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En ljusning vid horisonten
EFTER MÅNGA ÅR kan landets 
båtägare kanske se en ljusning 
vid horisonten. Den 13 april gav 

regeringen nämligen ett tilläggsuppdrag 
till Tullbefogenhetsutredningen.

Detta tillägg innebär att utredning-
en får i uppdrag att ”analysera och ta 
ställning till om Tullverket bör få utökade 
möjligheter att göra fler kontroller av 
utförsel av varor samt se över behovet 
och möjligheterna att göra utförsel av 
stöldgods till ett brott enligt lagen om 
straff för smuggling”.

I klartext kan det alltså – äntligen – 
finnas en möjlighet för våra myndigheter 
att börja kolla utgående trafik för att 
eventuellt hitta stöldgods. Förhopp- 
ningsvis kan det därmed bli straffbart  
att smuggla ut stulna båtmotorer,  
verktyg, redskap med mera.

Även om stölderna av båtmotorer 

minskade under pandemin är de på en 
extrem nivå. Inget av våra grannländer har 
båtmotorstölder som är ens i närheten av 
Sveriges, trots att Finland till exempel har 
en lång gräns mot Ryssland.

Utländska journalistkollegor har 
många gånger frågat undertecknad varför 
vi har så stora problem med stölder av 
båtmotorer i Sverige. Svaret är främst 
att det är i princip ofarligt att föra ut 
stöldgods ur landet. Straffen är låga och 
risken att bli dömd är extremt liten. Om 
någon har oturen att bli ertappad brukar 
det sluta med låga, om ens några straff.

Stöldligorna är dock lika aktiva som 
tidigare. För dem har huvudrätten vid 
vårt ”smörgåsbord” bytts ut mot bland 
annat katalysatorer till bilar. Att stjäla en 
katalysator tar bara några minuter och 
är ett enkelt jobb. Dessutom slipper de 
arbetsskador på grund av tunga lyft.

Katalysatorstölderna har blivit 
en plåga för bilägarna. Under första 
kvartalet 2022 anmäldes drygt 2 000 
katalysatorstölder till försäkrings-
bolagen, en ökning med åtta procent 
jämfört med 2021 enligt Larm- 
tjänst. Sedan 2019 har  
katalysatorstölderna ökat  
med 10 000 procent.

Tullbefogenhetsutred-
ningen ska redovisa sitt 
uppdrag senast 14 juli 
2023. Fram till dess vore 
det mycket intressant  
om något politiskt parti 
ville ta upp frågan om 
utförsel av stöldgods i  
sitt valprogram.

Lars-Åke Redéen
Chefredaktör
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Nyhet! Hydraulvagn CV-J 6 ton• Kapacitet: 6 ton 

• Lyfthöjd: 90 cm

• Justerbara lyftpads

• Maskinhydraulik alt. 
elmanövrerad med fjärr

Representant Norden:

• Helgalvad  

• Utvecklad i Sverige, byggd 
i Frankrike  

•  Pris från 26 00O Euro 

 • Finns även 3-20 ton samt 
samt Custom Made 

• Mer info: mecanorem.se
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