslås införas i 18 § förordningen om 

utbildning och förarbevis för att få framföra vattenskoter. Bestämmelsen i 18 

§ hänvisar till 4 § andra stycket samma förordning enligt vilken kravet på att 

inneha ett intyg om genomförd godkänd utbildning regleras. Utifrån 

utformningen av straffbestämmelsen framgår det enligt Domstolsverkets 

mening inte med tydlighet att bestämmelsen även omfattar krav på att 

inneha förarbevis, ett krav som regleras i 4 § första stycket. En reglering där 

straffbestämmelsen hänvisar till 4 § i sin helhet skulle vara att föredra för att 

uppnå syftet med regleringen. 

Domstolsverket konstaterar även att den föreslagna formuleringen för 

överlämnande av identitetshandlingar i 3 § i ovan nämnda lag skiljer sig mot 

kravet på uppvisande av förarbevis i 16 § i ovan nämnda förordning på så 

sätt att en förare, när det gäller en identitetshandling, ska lämna över 

handlingen för kontroll. Det framgår inte med klarhet varför föreslagna 

regleringar skiljer sig åt rent lagtekniskt. Enligt Domstolsverkets mening 

framstår det som otydligt om det finns några skäl för denna åtskillnad, 

särskilt mot bakgrund av att det i kommentaren till 3 § i lagen (s. 62) 

framförs att kravet enbart omfattar att visa upp handlingen – inte att lämna 

över. 

Domstolsverket noterar slutligen att i kommentaren till 13 § i lag om 

behörighet för att få framföra vattenskoter (s. 65) hänvisas till 6 § första 

stycket. En korrekt hänvisning bör, såsom anges i föreslagen lagtext, vara 3 § 

samma lag.  
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Detta yttrande har beslutats av juristen Maria Corneliusson. Föredragande 

har varit juristen Rebecca Hjälmarö. 

 

 

Maria Corneliusson 

   Rebecca Hjälmarö 

 


