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Remissyttrande 
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Visby 2020-12-21 
 
Remissvar gällande promemorian Covid-19-lag 
Destination Gotland AB är det rederi som bedriver den av Trafikverket upphandlade trafiken mellan 
Gotland och fastlandet. Trafiken omfattar transport av passagerare, personbilar och gods året runt. Under 
2020 har trafiken reducerats avsevärt med anledning av de reserestriktioner och råd som Regeringen och 
Folkhälsomyndigheten utfärdat i Sverige.  
 
Destination Gotland AB önskar lämna synpunkter på rubricerad remiss. 
Promemorian föreslår ”en tillfällig lag om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av 
sjukdomen covid-19. Det allmänna kan med stöd av lagen vidta åtgärder för att motverka trängsel eller på 
annat sätt förhindra smittspridning”. Under våren 2020 tog Föreningen Svensk Sjöfart fram en 

branschgemensam rutin för att säkerställa säkert resande med fartyg. Denna rutin har 
anpassats till Destination Gotlands behov och implementerats ombord på våra fartyg som 
en del av vårt kvalitetssystem. Bland många åtgärder som vi vidtagit, skall noteras det 
kraftigt reducerade passagerarantalet för att förhindra att såväl passagerare som personal att 
smittas ombord eller i terminaler. Vi reducerade passagerarantalet tidigt i våras till 50% av 
fartygets kapacitet fram till att rekommendationerna för icke nödvändiga resor släpptes. 
Därefter har vi haft begränsningen en ledig stol eller gång mellan varje sällskap, vilket lett 
till att ungefär 2/3 av fartygens kapacitet används. Sammantaget innebär de begränsningar 
som vidtagits att resandet mellan Gotland och fastlandet har reducerats med över 30% 
under 2020.  
 
I princip all transport av gods och därmed försörjningen av Gotland sker genom 
Destination Gotlands fartyg enligt ett ”just in time” koncept som innebär att fartygen 
måste transportera gods och passagerare året runt för att säkerställa att såväl import som 
export från Gotland fungerar för samhällets alla nödvändiga funktioner, däribland även de 
behov som den militära etableringen på ön för med sig. Medan andra trafikslag och 

regioner har olika möjligheter att lösa såväl transport av gods som passagerare har Gotland 
framförallt färjetrafiken som transportör med flyget som stöd när det gäller passagerare och 
viss typ av lättare frakt.  
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Under rådande pandemikris, har antalet passagerare minskat dramatiskt och 
samhällskritiska godstransporter kan komma att äventyras när intäkter från passagerare 
reduceras. För att understryka detta, kan noteras att den finska staten vid två tillfällen under 
rådande kris upphandlat liknande typ av reguljär färjetrafik för att säkerställa finsk import 
och export. 
 
Till Gotland skedde en upphandling av flygtrafik under våren men inga ytterligare avtal om 
säkerställd färjetrafik gjordes utöver det avtal som redan finns mellan Destination Gotland 
och Trafikverket, även om båda parter konstaterat att avtalet pga pandemin varit satt ur 
spel under stora delar av det gånga året. 

 
Vi uppfattar att lagen skall omfatta kollektivtrafik och därmed kan Destination Gotlands 
verksamhet komma att regleras med hjälp av kommande pandemilag. Vi anser att vi redan 
har vidtagit så omfattande åtgärder ombord på våra fartyg och terminaler att kommande 
pandemilag måste reglera ersättningsfrågan för redan genomförda åtgärder och eventuellt 
ytterligare begränsningar av färjetrafiken. Ett exempel på möjlig lösning är den finska 
modellen som säkerställer att kompensation för att utföra de samhällskritiska transporterna 
till och från Gotland säkerställs när förutsättningarna för det befintliga avtalet mellan 
Trafikverket och Destination Gotland är satta ur spel.  
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