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Fastsættelse af faste promillegrænser til søs.
Vi har haft forslag om ændring af lov om sikkerhed til søs og sømandsloven (Fastsættelse af faste
promillegrænser samt forebyggelse af luftforurening fra skibe) i høring.
Vi har sendt vedlagte høringssvar til Søfartsstyrelsen, men ønsker også at gøre medlemmerne af
Folketingets Erhvervsudvalget opmærksom på vores synspunkter.
Vi har intet imod faste promillegrænser til søs, tværtimod synes vi det er yderst rimeligt. Men vi synes
ikke, at det er rimeligt at fastsætte promillegrænsen til 0,2 promille og derved kriminalisere den
søfarende, der indtager en øl eller et glas vin i sin fritid ombord.
Søfolk ombord i handelsflåden, bestrider et ganske særligt erhverv, hvor de i op til flere måneder er væk
fra hjemmet. I disse udmønstringsperioder opholder den søfarende sig ombord i fritiden og skibet er
derfor også den søfarendes hjem.
Vi har gennem årene accepteret at de enkelte rederier har fastlagt grænser for indtagelse af alkohol
ombord og i land, spændende fra 0,5 og til 0,0 promille, hvor en overtrædelse af rederiernes politik har
betydet en afsked af den søfarende.
Vi vil fortsat acceptere, at de enkelte rederier selv fastlæggere en alkohol politik, herunder en nul alkohol
politik, men vi synes at det er urimeligt, at denne del af rederiernes alkohol politik fastsættes ved lov. Den
søfarende kan herved, udover at miste sit job, samtidig straffes med bøde, fængsel og fratagelse af sit
sønæringsbevis (den søfarendes ”kørekort”), hvis han eller hun i fritiden ombord indtager en øl eller et
glas vin til sin mad.
Vi håber at folketinget meget nøje vil overveje det påtænkte lovforslags konsekvenser, idet vi samtidig
understreger at vi intet har imod, at der fastsættes en generel alkohol grænse for alle søfarende på 0.5
promille. Vi står meget gerne til rådig for yderligere uddybning, information og besvarelse af spørgsmål
såvel fra udvalget som fra det enkelte medlem.
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