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Enigt besked om utvärdering
Äntligen har ett enat civilutskott och ett riksdagsbeslut talat om för 
regeringen att promillelagen behöver utvärderas. Nu återstår att se om 
och i så fall på vilket sätt regeringen tänker genomföra utvärderingen. 
Text: Lars Afzelius Foto: Kustbevakningen

LAGEN OM 0,2 promille 
som gränsvärde till sjöss 
infördes 2010. Därefter 

har den ifrågasatts med många 
argument. Det går till exempel 
inte att likställa båt- och väg-
trafik och därmed ha samma 
promillenivåer, restaurangerna 
ute i skärgården tvingas slå igen, 
sjösäkerheten har inte försämrats 
och lagen är en morallag skapad 
av nykterhetslobbygruppen är 
några av de skäl som först fram. 

Det har även motionerats 
flitigt i riksdagen om behov av en 
översyn. Båtfolket.se har varit en 
aktiv och stridbar sammanslut-
ning med ambition att genom 
faktabaserad information påver-
ka våra politiker. Båtlivets riks-
organisationer har också sam-
stämmigt sagt att lagen behöver 
utvärderas. 

Justitieminister Morgan 
Johansson (S) sa tidigare i år på 
en fråga i riksdagen att det inte 
finns behov av någon översyn. 
Vi får hoppas att han nu efter 
klubbat riksdagsbeslut är lite 
mer ödmjuk i den frågan. För att 

undanröja allt tvivel om even-
tuell partipolitik i frågan och 
samtidigt skapa acceptans för 
eventuella justeringar av lagen 
är det klokt att tillsätta en obero-
ende arbetsgrupp utanför reger-
ingskansliet. 

NÅGRA FAKTORER SOM, enligt Båt-
livs källor, har påverkat och enat 
civilutskottet i sin uppfattning 
om behov av en utvärdering är 

– att sjöfyllerilagen är otydlig i 
sin utformning och rättsosäker i 
sin tillämpning 

– att antalet båtolyckor där 
alkohol förekommit har legat 
på samma låga nivå även sedan 
lagen infördes 

– ett för stort inflytande på 
lagstiftningen från en stark nyk-
terhetslobbygrupp 

– att polis och kustbevakning 
bör prioritera sina resurser för 
ökad sjösäkerhet med insatser 
som räddar liv istället för allmän-
na nykterhetskontroller med tvek-
sam påverkan på sjösäkerheten.

VAD EN UTVÄRDERING och eventuell 

ändring av lagen kommer att 
innebära är svårt att förutse. Det 
finns många olika alternativ och 
kombinationer att välja på, till 
exempel:

• bibehållen lag utan ändringar
• bibehållen lag med tillägget 

att den ska omfatta alla båtar 
oberoende av längd eller fartmöj-
ligheter

• bibehållen lag men ändring 
av promillehalten från 0,2 till 0,5 
promille.

• bibehållen men bara för de 
båtar som kan köra fortare än 15 
knop

• bibehållen lag men med fler 
undantag där föraren ges möjlig-
het att flytta sin båt

• bibehållen lag men utan 
möjlighet för till exempel Kust-
bevakningen att göra slumpvisa 
nykterhetskontroller 

• lagen tas bort helt

FÖRHOPPNINGEN ÄR ATT utvärde-
ringen fokuserar på de rimliga 
åtgärder som både båtmänniskor 
och våra myndigheter anser 
främja ett säkert båtliv. ✪

Kustbevakningen utför nykterhetskontroll på sjön. 
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