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INSÄNDARE & DEBATT
Skriv kort, max 2 000 tecken. Redaktionen förbehåller sig rätten att redigera texterna. Insändare får undertecknas med signatur men tidningen ska alltid ha skribentens namn och telefonnummer. 
Inläggen skickas till: Skärgården * Hammarby Fabriksväg 43, 5 tr * 120 30 Stockholm eller redaktionen@skargarden.se.

De flesta som är intresserade
av den här frågan har natur-
ligtvis noterat att utredaren,
hovrättsrådet Anne Rapp, nu
i sin utredning föreslagit att
den omdebatterade regeln i sjö-
lagen om max 0,2-promille
alkohol i blodet för framför-
ande av vissa fartyg ska vara
kvar. Anledningen sägs vara att
det i utredningen inte fram-
kommit något som tyder på
att någon förändring behövs.
Som skäl anförs en mängd
fakta och statistik som sägs
tyda på detta. Felet är bara att
en hel del av dessa fakta är
felaktiga och ofullständiga och
att det mesta av det statistiska
underlaget visar på något helt
annat än den som är adekvat

för frågan. Utredaren lämnar
till exempel uppgifter om att
sjöfyllerilagstiftningen inte
märkbart skiljer sig från öv-
riga nordiska länder vilket
faktiskt inte är sant. Norge
har till exempel 0,8 promille
som gräns. Ingenting annat.
Finland har 1,0 promille som
gräns, ingenting annat – om
man inte är yrkesfiskare förstås,
då är gränsen 1,5 promille.
Danmark har en ansvarslag
utom för höghastighetsbåtar
där gränsen är 0,5 promille.

UTREDAREN undviker noga
att nämna IMO:s rekommen-
dation om 0,8 promille på
internationellt vatten som allt-
så gäller all yrkestrafik såsom

t.ex.  VLCC och ULCC-fartyg
som alltså fraktar flera hundra-
tusen ton olja samt kryssnings-
fartyg som tar flera tusen
passagerare. Det ska nämnas
att IMO enbart behandlar
sjösäkerhetsfrågor, nykterhets-
politiska frågor finns inte på
agendan.

UTREDAREN ANFÖR istället att
för stora delar av yrkessjöfarten
gäller nolltolerans vilket i och
för sig är riktigt och rätt, men
inte av rena sjösäkerhetsskäl,
utan av det enkla skälet att
man ska var nykter på jobbet.
Ett självklart krav från såväl
redare, lastägare, försäkrings-
bolagen med flera. När det
gäller det statistiska underlaget,

redovisas en mängd statistik
som talar om hur antalet
olyckor och dödsfall minskat
sedan lagen infördes 2010, men
statistiken talar ju bara om det
totala antalet som alltså in-
kluderar badande barn, bräd-
seglare, personer som sitter
och metar i ekor på insjöar
etc. och naturligtvis samtliga
övriga fartyg. Men det är ju
inte det som är intressant, det
intressanta är hur statistiken
ser ut för de fartyg som be-
rörs av 0,2-promilleregeln, det
vill säga de som kan göra 15
knop eller mer eller har en
längd om 10 meter eller mer.
Det är ju utformningen av dessa
parametrar som ställer till
det, men om detta finns i ut-

redningen nästan ingenting. 
Då jag särskilt intresserat

mig för hur 0,2-promilleregeln
slår vid nödsituationer, läm-
nade jag in en skrivelse till
utredaren med angivande av
fem rättsfall som visade på
effekterna av att den som har
0,2 promille eller mer, inte i
god tid kan vidta åtgärder
för att förhindra en sjöolycka
utan måste vänta på att olyckan
är ett faktum eftersom det då
endast är Brottsbalkens nöd-
regler som gäller, vilket fak-
tiskt är direkt kontraproduktivt
för sjösäkerheten. Ingenting
om vare sig detta eller andra
sjösäkerhetsfrågor har tagits
upp i utredningen.    

Det är inte fråga om en

olycka inträffar, i värsta fall
med dödlig utgång, utan när
den inträffar, inte trots exi-
stensen av 0,2-promilleregeln
utan just på grund av den-
samma.Utredaren har gjort sin
hemläxa på ett utmärkt sätt
när det gäller de nykterhets-
politiska aspekterna genom att
mörka fakta och åberopa
statistik som inte är relevant.
När det gäller de sjösäkerhets-
mässiga aspekterna har hon
totalt misslyckats, eller är det
så enkelt som att den delen
inte ingick i hemläxan.

ULF HALLSTRÖM       
Sjökapten, Jur. kand, 

f.d.  chef Sjöräddnings- 
och Beredskapsenheten

på Sjöfartsverket

Här kommer en förfrågan
till er alla om någon har en
verksamhet som skulle passa
sig bättre att ha här ute i
skärgården. Ni som prenu-
mererar på Tidningen Skär-
gården har säkert läst att

både krogen på Ingmarsö är
till salu och att Taxi Stock-
holm har sagt upp sitt kon-
trakt med Armada, samt att
Stiftelsen Ekskäret stänger
sin uthyrningsverksamhet 1
januari 2020. 

SÅ NU ÄR VI ett gäng glada
som står i startgroparna för
något nytt och en 130 kvm
stor lokal med bredband som
vill ha nya hyresgäster. Vi har
haft ett bra möte på Ingmarsö
som samlade cirka 30 perso-

ner, där vi gick igenom situ-
ationen och gjorde en analys
över nya möjliga arbetstillfäll-
en. Så om någon av er känner
att den verksamheten som ni
arbetar inom eller känner
någon som har en verksamhet

som vi skulle kunna driva
här ute istället, så skicka ett mail
till byalaget@ingmarso.se, så
skickar vi mer detaljer om
fastigheten och ett cv för oss
som nu är startklara för nya
äventyr. 

Tusen tack för er tid!

Arbetsgruppen för 
framtida arbeten på öarna 
utanför Ljusterö genom
LISE-LOTTE JOHANSSON, 

Äpplarö

Vi är startklara för arbete på Ingmarsö

Utredningen av sjöfyllerilagen mörkar fakta
De sjösäkerhetsmässiga aspekterna har inte beaktats i utvärderingen av sjöfyllerilagen, menar insändarskribenten. FOTO: KUSTBEVAKNINGEN


