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Till statsrådet chefen för Försvarsdepartementetoch

chefenbeslut den 9 december 1993 bemyndigade regeringenGenom
parlamentarisk kommittéför Försvarsdepartementet tillkalla medatt en

effektivisera maritima verksamheten.uppdraget den statligaatt
den verksamhet bedrivsUppdraget avsåg i första hand avsom

Sjöfartsverket, och sjöpolisen. Med stödmarinen, Kustbevakningen,
1994förordnade departementschefen den 29bemyndigandet marsav

ordförande ilandshövdingen Kjelldåvarande A. Mattsson att vara
i kommitténkommittén. dag förordnades ledamöterSamma som

Gunhild Bolander riksdagsledamotendåvarande riksdagsledamoten c,
Åke dåvarande riksdagsledamöterna Robert JousmaCarnerö kds,

PalmMåbrink riksdagsledamoten Sverre s,nyd och Bertil v,
och Sundinriksdagsledamöterna Stenmarck m Larsdåvarande Per

Karin Wegestâlfp riksdagsledamoten s.samt
Stenmarckentledigades och PerDen 24 januari 1995 Robert Jousma

riksdagsledamöternafrån förordnadessina uppdrag. Samma dag
och Stenberg sThomas Julin Göthe Knutson Hansmp, m som

ledamöter i kommittén.
Åke från sitt uppdragentledigades CarneröDen 13 april 1995 samt

till ledamotKenneth kdsförordnades riksdagsledamoten Lantzf.d.
i kommittén.

medverkat29 1994beslut denhar enligtSom experter marsav
sjösäkerhets-Sjöfartsverket,chefsjuristen viddåvarande numera
vid Kustbe-direktörenadministrativeJohan Franson,direktören
RåmanMichaelkommendörkaptenenLindqvist,vakningen Hans samt

från sittentledigadesMichael RåmanSandström.polismästaren Sune
förordnades kommen-nämnda datumSistuppdrag den 26 maj 1994.

kommittén.iNordling medverkadören Christer expertatt som
maj -199426densakkunniga medverkat fr.o.m.Som har t.o.m.-

departementssekreterarenslutförandeuppdragets inte sägsannatom -
den 24Jennekvist t.o.m.polisintendenten LeifAnders Bergwall,

Linna-Angestavdepartementssekreteraren Mariaoktober 1994,
Stenqvist,Alfdepartementssekreterarenden 30 april 1995,t.o.m.

1994oktober25polisintendenten Hedström fr.o.m. denAnne-Marie
1994.augustiSylvén fr.o.m. dendepartementsrådet Lennart lsamt
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förordnadesSom sekreterare den 29 1994 hovrättsassessornmars
Stefan Olsson och biträdande sekreterare den 8 juni 1994som
respektive den 2 juni 1995 planeringsdirektören Gun Zachrisson och
ekonomie doktorn Staffan Gran.

Kommittén har antagit Sjöverksamhetskommittén.namnet
överlämnas betänkandetHärmed Statens maritima verksamhet.

Till betänkandet fogas reservationer Thomas Julin, Bertilav
Mábrink, Palm,Sverre Hans Stenberg och Karin Wegestål.

Kommittén fortsätter arbetet med särskild frågaövervägaatt om
lokalisering Kustbevakningens Regionledning Ost.av

Stockholm i 1996mars

Kjell MattssonA.

Gunhild Bolander Thomas Julin Göthe Knutson

Kenneth Lantz Bertil Måbrink Sverre Palm

Hans Stenberg Lars Sundin WegestâlKarin

/Stefan Olsson
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Förkortningar

BrB Brottsbalken

CCC Customs Cooperation Council

COLREG Convention the International Regulation foron
Preventing Collisions Sea, 1972at

Ds Departementsserien

EEA Europeiska miljöagenturen European Environ-
Agencyment

EFTA European Free Trade Association

EG Europeiska gemenskaperna

EU Europeiska unionen

EUROS Europeiskt fartygsregister

FiskeriV Fiskeriverket

FörsvarsmaktenFM

FMB Fârösunds marinbrigad

nationernaFN Förenta

FöU Försvarsutskottet

GMDSS Global and SafetyMaritime Distress System

GUSP Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken

HELCOM Helsingforskommissionen

Hkpdiv Helikopterdivision

ICES Internationella Havsforskningsrådet International
Council for Exploration of the Seathe

IKFN-förord- Förordningen 1982:756 Försvarsmaktens in-om
ningen gripanden vid kränkningar Sveriges territoriumav

under fred och neutralitet m.m.

IKO Indre Kystoppsyn Norge

13



Förkortningar SOU 1996:00

Labour OrganizationInternationalILO

OrganizationInternational MaritimeIMO

"Interna-SafetyInternational Management, eg.;ISM-koden
Safety OperationCode for thetional Management

Preventionand for Pollution

KustbevakningenKBV

med-Kustbevakningens1982:395LagenLKP om
övervakningvid polisiärverkan

LänsstyrelsenLst
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of Understanding PortMemorandumParisTheParis MOU on
ControlState

1984:387PolislagenPL
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RättegångsbalkenRB
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Sjöss
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RPS Rikspolisstyrelsen
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DanmarkOperativa KommandoSjövärnetsSOK
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ofvention for the Safety Life Seaat

offentliga utredningarStatensSOU

räddningsverkStatensSRV
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SÖK Sjöövervakningskommittén

TrafikutskottetTU

15581994:TullförordningenTuF

Tullagen 1994:1550TuL

TullV Tullverket

1989:547UtlänningsförordningenUtlF
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Sammanfattning redogörelse församt

behandlingen generella kommittédirektivav

m.m.

Inledning

Sjöverksamhetskommittén har haft till uppdrag samord-övervägaatt
ning effektiviseringoch maritima verksamhet. Uppdragetstatensav
har i första hand den verksamhet bedrivs marinen iavsett som av
fredstid, Kustbevakningen, Sjöfartsverket och sjöpolisen. Denna
verksamhet omfattar statliga uppgifter hävda territoriet, skapaatt;som
de fysiska förutsättningarna för sjöfartens bedrivande infrastruktur,
upprätthålla lag och ordning till sjöss inkl. civil gränsövervakning och
övervakning fisket, förebygga olyckor hålla räddningstjänstsamtav
till sjöss sjö- och miljöräddningstjänst.

Inledande överväganden

Vi funnithar de verksamheter vi granskat alltjämt bör omfattasatt av
åtagande för det offentliga. Verksamheterna till helt övervägandeett är

del sådana kan benämnas genuint kollektiva nyttigheter ochsom som
därför bör Vidare konstaterar vistaten garantera. att statens am-

bitionsnivå för verksamheten till sjöss inte bör sänkas jämfört med vad
gäller i dag. ställetI talar omständigheterna för ambitionsnivånsom att

måste höjas områden. Det gäller den civila gränskontrollenett par
tull- och utlänningskontroll, fiskekontrollverksamheten och säker-
hetsarbetet inklusive räddningstjänsten. Omständigheterna talarsom
för detta dels vårtutgörs EU-medlemskap och de kravav nya som
följer härav, dels den ökade fartygstrafiken främst från östraav -
Europa.

Vi har inte funnit några generella brister i de ansvariga myndig-
heternas sköta sina respektivesätt uppgifter i dag. Därmed inteatt sagt

sjöverksamheten totalt bedrivs med optimal effektivitet.att Eftersett
ha undersökt olika former stordriftsalternativ med hypotesenatt av -
förutsättningar för effektivitetshöjningar kan åstadkommasatt genom

och planeringen läggs såi få händer möjligtatt haransvaret som -
vi funnit de förbättringar kan står finna i ökadgörasatt attsom sam-
verkan myndighetsgränserna.över Vi föreslår sålunda inte några
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för förändrafunnit skälhar vihellerorganisationsförändringar. Inte att
emellan.myndigheternaansvarsfördelninggällande

Förslagen

alla med syftehuvudpunkter,idelasställt kanförslag viDe treupp
ökabästafinns sättde atttillvara genomatt ta resurser som

myndigheterna.mellansamverkan
sjöpoli-ochKustbevakningenförhållandet mellanförstaDen avser

arbetsuppgifter tillsammanfallandemångahartvå aktörer somsen,
ochKustbevakningensviktigtmycketdetVi ärsjöss. attattanser

risk förfinnsdeteftersomkoordineras,arbetesjöpolisens enannars
Vidaretill sjöss.övervakningen ärdubbleringresursslöseri avgenom

enheter i desjögåendeerhålla stödkanpolisenangelägetdet att av
föreslagitdärförVi harsaknas.sjöpolisgrupper attdärkustområden

uppdragsärskiltRikspolisstyrelsenoch attKustbevakningen ettges
Föroch polisen.Kustbevakningenmellansamverkan attutveckla
mellansamarbetetvidareutvecklingförförutsättningarskapa aven

ytterligarebörKustbevakningenvibedömermyndigheterna att ges
gränskontrollut-vad Yttreenlighet meddels ibefogenheter,polisiära

1994: 124,SOUutlänningskontrollerbeträffandeföreslagitredningen
förslagenkonkretabistånd. Depolisen begärfallgenerellt i dedels

19.i kapitelutvecklas
FörsvarsmaktenstillvaratagandetpunktenandraDen rör resurserav

samplane-vissunderFörsvarsmakten,Viverksamhet.i civil attanser
civiladengrad ii högredeltabör kunnaKustbevakningen,medring
dockrestriktivitetVisssjöss. ärgränskontrollen tillochövervakningen

skall kunnaFörsvarsmaktenförförutsättningochpåkallad atten
myndighet. Encivilansvarigbegärs ut-dettaböringripa att avvara

inomdeltagande skerFörsvarsmaktensvidaregångspunkt är ramenatt
kapitel 20.iutvecklasFörslagenverksarnhetsutövning.för dess egen

generella över-grundas påförslagvåratredje delenDen merav
Vi harsamverkan.myndigheternasmaritimaderörandeväganden

iförekommersamverkanutredningsarbete konstateratvårtunder att
skapaVi harutvecklas. övervägtkontinuerligt attdengrad ochhög att

vadundersökningförforumochutvecklingsarbeteför dettaformer av
har dockVisamverkansfrågor.rimligt iochmöjligtpraktisktärsom

formaliseradnågonbehovnågotkonstaterakunnatinte merav
och församverkansformerhittamedArbetetsamverkansform. att nya

tilldetproblem störstalösningar ärmyndigheterna gemensamma
framstårområdebedriva. Ettsakmyndigheternasdelen somatt som

verksamheter ärmyndigheternasmaritimai deviktigtsärskilt
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förhänder till sjöss. Sätteninsamlingen uppgifter vad attom somav
olika källor.många och myndigheterna harsamla information är

förviInformationsutbyte förekommer att systemenansermen
ytterligare.informationsutbyte bör granskasochinformations insamling

då den tekniska utveck-viktigt i tidsärskiltframstårDetta ensom
elektronisk övervakning tillföralternativa formererbjuder fleralingen

medutredning tillsättssärskilddärför föreslagitVi harsjöss. att en
såinforrnationsbehov ochmyndigheternaskartläggauppgift att om-

församordnatförslag tilllämnaerforderligtbedöms systemett mer-
Förslagetmyndigheterna.berördaför deinformationsbehandling

i kapitel 21.utvecklas
ochtill organisationställninghaftkommitténSlutligen har att ta

massflyktssituationervidmaritimaledning statens somresurserav
tillMassflyktbetänkandetriskutredningen iochbeskrivits Hot-av

förslag iVåraSOU 1993:89.hjälpsökandeasyl- ochSverige av
nuvarandepåkapitel 22. och byggerideldenna attpresenteras

består iemellan i principmyndigheterna ävenansvarsfördelning en
samverkanhögre gradbeskrivnadenkrissituation att avenmensom

marinensledningsfunktionerna samlas vidskapas att en avgenom
ledningscentral.alternativtsjöcentraler annan

utformningFörslagens

någon form.ytterligare arbete iflesta våra förslag förutsätterDe av
haftförfogande vi inteMed den tid stått till vårt har t.ex.som

försådana slutliga överväganden krävsmöjlighet göra attatt som
fall pekat påtill författningstext. Vi har i dessa dockförslaglägga

vadförfattningar måste ändras och söktvilka att somnoga angesom
eftersträvas.bör

generellabeträffandeKommitténs överväganden
kommittédirektiv

Försvarsdepartementettillställthar februari 1996Vi den 21 en
sjöverk-pååtagandenoffentligasredovisning vår prövning detav av

ochkommittéersamtligasamhetsområdet i enlighet med direktiv till
Som1994:23.dir.särskilda åtagandenutredare sådanaprövaatt

alltjämt börgranskatuttalats vår slutsats områden videär attovan
ställ-till dettaomfattas åtagande för det offentliga. Motivenettav

ningstagande redovisas i kapitel
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till EU-aspekter i enlighetKommittén har genomgående tagit hänsyn
1988:43 beaktande EU-aspekter idirektiven dir.med avom

utredningsverksamheten.
sådan övergripandeförslag ligger påVåra överväganden och en

regionalpolitiskadir. 1992:50 redovisningnivå direktivenatt om av
redovisa jämställd-direktiven dir. 1994: 124konsekvenser och attom

aktuella i vårt arbete.konsekvenser inte bedömtshetspolitiska som

och kostnaderGenomförande

ytterligare arbete. Detförutsätter visstVåra förslag ärnämntssom
författningstext, dels uppdragutfominingdels fråga arbete med avom

genomföra viss samverkansordning.utarbeta ochtill myndigheterna att
genomförande praktiken särskilt vadförslagens ivissaFör av -

och kontroll-civil övervaknings-Försvarsmaktens deltagande igäller
dennautbildningsinsats. Vi bedömerkrävs vissverksamhet att--

ordinarieför myndigheternasgenomföras inominsats bör kunna ramen
därför förenadövningsverksamhet och den inteochutbildnings äratt

kostnader.marginellamed än extraannat
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I INLEDNING

1 Uppdraget

Direktiven1 1
.

Regeringen beslutade den 9 december 1993 tillkalla parlamenta-att en
risk kommitté för ytterligare ochsamordningövervägaatt en
effektivisering maritima verksamhet. Kommittén fickstatensav
härvid, enligt direktiven dir.de ursprungliga 1993: 136, bilaga 1,se

uppdragi att:

hittillsbedöma den inriktning gällt för myndighetsupp-somom-
maritima fortfarandegifterna inom verksamhet ändamålsen-ärstatens

lig alla delar eller förskjutning tyngdpunkten insatsernai ochen avom
uppgiftsomrâde skenågot bör samtmot

samverkansmönster tillräckligt i formdagens resultatpröva gerom-
samladeeffektivt utnyttjande de statliga och,ett av omav resurserna

fram förslag till förbättringar.så inte fallet, läggaär

Uppdraget verksamheterskulle enligt första hand dedirektiven i avse
bedrivs Sjöfartsverket ochmarinen, Kustbevakningen,som av

sjöpolisen. direktiven utgångspunkter:I följandevidaregavs

för civila fortsättningen ligga påuppgifter skall också iansvaret--
civila myndigheter,

kommitténs förslag inom förtill förändringar skall göras ramen-
myndighetsstrukturnuvarande och

Kustbevakningens självständig myndighet direktkaraktär civil,som-
Sjöfartsverkets affärsverk medunder regeringen liksom ställning som

infrastruktur skallhuvudansvar för sjösäkerheten och sjöfartens
bibehållas.
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tilläggsdirektiv till kommittén dir.beslutadesdecember 199422Den
förutgångspunkterinnebörden demed1994:158, bilaga 2 attse

bort.arbetet angetts togsnysssom
givit29 juni 1995beslut denregeringenDärefter har genom

Kustbe-lokaliseringfråganuppdragkommittén i övervägaatt avom
betänkandei dettaredovisas inteRegionledning Ostvakningens utan

december 1995 överläm-den 21besluti särskild rapport samt genom
kommittén.tillbetänkande 1995/96:FöU1Försvarsutskottetsnat

direktiv vilkethaft beakta generellakommitténharHärutöver att
inledanderedovisats i denmed vadskett i enlighet samman-som

särskild rubrik.fattningen under

för uppdraget1.2 Gränserna

myndigheterdetillarbetetKommittén har begränsat att somavse
fredstid. Försjöverksamhet idirektiven och tilli attstatens enanges

dockerhållas har viskallmaritima verksamhetenhelhetsbild denav
anknytning tillverksamheter harmyndigheterbeskrivit andrakort vars

meteorologiska ochFiskeriV, SverigesFiskeriverketsjön, t.ex.som
undersökninggeologiskaoch SverigesSMHIhydrologiska institut

huvudsak fått hållavi itidsperspektivet hartillMed hänsynSGU.
ansvarsför-ochorganisationsmodellerfrågortill övergripande omoss

lilla"i detstå finnakansamverkanslösningardelning. De attsom
fartyg försärskildavissamöjligheternabeståroch i att utrustasom

vi inteharsärskilda hamnarsamlokalisering i vissaflerbruk, m.m.
undersökakunnat närmare.

utrednings-pågåendeföljtgränsdragningar harAndra annanav
utredningenSjöfartspolitiskaverksamhet t.ex. som avgavsom

arbetandeoch denSOU 1995: 12november 1995 l ännubetänkande i
påinspektionsverksarnhetorganisationkommittén för transportom-av

inspektions-statligadenuppdragmedrådet dir. 1995:77 överatt se
och bl.a.Sjöfartsinspektionendäriblandhelhetverksamheten som

medarbetatsålunda inteVi harsammanslagningar.frågorpröva om
låtafördelar medeventuellaanalyseratfrågor ellersjöfartspolitiska att

statligmedslåsverksamhetSjöfartsinspektionens annansamman
inspektionsverksarnhet.

efterlevnad debestämmelserfrån devidare utgåttVi har vars
påellerkontrollera sättharmyndigheterna annatmaritima att som

ändring-alltså inteutföras. Vi har övervägtskallvad det är somanger
lotspliktbestämmelsertullbestämmelser,sjötrafiklagstiftning, omar av

nuvarandebakgrundorganisationsfrågor motprövat avutanetc. m.m.
bestämmelser.bakomliggandedennagällerordning vad typ av
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Utredningsarbetet2

sammanträdekonstituerandefrån förstapåbörjade bortsettVi ett-
arbe-till1994. Orsakeni oktobervårt arbetevåren 1994under att-

huvud-kommitténsochordförandentidigareinte startade är atttet
gränskontroll-arbetade i Yttre1994septemberframsekreterare t.o.m.

Efter1994.höstenbetänkande underframladeutredningen som
varitprincipiår uppdragethari decembertilläggsdirektiven samma

ochsjöverksamhet prövagranskaförutsättningslöst attattstatensatt
effektivisera densamma.

verksamhetmaritimakartläggamedinledande arbetetDet statensatt
myndigheternasområden,olikaregleringenrättsligaundersöka den

uppgifternahurresursutnyttjandeochorganisationer, samtresurser
relativtvaritharkostarverksamheternaoch vadpraktikenilöses
mångainnehållersjöverksamhettidsödande. Statensomfattande och

uppgifter,väsensskildaochorganisationsstrukturerolikamedaktörer
sarnverkans-ochsvåröverskådligtdelarvissairegelsystemet är

bildskapaEfter medarbetetlokalt.varierarformerna att aven
hos destudiebesöki flertalbl.a. bestodordningnuvarande ettsom-

syften bärvilkaanalysgjordesmyndigheternamaritima somen av-
degälla föreller börmål gällervilkaochverksamheterolika somupp

frånuttalandenstudiergenomfördesHäruppgifterna.olika av
internationelltvilka krav ställsanalysersida,statsmakternas somav

skulle kunnaprioriteringshänseendeniställningstagandenFör attm.m.
tillsituationenbeskrevunderlag"hotbilder ochgöras annat somtogs

"människo-fallupptäcktabeträffande oljeutsläpp,fram bl.a.sjöss av
skärgårdsbefolk-sjössgränskränkningar tillochsmuggling" samt

koncentration.ningens
internationellavi detundersöktearbeteParallellt med detta

dennamed hurjämförelsergjordesjöverksamheten ochinflytandet
delenStörreoch Norge.Finlandorganiserad i Danmark, avvar

ikommandooperativaSjövärnetsstudiebesök hoskommittén företog
Århus Oslo.iFörsvarsdepartementethos norskaoch

undersökamedvi vidaregickinsamlatsfaktaunderlagEfter attatt
i avsiktfältstudierägnadesobetydlig tidalternativ, varvid inteolika

civiltredovisasbetänkandetvad i ettprövanärmare somatt som
bearbetatsharuppslagenolikaDe"Sjöverk".alternativ nyttett-
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och de förslag redovisas vad vi slutligen funnit påkallat ochärsom
rimligt.

Vi har genomgående sökt hålla á jour med det utvecklings-att oss
arbete sjöverksamheten och hela tiden pågår, inte minströrsom som
internationellt. Vad gäller utvecklingen nationellt detplan har

totalförsvarsbeslutet påverkat vårt arbete i grad.högsenaste
Utredningsarbetet har präglats omfattande och kontakter medtätaav

de myndigheter i direktiven med andra myndigheter,samtsom anges
utredningar och organisationer. Förutom de i direktiven angivna
myndigheterna bör Försvarsberedningen, FiskeriV, Tullverket
TullV, Statens naturvårdsverk SNV, Sjöräddnings-SMHI, SGU,
sällskapet SSRS och Sveriges Redareförening framhållas. Regel-
bundna kontakter har hållits med nämnda kommitté medäven ovan
uppgift granska inspektionsverksamhet och med berördaatt statens
arbetstagarorganisationer.
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SJÖVERKSAMHETSTATENS 1

FREDSTID Kommitténs överväganden--
beträffande uppgifter, prioriteringarmål, och
omfattningen offentligasdet åtagandenav

3 Sammanfattning

statliga sjöverksamhetenDen bärs många olika intressen ochupp av
syftet med åtgärder till sjöss varierar. finnsI bakgrunden vadstatens

kan kalla för övergripande samhällsmål, förgiltiga i allstort settman
statlig verksamhet, såsom trygghet, välfärd och god miljö.t.ex.
Utifrån dessa mål kan rad grundläggande uppgifter för deten
offentliga fastställas, upprätthålla lag och ordning, förattsom svara
räddningstjänst Mer konkreta målsättningar för statlig verksam-m.m.
het finns ofta uttryckt direktiv fråni statsmakterna till den eller de
myndigheter för uppgiften löses.attsom ansvarar

direktivFörutom vad skall uppnås haratt staten attge om som
prioritera mellan olika verksamhetsområden. Prioriteringsfrågor måste
också lösas de myndigheter bär huvudmannaskapet. Vidav som
bedömningarna kännedomkrävs behov, hot risker olikaochom av
slag m.m.

sjöverksamhetens del kan konstaterasFör uppgifter gälleratt som
förebyggande säkerhetsarbete och räddningstjänst prioritet.har hög
Övervakning territorialgränsen och yrkesfisket andra viktigaärav av
områden.

Då sjöverksamhet delar behandlas ii de närmarestatens som-
detta arbete tillhör sådant kan betecknas genuint kollekti-som som-

nyttigheter, bör det offentliga fortsättningsvis för denna.ävenva svara
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Inledning4

vad denkräver kunskaporganisera verksamhetUppgiften att omen
definieras ochmåsteför verksamhetentill. Målensyftarytterst

uppgifterna preciseraskansådan definitionefterformuleras. Först en
befogad Denverksamhetenprövning göras.och är nuomen av

vårabetänkandet ochavdelninganvänds i dennabeskrivna metoden av
utgångspunkter för detviktigaöverväganden i dessa delar utgör

börsjöverksamhetenden statligahurfortsatta resonemanget om
föreligga.skallför effektivitetför förutsättningarorganiseras att

nedan vidanvändsterminologidenskall anmärkasDet att som
inriktningverksamheterna,mål förolikaindelningen i typer osv.av

struktureraendastgiven. Den sättingalunda utgörär attett resone-
för olikainriktning"mål",genomgångVid denmanget. m.m.av

och deuttalatstatsmakternauppgifterochverksamheter som
uttryckenfunnitgivit, har visjälvaansvariga myndigheterna att
språkligtkunnadärförinnebörd sägasmed olikaanvänts utan att vara

felaktiga.
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Övergripande5 samhällsmål för statlig
verksamhet

Den statliga verksamheten inriktad övergripande samhällsmålär mot
kan betecknas allmänna. mål,Dessa bl.a. uttrycks i desom som som

återkommande budgetpropositionerna, uttrycks i form önskvärdaav
tillstånd fred, säkerhet och trygghet, välfärd och ekonomisksom
tillväxt hälsa miljö. Målbeskrivningarnaoch god kan utvecklassamt

bakgrund de "hot" målen motbilder till. Härvidutgörmot somav
framträder vissa uppgifter utförande måste förgaranteras attvars
målen skall kunna uppnås.

Krig sålunda motbilden till fred. uppgiftenFör bevarautgör att
freden och krigshot finns mål angivna statsmakternamötaatt ett av

totalförsvarsbesluten. militära försvaretDet skall kunna mötagenom
och i övrigt hävda vår territoriella integritet.väpnat ävenett angrepp

kommitténs uppgift består i granskaDå organisationenatt statensav
fredstida sjöverksamhet vi inte ställning till förhur målen Sverigestar
militära försvar i förhållande till krigshot utformas. fallerbör Detett

skall dockutanför vårt uppdrag. Det redan här framhållas detatt
enligt vad uttrycksmilitära försvaret, i 1995/96:12som prop.

skall kunnaTotalförsvar förnyelse också vid svårai utnyttjas
isamhället fred.nationella påfrestningar Vi återkommer till denna

totalförsvaret.inriktningendelvis avnya syn
förutsättningarnahandlar förVälfärdsmålet landets ekonomiskaom

utveckling. Målet för näringspolitiken skapa uthålligär t.ex. att
tillväxt. Uppgiften finns förbestår i till förutsättningarnaatt att ense

området förut-samhällsutveckling ekonomiska ochdetgynnsam
bl.a. handel ochåtgärder inom flera verksamheter,områden ochsätter

näringsliv, infrastruktur utveckling.forskning ochoch
omfattarsäkerhet mångdimensionella ochBegreppen och trygghet är

säkerhetspolitiskasåväl riket den enskilde individen. Densom
dimensionen innefattar bl.a. kränkningar territoriet, dvs.skydd mot av
hotet intrång främmande där uppgiften skall lösasmakt,om av som

omfattar också säkerhetspoli-hävda statsterritoriet. Begreppenär att
betingade extraordinära påfrestningar, dåtiskt kriser eller andra

uppgiften består beredskap finns för hanteringi tillatt attse en av
sådana situationer. trygghet handlar vidare kunnaSäkerhet och attom

ordningform upprätthålla lag ochhantera hot i brottslighet. Att ärav
för medborgarnaformulera uppgiften i denna del. Säkerhetsättett att
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olyckor sektor dettill liv och egendom relaterat till är aven annan
gäller såvälsamhällsmålet säkerhet trygghet. Det härövergripande och

skadorna deför olyckor begränsaminimera riskerna attatt avsom
innefattar därmed helaändå inträffar. Uppgiftenolyckor som

förebyggande åtgärder till räddnings-säkerhetsarbete frånsamhällets
tjänst.

skyddas, biologiskmänniskors hälsa skallMiljömålet innebär att
medlångsiktig god hushållningmångfald skall bevaras och en

välfärdsmåletfrämjas. Miljömålet täcker liksomskallnaturresurser
pådrivande roll.har här samlande ochflera sektorer. Staten en

vidinsatserUppgifterna består såväl i förebyggande arbete som
miljön.olyckor hotarsom

förenklat, kan demed nödvändighet någotSammanfattningsvis, och
sarnhällsmålen skallövergripandeuppgifter skall utföras för deattsom

kunna uppnås sägas vara:

territoriet,hävdaatt-
ekonomisk utveckling,främja välfärd ochatt-

ordning,upprätthålla lag ochatt-
förebyggamiljö, bl.a.för säkerhet och godverka attatt genom-

olyckor samt
för räddningstjänst.att svara-
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sjöverksamhetstatlig6 Vad är -

uppgifter tillpresentation statensav

sjöss

Inledningl

ochsamhällsmålen för statlig verksamhet de grund-övergripandeDe
gäller självklartförenade med dessaläggande uppgifter ävenärsom

verksamhetförlagd till sjöss. Denverksamhetenden del ärsomav
från den verksamhetskiljer sig i grunden intebedriver till sjössstaten

gränsskydd, tillsynfrågabedrivs land. Det överär attomsom
Skillnadernaräddningstjänstefterlevs,och förordningarlagar m.m.

försådan formernaterrängen till sjöss över-ligger i är attatt
måstefrån sida härinsatseroch olikavakning statenstyper varaav

på fastlandet.annorlunda än
uppgifterschematisk översikt vilkakapiteldettaI statenavges en

samhällsmålenövergripandedetill sjöss ihar lösa strävan attmotatt
och intenuvarande ordningUppställningen görskall uppnås. avser

frånfullständig. Här bortsesanspråk på ett statenst.ex.att avvara
normgivningen.samhället, nämligengrundläggande medel att styra

alltiduppgifter sjöss intetillframhållas ärskallDet statensatt
internationella överenskom-territoriet. Genomtill detbegränsade egna

ellerutföra uppgifteråta sigmelser kan permanentattstaten -
ekonomiskaoch i denterritorialgränsenutanförtemporärt zonen.--

förutsättningar förfysiska6.2 Skapandet av
bedrivandesjöfartens

perspektivkommitténsochsjöverksamhetens del,För motur
statligarubriken den allmännabakgrund uppdraget, motsvararav

ingår inteekonomisk utveckling. Detvälfärd ochuppgiften främjaatt
hänvisas isituation. Härsjöfartsnäringensuppdrag studerai vårt att

Svensk sjöfartbetänkandeutredningensSjöfartspolitiskastället till -
synvinkelkommitténsUr ärSOU 1995:112.för framtidenNäring

framkom-säkrasyftar tillåtgärderförsta hand frågadet i attsomom
verksam-våra farvatten. Dettaövrigt ioch itill våra hamnarligheten

medtill arbetetstark kopplingnaturlig ochhetsomrâde har en
handelssjöfartenförsta handdet iEkonomisktsjösäkerheten. ärsett
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åtgärderna kommer naturligtvis sjöfartävensom avses men annan -
fritidsbåtstrafiken till godo och från säkerhetssynpunktärt.ex. --

nödvändig för denna. Statens uppgifteräven i denna del består

inrättande och hållande farleder utmärkning, underhåll m.m.,av-
lotsning,-
isbrytning,-
sjömätning och sjökortsproduktion samt-
tillhandahållande trafikinformation.av-

6.3 Hävdandet territoriet och närståendeav
uppgifter

Statens uppgifter består i att:

övervaka det svenska territoriet avvisaoch främmande statsfartyg-
kränker detta,som

ingripa på vid överträdelser de bestämmelsersättannat av som-
villkoren för tillträde till svenskt territorium,anger

skydda svenska fartyg på svenskt territorium frittoch hav-
samt
övervaka militära skyddsområden och andra totalförsvarssyn-ur-
punkt samhällsviktiga anläggningar och objekt.

6.4 Upprätthållandet ordninglag ochav

Uppgiften omfattar all tillsyn regelefterlevnaden till sjöss ochav
sålunda såväl bekämpning "vanlig" brottslighet sådanrymmer av som

eller mindre specifikt sjörelaterad. Till denärsom mer senare
kategorin kan hänföras tillsyn sjötrafikbestämmelser ochöver rörsom
fiske.

Det skall anmärkas alla straffsanktionerade bestämmelser haratt ett
bakomliggande syfte och uppgiften upprätthålla lag ordningochatt att
därför kan ingå del i flera de andra huvuduppgifternasägas som en av

beskrivs i detta kapitel.som
Enkelt uppgifteruttryckt kan här sägasstatens att:vara

förebygga brott,-
ingripa vid brottsmisstanke och-
utreda brott.-
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6.5 Förebyggandet olyckorav

kan uppgifterna delasHär upp

skapande säkerhet i farlederna inrättande och underhållav av-
trafikinformationutmärkning, lotsning, under avsnittm.m., se

6.2 och
fartygentillsyn säkerheten ombord inspektionsverksam-över-

het.

Räddningstjänst6.6

Uppgifterna består

sjöräddningsinsatser dvs.beredskap för och genomförande av-
livräddning till sjöss och

genomförande miljöräddningsinsatser tillberedskap för och av-
sjöss.
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Målsättningar7 prioriteringaroch för

statliga sjöverksämhetenden

Inledning7.1

Organisationsfrågor bör inte diskuteras före det mål ochatt satts upp
diskussion de olika verksamhetsgrenarnas vikt förts. Detta gällerom
särskilt begränsade. I mål ochär ettom resurserna resonemang om
prioriteringar bakgrundsmaterialkrävs omfattar:ett som

statsmakternas ställningstaganden,-
information omvärlden påverkar behoven och kravenom som av-
på verksamheten, inklusive "hotbilder" olika slag samtav
internationella åtaganden medför krav de olika verksam-som-
hetsgrenarna.

Framställningen nedan bygger på sådant tagits frammaterial som
utredningsarbetet. Vi utgått frånunder har i huvudsak ochaccepterat

mål uttalat eller fastställt. de fall målformuleringarde statsmakterna I
har formulerat förtydligat målensaknats eller varit oklara vi dock eller

bakgrund övrigt utredningsmaterial i denna del.mot av

Övergripande operativa målVerksamhetsmål och7.2

sjöverksamhetför statens

Målen förverksamhet mycket skiftande slag.Statens maritima är av
iblanduppgifterna framstårolika verksamhetsgrenarna ellerde som

spåra. statsmakterna hari andra fall svåraresjälvklara medan de är att
motsvarande till dedirektiv ellerområden oftastvissapå genom-

målsättningar. Förkonkretamycketmyndigheternaansvariga angett-
vaduttalandenallmänt hållnadock endastuppgifter finnsdel omen

eftersträvas.skall uppnås ellersom
härVerksamhetsmålövergripandeMed angivande att geavsesav

vadmåloperativauppnâs, medanskallfrågan; vad angersvar
skall finnas. Deförmågakunna utföras eller vilkenskall somsom

generella.nödvändighetmed vissverksamhetsmålen blirövergripande
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7.2.1 Skapandet fysiska förutsättningar för sjöfartensav
bedrivande

Övergripande Verksamhetsmål

Sjöfarten skall tillförsäkras god, säker och ändamålsenlig framkom--
lighet.

målOperativa

Erforderlig utmärkning och andra navigationshjälpmedel skall-
finnas för sjöfarten.

Lotsning skall tillgänglig för alla hamnar betydelse förvara av-
handelssjöfarten och för genomlotsning Oresund.av

utföras vintersjöfartIsbrytning skall kunna så kan bedrivas påatt-
alla hamnar betydelse.av

Tillförlitliga farvattensjökort svenska och angränsande skallöver-
jourföras.produceras och á

Trafikinformation skall tillhandahållas där det krävs med hänsyn till--
sjösäkerheten.

Målformuleringarna från Sjöfartsverkets ársplanhämtadeär
1995-1997 fastställts riksdagen.som av

7.2.2 territorietHävdandet av

Övergripande Verksamhetsmål

Respekten för bestämmelserna avseende utländska statsfartygs-
tillträde till svenskt territorium skall upprätthâllas.

målOperativt

skallFörmåga finnas upptäcka och ingripa varje formatt mot av-
sjöterritoriet.kränkning av
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övergripandeDet verksamhetsmålet formulerat kommitténär av
medan det operativa målet finns uttryckt i såväl 1992 års försvarsbe-
slut 1991/92:prop. 102 39 i den totalförsvarsproposi-senastes. som
tionen 1995/96:12prop. 69. I den nämnda propositionensenasts.
uttrycks detta följande sätt:

"Hävdandet vår territoriella integritet grundläggandeärav en
förutsättning för vår säkerhetspolitik.

förVäsentligt, och det militära försvaret styrande, på vårkravetär
förmåga ingripakunna varje form kränkning våratt mot av av
territoriella integritet. iLuckor övervaknings- eller insatssystemen,

systematiskt kan utnyttjas och kan tolkas viatt avsagtsom som som
kontrollen vårt territorium, får förekomma."inteöveross

Mälformuleringen också ikorresponderar med vad uttryckssom
författningstext. förordningen 1982:756I Försvarsmaktensom
ingripanden vid kränkningar Sveriges territorium under fred ochav
neutralitet IKFN-förordningen stadgas 3 § För-1 p. attm.m.
svarsmakten skall

"mupptäcka och avvisa kränkningar territorium och isvensktav
samarbete med civila myndigheter ingripa vid andra överträdelser av
tillträdesförordningen

Denna författningstext kan något speciell i det densägas att angervara
kränkningar skall beivras också upptäckas.inte bara utanatt

skyddsornrådenVad gäller målen för uppgiften övervaka militäraatt
kan under deoch andra viktiga samhällsanläggningar dessa inordnas

målen avsnitt.operativa för allmänpolisiär verksamhet, nästase

7.2.3 ordningUpprätthållandet lag ochav

Övergripande Verksamhetsmål

sjötrafiken ochRespekten för lagar förordningaroch rörsom-
förhållandena i övrigt till sjöss skall upprätthållas.
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målOperativa

verksamhetAllmänpolisiär
och brottsbe-brottsförebyggandeordningshållningAllmän samt-

sjöterritorium.på hela Sverigesåtgärder skall kunna utföraskämpande

brottslighetangående gränsrelateradSärskilt
nivåpå sådantill sjöss skall hållasoch varukontrollenPerson- en--

föreskrivnaundvikanågon försökaden inte uppmuntrar attatt
misstänktafinnas förmåga ingripagränskontroller och det skall att mot

gällande bestämmelser.överträdelser av

övervakningen fisketSärskilt angående av
Övervakningen bedrivande påvård ochför fisketsreglernaav--

beaktandeskall, medekonomisksvenskt sjöterritorium och avzon
nivåsådanfiskeripolitik, hållasbl.a. EG:s attengemensamma

fiske säker-uthålligtoch därmedbeståndsvården inte äventyras ett
ställs.

förordningarochalla lagarsjälvklarI grunden har strävan attstaten en
budgetpropositionen prop.beivras.överträdelser Iefterlevs och att
i denna del:följande uttalanden1994/95:100 gjordes

trygghetöka människorsbrottsligheten ochminska"Att mot att
Regering-för rättsväsendet.central uppgiftför brottutsättas är en

gällerföregångsland detbliSverige åter skall närambition är attens
bilaga 1.brott.och bekämpa a.förebyggaatt s.prop.,

minskamål"övergripandepolisväsendetFör attangavs som
vidare:uttaladestrygghetenbrottsligheten och öka samt

till1984:387polislagensyftar enligt l §verksamhet"Polisens att
tillförsäkrai övrigtochordning och säkerhetallmänupprätthålla

uppgifterviktigastepolisenshjälp. Enskydd ochallmänheten avannan
ochförebyggaframför alltochbrottslighetenbekämpa attär att

bilaga 20.begås." a.förhindra brottatt s.prop.,

bl.a.:verksamhet sadesKustbevakningensBeträffande

lagenLKPidelarskall, i de"Kustbevakningen som anges
polisiärvidmedverkan över-Kustbevakningens1982:395 om

iekonomisksvensksjöterritorium ochsvensktvakning, inom zon,
såövervakningsverksamhetbedrivapolisen attsamarbete med
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liksomsäkerheten till sjöss,där minskar och såbrottsligheten att
bilagaföreskrifter ökar." a.respekten för lagar och andra prop.,

135.s.

minska, vilketbrottsligheten skallambition sålundaRegeringens är att
funnit tillräckligtför samhälle. Vi har detsjälvklar varjesträvanär en

respekten för deverksamhetsmålet tilldet övergripande attatt ange
upprätthållas.till sjöss skallförordningar gällerlagar och som

från tull- ochverksamhetsmálet alltövergripandeUnder det ryms
till sjösssjötrañkregler, nykterhetenövervakningfiskekontroller till av

verksam-övervägande delenbekämpning stölder Denoch avm.m.av
måletangivna operativaomfattas detocksåheten kan sägas ovanav
skalldetta det inteInnebördenallmänpolisiär verksamhet.för är attav
medmyndighetspersonalsjön ditnågra vita fläckar"finnas

målsätt-når. konkretabefogenheter inte Merpolisiära uppgifter och
regelefterlevnad svåraför olika tillsyn årningar de atttyperna av av

formulera. Vissanödvändigtflesta fall knappastfinna och i de att
speciellasåframstår dockverksamhetsområdetdelar attsomav

finnas behövs.skallvilken förmågaanalys angåendeytterligare som
fisket.övervakningenochgränsövervakningengäller den civilaDet av

innebär tillsynenunionen EU överi EuropeiskaVårt medlemskap att
nationella intressen.enbarti dessa delar intebestämmelserna styrs av

samarbeteteuropeiskai detgrundläggande principernadeEn av
formaliteter skallandragränskontroller ochEU:sinom är attram

medlemsstater-mellandvs.vid de inreupphöra gränsernagränserna,
ochstarkskallvid unionensmedan kontrollen gränseryttre varana,
förförutsättninggränskontrolllikformig. starkEn är närmastyttre en

med-till EU:sinvandringoch illegalför varusmugglingriskernaatt
den inretill följd gräns-territorium inte skall ökalemsländers attav

EUför inomfria rörligheten ärslopas. Denkontrollen genom-varor
ochför in-reglerochjanuari 1993förd sedan den 1 gemensamma

medArbeteför medlemsstaterna.i principgäller sedan dessutförsel
invand-för ochfri rörlighetåstadkommaatt gemensamenpersoner

utlännings-förformernainnefattandeasylpolitik,rings- och även
Maastricht-förpågår inomkontroll vid EU:s gränser,yttre ramen

inrikesochrättsligai frågatredje pelare samarbetefördragets om
utlännings-avseendeutarbetatskonventionstexter harTvåfrågor.

vid denkontrollen gränsen.yttre
vilkatillämpningskonventionSchengenavtalet och desss.k.Det -

tioantagitsharEU-samarbetetvid sidanegentligen ligger av avav -
förhandlarbland deminteSverigemedlemsstaterEU:s är ommen-

för sju1995den 26gäller sedanochobservatörsstatus avmars-
gränskontrollkon-Yttreandra konventionenländer. Dendessa -
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ventionen YGK upprättad inte undertecknad samtligaär men av-
medlemsstater och har inte i kraft. Enighet råda inom EUträtt synes

såväl utlänningskontrollen skall stark vid denattom varu- som vara
Kommissionen har vid flertal tillfällen understrukitgränsen.yttre ett

Ävendetta. någon konkret definition vad medom som menasav en
finns vårstark gränskontroll inte det enligt meningännu äryttre

viktigt det i de operativa målen för den civila gränskontrollenatt
markeras kraven höga. formuleringDenäratt angettssom ovan
bygger på Schengenavtalets tillämpningskonvention, där kontrollens
effektivitet definieras just på det den skall genomföras påsättet att
sådant någon försöka undvikaden intesätt att uppmuntrar att
kontroller vid gränsövergång, Kustbevakningenssamt senaste
regleringsbrev:

varukontroll vid"Kustbevakningens och EU:s gränsyttreperson-
hållas nivå effektiv patrullering. Det skallskall högen genom en

gällandefinnas förmåga ingripa varje misstänkt överträdelseatt mot av
bestämmelser.

delframhålla hela Sveriges sjögränsDet viktigt utgörär attatt av
tillNågot undantag för sjögränserEU:s angränsargräns.yttre som

eller i någonmedlemsstats sjögräns fimis inte i EG:s tullkodexannan
sak intern EU-de nämnda konventionerna. En är attannanav nyss

återkommerkontrolleras. Framställningentrafik i princip inte skall
EU-perspektiv.nedan avsnitt till gränskontrollfrågornai 15.3.3 ettur

betänkande;gränskontrollutredningensövrigt hänvisas till YttreI
SOU 1994: 124personkontroll vid EU:sVaru- och gränsyttre som

frågor.på utförligt behandlar dessasättett mer
FiskevattenmedlemsstaternasEU-medlemskapet innebär i princip att

i denlanda sina fångsterVarje fiskare har rättär attgemensamma.
särskild förordning,utfärdatönskar. Rådet harmedlemsstat han en

utvecklaArbete medfiskerikontroll.EEG 2847/93 attomnr
lämpligtfinnamedlemsstaterna ochkontrollsamarbetet mellan ett

pågårkontrollverksamhetenövervaknings- ochför och nivå påsystem
verksamhetangivits för dennaformuleringinom EU. Den som ovan

Kustbevakningen ochmellanefter diskussionerhar framtagits
Fiskeriverket.

Även återkommerförhållande till EUfiskerifrågornasbeträffande
avsnitt l5.3.5.framställningen nedan,

,
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7.2.4 Förebyggandet olyckorav

Övergripande Verksamhetsmål

för sjöolyckor skador miljön till sjöss skallRisken och tör-
minimeras.

målOperativa

beskaffenhetFörmåga skall finnas utföra den tillsyn fartygsatt av-
följer författningsbe-besättningens kompetens gällandeoch som av

internationella överenskommelser.stämmelser och

förfysiska förutsättningarnaOperativa mâl för skapandet deav
grundläggandebedrivande, avsnitt 7.2.1sjöfartens ävenärovan, som

sjösäkerheten.för

Sjöfartsverkets årsplanverksamhetsmålet framgårövergripandeDet av
1995-1997.

be-tillsynen fartygensgäller konkretoperativa målenDe över
i farlederna.säkerhetenskaffenhet och besättningarnas kompetens samt
kontrollerasbeskaffenhet och besättningens kompetensFartygens

reglerarbestämmelseExempelinspektioner. somengenom
bl.a.fartygssäkerhetslagen 1988:4910 kap. 6 §frekvensen är som

fårinnan detsvenska fartyg skall besiktigasi princip allaattanger
Understandingofsjöfart. the Paris Memorandumanvändas till Av on

1982tillträtt årParis MOU SverigeState ControlPort som --
% deinspektera 25målsättning skallföljer vár attatt avvara

hamnstatskontrol-våra vid s.k.utländska fartyg anlöper hamnarsom
ler.

Räddningstjänsten7.2.5

Övergripande Verksamhetsmål

Sjöräddningstjänst
undsättas.Alla nödställda till sjöss skall-

Miljöräddningstjänst
allvarligt kankemikalieföroreningar till sjössolje-Alla och som-

miljön skall bekämpas.skada
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målOperativa

Sjöräddningsqänst

sjuktrans-människor i sjönödoch räddningEfterforskning samtav-
skall kunna utförasfrån fartygporter

dygnet runt
internationellaräddningstj ånstlagen ochvattenområdeninom de| som

överenskommelser anger
svensktinom timmarnår olyckspositionså fartyg treatt ett

internationellttimmarterritorialhav och inom vatten, somsex
nått sjörädd-efter det larmetsjöräddningsregion,ingår svenski att

ningscentral.

Miljöräddningstjänst

oljeutsläppbekämpningfinnas förberedskap skallnationellEn av-
påbörjas inomBegränsningsåtgärder skall kunnatill 5 000 ton.upp

påbörjasbekämpningsåtgärder skall kunnaochefter larm,fyra timmar
efter larm.timmaråttasenast

påbörjas inomskall insats kunnatill sjösskemikalieolyckorVid-
efter larm.fyra timmar

självklarhet.med vissverksamhetsmålen följerövergripandeDe
gällersynnerhet detställda, ihögtmåste närMâlsättningarna attvara

rädda liv.
Sjöfartsver-del isjöräddningstjföroperativa målen änstensDe anges

Kustbe-imiljöräddningstjänstenoch för1995-1997årsplan förkets
likadanamål harregleringsbrev. Dessavakningens utsettsenaste
för minimi-uttrycknaturligtvistid. De börunder längre ses somen

detsnabbtsåskall skesak insatsensjälvklarkrav, det är att somen
sjöräddningstjänstenförmöjligt. Tidskravenhuvud äröver taget

räddningstjänstlagensmeduppgift i sambandenligtutarbetades
i detefter insatsberäknadetillkomst. Tiderna1986:1102 är

väderförhållandenunderdelaransvarsområdetsgeografiska yttre som
tydligtvisar10-12 knop. Dettafartygshastighetmedger högreinte än

minimitiderdet äratt som avses.

42



Målsättningar och prioriteringarSOU 1996:41

Prioriteringar sjöverksamhet7.3 beträffande statens

7.3.1 Inledning

genomgång de mål för de olika uppgifter uttalatsVid som ovan,en av
ansvariga myndigheternasåväl statsmakterna de dede av som av

allakommittén formulerade, får lätt intrycketsjälva och attman avav
Målen dockviktiga och skall prioriteras.verksamhetsgrenar ärär

någonför sig och innehåller inteangivna för varje verksamhet
förhållande till varandra.bedömning hur angelägna de iärav

obegränsade, och då situationerinteEftersom samhällets ärresurser
detinsatser till sjöss måsteuppstå där val mellan olikakan göras, är

prioriteringarnödvändigt någon form görs.att av
uppgifter.innefattar många slagStatens åtaganden till sjöss av

mål varierar.intressen och derasbärs olikaVerksamheterna upp av
verksamheterna ochjämföra och rangordnamycket svårtDet är att

Vad kanviktigare den andra.den göra äränärsäga attatt manena
framstårsjöverksamhetenområden den statligapeka på som somav

särskilt angelägna.

prioriteringar i dagsläget7.3.2 Allmänt om

sjöövervak-prioriteringar inomföljande internaKustbevakningen har
KustbevakningensUppgifterna hämtadeningstjänsten i dagsläget är ur

anslagsframställning 1995/96.

Grupp 1
landningskontrollerHavsñskeövervakning inklusive-

gränsbevakningTullbevakning,-
Sjötrafikövervakning-

reproduktionsområdensärskilt viktigaFiskeövervakning vid-
Miljöövervakning-

Gru_pp_2
ñskeövervakningOvrig-

Skyddsområdesövervakning--
Naturvårdsövervakning--
aktövervakningJ-

materielfyndsårendenanläggningarmilitäraTillsyn över samt-
Övrig övervakning-
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Arbetsuppgifterna i har huvudregel högre prioritetl ängrupp som
uppgifterna i punkt Sjöräddnings- och miljöräddningsinsatser har

och bryter därför pågående verksamhet.högsta prioritet annan
inom Kustbevakningens ochPrioriteringslistan utarbetad styrelseär

myndigheter Kustbevakningen samarbetar med ochi samråd med de
ansvarsområden för övervakninginom vilkas Kustbevakningen svarar

har enligt gällande regleringsbrevtill sjöss. Kustbevakningen
utarbeta riktlinjer och prioriteringar för sin verksamhetskyldighet att

Sjöfartsverket, Fiskeriverket, Statensi dialog med Tullverket, polisen,
därför bildoch Försvarsmakten. Listan godnaturvårdsverk ger en av
i dagsläget. skallmyndigheternas på vad bör prioriteras Detsomsyn

upprättad Kustbevakningens perspektivunderstrykas dendock äratt ur
övervaknings- och räddningsupp-därför endast omfattar operativaoch

härövriga maritima myndigheterna saknas dengifter. Vad gäller de
uppställningar.typen av

främsta uppgift kunnaFörsvarsmaktens möta väpnatär ettatt
territoriet.i övrigt kunna hävdalandet och ävenattmotangrepp

på säkerhet ochSjöfartsverkets verksamhet liggerTyngdpunkten i
framkomlighet i farlederna.

brottsbekämpning i de kustnärasig främstSjöpolisen ägnar
för polisen kampenskärgårdarna. Allmänt gällerområdena och i att

skalloch narkotikabrottslighetvåldsbrott, ekonomisk brottslighetmot
för budgetåret 1995/96.polisens regleringsbrevprioriteras

internationella förändringar berörNationella och7.3.3 som
sjöverksarnheten

säkerhetspolitiska läget i EuropaändradeDet

svenskentydig definition. Isäkerhetspolitik saknarBegreppet en
åtgärdersammanfattats med alla deförsvarspolitik har det ofta som

skall kunnaför landets frihet och oberoendevidtarstatsmakterna att
för sådanaför minska riskernainför hot ochbevaras attyttre

världen kan hota vår säkerhet.och konflikter imotsättningar som
ochefter Sovjetunionens upplösningår främstUnder senare -

börjatoch andra bedömaresönderfall har militäraWarszawapaktens -
hot,spektrum problem,hotbild medkring bredare ett avresonera en

fått träda istorskaliga kriget harmotåtgärder. Detmöjligheter och
framträtt. Detmilitärastället har andra hotbakgrunden och i än rent
internationellsabotage,massflykt, terrorism,sigrör t.ex. om

1995/96: 12totalförsvarspropositionen prop. görkriminalitet Im.m.
medförårens utvecklingdebedömningenregeringen den senasteatt
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vi i dag måste teckna bredareatt bild tänkbara risker, hot ochen av
påfrestningar kan drabba samhället i fredäven a. 15.som prop. s.

Det ligger utanför vårt uppdrag analyseranärmare den ändradeatt
hotbilden försvarssynpunkt. Däremot bör de risker ligger inomur som

för den "nya, bredare" säkerhetspolitiska hotbilden beaktasramen när
prioriteringar och inriktning den framtida sjöverksamheten
diskuteras. För sjöverksamhetens del det då främstär riskerna för
ökad internationell kriminalitet i form och människosmugg-av varu-
ling sjögränsernaöver och för massflykt havet tillöver Sverige som

aktuella.är

Sveriges medlemskap i EU

Vad EU-medlemskapet innebär beträffande målsättningarna för civil
gränsövervakning till sjöss och fiskeövervakning har berörts ovan
under avsnitt 7.2.3. Vad gäller EU-medlemskapets betydelse för
prioriteringar och inriktning för sjöverksamheten i övrigt skall här
endast framhållas medlemskapet inneburit utvidgat samarbeteatt ett
med övriga medlemsstater, inte minst vad gäller utbytet informa-av
tion.

En fullständigare framställning EU i förhållande till sjöverksarn-av
heten inedan avsnitt 15.3.ges

Inrättandet den ekonomiskaav zonen

Sedan den januari 19931 har Sverige etablerat ekonomisk seen zon
lagen 1992: l 140 Sveriges ekonomiska Dennazon. sammanfallerom
med den förutvarande fiskezonen. Sverige har för sjö- ochett ansvar
miljöräddning inom den ekonomiska Därjämte har vi ensamrättzonen.
till forskning och utvinning ekonomiska tillgångar i havet ochav
havsbottnen inom denna Sverige har dessutom ochrättzon. -
skyldighet skydda den marina miljön iatt zonen.-

FN:s Havsrättskonvention och eventuellt etablerande av en
angränsande zon

Sverige ratificeraär FN Havsrättskonvention,väg att närmare:s se
konventionens innehåll nedan under avsnitt 15.2.l. Enligtom

konventionen har kuststater inrättarätt angränsandeatt en zon
"contiguous zone utanför territorialhavet. En angränsande fårzon
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Sverige harfrån baslinjen.bred, räknatnautiska milmaximalt 24vara
inomupprättadpromemoriaangränsande Ii dag ingen enzon.

Nationernastillträde till FörentaSverigesUtrikesdepartementet
den 28och avtaletdecember 1982den 10Havsrättskonvention avav

överlämnad tilldel XI,konventionenstillämpningenjuli 1994 avom
etablerarSverigeföreslås bl.a.i oktober 1995utrikesministern att en
jurisdiktionsinutsträckaskulle Sverigedettaangränsande Genomzon.

hälsovårdochinvandringskatter,rörande tullar,föreskriftervad gäller
deninomskulle hamnaangränsandesvenskterritoriet. Enutanför zon

ekonomiskanuvarande zonen.
innebärangränsandeinrättandetframhållasbör attDet att zonav en

för vadskillnadområde. Tilli dettarättigheterfår vissa somstaten
skyldighetdock inteekonomiska hargäller i den attstatenzonen

angränsandeuppgifter iutföra zon.en

Ökad fartygstrafik

ökat.fartygstrafiken frånhar östupplösningEfter Sovjetunionens
territorialhavpå svensktgenomfartbeträffande fartygsFrämst men

Sjöfartsverketuppgift från ärEnligthamnanlöp.vad gälleräven
internationellainteuppfyllerdåligt skick ochfartyg imånga dessaav

säkerhetskrav.

Ökad till sjössbrottslighet

organiseradförekommerSovjetunionensfornadel detl stateren av
denRyssland upplevsomfattning. Islag ocholikabrottslighet somav

betecknadeJeltsinPresidentmedborgarna.ochsamhällethotett mot
februaribrottsbekämpning iochbrottslighetkonferensvidden omen

denhotsäkerhet ochför medborgarnasfara mot1993 ettsom en
strategiskaRysslandsdirekt hot"ettsäkerheten,nationella motsom

Brottslig-12.2.1993.ITAR-TASSsäkerhet"nationellaochintressen
materiel,radioaktivträvarutransport,illegalbl.a.heten omfattar
brottslig-organiseradeflyktingtransit. Denochnarkotika, nyavapen,

Sverige. DocentenSå iiofta meddiskuteras väst. äveniheten öst oro
studeratinstitutet harUtrikespolitiskaforskare vidJonson,Lena

bl.a.sitt arbetedelarpubliceratharRyssland. Honbrottsligheten i av
Brottsutvecklingenskriftenoch istudier 1993:3 ettInternationellai -

iPolisenrikskonferensen;redovisningdemokratin,hot mot av
uppgifternainledandedeartiklarFrån dessa är1993.samhället, Sunne

hämtade.rubrikunder denna
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Riskerna för ökad smugglingsverksarnhet till Sverige framhålls inte
sällan i debatten den organiserade brottsligheten fornai denär
Sovjetstaterna diskuteras. Tullverket och Kustbevakningen bedömer att
den organiserade sprit- och tobakssmuggling förekommersom
kommer öka och då främst österifrån den tilltagandeatt genom
båttrafiken, vilken kan komma utvecklas mycket snabbt i sambandatt

förväntadmed positiv ekonomisk utveckling.en

7.3.4 Situationen till sjöss trafik incidenteroch olikaav-
slag m.m.

Fartygstrañken

Enligt uppgifter från Statistiska centralbyrån ökade lastfartygantalet
anlöpte svensk hamn i trafik från frånutlandet drygt 19 000, årsom

till1993, drygt 21 000, år 1994. Färjetrafiken däremot minskade
under period från 94 500 anlöp till 82 500. Lotsupp-samma ca ca
dragen år 1993: 34 211 och år 1994: 39 659.var

Totalt har fartygstrafiken i svenska genomfartersett utanvatten -
anlöp inräknat ökat de åren enligt vad Sjöfartsverketsenaste-

Fartygssstråk, bilagauppgett. se

Territoriella kränkningar till sjöss

registrerades incidenter övervattensfartyg.1994 totalt 55 med Av
genomfarterdessa bestod 44 främmande statsfartygst. utanav av

föreskriven föranmälan. skall anmärkas skyldighetenDet att att
genomfartföranmäla upphörde den januari 1995. Kränkningarna1per

genomfart koncentreradeinte bestod oanmäld tillsom av var om-
Ölandrådena Gotland och ned Blekingekusten, bilaga 4.runt mot se

Oljeutsläpp

kraftigt år förhållande tillAntalet Oljeutsläpp ökade relativt 1994 i
föregående år. Stockholms skärgård utanför GotlandVattnen i och och
Öland ned Blekingekusten hårdast drabbade. På västkustenmot var

i Bohuslän minskade utsläppen däremot, bilaga 4.utom norra se
Kustbevakningen bedömer ökningen beror på ökad fartygstrafikatt en

Östersjöni där andelen fartyg bristande kvalitet enligt Kustbe-av
oroväckande. Enligt uppgifter från Kustbe-vakningen är senare
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under år 1995. Prov-oljeutsläppen fortsatt ökavakningen har att
Bohusländska kustenSkagerrak denefter olja iborrningar nära --

Östersjön, föroreningar iockså risker för ytterligareoch innebäri
svenska vatten.

öräddningsinsatser

år 1993.förhållande tillminskade år 1994 iSjöräddningsinsatserna
71% fritidsbåtar.rördeså andelskall framhållasDet att stor somen

Stockholms skärgård,jämteflest på och SydkustenInsatserna väst-var
bilaga 5.se

Skärgårdsbefolkning

skärgårdsom-på befolkadesjöss inriktadverksamhet tillPolisens är
finnsfritidsbåtstrafiken och härdenförekommerråden. Här största

helikopter. Dennås via båt ellerbara kanbofast befolkning som
och Bohuslänsi Göteborgsbefolkningen överlägsetbofasta störstär
skärgård, 6Stockholmsföljt19 000skärgårdar, capersoner, avca

skärgård med 750Blekingehärefter följerNärmast500 capersoner.
gjord Länssty-undersökningframtagnabofasta. Siffrorna är avur en

bilagarelsen i Göteborg, se

Varusmuggling

upptäcks i hamnarna,smugglingstatistik visar denTullens att omsom
koncentrerad till södraoch Stockholm,från Göteborgbortser ärman

förhållandeYstad. DettaTrelleborg ochHelsingborg,Sverige;
passagerarfar-ochfärjorantalet anlöpmycketförklaras det stora avav
förekommer itullkontrollverksamhetDenpå dessa orter.tyg som

därför intelandbaserad och börordinarie tullplatser,vidhamnarna, är
Sverige medförs tillgodsetsjöverksamheträknas till ävenstatens om

smugglingsverksamhetundersöka denfartyg. intressantareDet är att
undviker tullplatserna.gärningsmännentill sjöss, därupptäckssom

sjösstullkontrollen tillansvarig förKustbevakningen ärsom --
Ingripandenatullingripanden.0001993/94 13budgetåretgjorde nära

till 56leddevilka i sin000 kontrolleri 6resulterade närmare tur
aktiv åtgärdvarjeingripandebrott. Medrapporterade somavses

åtgärdkontroll denverksamhetsområdet. Medinomvidtas somavses
vidare under-formföranleder någoningripandetill följd ett avav
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sökning. Efter förfrågningar varusmuggling till Kustbevakningensom
regionledningar har följande framkommit:

Region Nord: Inom regionen har ökning tullkontroller sketten av
under åren 1994-1995 och de förväntas öka ytterligare. Orsaken är
den ökade trafiken med ryska fartyg.

Region 0st: Varusmugglingen koncentreradär till Stockholms
skärgård vad gäller narkotika och Dessutom förekommervapen.
smuggling anabola steroider och sprit och tobak bl.a. tillav av
Gotland.

Region Syd: I regionen rapporterades 6 tullbrott under år 1993 och
2 tullbrott under 1994. Under 1995 har den 29 september ingetper
tullbrott rapporterats.

Region Väst: Under åren 1994-1995 har 9 tullbrott rapporterats.
Vakthavande befälet har tullbrotten koncentreradeuppgett är tillatt
södra Bohuslän, Göteborgsområdet och Halland.norra

Illegal invandring/människosmuggling

Upptäckta fall med flyktingbâtar förmodad människosmuggling under
perioden oktober 1992 1995 omfattar 17 olika båtar medmars- -
totalt 000l asylsökande och bilden visar stark koncentrationca en-

Östersjön,till södra främst Gotland och söderutvattnen runt mot
Karlskrona, bilaga 4. Uppgifterna framtagnaär Rikspolisstyrel-se av
sen.

Fisket

ñskeintensivaDe områdena i svenska främst utanförär Gotlandvatten
och söderut längs Blekingekusten längs västkusten vid Hallandssamt
och Bohusläns kuster, bilaga Uppgifterna lämnadeärse av
Fiskeriverket och Kustbevakningen. Enligt uppgifter från Fiskeriverket

kontrollverksamhetär framför allt befogad i det först nämnda området
där problem med olovlig ñskeverksamhet förekommer, främst från

sida. Frånöststaternas Kustbevakningen har pekats på problem med
Öresund.otillåtet danskt fiske i
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skyddsomrâden

ochGöteborgsStockholms,ifinnsskyddsornrådenamilitäraDe
ställen längspåGotland ochskärgårdar, ettKarlskronas parnorra

skyddsom-militäradeår harPåbilaga 4.Norrlandskusten, senarese
iFörsvarsmakten harstorlek.iantalsåväl tillminskatrâdena som

Försvarsdepartementettillförslagöverlämnat1995november omett
skyddsom-militäraförbestämmelsernautformningenändring avav

bl.a.innebärremiss, attFörslaget, är sexråden nusomm.m.
fredstid.underbortskyddsomrâden tas

förekomstenprincipföljer isälskyddsornrådenochfågel- avNatur-,
skärgårdar.

prioriteringsfrâgoriövervägandenKommitténs7.3.5

uppgiftermellanPrioriteringar

Iöljandeframhållavill viredovisatsvadbakgrundMot ovansomav
statligaciviladenprioritet iha högmåsteområden ansessom

sjöverksamheten:

till sjössmiljönvärnandetochsjösäkerhetenmedArbetet om

självklarhet högmed vissharhälsaochlivmänniskorsSkydd för
alltframförmiljöförstöringar,ochfartygsolyckortidsprioritet. Senare

till sjösssäkerhetenviktenunderstrukitharoljeutsläpp,i form avav
medarbeteifrånalltrubrikUnder dennasammanhang.olikai ryms
riskräddningstjänst. Dentillfartygochfarlederisäkerhetskapaatt

öststatsfartygmedfartygstrafikenökadedenutsläppför ökade som
beaktas.medfört bör

utlänningskontrollochSmugglingsbekämpning

likformigochstarkvi harSverigeställs kravsida attFrån EU:s en
också EU:s gräns,ärvår yttredel gränsvid dengränskontroll somav

Även EU-medlemskapetfrånbortsettsjögränsen.helabl.a.dvs.
förriskfinnsDetangelägen. attgränskontrollstarkframstår somen

alltinnefattakommakanframtideni attsmugglingsverksamheten
radioaktivtochprodukter"farliga"inslaghögre vapensomav

verksamhetetableradredanNarkotikasmuggling är sommateriel. en
åter-Människosmuggling ärmedel. ettmed allabekämpasmåste
ochgränsbevakningsmyndigheternasvenskaför deproblemkommande
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denna smuggling sker ofta sådant flyktingar försätt utsättsett att
risker till liv och hälsa.stora

Hur allvarligt hotet från den organiserade brottslighetenär i de
forna Sovjetstaterna det svårt uttala sig i dagsläget.är Utveck-att om
lingen bör följas. Det enligt vår uppfattningär angeläget attnoga
bibehålla och utveckla det samarbete med Ryssland och de baltiska

påbörjats, för den gränsrelaterade brottsligheten skallstaterna attsom
kunna bekämpas effektivt Samarbetet i dennasätt. del bedrivsett

Östersjökonferenserna,bl.a. nedan, avsnitt 15.2.7.genom se

Övervakning och kontroll yrkesfisketav

Havsñskeövervakning, inklusive landningskontroller fångster, stårav
redan på Kustbevakningens i dialogöverst med berörda myndigheter
upprättade prioriteringslista. Sverige har i principnu gemensamma
fiskevatten med övriga EU-länder. De krav kvotkontroller m.m.

gäller inom EU understryker ytterligare vikten välsom av en
fungerande övervakningsverksarnhet.

Geografiska prioriteringar

bild olikaEn hot och incidenter förekommer tilltyperav var av m.m.
sjöss i föregående avsnitt. Det dock svårt generellt uttryckaär attges

i geografin skall kraftsamla sina för sjöverksam-statenvar resurser
hetens del. Det fråga skilda verksamheterär ochtyperom av
"hotbilderna" förändras. Vi vill understryka det böratt vara en

skapa organisation flexibel, både vad gällersträvan äratt en som
möjligheterna utnyttja de totala för lösa olikaatt att typerresurserna

uppgifter och för uppnå rörlighet till sjöss.att storav en
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8 Den statliga sjöverksam-nuvarande
heten bör alltjämt omfattas ettav

offentligt åtagande

8.1 Inledning

Enligt generella kommittédirektiv dir. 1994:23 har samtliga
kommittéer och särskilda utredare förutsättningslöst prövaatt
offentliga åtaganden inom den verksamhet utreds. Utgångs-som
punkten för analysen skall situation offentligtantagen utan ettvara en
åtagande. I de fall fortsatteller offentligt åtagande förordas,ett nytt
ligger bevisbördan för detta nödvändigt på den lägger framäratt som

sådant förslag. direktivI nämnda uttalas vissa kollektivaett att
nyttigheter måste offentliga åtaganden. Försvaret,garanteras genom
rättsväsendet, naturskyddet, delar och vårdenvägnätetstora av av
vissa delar kulturarvet sådana "genuintexempelnämnsav som
kollektiva nyttigheter". Prövningen offentligt åtagande rörettav som
sådana nyttigheter enligt direktivenkan översiktligt vissaeller igöras
fall slopas helt.

Då tillsjöverksamhet övervägande del sådana verksam-rörstatens
kollektivaheter kan benämnas genuint nyttigheter fram-ärsom

ställningen kortfattad ochnedan översiktligt hållen. Målen för
verksamheterna, bakgrund vilka prövningen det offentligasmot av av
åtaganden delvis sker, har i vissa fallochnärmarepresenterats
formulerats kommittén i kapitelav ovan

Till de för verksamheternanedan framhållsargument attsom
alltjämt bör omfattas åtagande kommeroffentligt att statenettav

internationella olika slag har åtagit sigöverenskommelsergenom av
till vissa ochuppgifter utförs. gäller tull-Dettaatt att t.ex.se

fiskekontroller beredskapen utförandet räddningsin-för ochsamt av
till sjöss.satser

8.2 Framkomligheten till sjöss och skapandet av
förutsättningarna sjöfartför säkeren

Vägnätet betraktas måstesådan kollektiv nyttighetsom en som
det offentliga. våra farleder tillbör också gällaDettagaranteras av

sjöss. förut-Utmärkningen och underhållet farlederna utgör enav
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Åtgärderna förstavidarebedrivande.sjöfartenssättning för utgör ett
under dennautmärkning kansjösäkerhetsarbetet. Förutomimoment

uppgifter hänföras:rubrik följande

och sjömätningsjökartläggning-
lotsning-
isbrytning-

trafikinformation.tillhandahållande av-

lagupprätthållandetterritoriet,Hävdandet8.3 avav
olyckorförebyggandetordningoch samt av

övervakning,sjöss innebärhar tilluppgifterMånga de statenav
efterlevs.bestämmelsergällandeannan tillsynkontroll och över att

ordningochupprätthålla lagarbetet meddet generellaFörutom att
gäller detta:

territorialgränsen,övervakningen av-
utlänningskontrollen,tull- och-

områdenskyddadefl.skyddsornrâden,militärabevakningen m.av-
och objekt.

och fiskejakttillsynen över samt-
fartygsinspektionsverksamheten.-

myndig-innefattardepolisiära slag,ochmilitäraUppgifterna är av
befogenheterlångt gåendesällaninteoch förutsätter atthetsutövning

börendasti principtvångsmedel, vilketslagmed olikaingripa av
ioffentligasdet äroffentliga. Ett ändettillkomma annat ansvar

icke-inslagbegränsadeintehindrar dockprincip uteslutet. Detta av
skydds-bevakaanlitas förvaktbolagkansubjekt. T.ex.offentliga att

dockvilarfinns ävenbevakningerforderligförområden. Ansvaret att
offentliga.detsituationsådani en

miljöräddningstjänstenSjö- och8.4

förliksomtillkommer,räddningstjänstför ansvaretAnsvaret upp-
Rädd-offentliga.traditionellt detordning,ochlagrätthâllandet av

myndighetsutövning,starka inslaginnehållerningsinsatserna av
totalför-tillkopplingharräddningstjänsten näraorganisationen enav

storlekendenför insatser attberedskap ärdet krävsoch avsvaret som
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erbjuda.det krävs endast det offentliga kan Dessaresurser som
räddningstjänstens existensförhållanden, jämte den omständigheten att

medborgarna medförgrundläggande trygghet förutgör ett annatatten
framståroffentligas uteslutet. Räddningstjänstendet börän varaansvar

kollektiv nyttighet det offentligatydligt exempel påett somsom en
för. naturligtvis inte privataskall Vad uteslutersagtssvara som nu

offentligas åtagande hindrar inte andrainslag i verksamheten. Det att
fall åläggs visstmyndigheter deltar och i vissaän ett ansvar.- -

Sjöräddningssällskapet mycket viktigt komplement tillutgör statensett
Telia Mobitelsjöräddningsresurser och Sjöfartsverkets metod anlitaatt

räddningsledarepersonal MRCC StockholmAB:s är ett annatsom
integreras ihur privaträttsliga subjekt kan anlitas ochexempel

offentliga för.verksamheter det harytterst att svarasom

miljövård8.5 Natur och

för offentliga.exempel ansvarsområde detNaturvård nämns som
förför miljön faller delvis underSkyddet statens upp-ansvar

ordning och innefattas också vadrätthållandet lag och sägssomavav
Även påkalladeövriga åtgärdermiljöräddningstjänst ärovan. somom

offentligtmiljösynpunkt förutsätter i praktikenoch ettnatur-ur
uppfylla politiskaprivata marknaden kan inte deansvarstagande. Den

område.dettamål sattssom

Statligt eller kommunalt ansvar8.6

uppgiftermed tillhörandeverksamhetsområdenabehandladeDe nu
underförhållandena till sjössfaller i dagsläget gällersåvitt --

samord-rikstäckandeverksamhetersdessaKravenstatens ansvar.
talartill kommunernaanknytningenning och den geografiskasvaga

fortsättningsvis. samarbetetDetför så bör fallet näraävenatt vara
räddnings-bl.a. inomstatliga kommunala myndigheter,mellan och

förutsätts fortgå.tjänsten,
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NUVARANDE ORDNINGIII

Sammanfattning9

för statliga verksamheten till på olikaAnsvaret den sjöss lagdär
myndigheter. centrala i sammanhanget Sjöfartsverket: in-De är

sjöräddningstjänst, Kustbevakningen:frastruktur, säkerhet och
kontroll miljöräddningstjänst, Försvarsmakten:övervakning och samt

militär gränsövervakning och polisen: brottsförebyggande, brottsbe-
för dessakämpande och brottsutredande verksamhet. Utrymmet

på omfattandemyndigheter bistå varandra olika ochsätt är stort ettatt
förekommer, såväl formellt enligt föreskrivna bestämmelsersamarbete

skyldigheter bistå myndighetsgränser, informellt i deöverattom som
kontakterna myndigheterna emellan.dagliga

internationella inflytandet mycket Särskilt för sjöfartensDet är stort.
gäller sjötrafikregler och säkerhetsnormer för fartyg,del, bl.a. vad

beträffande fisket. Sedan EU-inträdet påverkas också den civilaoch
utifrån. regler hargränsbevakningen krav Många våra nationellaav av

På fiskeom-i internationella konventioner olika slag.sitt avursprung
utfärdaEuropeiska gemenskaperna EG kompetensrådet har att

direkt bindande för medlemsstaterna.bestämmelser ärsom
Sverige har vuxitNuvarande och ansvarsfördelning iorganisation

verksamhets-efter myndigheterna och derasfram hand. De maritima
IS-årsperioden.flitigt under denområden har utretts senaste
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Inledning10

myndigheternauppgifter skall lösas de statliga maritimaDe ärsom av
uppgifter tillkommer eftermycket skiftande slag. Nyamånga och av

med väsensskilda huvudupp-hand och läggs på myndigheteransvaret
följerolika organisationsuppbyggnader. Nedangifter och presenta-en

fördelat myndigheterna emellan, hur detion hur äräransvaretav
ochde förfogar vilka möjligheterorganiserade, vilka över,resurser

kort beskrivningskyldigheter de har biträda varandra, jämteatt en av
Särskilda avsnitt ägnadeolika uppgifterna löses i praktiken.hur de är

iBefogenhetsfrågor centralatjänstemännens befogenheter. är
förhelt avgörande vadeftersom de inte sällansammanhanget är

ifaktiskt kan Vidvid de olika myndigheternatjänstemännen uträtta.
utökad skyldig-utökat ellervarje förslag innebärprincip ansvar,som

för denmyndighet måste befogenheternamedverka, för någonhet att
tillräckliga.för dekontrollmyndighetens tjänstemän äröver av omses

internationel-också översikt detavdelning innehållerDenna överen
våra nordiskasjöverksamheten, jämförelse medinflytandet påla en

tidigaregenomgång någrai aktuella avseenden,grannländer en av
och kort beskrivningrörande sjöverksamhetutredningar statens aven

maritima verksamhet kostar.vad statens
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Ansvarsfördelning inom statligall den
översikt iöverksarnheten, tabellform

skall framhållas tabellerna schematisk, mycketDet utgörattnoga en
ansvarsfördelningenförenklad presentation hur Närmareut.av ser

beskrivning hur de centrala uppgifterna reglerade och hur deärav
löses i praktiken nedan i kapitel 13.ges

förutsättningarfysiska för11.1 Skapandet av
bedrivandesjöfartens

infrastruktur åvilar Sjöfartsverket SjöV. Med-för sjöfartensAnsvaret
myndighet i denna del främst Försvarsmakten FMverkande är vars

sjömätningsfartygen.bemannar isbrytarna ochpersonal

Tabell 1

HUVUDANSVARIG MEDVERKANDEUPPGIFT

i vissa fallFarleder ut- SjöV
kommun ellermärkning m.m. svarar
förenskild detta

SjöVLotsning

FM personalIsbrytning SjöV
isbrytarna

Sjömäming och SjöV FM personal
sjömätningsfartygensjökortsproduktion.

MobitelTrafikinformation SjöV Telia AB
till viss ihåller del den sä-

kerhetstrafik bestårsom av
och israpporter ochväder-

navigationsvarningar
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territoriet vissa11.2 Hävdandet och närståendeav
uppgifter

Uppgifterna i första hand militärt slag och åvilarär ansvaretav
naturligen Försvarsmakten. Vid den operativa övervakningsverksam-
heten biträder andra myndigheter, främst Kustbevakningen KBV och
polisen.

2Tabell

HUVUDANSVARIG MEDVERKANDEUPPGIFT

Övervakning Polis, SjöVterri- FM KBV Tull,av
torialgränsen till sjöss har, liksom KBV, rappor-

teringsskyldighet iakt-ang
statsfartygtagelser utl.av

Skydd för svenska FM
fartyg

Övervakning särskiltPolis, KBV, för-mili- FM och Lst beroendeav
skyddsomrâden omrâdets/objektets ordnade vaktertära

och andra samhälls- natur
anläggningarviktiga

ordningoch11.3 Upprätthållandet lagav

lagöverträdelserIngripanden vid misstanke om

Kustbevakningendå brott misstänks.Polisen har alltid huvudansvarett
från polisingripa dvs. begäranhar självständigt utanattett ansvar -

sådanaoch brotttullbrotteller vid misstanke motomannan --
Kustbevakningensi lagen 1982:395föreskrifter uppräknas omsom

militäraskyddsobjekt ochmedverkan vid polisiär övervakning LKP
miljön ochbevarande den marinaskyddsområden, jakt, fiske, av

för sjötrañken,trafikregler och säkerhetsanordningarnaturvård,annan
avfall ivattenförorening från fartyg, dumpningåtgärder vatten,mot av

fartygs registrering ochfornminnen och sjöfynd,kontinentalsockeln,
och användningför den marina miljön, märkningidentifiering, skydd

i uppräknadeKustbevakningens ingripanden deoljeprodukterav
gripande,såsombefogenhetsmässigt de primärafallen omfattar

Kustbevakningensinledande förhörhusrannsakan, beslag, m.m.
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beskrivs ifall bör beskrivas och LKPagerande i dessa som--
medverkan i polisiär verksamhet.

sjöpolis endast finnsdet framhållaI sammanhanget viktigtär attatt
vårt sjöterritorium ochtillgänglig begränsad delinom atten av

till sjöss och ibefogenheter i huvudsak gällerKustbevakningens -
Kustbe-harnnområden, stränder och liknande.vissa situationer -

avsnitt 13.3.3 ochbeskrivs utförligare ivakningens befogenheter
l3.8.2.

3a Ingripanden vid misstanke lagöverträdelsetTabell om

MEDVERKANUPPGIFT HUVUDANSVAR

Polisen KBVBrottsbekämpning
misstänktaingripande då alla brott Då den

brottslighetenmisstanke rörTullVom
ivarusmuggIings- bestämmelser uppräknasföreliggerbrott som

iLKP ellerbrott och andra
tullagstiftningenöverträdelser av

tullagstiftningen FM
PolisPâ begäran av

den misstänktaeller KBV om
brottsligheten rör

sjötrañklagstiñ-skyddsområden,
vissa bestäm-ningen, fisket eller

forskningsverksamhet,melser om
naturtillgångar ochutvinnande av

kontinentalsockeln
SjöV
begränsade befogenheter att ta

ismuggelgods beslag
för tillsaknar ingripanden SjÖSSmyndigheten" resurseregna

Övervaknings- kontrollverksamhetoch

kontroll- ochi den löpandemedverkan3b beskriver ochTabell ansvar
övervakningkontroll ochövervakningsverksarnheten, dvs. den attav

brottsmisstankarutförsregler efterlevsföreskrivna utan attsom
dåkompliceradnågotAnsvarsfördelningen här änföreligger. är mer

sällan finnsbrottsmisstanke. Inteskall på grundingripanden göras av
förvissthar"bakomliggande" myndighethär attett ansvarsomen

inte deltarmyndighetendenkontroll utförsövervakning och atttrots
Övervakningkontrollverksamheten.ochoperativa övervaknings-i den

självständigvarierande gradunderkontroll utförs ;låoch av-
och/eller polisen. DetKustbevakningenpraktikenplanering i av-

63



Ansvarsfördelning deninom statliga sjöverksamheten SOU 1996:41

kan diskuteras de sist nämnda myndigheterna i dessa fall skallom
ansvariga eller medverkande. Nedan har den systematikenanses som

valts de genomgående beskrivs medverkande det inte i för-att som om
fattningstext finns klart angivet de skall "svara för" vissatt en

ellerverksamhet motsvarande.

Övervaknings-Tabell 3b och kontrollverksamhet

UPPGIFT HUVUDANSVARIG MEDVERKANDE

Utlänningskontroll Polisen KBV, TullV

Tullkontroll TullV, KBV Polisen, KBV,
SjöV

Fiskekontroll FiskeriV Polisen i de kust-har över-ett
gripande står områdenaoch näraansvar
för granskning dekla-av

utför, enligtrationer inspektörer KBVsamt
utför kvalitetskon- med FiskeriV,öksom

i kvalitetskontrollertroller hamnarna
Lst ñsketill- på Gotlandkan utse
synsmän
KBV har självstän-ett
digt tillsynsansvar till
sjöss för landnings-och
kontroller

PolisenJakttillsyn SNV KBV,
jakttill-Lst kan utse

synsmän

KBV, Polisen,Tillsyn kontinental- SGUöver
SjöVsockeln

Tillsyn bestämmelser KBV, TullVPolisenöver
fornminnensjöfynd ochom

Registreringsmyndig- Polisen, KBV ochTillsyn bestämmelser-över
särskild TullVregistrering het avd.na om av

fartyg vid Sthlms tingsrätt

Tillsyn bestämmelser- KBVöver
märkning Polisenochna an-om

Polisenvändning oljeprodukter skall utövaav
inomkontrollen de om-

råden inte över-som
KBVvakas av

till sjössför övervakning kontrollmyndigheten ochsaknar resurseregna
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Tabell 3b

UPPGIFT HUVUDANSVARIG MEDVERKANDE

Tillsyn sjötrañk- Polisenöver KBV
reglerna

Naturvârdstillsyn SNV Polisen, KBV
skyddsomräden Lstsom kan utseav
olika slag naturvärdsvakterm.m.

myndigheten saknar för övervakning till sjössoch kontrollegna resurser

11.4 Förebyggandet olyckorav

Sjöfartsverket för säkerheten i farlederna ochansvarar om man-
bortser från det primära fartygets befälhavare haransvar som -
ombord på fartygen. Kustbevakningen medverkar utföraattgenom
inspektioner ombord fartygen.

Tabell 4

HUVUDANSVARIGVERKSAMHET MEDVERKANDE

Säkerheten i farlederna SjöV i vissa fall svarar
kommun eller enskild for
underhållet Sjöväg-av
märken

SjöVKontroll säkerheten KBVav
fartyg
Inspektioner

farligt gods- SjöV KBVKontroll av
transporter
Inspektioner

KBVKontroll bestämmelser SjöVav
vattenföroreningrörsom

från fartyg
Inspektioner

KBVKontroll bestämmelserna SNV, Lstav
dumpning avfallrörsom av

i vatten

myndigheten saknar sjögäendeegna resurser
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Räddningstjänst1 1

Sjöfartsverketdelad mellanräddningstjänstenför ärAnsvaret
miljöräddningstjänst tillKustbevakningenochsjöräddningstjänst

förfrämst idel bestårSjöfartsverketsFörsjöss. attansvaret svara
för såvälKustbevakningen harmedanvid insatsernaledningen ansvar

Även regleringen,grundläggandeutförande. denförledning omsom
för de bådamedverka, likaskyldighetoch ärvad gäller attansvar

utföran-vad gällerde sig betydligtskiljerräddningstjänstgrenarna
avsnitt 13.12.framgårvilketdet, av

Tabell 5

MEDVERKANDEHUVUDANSVARIGUPPGIFT

Polisen,FM,KBV,SjöVSjöräddningstjänst
Sjöräddningssällsk.Sjuktransporteroch

räddningsin-vidm.fl. deltarfartygfrån
satser.

FM hål-Telia Mobitel och
efter avtaller dessutom,

räddningsledar-med SjöV
Stockholmvidpersonal

TingstädeRadio resp.

PolisenFM, SjöV,KBVMiljöräddningstjänst
vidm.fl. deltar på begäransjösstill

enligt iräddningsinsatser den
räddningstjänstlagen uttryck-

skyldigheten förallmännata
kommunalastatliga och
m.fl. delta.myndigheter att

biträderDessutom
med sak-SMHI m.fl.SNV,

skadliga äm-kunskap ang.
m.m.vattenströmmarnen,
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12 maritimaDe myndigheternas
organisationer, och allmäntresurser

deras verksamheterom

12.1 Inledning

Nedan beskrivs de myndigheter SjöV och KBV och de myndighets-
delar marinen och sjöpolisen centrala i den statliga sjöverk-ärsom
samheten och i kommitténs direktiv,nämns andra myndighetersom
med maritim anknytning FiskeriV, SNV, SMHI och SGU samt
Sjöräddningssällskapet. Framställningen behandlar i första hand
organisationsuppbyggnader och Respektive verksamheterresurser.
beskrivs i allmänna ordalag.

Sjöfartsverket12.2 Se bilaga 7

12.2.l Uppgifter och organisation i stort

Sjöfartsverket SjöV del transportsektorn och har inomutgör en av
denna för väsentliga delar sjöfartens infrastruktur i formatt svara av

sjövägar och säkerheten i dessa. Sjöfartsverket också för attav svarar
sjöfart kan bedrivas i under effektivasvenska säkra och former.vatten
Därtill har Sjöfartsverket verka för säkerheten ombord på svenskaatt
fartyg, farvatten. fritidsbátstrafikenoberoende Sjösäkerheten förav
skall främjas information rådgivandeoch verksamhet.genom
Fritidsbåtstrañkens intressen i övrigt, liksom fiskets och marinens
intressen skall beaktas.

ingår lotsning, isbrytning,Sjöfartsverkets serviceutbud bl.a.I
Bland de uppgifter kansjökartläggning och farledsutmärkning. som
ingår sjöfartsinspektion ochmyndighetsutövningkaraktäriseras som

normgivning, bl.a.vidare förSjöfartsverketsjöräddning. svarar
fartygsut-bestämmelserinternationellt överenskomnaatt omgenom
utfärdas idesvenskrustning implementeras i rätt attgenomm.m.

SJÖFS.Sjöfartsverkets författningssamling
Kommunikationsdeparte-underSjöfartsverket s.k. affärsverkär ett

riksdagensövergripandeoch verksamhetenmentet styrs genom
ochVerksamhetsmålfastställande rullande treårsplaner där bl.a.av
fullmål ekonomiskt mål gällerekonomiska Som övergripandeanges.
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Finansieringen skerverksamheten.kostnadstäckning för den egna
kostnaderhandelssjöfarten. Sjöfartsverketsavgifterfrämst genom
Trollhättesjöräddningstjänsten ochdelfritidsbåtstrafikenför samt av

statsbudgeten.dockfinansieraskanal över
huvudkontor Norrkö-organisatorisktSjöfartsverket består ettav

sjötrafikområden och sjöfartsinspektions-regionalt 13ping och treav
områden.

ledningCentral12.2.2

ingår iGeneraldirektören,styrelse.ledsSjöfartsverket somav en
enligt de riktlinjerlöpande verksamhetenför denstyrelsen, ansvarar

beslutar.styrelsenoch direktiv
sjötrafik-avdelningar;huvudkontor finnsSjöfartsverketsInom sex

sjöfartsin-isbrytningsavdelningen,sjökarteavdelningen,avdelningen,
avdel-ekonomiadministrativaochtekniska avdelningenspektionen,

huvudkontoretdirektör. Inomavdelning föreståsVarjeningen. av en
administrative direk-förestås dentvâ staberfinns dessutom som av

tekniska ochStab Juridik. Deoch chefsjuristenPersonalStabtören
Stab Personalfungerar, liksomavdelningarnaekonomiadministrativa
övrigt.verket iserviceenheterJuridik,och Stab gentemotsom
och stabernaför avdelningarnachefernaGeneraldirektören och
och samråd iför informationverksledningen ärutgör ett organsom

Sjöfartsinspektio-för verksamheten.övergripande betydelsefrågor av
därsärställning detchef intar vissoch dess sättet att manennen

fastställandefrågorbl.a. isjälvständig beslutanderätthar avom
efterlevnad ochfartygssäkerhet, tillsynför över normernasnormer

fartygsolyckor.undersökning av

organisationRegional och lokal12.2.3

sjötrafikområden ochfinnsregional nivå 13verksamhetenFör tre
sjöfartsinspektionsområden.

ötrañkomrâden

LuleåBottenvikens Bot
UmeåNbhBottenhavetsNorra
GävleSbhBottenhavetsSödra
StockholmStoStockholms
SödertäljeMälMälarens
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Sjötrañkområden

VisbyGotlands Got
OxelösundBråvikens Brå
OskarshamnKalmarsunds Kal
KarlshamnHanöbuktens Han

Öresunds Öre Malmö
GöteborgKatKattegatts
MarstrandSkagerraks Ska
TrollhättanTrollhätte kanals

sjötrañkområdeskontorenför verksamheten finns förutomSom bas
sjöräddnings-farledsgruppstationerlokala lots- ochäven samt en

fyrplatserna.station. Härtill kommer de bemannade
sjötrañkdirektören. TillunderSjötrafikområdescheferna lyder

sjötrañkområdet,inomchefernas uppgifter hör leda verksamhetenatt
effektivt och bl.a. tillför den bedrivs att:att sesvara

tillgodosesför sjötrafikenoch framkomlighetensäkerheten-
sjötrañ-finns och underhålls ocherforderlig farledsutmärkning att-

uppstårfelken varnas om
erhåller lotslotssökande fartyg-

finnsför sjöräddningsinsatsererforderlig beredskap-
uppfyller arbets-underhålls ochbåtar, byggnadertilldelade m.m.--

miljökraven.

vidare:sjötrafikområde skallChef för

huvudkontoretområdet och tillförändringarfölja sjöfartens inom--
säkerhetsåtgärder,farledsutmärkning,förslag till förändringar ianmäla

organisation och beredskap m.m.
medenskildamyndigheterregionala lokalahjälpa och samt upp--

farledsverksamheten,ochråd i frågor lotsnings-lysningar och rörsom
sjötrafikfrågor i övrigtsjöräddning samt

lotsarstyrsedlar föroch utfärdaförrättasför lotsexamenattsvara-
sjötrafikområdetinom

inrapporteringgränsövervakning,frågatillse personalen iatt om-
ochfrån fartygskadligtfrämmande statsfartyg, utsläpp ämneavav

på den.liknande fullgör vad ankommersom

beståenderåd,nautisktvarje sjötrafikområde skall finnasInom ett av
skallsjötrafikområdetChefen förminst två och högst lotsar.sex
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betydelse för lotsnings- ochnautiska rådet i frågorsamråda med det av
farledsverksamheten.

Süöfartsinspektionsomrâden

StockholmIO IOSStockholms
MalmöIO IOMMalmö
GöteborgIOGGöteborgs lO

sjöfartsinspektionskontor i Rotterdam.ñmisHärutöver ett
sjöfartsinspektionskontoretochför sjöfartsinspektionernaCheferna
sjösäkerhetsdirektören.lyder underöverinspektörer. Debenämns

serviceområdentekniskafinns vidareSjöfartsverketInom tre
Öster kustservice el,område finnsvarjeoch Norr. InomVäster,

för kustserviceChefernaoch byggservice.tele, maskin och skrov
för kustservicesektionenchefenserviceområdena underinom sorterar

lyder undermedan byggservicenavdelningen,vid tekniska en
byggnadsteknik.förplacerad på sektionenarbetschef,

12.2.4 Resurser

innehar:Sjöfartsverket
och 150yrkesofñcerarebemanning 65 värn-isbrytare7 st ca-

år 1993pliktiga -
ledarbätar,sjömätningsfartyg, 2sjömätning 3fartyg för25--

yrkesofficera-50mätbâtar. Bemanning:rekognoceringsbât och 191 ca
år 1993värnpliktigaoch 135re -

arbetsfartyg5--
lotsbâtar82-
sjöräddningsbåtar14-

farledsbåt1-
hydrokoptrar15-

byggnadsfartyg1-

Personal:
huvud-400 vidanställda300har 1Sjöfartsverket varav caca-

sjötrañkområdena.vid de 13och drygt 730Norrköpingkontoret i
Kustservice och60-talsjöfartsinspektionen tjänstgörInom ett personer.

tio arbetaroch cirka100sysselsätterfartygsverksamheten personerca
förhållandevarierar iutbildningPersonalensmaterielhantering.med

arbetsuppgifter.till
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Resursutnyttjande12.2.5 inom Sjöfartsverket

styrd efterfrågan. EnSjöfartsverkets serviceverksamhet i principär av
måste naturligtvis utnyttjandetberedskap finnas av resursernamen

till sjöss,på antalet begärda lotsningar, frekvensen olyckorberor av
olyckstillbud,fryser vintern Antal inträffadesjön tillom osv.

lotsuppdrag framgår avsnitt 7.3.4frekvensen ovan.av m.m. av
ingår i serviceverksarn-Sjöfartsverket inspektörer, arbete intevars

940myndighetsutövning, utförde år 1994heten utgörutan ca
vilketutländska fartyg anlöpt svensk hamninspektioner av som

enligt Paris MOU% dessa fartyg. Jfr kraven35motsvarar somca av
%, avsnitt 7.2.4ligger 25 se ovan

Sjöfartsverkets verksamhet12.2.6 Allmänt om

uppgifter. Tyngdpunkten i verksam-Sjöfartsverket för mångaansvarar
sjöss. Säkerhets-framkomlighet och säkerhet tillliggerheten

fartyg. Verksamhetenomfattar såväl farleder spänneransvaret som
efter-och tillsyn bestämmelsernasallt från normgivning överöver

sjöräddningsinsatser.farleder och ledninglevnad till hållandet avav
såväl sjöfartenvidare service tillinnehållerVerksamheten som

gående beslutarelativt långt befogenhetermyndighetsutövning med att
nyttjandeförbud fartyg nedansetvångsåtgärder bl.a. i form av avom

organisatoriskt skiljer sighänseendeavsnitt 13.11,3. Iunder
maritima främstcentrala myndigheternaSjöfartsverket från de övriga

Sjöfartsverket affärsverk med hög graddet ärsättet ettatt av
med kravlöpande verksamheten ochbeträffande densjälvstyre

avkastning.

Kustbevakningen12.3 8Se bilaga

Uppgifter organisation12.3.1 och i stort

kontroll tillövervakning ochverksamhet innefattarKustbevakningens
formviss service iräddningstjänst liv- miljöräddningsjöss, och samt

Kustbevakningen hardykuppdrag ett egettransporter, etc. ansvarav
fiskekontroller.till för tull- ochför miljöräddning och viss del även

medpå samverkanKustbevakningens verksamhetI övrigt bygger
otillräckligaeller harsådana huvudansvariga myndigheter saknarsom

för verka till sjöss.attresurser
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övergripandeverksamhetKustbevakningens styrs genom av
främstoch kanskeregleringsbrevårligen utfärdaderegeringen --

statsbudgeten.myndigheten ianslag tillstorlekengenom av
Försvarsdepartemen-myndighet undercivilKustbevakningen är en

ochregionala ledningar 30fyracentral ledning,uppbyggd medtet, en
stationer.lokala

ledningCentral12.3

från bl.a.med företrädarestyrelseKustbevakningens har sam-en
verksförordningenivadmyndigheter. Utöververkande som anges

uppgifterKustbevakningensriktlinjer för hurstyrelsenbeslutar om
med general-ledning,centralaKustbevakningensprioriteras.skall

Generaldirektören ochi Karlskrona.belägenoch stab,direktör är
enhetenadministrativaoch den utgöroperativacheferna för den

långsiktighandhasledningencentraladenverksledningen. Inom
internationellt samarbete.utvecklingochplanering,inriktning, samt

inriktningen ochlångsiktigaför denoperativa enhetenDen svarar
Kustbevakningensanalysuppföljning ochförutvecklingen samt av

upprätthåller dessutomverksamhet. Enhetentekniskaochoperativa
operationerbehov ledakan vidledningsberedskap och störreoperativ

administrativaflygverksamhet. DenKustbevakningensförsamt svarar
Kustbe-utvecklingochplaneringlångsiktigförenheten avsvarar

och analysuppföljningövergripandeverksamhet,samladevakningens
personal- ochutbildning,administrativ utveckling,verksamheten,av

service.administrativövrigekonomiadministration samt

ledningRegional12.3 3
.

Karlskro-SydHärnösand,Nordregionledningarna,fyradeTre av
marinkommandonassamlokaliserade medGöteborgochna Väst är

sådanharStockholmOstregionrespektive Ipåsjöcentraler ort.
genomförts.intebeslutatssamlokalisering men

uppföljningochledningplanering,förRegionledningarna avsvarar
verksamheten.operativaden

minutopera-för denvarje regionvidbefäletvakthavandeDet svarar
regionen ochinomverksamhetenuppföljningenochledningentiva av

operativaförklarständigtledningscentralen ärför attansvarar
också aktivtingåruppgifterbefälsvakthavande attIledningsinsatser.

ochmyndigheterandramedsamverka organ.
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12.3 .4 Lokal organisation

organisationen omfattar för närvarande 30 huvud-, miljö-,Den lokala
och flygkuststationer. Huvudstationerna förrâdshåller delarkust- stora

Kuststationer fartygmiljöskyddsmaterielen för regionerna. har ochav
båtar för övervaknings- och kontrolltjänst viss utrustning församt att

genomföra begränsningsåtgärder vid oljebekämpning. Kuststa-kunna
miljöstationer har dels fartyg för övervaknings-tioner även utgörsom

uppgifter, dels miljöskyddsfartyg för olje- och kemikaliebekämpning.
avsikten regionens räddningsdykare skall placeras vid dessaDet är att

för kemikalie-stationer. Miljöstationerna har enbart olje- ochresurser
finns flygplan för i första handbekämpning. Pâ flygkuststationen

spaningsuppgifter.övervaknings- och

12.3.5 Resurser

antal fartyg och båtar utplacerade förKustbevakningen har ett stort
varje region finns dels fartyg primärtbruk hela âret. Inomaktivt som

övervakningsuppgifter, fartyg primärtför delsavsedda ärär som
för miljöräddningsinsatser. inteavsedda och utrustade Fartygen är

föri bruk där de bäst behövstill regionerna kanbundna utan tas
tillfället.

innehar:Kustbevakningen
utsjöbevakningsfartyg För uppgifter i de delarna2 yttre av-

ekonomiska bemannas tioterritorialhavet och den Fartygenzonen. av
utevarotiden ligger normalt på veckabesättningsmän och en

uppgifter på territorialhavetpatrullfartyg, inkl. För30 svävareca-
utevarotiden3-5 ochoch inre Besättningarna utgörsvatten. manav

varierar från 2-5 dagar
används iför miljöskyddsverksamhet Fartygen12 fartyg även-

övervakningsverksamheten
verksamhet25 racerbåtar För kustnära-

olja påbåtar för bekämpning26 arbetsbåtar däcksbåtar, av-
stränder m.m.

mil;aktionsradie 600 nautiskaflygplan med3 CASA-2l2, aven-
ungefär sträckan Ystad-Umeå

för närvarandefartygomplaceringar KustbevakningensVissa ärav
Generellt kanutgångsbaseringarna.genomförande såvitt gällerunder

patrullfartyg, miljöskydds-förfogarsamtliga regioner översägas att
patrullfartygen finns iflestaracerbåtar arbetsbåtar. Defartyg, och
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finnsmiljöskyddsfartyg ikoncentrationoch vissRegion Ost aven
Slite ochUtsjöbevakningsfartygen finns i Region OstRegion Väst.

Karlskrona.i Region Syd

Personal:
i dendrygt 450 tjänstgör600 anställdaKustbevakningen har varavca

regionalacentrala elleroch övriga i denorganisationenlokala
genomgåttharkustbevakningstjänstemanledningsorganisationen. En

tull-teknisk kompetens,nautisk ochgrundutbildningårs2,5 som ger
fartygsinspektörbefogenhetpolisbefogenheter till sjössoch samt som

befattningsut-förutomvarje tjänstemanhari vissa fall. Därutöver
sjöräddningstjänst.och Avinom miljö-utbildningbildning även

50räddningsledarutbildning och30 högrehartjänstemännen st caca
räddningsdykarutbildning.st

KustbevakningenResursutnyttjande inom12.3

reglerings-Enligttill sjöss.högkravKustbevakningen har närvaro
verksamhet dygnet16 fartyg iha minstKustbevakningenskallbrevet

varjei verksamhettvå flygplanoch minstregionfyrarunt per --
fartygetbetyder inteverksamhet"ifartyg skalldygn. Att attett vara

bemannatskalltiden fartygethelatill sjössmåste ute varamenvara
klararKustbevakningenutgå så krävs.redobesättningenoch att om

uppfylla dessa krav.årsredovisningenuppgifter i denenligt attsenaste
160 000Kustbevakningenproducerade1994/95budgetåretUnder ca

bemannattid fartygetmått på denFartygstimme ärfartygstimmar.
på deliggetid. Fördelatmotorgångstidsåvältjänst, dvs.och i som

patrullfar-tim3 400i snittinnebar dettafartygenstörre perca--
på 12 fartygmiljöskyddsfartyg räknattim2 45031 st, avtyg per

250 timoch 4miljöskyddsfartygkvalificeradekategorin per
2 500produceradesperiodutsjöbevakningsfartyg. Under casamma

startbananflygplanet lämnatfrån dettidFlygtimmeflygtimmar. att
landat.åter hardettills dess att

antaletframhållitsgenerelltsida harKustbevakningensFrån att
tillskottbefintlig flottamedutökasskulle kunnafartygstimmar genom

personal.av
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Verksamheten fördelade budgetåretsig för 1994/95 inkl. beredskap-
exkl. flvgtimmar på olika områden enligt föliande:men -

Övervakning %och kontroll 63,9 verksamhetenav

%Räddningstjänst 30.7 verksamhetenav

Uppdrag % verksamheten5,4 av

kontrolluppgifterna ligger pâInom övervaknings- och tyngdpunkten
gränsbevakning och tillsyn fisket.över

flyget redovisas fördelningen budgetåret 1994/95 på följandeFör sätt

totalt 2 575 flygtimmar

Operativ flygverksamhet 2 399 tim inkl. internationella
uppdrag 59 tim och uppdrag
för marinen tim111

107 timTransporter

Skolflygningar 64 tim

timTekniska flygningar 5

Kustbevakningens verksamhetAllmänt12.3.7 om

operativt inriktad myndighet med högKustbevakningen närvaroär en
kombination tull- och polisuppgifteruförtill sjöss. Myndigheten en av

för miljörädd-Kustbevakningen har det nationellatill sjöss. ansvaret
fartygsin-sjöräddningstjänsten,ningstjänsten till sjöss och medverkar i

tillträdesförordningensspektionsverksamheten och vid tillsynen av
efterlevnad.

Marinen12.4 9Se bilaga

organisation iUppgifter och12.4.1 stort

juli 1994sedan denFörsvarsmakten 1Marinen delutgör somen av
Marinenöverbefälhavaren OB.med chef,enda myndighetär en en

Försvarsmaktenshavsinriktade delensärskilt för denhar ett avansvar
ochkunnauppgifter, bl.a. består i möta väpnat attettatt angreppsom

fredhuvuduppgift ivårt territorium. Eningripa kränkningarmot av
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ÖBkrigsförband. Under beståroch vidmakthållaockså utvecklaär att
utbildningsförbandkaderorganiserade krigsförband,Försvarsmakten av

produktionsuppdrag ochVerksamhetenoch skolor. styrs genom
operativa order.

ledningCentral12.4.2

ÖB för samordning ochFörsvarsmaktenchef förSom ansvarar
ÖB har tvåolika enheter.Försvarsmaktensavvägning mellan

produktionsledning. Ledningenoperativ ledning ochledningsroller,
för operativ ledning ochbestår enhetsker via högkvarteret som av en

förenheteroperationsledningen,produktionsledningviss tre
flygvapenledningarna,marin- ochproduktionsledning armé-, en

enhetplaneringsstaben,avvägningsfrågorenhet för beredning enav
förenhetsäkerhetstjänsten,underrättelse- ochför militäraden en

stabenstödkaraktär gemensammafunktioner samtgemensamma av
internrevision.Försvarsmaktens

ledningscheferna ifyrademarinen CMChefen för är en av
armechefenoperationschefen COPL,övrigahögkvarteret.. De är

ärendenbehandlingflygvapenchefen CFV. FörCA och storavav
ÖB, dei vilkenfinns ledningsgruppprincipiell betydelsevikt eller en

Militärbefäl-ingår.militärbefälhavarnaledningschefernafyra samt
indelatmilitärområden Sverigechefer för de ärhavarna är tre som

ochsödra, mellersta norra.
CM.leds centraltför marinenFörbandsproduktionen av

organisation verksamhetregional ochNärmare12.4.3 om

regional nivåledningoperativaFörsvarsmaktens utövas av
främstsamordnasverksamhetMarinensmilitärbefälhavarna. av

marinflygled-kustflottan ochchefen förmarinkommandocheferna,
ningen.

för den statligaintresseharorganisationsenheterDe resurser avsom
hand följande:i förstaverksamhetenmaritima är

HärnösandMarinkommando MKN,Norrlandskustens-
HaningeMarinkommando MKO,Ostkustens-

FårösundMarinbrigad FMB,Fårösunds-
MKG, VisbyMilitärkommandoGotlands-

Karlskronamarinkommando MKS,Sydkustens- MDÖ,Öresunds MalmöMarindistrikt-
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Västkustens Marinkommando MKV, Göteborg-
Kustflottan-
Marinflyget-

deAv uppräknade organisationsenheterna står alla underovan
marinchefens ledning Gotlands Militärkommando, iutom som
egenskap regional produktionsledning direkt underställdärav
arméchefen.

för den marinaAnsvaret verksamheten geografiskt uppdelat enligtär
följande:

HAVSOMRÅDE ANSVAR

Svinesund-Laholmsbukten MKV

Östersjön MDÖLaholmsbukten-södra

Östersjön-Ölandsödra MKS

Gotland territorialhavmed och MKGöar

Östersjön Bottenhavetoch södra MKO

BottenvikenBottenhavet och MKNnorra

Havsområdesansvaret innefattar i huvudsak följande uppgifter:

följa sjötrafik inom syfteall området i upptäcka ochatt attupp-
ingripa vid brott bestämmelser förvillkoren tillträde tillrörmot som
svenskt territorium.

upptäcka avvikelser från normalbilden kan föranledaatt som-
förändringar i vår beredskap.

Marinkommandona också stöd till Kustbevakningen, bl.a. i formger
radarinformation. Det åligger marinen medverka i sjö- ochattav

miljöräddningstjänsten generellt biträda den civila delensamt att av
samhället.

För lösa sina uppgifter har de områdesansvariga enheternaatt
dygnetruntbemannade sjöcentraler bl.a.med i heltäckandestort setten
radarövervakning havsområdena i vår närhet. finns vidareDetav

formkontinuerlig stabsberedskap i vakthavande befäl ellerav
motsvarande.
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krigsförband/utbildning underproduktionKustflottan bedriver av
havsområdenkrigsförbandschefer inom allaledning fyra runtav

Östersjön.Sverige, dock främst i
och 13helikopterdivisioner; 12innefattar 11,Marinflyget tre

respektive Kallinge.Sävehkpdiv, vid Berga,

12.4.4 Resurser

marinkommandoVästkustens
regionled-samgrupperad med KBVsambandscentralsjöcentral och-

huvudräddningscentral1995 centralenfr.0.m. aprilning Väst är utgör
ändamålför dettaflygräddningsverksamhet och bemannasför sjö- och

Luftfartsverketochockså SjöVav
bevakningsfartyg/bâtar2-

yrkesofñcerare200marinanställda500 varav caca-

Öresunds marindistrikt
med TV/IR-kameror.övervakningradarstationersjöcentral, samt-

bevakningsfartyg/bâtar2-
yrkesofñcerare21marinanställda28 varav-

marinkommandoSydkustens
radarstatio-regionledning Syd,samgrupperad med KBVsjöcentral-

kustradiostationerdygnetruntbemannade2 stner,
bevakningsfartyg/bâtar disponeras2-3-

yrkesofñcerare550marinanställda0001 cavaravca-

marinkommandoOstkustens
kustradiostationradarstationer ochsjöcentral,-

bevakningsfartyg/bâtar disponeras4-5-
yrkesofñcerare600marinanställda350l cavaravca-

militärkommandoGotlands
radarstationerkustradiostationochSjöcentral samt-

bevakningsfartyg/bâtar disponeras2--
yrkesofñceraremarinanställda 78 varav-

marinbrigadFârösunds
radarstationer-

för dykverk-tryckkammare2undervattenskamera,medsjöuggla-
samhet

yrkesofñcerare107anställda235 varavca-
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Norrlandskustens marinkommando
sjöcentral samgrupperad med KBVs regionledning Nord, radar och-

radiostationer
3 bevakningsfartyg/båtar-

250 anställda 100 yrkesofficerareca varav ca-

Kustflottan
70 fartyg olika slag, dykresurser förmågan medstörstca av-

fartyget Belos utrustad med dykarklocka. flertal fartygär Ett harsom
för undervattensspaningresurser

1 100 anställda 087 yrkesofficerare1ca varav-

Marinflyget
hkpdiv:11. 6 hkp hkp4 100 yrkesofficerarest st ca

12. hkpdiv: 4 hkp 3 hkp yrkesofficerare55st st ca
13. hkpdiv: hkp4 3 hkp flygplan1 CASA yrkesoffi-55st st ca
cerare

Hkp 4 helikopter medär lastförmåga 24stor storen passagerare
eller 15 bârfall med 1,5-5,5 tim. uthållighet. Hkp 6 lättareär en
helikopter kan fyra och 0,5-3 luftentim. itasom passagerare vara

12.4.5 Resursutnyttjande för civil verksamhet inom marinen

Marinens till sjöss den närvaro de dygnetruntbe-närvaro som-
mannade sjöcentralerna oräknad sammanhänger oftast medutgör -
militära övningar. Marinens övriga medverkan i den civila verksam-
heten till sjöss efterfrågan, medverkan vid sjöräddnings-styrs t.ex.av
insatser.

12.4.6 Allmänt marinens verksamhetom

Marinen präglas självklart den ingår ienhet den militäraattav som en
organisationen Försvarsmakten. Huvuduppgifterna militärt slag.är av
Tyngdpunkten i den civila verksamheten ligger förutom i det detatt--

marinen förser övriga maritima myndigheter främstär KBVsom
med radarinformation på sjöräddningstj där marinensänsten resurser-
främst hkp används vid insatserna. Försvarsmaktens radiocentral vid
Tingsstäde s.k. underräddningscentral i sjöräddningsorganisatio-utgör
nen.
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Sjöpolisen12.5

organisationUppgifter och12 1
.

förpolismyndigheter ochspecialfunktion vid vissaSjöpolisen utgör en
tolv platser i landet:finns sjöpolisgrupper stationeradenärvarande

Västerås,Nynäshamn,Norrtälje, Vaxholm, Djurö,Luleå, Stockholm,
Karlstad. MellanKungshamn ochKarlskrona, Göteborg,Nyköping,
i Kalmar län medsjöpolisverksamhetåren 1988-1994 bedrevs även

beståndsdelSjöpolisen harstationeringsort.Västervik avsom ensom
nämligenuppgifter dessa,polismyndigheterna attsamma som

och i övrigtstörningar skettoch ordning, ingripaupprätthålla lag när
Sjöpolisensoch hjälp.skydd, upplysningarlämna allmänheten

närpolis i skärgården ochfungeraspeciella uppgifter utgörs attav som
till sjöss isyfte höja säkerhetenutföra sjöövervakning i attatt ur -

alla aspekter.princip -
skärgårdsbe-till delmotiverasHållandet sjöpolisgrupper stor avav

fritidsbâtstrañken.ochordningsmaktfolkningens behov avav
polismyndighet med vissrespektiveleds operativtVerksamheten av

samverkan dem emellan.

12.5.2 Resurser

Båtarnai varje.organiserade i lag 2-6Sjöpolisgrupperna är manom
SjöpolisverksamhetenDåoch ålder. ärvarierande storlekär av

flestasommarhalvâret deverksamhet undersäsongsbetonad
tid året.under vissmedarbetar polismännen annatorterna, av

båt, polismänLuleå: 6Sjöpolisgruppen i l

polismänbátar+1gummibât 25 +5i Stockholm: 5Sjöpolisgruppen
båtarnavik. En utgörs av enav

Stridsbåt hyrsmodifierad 90 avsom
marinen

båt, polismänNorrtälje 1 4Sjöpolisgruppen i

vik.polismän +2båt, 5Sjöpolisgruppen i Vaxholm l

vik.båt, polismän +4Nynäshamn 1 5Sjöpolisgruppen i
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Sjöpolisgruppen Djurö båt,1 5 polismän +3 vik.

Sjöpolisgruppen i Nyköping 1 båt, 6 polismän inkl. vik.

Sjöpolisgruppen i Karlskrona 1 bät+l trailerburen mindre båt,
3 polismän +3 vik.

Sjöpolisgruppen i Göteborg 2 båtar, 13 polismän Chefen gemen-
med Kungshamnsam

Sjöpolisgruppen i Kungshamn båt,l 4 p0lismän+chef Göteborgse

Sjöpolisgruppen i Karlstad båt, 61 polismän +3 vik.

Sjöpolisgruppen i Västerås båt, polismän1 5 +2 vik.

Beslut har tagits polisen skall få hyra ytterligare Stridsbåt4att stom
90 marinen. Var dessa skall placeras inte klart.är ännuav

Vad gäller sjöpolisiär utbildning så finns det kurs på Polishögsko-en
lan för blivande sjöpoliser 7 veckor. Det finns vidare kurs förom en
personal utreder sjörelaterad brottslighet 4 veckor. Den sistsom om
nämnda kursen riktar sig till utredningspersonal från kustlänen samt
länen vid Vänern och Mälaren och den inte obligatorisk förär
sjöpoliser. En grundläggande förutsättning för polisman skall fåatt en
tjänstgöra däremotsjöpolis han avlagt skepparexamenär ellerattsom
motsvarande.

12.5 3 Resursutnyttjande inom sjöpolisen.

Utnyttjandegraden båtarna varierar mellan sjöpolisgrupperna.av
Generellt kan de utnyttjas mycket, stundtals dygnetsägas att runt
under fritidsbåtssäsongen. flestaDe sjöpolisens båtar användsav
endast under sommarhalvåret isfri tid.och bit in på vintern underen
Stockholm och Göteborg har året Enbåtar i verksamhetär runt.som

del i snitt % verksam-35 sjöpolisens tilltid användsstor ca av- -
het land företrädesvis brottsut-fotpatrullering,öarna som- -
redningar, undervisning i skolorna etc.
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sjöpolisens verksamhet12.5.4 Allmänt om

ochpolis till sjöss, på kust-enkelt uttrycktSjöpolisen öarutgör ---
sjörelateradpräglas bekämpningVerksamhetenfastland.nära avav

sjötrafiklagstiftning och båtstölder.överträdelserbrottslighet avsom
i form fotpatrulleringutförs landdel verksamhetenEn stor avav

skärgårdsöarna. Verksamhetende beboddabrottsutredningaroch
dessutomsäsongsbetonad. Sjöpolisen ärnämnts,är, ovansom

inteområdena eftersom båtarna hartill de kustnärahänvisad mera
till havs.kapacitet längre utatt

myndigheter m.fl.hos andraSjöverksamhet12.6

Fiskeriverket12.6. 1

följa den för EGmedlem i EUskallSverige gemensammasom
nationella, svenska,målet för denövergripandefiskeripolitiken. Det

hushållningansvarsfullverka förfiskets områdepolitiken är att en
mångfald bevaras. Detså biologiskfisk, bl.a.med tillgången att enav

konkurrenskraftigakvalité ochfisk godtillgångskall finnas av
kunna utvecklas.fiskerinäringen skallföretag inom

Jordbruksdepartementet,under ärFiskeriverket, sorterarsom
fritids-fiskerinäringen,för frågorförvaltningsmyndighetcentral om

internationel-delregleras tillfiskevården. Fisketfisket och stor genom
imedlemsstaterför EU:ssådana avtal harslutaavtal. Rätten att
isvensk delFiskeriverket deltar förövertagits EU.princip av

fångstsätt ochbl.a.regler, rörandeförhandlingar gemensammaom
undersökningsverksamhet förbedriverFiskeriverketvolymer. att ta

Havsfiskelaboratoriet ibl.a vidkunskapsunderlag,biologisktfram
Östersjölaboratoriet kustlaboratoriet iochi KarlskronaLysekil,

Öregrund. fångster iför kvalitetskontrollerFiskeriverket avsvarar
operativtfiskekontroller till sjössochlandningskontrollermedanland

fiskekontroller,förframtida formernaKustbevakningen. Desköts av
för närvarandeEU-medlemskapetbakgrundfrämst övervägsmot av

samråd mediJordbruksdepartementet,Fiskeriverket och närainom
Kustbevakningen.

ochundersökningsfartyg, ArgostvåförfogarFiskeriverket över
60 % ochHavsfiskelaboratorietfrämstutnyttjasAncylus. Argos av

för fysikalisk-laboratorierutrustad medbl.a.% ochSMHI 40 är
medfältundersökningarfrånbiologiska analyser. Dataochkemiska
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fartygen bl.a. underlag för kartläggning ñskbeståndens storlek,ger av
ålderssammansättning och utbredning.

12.62 Statens naturvårdsverk SN V

harSNV samlande och pådrivande roll i miljövårdsarbetet ochen
i denna fördel utvärderingar och uppföljningar såvälansvarar

nationellt internationellt. SNV skall bl.a. bidra med underlag försom
svenska ställningstaganden i det internationella miljöarbetet och
medverka med expertkunskap på området. SNV lyder under Miljöde-
partementet.

SNV:s huvudsakliga maritima verksamhet bedrivs inom miljööver-
vakningens utförareEtt antal kontrakteras för fysikaliska,ram.
kemiska och biologiska mätningar till havs, underlag skallett som
ligga till grund för bedömningar långsiktiga förändringar i miljötill-av
ståndet.

Utförarna för närvarande SMHI, universiteten, Vetenskapsakade-är
mien och Fiskeriverket. marina forskningscentrenDe i Umeå,tre
Stockholm och Göteborg samordnar SNV:s beställningar till universi-

Universiteten hyr i vissa fall in sig på Kustbevakningens ochteten.
Sjöfartsverkets fartyg för utförande uppdragen. Mätningarna ingårav
också i det internationella samarbetet förde underlag deattgenom ger
miljödata Sverige skall leverera till Helsingforskommissionensom

och PariskommissionernaHELCOM, Oslo- OSPARCOM och i en
framtid till den europeiska miljöagenturen EEA

övergripande miljöansvar sig många uttryck. Vad gällerSNV:s tar
statliga verksamheten kan exempel SNVden maritima nämnas attsom

för dumpninghar visst tillsynen bestämmelsernaöver röransvar som
avfall i och bistår Kustbevakningen med experthjälpSNVvatten attav

miljöräddningsinsatser.vid

undersökning SGUSveriges geologiskal2.6.3

myndighetcentralNäringsdepartementetSGU under ärsorterarsom
mineralhantering.ochbeskaffenhetför frågor landets geologiskaom

geologi ochSverigesbeskrivaSGU undersöka, dokumentera ochskall
områdenabehövs inominformationtillhandahålla sådan geologisk som

medhushållningmiljö och hälsa, fysisk planering och naturresurser,
jord- och skogsbruk totalförsvar.samt
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havsbottenområden ochuppgifter gällerochSGU:s ävenansvar
svenska kontinental-för denuppgiftSGU har attatt svaraensom

tillsyn.står undersockeln
undersökningsfartyget Ocean Surveyor ärförfogarSGU över som

presentationlagring ochbearbetning,för insamling,specialutrustat av
information.maringeologisk

hydrologiska institutmeteorologiska ochSverigesl2.6.4
SMHI

centralochKommunikationsdepartementet ärunderSMHI sorterar
ochhydrologiskameteorologiska,förförvaltningsmyndighet oceano-
verksamhetoceanografiska frågorna räknasTill degrafiska frågor.

sjöarna.navigerbaraoch degäller havetsom
mätverksamhet i havenochobservations-omfattandebedriverSMHI

samhällssektorerolikatjänster tillgrundmaterial förSverigerunt som
ochförsvarräddningstjänst,miljövård,sjöfart,fiske, sam-som

tillväderrapporterkanexempelkonkreta nämnashällsplanering. Som
vidrelevantaäroch vattenströmmarsjöfarten somm.m.omprognoser

slag.olikaräddningsinsatser av
ochundersökningsfartygFiskeriverketsanvändsmätplattformarSom

fartyg.Kustbevakningens

Sällskapet förSvenskaSSRS:Sjöräddningssällskapet512
.

Räddning Skeppsbrutneav

uppgift i rikettillstadgarhar enligt sinainstiftades 1907 och attSSRS
föreslåsjöräddningstjänsten,förvidmakthålla intressetsöka att

handha denochdenna tjänsteffektiviserasyfteåtgärder i attatt
kring riketsskeppsbrutnaför räddningverksamhetenenskilda av

Mälaren.ochVätterni insjöarna Vänern,kuster samt
humanitärallmännyttig ochideltarfartygSällskapets även annan

finnermån styrelseni denvid kustentill sjöss ochhjälpverksamhet att
därigenomverksamhetenmedhuvudsyftenaskeså kan attutan

äventyras.
utsjöräddnings-25sjöräddningsstationer ärhar 33SSRS varav

Flottansjöräddning.kustnäraförenbartoch 7stationer svarar
och 34räddningskryssare2559 enheter är störreomfattar varav

personalSSRSsjöräddning.för kustnärabåtarsnabbgåendemindre
12ideellt ocharbetarsjöräddare,frivilliga400består somcaav
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heltidsanställda tillsynsmän kansli med sällskapets verkställan-samt ett
de direktör beläget i Göteborg.

medlemsavgifter,SSRS verksamhet finansieras främst genom
donationer och sponsorskap.
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regleringen den13 Närmare avom

hurstatliga sjöverksamheten och om

uppgifterna löses

Inledning13.1

statligamyndigheter inom denfördelat mellan olikaHur äransvaret
presentationbeskrivits i kapitel ll. Densjöverksamheten har ovan

myndigheteroch medverkandehuvudansvariga ärdär gjorts avsom
debeskrivning hurföljer fördjupadförenklad. Nedandock aven

vad gällerregleradsjöverksamhetcentrala delarna ärstatensav
biträdaför myndigheternamöjligheter och skyldigheter attansvar,

ochi olika situationertjänstemännen harvilka befogenhetervarandra,
uppgifterna löses i praktiken.olikaså påkallat hur dedär ansetts --

upprepning vaddelarFramställningen innebär i vissa somaven
isammanhangnödvändigt för skapadettatidigare är attsagts men

texten.

samverkanmyndigheternas13.2 Allmänt om

myndigheternasamverkanlångtgåendesjöss präglasArbetet till av
sker i formsamarbete,informelltemellan. Utöver t.ex. avsommer

myndig-det vanligtlån utrustning,informationsutbyte och är attav
undersjöss och deolika insatser tillvarandra vidheterna biträder att

myndighetshör tillutför uppgifter primärtvisst eget annansomansvar
bistå myndighetskyldighetfallansvarsområde. I vissa att annananges

begäranmyndighetendeni andra fall stadgasi författning, att ena
författningstekniskaverksamhet. Olikaandra i viss"får" bistå den

vissvilket tillverksamhetsområdenaolikavalts för delösningar har
skallmyndigheternaförutsättning förbilden.komplicerat Endel att

arbetsuppgifterde utför operativadetkunna samarbeta sättet att
har detjänstemännenframstår lämpligt,dettavarandra ärnär attsom

fallet. Generellt kansärskildakrävs i detbefogenheter ingripaatt som
ofta harmyndigheternavid de maritimatjänstemännensägas att
myndig-utanför denbefogenheter ingripavittgående ävenatt egna

ansvarsområde.hetens
verksamhetenbrottsbekämpandeuppgifter inom denPolisens

fallingripa i deoch skallalltid kanpolismyndigheternainnebär att
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brott kan misstänkas. Eftersom de bestämmelser reglerarsom
beteendet till sjöss inte sällan straffsanktionerade, faller iär stort sett
varje överträdelse inom polisens primära ansvarsområde. Polisen skall
vidare enligt särskilda bestämmelser i princip alltid lämna andra
myndigheter biträde detta behövs för myndigheten skall fånär att
tillträde till visst område eller för med laga stöd verkställautrymme att
inspektioner eller andra förrättningar. Polisens och skyldighetansvar

medverka i nämnda avseenden inte anslutningi tillatt nu upprepas
varje verksamhetsområde i den fortsatta framställningen.

Försvarsmakten i praktiken marinen kan och skall enligt ett- -
generellt stadgande i 30 § förordningen 1982:756 Försvarsmak-om

ingripanden vid kränkningar fredterritorium under ochtens statensav
neutralitet IKFN-förordningen i vissa fall bistå polisen ochm.m.
Kustbevakningen med åtgärder prejning och visitering fartygav
m.m. dessa myndigheter enligt särskilda bestämmelser ägersom

Åtgärdernavidta. fär vidtas endast såFörsvarsmakten begärsav om
den civila myndigheten.av

Slutligen framgår bestämmelse i rättegångsbalken RB "en-attav
var", dvs. alla gripa den begår där fängelsebrottägerpersoner, som
ingår i straffskalan han påträffas "på bar flyendegärning ellerom
fot". Stadgandet, återfinns i 24 kap. 7§ andra stycket RBsom
innebär bl.a. såväl privatpersoner tjänstemän vid de maritimaatt som
myndigheterna stöd kan ingripanden i dessa situatio-göraannatutan

Närmare i vilka situationer "envarsgripande" får företasner. om
beskrivs i avsnitt.nästa

förekommer i katalogSamverkan hög grad ochnämntssom en
konkreta skulle bli mycket omfattande. Generellt kanexempel sägas

framskjuten position dettaKustbevakningen intar i avseendeatt en
eftersom myndigheten i utsträckning fungerar samarbetspart-stor som

utför förtill andra myndigheter. Kustbevakningen uppdrag bl.a.ner
Fiskeriverket Sjöfartsverket, bestående i ñskekontrolleroch och
fartygsinspektioner. Intensiteten i samarbetet mellan Kustbevakningen

varierar mellan ställen i landet där båda före-och sjöpolisen de
väl etablerat ochkommer, samarbetet kan generellt sägas varamen

på samarbete mellan polis ochrelativt omfattande. Exempel nära
anordnade fartkontroller till sjöss ochKustbevakningen är gemensamt

Kustbevakningensmixade besättningar Kustbevakningens fartyg.
främst samlokaliseringarna vidsamarbete med marinen sker genom

utbytemarinens sjöcentraler andraäven sätt, t.ex.men genom av
från fartyg och flyg.information angående iakttagelser

Även samverkar med varandra inomde andra myndigheterna ramen
på verksamhet där dettaför sjöverksamheten. exempelEtt ären
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särskilt tydligt Sjöräddningen, grundprincipenär där den allaär att
befinns lämpliga skall användas.resurser som

13.3 Allmänt befogenheteränstemännensom

13 3.1 Inledning
.

För myndigheterna skall kunna utföra inspektioner och andraatt
kontroller, avvärja hot och risker verkställa utredningar rörandesamt
misstänkta överträdelser gällande bestämmelser krävs derasattav
tjänstemän har befogenheter ingripa på olika De åtgärdersätt.att
tjänstemännen behöver kunna vidta i dessa situationer innebär ofta
ingrepp i den grundlagsskyddade personliga integriteten och rörelsefri-
heten. Sådana ingrepp tillåtna under vissa förhållanden denär men
enskildes rättigheter får endast begränsas lag. Utan uttryckligtgenom
lagstöd tjänstemännenkan inte vidta tvångsåtgärder, 2 kap. 12 §se
regeringsformen RF.

Bestämmelserna tjänstemännens befogenheter spridda i olikaärom
författningar. Polismäns centrala befogenheter i rättegångsbalkenanges
och polislagen 1984:387 PL. Bland bestämmelserna i nämnda
författningar återfinns också regler befogenheter för andra änom
polismän i vissa särskilt angivna situationer. KustbevakningensFör del

befogenhetsreglernadel samlade i LKP. Vad gällerär storen av
Försvarsmakten vissa grundläggande bestämmelser befogen-ges om
heter i IKFN-förordningen. Nämnda författningar dock inteär
uttömmande vad gäller polismäns, kustbevakningstjänstemäns eller

tjänstemänsFörsvarsmaktens ingripa med tvångsâtgärder.rätt Föratt
dessa, liksom för andra personalkategorier, ytterligare bestämmel-ges

befogenheter i sådana författningar i övrigt reglerar denser om som
verksamhet där befogenheterna får användas. Framställningen nedan
inleds med presentation de grundläggande enligtreglerna RB,en av
PL, LKP och IKFN-förordningen varefter tjänstemännens ochrätt
möjligheter ingripa i övrigt redogörs för i anslutning till detatt att
respektive uppgift närmare presenteras.
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rättegångsbalken ochenligtbefogenheterl3.3.2 Generella
polislagen

återfinnsbefogenheterpolisensgrundläggande bestämmelsernaDe om
och i PL.i RB

förundersökningskallbrott framkommermisstankeNär ettom
finns i 23 kap. RB.förundersökningBestämmelsernainledas. rörsom

befinner8 § RB denenligt 23 kap.polismanPå tillsägelse är somav
med till förhörskyldig följabegåttsplats där brottsig den ettattett

fårgiltig orsakhandärefter. Vägrarhålls omedelbart utansom
till förhöret.med honomlagrumenligtpolismannen tasamma

också innebärvilketregel poliseninledsFörundersökningen som av
förhören. Om brottetinledandehåller depolismandet äratt somen

förundersökningenledningenbeskaffenhet skallenkelinte är avav
polismanfall fårl vissa3 § RB.åklagare 23 kap. 1övertas st. enav
kap. 3 §har inletts 23förundersökning formelltförhör innanhålla

skerprimärutredningavsedd förBefogenhetenRB. är4 somst.
Skyldighetenbrottsplatsen.oftast påbrottet,samband medi attnära

förmisstänkasden kanomfattar såvälförhörunderkasta sig som
för brottmisstänktmålsägande. Denoch ärvittnenbrottet somsom
gärning"på barPåträffas hanfölja får gripas.kanvilket fängelse

gripasRB§ andra stycket.24 kap. 7fot" får han enligtflyendeeller
gripapolisen, haralla, inte bara rättinnebärenvar vilket attattav

sådantförutsättningar. Den görnämndabrottsling under ettsomen
polisman.gripne tillöverlämna den närmasteskyndsamtgripande skall

harpolismanför brott. Enefterlystgripa denfår också ärEnvar som
situationeri andraför brott änmisstänksden ävengriparätt att som

ihäkta honomfinns skäldetunder flyktgärning ellerpå bar attom
för brottetfinnas detkan ärdet bl.a.vilketanledning brottet, omav

för denfinns riskoch detdäröveri år ellerföreskrivet fängelse attett
bevis ellerstraff, undanröjerellerlagföringundandrar sigmisstänkte
brottsligafortsätter sinellerutredningförsvårar sakenssättannat

föregåsfall skalldettagripandet iHuvudregelnverksamhet. är att av
brådskandefår ipolismanåklagarefrånanhållningsbeslutett men en

7 § 1anhållningsbeslut 24 kap.misstänkt stfall gripa även utanen
RB.

kap.i 28underpolisenharbrottsmisstanke föreligger rättNär att
kroppsvisita-husrannsakan,företaförutsättningarangivnaRB närmare

ellerhus,innebärHusrannsakankroppsbesiktning.tion och att rum
enligt 28kroppsvisitationMedförvaringsställe undersöks.slutet avses

bär pånågonkläder ochundersökning§ RBkap. ll annat somaven
med sigbärnågonföremålandrapaket ochväskor,sig samt somav

undersökning§ innebärkap. 12 RBenligt 28kroppsbesiktningmedan
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kroppens och inre tagande från människokrop-yttre samtav av prov
och undersökning sådana Husrannsakan och under-pen av prov.

sökningar kropp kraftigainnebär ingrepp i denav en persons
frihetdrabbades och integritet. Förutsättningarna för åtgärdernaatt

fåskall vidtas därför och preciserade i lag.är stränga Huvud-noga
reglerna något förenklat sammanfattade åtgärdernaär endastatt-- -
får företas den misstänkt för brott viss allvarligareärmot som av
beskaffenhet och endast efter beslut från förundersökningsledare eller
domstol. I brådskande fall "om fara i dröjsmål" kan dockär
åtgärderna beslutas enskild polisman 28 kap. 5 § och 13 § 1 st.av
RB. Ett självklart krav åtgärderna har till syfteär utrönaatt att
omständigheter förrelevanta brottsutredningen.ärsom

Föremål påträffas får i beslag bl.a. de kan hatas antassom om
förbetydelse utredningen eller frånhända brott.är annan genom

Nu beskrivna åtgärder sikte situationen då brottsmisstanketar
föreligger, dvs. då brott redan förmodas begånget. Genom PLvara

polismännen befogenhetervissa i deras verksamhet rörges som
upprätthållande allmän ordning, förebyggande brott, efter-av av
sökande rymlingar PL 11-22 §§. Polismännen har enligtav m.m.
nämnda bestämmelser bl.a. omhänderta den sitträtt att som genom
uppträdande den allmänna ordningen eller avvisa eller avlägsnastör

från visst område, kroppsvisiterahonom gripna och Omhändertagna
för hand eller andra farliga föremål eller för kunnaatt ta attom vapen
fastställa vederbörandes identitet, företa husrannsakan för sökaatt
efter rymlingar, någon skall omhändertas eller för kunnaattsom
hjälpa nödställda finna försvunnaoch i syfte avvärjasamt, attpersoner
eller bereda skydd brott innebär allvarlig fara för liv ellermot som
hälsa, företa ellerhusrannsakan visst områdeutrymma m.m.

En polismans befogenheter i framgårbruka våld tjänsten 10 §att av
PL. Förutom då han själv våld eller våldhot har hanmöts rättav om

använda våld bl.a. han skall verkställa frihetsberövande,näratt ett en
kroppsvisitation eller kroppsbesiktning, beslag eller sådan hus-ett
rannsakan i RB. har vidare bruka våld då hanHan rätt attsom avses
skall avvärja straffbelagd handling, eller fara för liv, hälsa elleren
värdefull egendom eller för omfattande skada i miljön, då han skall
avvisa eller avlägsna någon från visst område eller beredautrymme,

tillträde till ellersig eller område elleravspärra utrymmeutrymma
då han biträder någon åtgär-eller i myndighetsutövning med liknande

framgårder Som uppräkningen täcker befogenheterna attm.m. av
bruka våld i princip de situationer där sådant behov kan uppkomma.

Enligt 23§ har också med laga stöd skallPL "annan" som
verkställa frihetsberövande eller i myndighetsutövning""denett som
skall avvisa eller avlägsna någon från visst eller områdeett utrymme
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eller verkställa eller biträda vid kroppsvisitation, vid beslag eller annat
egendom elleromhändertagande vid husrannsakan enligt RB, rättav

bruka våld vid genomförandet åtgärden.att av
Även de tjänstemän inte poliser kan alltså med stödärsom av

bestämmelserna i PL använda visst tvång för verkställa sådanaatt
åtgärder de enligt lag har företa.rätt att

Våldsbefogenheterna får endast andra medel otill-utövas ärom
och det med hänsyn till omständigheterna försvarligt.räckliga ärom

13 Kustbevakningens polisiära befogenheter enligt LKP3.3
.

1982:395 Kustbevakningens medverkan vid polisiärLagen om
LKP tillkom förslag Sjöövervakningskommitténverksamhet av

SÖK enligt sina direktiv bl.a. hade till uppgift övervägaattsom om
befogenheterTullverkets kustbevakningspersonals behövde komplette-

för nödvändiga ingripanden till sjöss och därmed sammanhän-attras
utredningar skulle kunna ske på rationellt Syftet medgande sätt.ett

förenligt motiven det möjligt kustbevaknings-lagen göraär att en
fall tillgängligtjänsteman snabba ingripanden i de polis inte ärgöraatt

1981/82:l14.se prop.
enligt dess § Kustbevakningen bedriverLagen gäller 1 över-när

förvakning till havs och i kustvattnen i Vänern och Mälarensamt att
föreskrifter i lagar och andra författningar gällerhindra brott mot som

skyddsobjekt och militära skyddsområden,
jakt,

.
fiske,

.
marina miljön och naturvård,bevarande denav annan. säkerhetsanordningar för sjötrafiken,trafikregler och

.
vattenförorening från fartyg,åtgärder mot.
avfall idumpning vatten,av.

kontinentalsockeln,
.

sjöfynd,fornminnen och
.

och identifiering,10. fartygs registrering
miljön andra förorenande åtgärderskydd för den marina11. änmot

sådana i 6 ochsom avses
användning oljeprodukter.12. märkning och av

övervakning enligt punkterna 2--8 ochtillämpas i frågaLagen om
ekonomiskainom Sveriges10-12 även zon.

någon föreskrifter iVid misstanke brott demot som avsesavom
enligt befogenhettjänsteman vid Kustbevakningen 2 §1 § har samma

tillkommer polisman attsom
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hålla förhör och vidtaga åtgärd med stöd 23 kap. 3 §annan av
fjärde stycket RB.

2. med någon förhörtill med stöd 23 kap. 8 § RB.ta av

gripa någon med stöd 24 kap. första7 § stycket RB. Kustbe-av
vakningstjänstcman har naturligtvis även envars-rätt göraatt ett
gripande" enligt § 27 st.

företa4. husrannsakan med stöd 28 kap. 5 § RB åtgärden harav om
syftetill eftersöka den skall gripas eller verkställa beslag.att attsom

3 § LKP tjänsteman vid Kustbevakningen rättger samma som
polisman avvisa, avlägsna eller omhänderta den sittatt som genom
uppträdande i trafiken till sjöss ordningen eller omedel-stör utgör en

farabar för denna.
Enligt 4 § LKP får tjänsteman vid Kustbevakningen ochstoppa

visitera fartyg det uppenbart det behövs för befogen-är att attom
heterna i 2 och 3 §§ skall kunna Han har enligt lagrumutövas. samma

inbringa fartyget till hamn.svenskrätt att
Enligt 5 och 6 får befogenheternaLKP endast i omedel-utövas

bar anslutning till den gärning föranleder åtgärden och endastsom av
tjänstemän innehar viss befattning jämte viss utbildning. Vilkasom
tjänstemän får befogenheterna framgår förordningen2 §utövasom av
1983: 124 Kustbevakningens medverkan vid polisiär övervakning.om
Enligt uppgift från Kustbevakningen har samtliga tjänstemän som
tjänstgör ombord på Kustbevakningens fartyg och flygplan erforder-

befattninglig och utbildning. LKP innehåller vidare bestämmelser om
åklagare eller polis kan uppdra tjänsteman vid Kustbevakningenatt
vidta förundersökningsåtgärder 7 §, allmänna föreskrifteratt om

vilket våld tjänsteman vid Kustbevakningen får använda viden
verkställandet åtgärder enligt lagen 8 § enligt 23 och 10 i PLav
får Kustbevakningstjänsteman använda våld för verkställaatten en
tjänsteåtgärd under i förutsättningar polismanstort sett samma som en

bestämmelse åtgärdervidtagna skyndsamt skallsamt atten om
anmälas till polismyndighet 9 §.

ÖversynSjöpolisutredningen i sitt betänkande sjöpolisentog av
SOU 1992:51 frågan Kustbevakningens befogenheter enligtupp om
LKP kunde gälla i hamnområden fysiskaäven inom detanses
övervakningsområde i § 86-88.l a.a. Bl.a. motsom anges s.
bakgrund det framstod klart olämpligt med beaktandeattav som av
lagens syften aktuella hamnområden skulle undantagna, komom vara
utredaren fram till befogenheterna bör gälla där.ävenatt anses
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övervakningKustbevakningen bedriverLKP gäller nämnts närsom
föreskrifter.lagar ochvissa angivnaför hindra brott närmaremotatt
och denrättsliga befogenheterframhålla deviktigt rättDet är attatt

kustbevakningstjänsteman tillerkännstvångbrukaatt genomsom en
först vidbestämmelserna i 3 § utlösesbortsett frånLKP --

inågon de föreskrifter 1brottmisstanke nämnsmot somavom

biträdevidgenerella befogenheterFörsvarsmaktens13.3.4
myndigheter till sjössandra

biträdaIKFN-förordningen begäranenligt 30Försvarsmakten får §
myndigheter fårdessaKustbevakning med åtgärderpolis och som

ingripa medFörsvarsmakten kanfall. vilka situationervidta i vissa l
IKFN-förefaller något oklart. 30 §bestämmelsenhärstöd denav

lyder:förordningen

29 § begär det,i 28 ellermyndigheter"Om någon de som avsesav
paragrafer biträde lämnasi dessaockså andra fallfår i än som anges

territoriuminom svensktmyndigheten får vidtadenmed åtgärder som
handelsfartyg".mot

eller Kustbe-polisenendast på begärantorde detKlart äratt avvara
"polismyn-28 § endastbiträde kan lämnas. Ivakningen nämnssom

"behörigendastotillåtet fiskei 29 §digheten" och nämnsrörsom
Formule-Kustbevakningen.falletmyndighet" i det härcivil ärsom

biträda dessaFörsvarsmakten fåri intrycketringen 30 § attavger
Enligtverksamheter till sjöss.respektivemyndigheter i alla deras

bestämmelseFörsvarsmakten dennakommittén tolkar dockuppgift till
Kustbevakningenpolisen ellerkan hjälpaFörsvarsmakten inteattsom
sjöfart och fiskekontrollgenomförafall då syfteti andra ärän att av
viss forsknings-kontinentalsockeln ochbestämmelseroch rörsom

alltså inte1992 ochi IKFN-förordningenenligt tilläggverksamhet
smugglare eller vidsyfte fasthar tillvid verksamhetbiträda att tasom

invandringmisstänkt illegal etc.
28-33 §§ IKFN-denna tolkningstöder sig iFörsvarsmakten att

sjöfart och fiske"Kontrollrubrikenförordningen står under samtav
bedrivainställning vad gällerrestriktivtill allmänhänvisar atten

verksamhet.polisiär
tordei frågahand kan kommai förstaåtgärderDe varasom som

Omsvensk hamn.fartyget tillinförandevisitering ochprejning, av
harvisiteringeller orderprejningsorderlyderfartyget inte omenen

befogenhetgenerellIKFN-förordningen§Försvarsmakten enligt 31 en
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förfölja och preja fartyget föra in det till svensk hamn detatt samt om
krävs den myndighet begärt biträdet. Vid genomförandetav som av
åtgärden får vapenmakt användas i självförsvar det ärsamt om annars
oundgängligen nödvändigt med hänsyn till åtgärdens vikt. iUtom
självförsvar får dock vapenmakt användas endast det krävs denom av
myndighet begärt åtgärden och efter medgivande Försvarsmak-som av

militärbefälhavaren 33 § IKFN-förordningen. förutsättningEnten
för bruka torde den myndighet begärrätten att attvapen vara som
åtgärden har idenna motsvarande situation, vilket begränsarrått
befogenheten avsevärt.

13.4 Skapandet fysiska förutsättningarnade förav
sjöfartens bedrivande

13.4.1 Reglering och kort utförandetom

Uppgiften framkomlighetskapa och därmed säkerhet denatt ur-
aspekten åvilar Sjöfartsverket enligt myndighetens instruktion.-
Uppgifterna består konkret i utmärkning farleder, lotsning,av
isbrytning och sjökartläggning. Enligt föreskrifter i sjötrafikför-
ordningen 1986:300 det i de flesta fall Sjöfartsverket statenär som

förskall hålla fyrar, sjömärken och andra säkerhetsanordningar
sjöfarten 3 kap. § och ansökningar inrättande, ändringar,1 pröva om
flyttningar och indragningar sådana anordningar 3 kap. 2 §.av
Sjöfartsverket också föreskrifter utformning ochmeddelar om

underhållas Sjöfartsver-användning sjövägmärken. skallDessa avav
enskild på beslutat märketsket, kommun eller beroende vem som om

uppsättandet skett kap.uppsättande och i intresse 2 6 §.vems
Enligt förordningen 1982:569 lotsning håller statenm.m.om

Pålotsar vid rikets kuster, vid Mälaren och vid Trollhätte kanal.
seglationsstyrelse för bl.a. lotsverksarnheten.Vänern Vänernssvarar

Sjöfartsverket föreskriver och i vilka situationer lots skall anlitas.var
Farledsverksamheten, inklusive lotsning, isbrytning, trafikledning

handhas princip helt Sjöfartsverkets personal. Etti egenm.m., av
sjömätningsfartygundantag isbrytarna liksom SjöVs bemannasär att

relativt omfattande modernisering i formmilitär personal. En avav
fjärrövervakade fyrar, utbyggnad satellitbaserade för bättresystemav

för fartygen pågår. depositionsnoggrannhet till sjöss Ettm.m. av
planeringen trafikinformationssystem medprojektenstörre är ettav

Öresundsbrobygget.denradarövervakning svenska sidan av
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skyldighet i sinskall Kustbevakningen harTilläggas attatt en
föreskriftertill hindra brottövervakningsverksamhet medverka motatt

säkerhetsanordningar för sjötrafiken, enligt LKP.gällersom
finns inget särskilttjänstemännens befogenheterVad gäller att

eftersom det här sig serviceverksam-anföra under detta avsnitt rör om
befogenheter ifrån sida. Vad gäller Kustbevakningenshet statens

underövervakningsverksamheten hänvisas till vad sagtssom ovan
avsnitt 13.3.3.

territorietHävdandet13.5 av

utförandetReglering och kort13.5.1 om

och hävdar Sverige sinalikhet med andra övervakarI gränser.stater
territoriumstatsfartyg vistas pá svensktVillkoren för utländska att

Statsfartyg enligttillträdesförordningen 1992:118.i äranges
fartyg och§ örlogsfartyg och andradefinitionen i förordningens 2

forskningsfartygsjöstridskrafter,tillhörsvävare samtstatssom en
och nyttjaseller brukasfartyg ochandra svävare ägs statensom av

statsfartygutländska harsyfte. Huvudregelni icke-kommersiellt är att
andraför genomfart medansvenskt territoriumtillträdarätt att

Försvarsmakten ellertillståndeller uppehåll kräveraktiviteter av
bestämmel-innehåller vidare bl.a.regeringen. Tillträdesförordningen

huvudregeln igenomfart, undantag frånför fartygenssättetomser
krigförandesärbestämmelser förvissa nödsituationer och staters
stycket gällaupphör enligt § förstastatsfartyg. Förordningen l att om

i krig.Sverige kommer
åvilar Försvarsmakten.gränskränkningarför skyddAnsvaret mot

IKFN-förord-del preciseras iuppgifter i dennaFörsvarsmaktens
Försvarsmakten skall3 §ningen. IKFN-förordningens lI attangesp.

territorium och isvensktavvisa kränkningarupptäcka och av
andra överträdelseringripa vidsamarbete med civila myndigheter av

innehållerIKFN-förordningen reglertillträdesförordningen. angersom
eller visiteras och ifår/skall avvisas, prejasutländska statsfartygnär

föregåendefår användas, med ellervilka situationer vapenmakt utan
varning.

Kustbevakningen ochluftfarts- och tullmyndigheterPolis-, samt
uttryckligtillträdesförordningenenligt §Sjöfartsverket har 27

Försvarsmaktentillmöjligtskyldighet rapporteraatt snarast om
anslutning till svensktinom eller istatsfartyg iakttasutländska
förordningen.bestämmelserna ieller överträderterritorium
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Enligt såväl tillträdesförordningen IKFN-förordningen kansom
Försvarsmakten meddela verkställighetsföreskrifternärmare efter
samråd med berörda civila myndigheter.

Övervakningen sjöterritoriet sker främst radarspaning.av genom
Vid marinkommandonas jöcentraler bearbetas radarinforrnationen ochs
vid behov får enheter Försvarsmakten företrädesvis marinenur - -
eller Kustbevakningen få uppdrag identifiera fartygen. Kustbe-att
vakningen kontinuerligt till sjöcentralernarapporterar sinaom
iakttagelser till sjöss. faktiskaDe avvisningarna och andra åtgärder

innefattar tvångsmedel sköts Försvarsmakten.som av

13.5 Befogenheter

Enligt 4 och §§5 IKFN-förordningen Försvarsmaktenäger anropa,
preja och i vissa fall visitera fartyg inom svenskt territorium detom
behövs för dess nationalitet eller ställningatt statsfartyg skallsom
kunna fastställas. Visitering fartyg skall enligt Försvarsmaktensav
föreskrifter verkställighet tillträdes- och IKFN-förordningarnaom av
FFS 1994:41 utföras särskilt utbildad och beväpnad personal.av

Om utländskt statsfartyg uppehåll inomett gör det svenska
territorialhavet ha till det, inomrätt svenskt territoriumutan att
bedriver verksamhet förbjuden enligtär tillträdesförordningensom
eller bryter den förordningen skall Försvarsmaktenmot sätt,annat
ingripa. På vilket Försvarsmaktensätt i olika situationeräger agera
under fredstid i 13-21 §§ IKFN-förordningen. Bestämmelsernaanges
innebär i huvudsak fartyget skall avvisas från svenskt territorium,att
i vissa fall först anmodan upphöra med förbjudna aktiviteterattom en
inte hörsarmnats, och vapenmakt får användas det nöd-äratt om
vändigt. Enligt Försvarsmaktens föreskrifter FFS 1992:28 får
vapenmakt tillgripas först efter föregående varning. Om utländska
statsfartyg överskrider territorialgränsen omständigheterunder som
tyder på fientliga avsikter eller vâldshandlingar i formt.ex.om av
beskjutning begås från fartyget eller frånsvenska intressenmot en
position på svenskt territorium mål utanför territoriet får dockmot

användas föregående varning 13-14 §§ IKFN-för-utanvapen
ordningen. Om utländskt statsfartyg påträffas inom svenskt inreett

där skall fartyget inte avvisas prejas ochrättvatten utan att utanvara
föras till ankarplats för vidare åtgärder. Kustbevakningen saknaren
befogenheter verkställa avvisningar och vidta andra åtgärderatt som
innefattar tvångsmedel.
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Övervakning anläggningarvissaförtill skydd13.6

skyddsområdenmilitäraoch

utförandetoch kortReglering13.6.1 om

anläggningarsamhällsviktigaskydd för1990:217lagenGenom om
påsåvälområdentill vissatillträdeallmänhetensbegränsasm.m.

anläggningarsigtill sjöss. Detoch rörfastlandet öar t.ex. omsom
användsellerFörsvarsmaktendisponerasområdenoch somavsom

vattenför-ellerenergi-civilförsvarsverksamhet,avsedda föreller är
anläggningar§. Dessatelekommunikation 4ochradio-ellersörjning,

ellerFörsvarsmaktenskyddsobjektförklaraskanområdeneller avsom
civilt slag.ellermilitärtkaraktärobjektetsberoendelänsstyrelse av

inte harobehörigaenligt 7 §innebärskyddsobjektbeslut attEtt om
som enligtdock,fårtillräckligtbedömsdetdit. Omtillträde samma

fotograferingförbudutfärdastillträdesförbudföri stället motlagrum,
mätningaroch m.m.

skyddtillräckligtberedaskananläggning intemilitärOm genomen
föreskrivaregeringenskyddsobjekt får ettattanläggningen är om-att

Skyddsområde 23 §.militärtskallanläggningenomkringråde vara
betydelsesärskildÄven förhållandengeografiskamedområde avett

skyddsområde.militärtförklarasfårförsvaretmilitäradetför vara
siguppehållaintefår utlänningarskyddsområden utanmilitäraInom

skyddsom-militäradel deEn24-26 §§.tillståndsärskilt stor av
skärgårdarna.ibelägnarådena är

§ bl.a.lenligt lagenstillträdesbegränsning harBestämmelserna om
hot ellervåld,användningsabotage,skyddasyftetill mot avmotatt

spioneri.ochändamålpolitiskatvång för mot
skyddsom-militäraoch deskyddsobjektenför skyddetAnsvaret av

Försvarsmakten.respektivelänsstyrelsernaåvilarrådena ytterst
skyddsområdenamilitäradeochskyddsobjektenBevakningen av

ellerskydds-förordnade vakter;särskiltellerpolismänutföraskan av
militärkanVakterna utgöras§.279 §skyddsområdesvakter avresp.

skall haVakternapersonal.utseddsärskiltpersonal eller annan
ellerlänsstyrelsengodkändaochutbildningerforderlig omavvara -

Försvarsmakten.personalenmilitäratillhör dende av-
vidmedverkaskyldighetLKP,enligthar,Kustbevakningen att
förgällerföreskrifterdeefterlevnadenövervakningen somavav

skyddsområdena.ochskyddsobjekten
medmedverkaskyldighetgenerellFörsvarsmakten attharVidare en

§ 3enligt 3skyddsområdenmilitäratillsynenvidpersonal avegen
be-innehåller ävenförordningnämndaSistIKFN-förordningen.
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stämmelser Försvarsmakten skall vidta vissa åtgärderattom ettom
utländskt handelsfartyg har lagenöverträtt skydd för sarnhällsvikti-om

anläggningar. Försvarsmakten skall i sådant fall erinra fartygetga om
gällande bestämmelser och anmäla förhållandet till polismyn-närmaste
dighet. Försvarsmakten skall vidare lämna biträde vid prejning,
visitering och andra åtgärder polismyndigheten får vidta,som om
Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar det 28 § IKFN-egen
förordningen.

Övervakningen samhällsviktiga anläggningar och militära skydds-av
områden till sjöss och vid kusterna utförs i praktiken polis, Kust-av
bevakning och särskilt förordnade vakter Försvarsmaktens personal.ur

13 2 Befogenheter
.

För bevakning skyddsobjekt och militära skyddsområden får,av som
anlitas polismän,närrmts, militär personal eller särskiltovan annan

utsedd personal. Annan personal polismän benämnsän skyddsvakter
respektive skyddsomrâdesvakter. De befogenheter tillkommer densom

bevakar skyddsobjekt eller militärt skyddsområde iett ettsom anges
10-14 §§ respektive 28-30 §§ lagen skydd för samhällsviktigaom
anläggningar En polisman har dessutom sådana generellam.m.
befogenheter i RB och PL. korthetI innebär befogen-som anges
heterna kräva legitimationrätt den önskar tillträde tillatt etc. av som
eller uppehåller sig inom det skyddade området, beslutarätt att om
kroppsvisitation i vissa fall, avvisa, avlägsna, tillfälligträtt att
omhänderta eller gripa överträder förbud meddelatspersoner som som
till skydd för området, legitimera sig eller kanvägrar misstänkassom
för viss brottslig verksamhet. Allt under i lagen angivnanärmare
förutsättningar. Den bevakar har dessutom vissarätt att tasom
föremål i beslag.

Kustbevakningen har befogenheter enligt LKP de bedrivernär
övervakning till sjöss för hindra brott lagen förskyddatt mot om
samhällsviktiga anläggningar avsnitt 13.3.3.m.m., se ovan

Om Försvarsmakten biträder polisen i de fall då utländsktett
handelsfartyg för samhällsviktigalagen skydd anlägg-överträtt om

fårningar Försvarsmaktens fartyg föra införfölja, preja och handels-
fartyget till svensk hamn order visiteringprejningsorder ellerom om
inte ätlytts, efterpolismyndigheten självförsvar ellerbegär detta. Iom
särskild begäran från militär-polismyndigheten medgivande fränoch
befälhavare får IKFN-vapenmakt användas. 3328, 31 och
förordningen, avsnittnärmare 13.3.4.se ovan,
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sjösspolisiär tillverksamhetAllmän13.7

utförandetReglering och kort13.7.1 om

uppgiftertill polisenshör detEnligt 2 § PL att

ordningenden allmännaoch andra störningarförebygga brott av
säkerheten,eller

störningarhindrasäkerheten,ordningen ochden allmännaövervaka
inträffat,sådana haringripadärav närsamt

hör underfråga brottutredning ispaning ochbedriva somom
åtal,allmänt

sådantoch hjälp,upplysningarskydd, närallmänhetenlämna4. annan
polisen,lämpligen kanbistånd ges av

enligt särskildapolisenankommerverksamhetdenfullgöra som
bestämmelser.

vilkasmyndigheterbl.a. medpolisen samarbetaskallEnligt 3 § PL
polisverksamheten.verksamhet berörs av

verksamhetför polisensnaturligtvisgällerstadganden ävenDessa
Kustbe-handi förstamyndigheterandratill sjöss. Att även -

lagar ochtillse vissaharSjöfartsverketochvakningen att att-
fram-följerefterlevs,sjöverksamhetgällerförordningar avsom

kapitel.övrigt i dettaställningen i
övervakning och in-består iverksamhetenpolisiäraDen som

iKustbevakningen densjöpolisen ochutförsgripanden till sjöss avav
ochdetta. PolisenmedgerbefogenheterKustbevakningensutsträckning
församarbete. FormernagenerelltKustbevakningen har näraett

utbyteexempel kanlokalt nämnassamverkan varierar avmen som
för verksamheterna,och planerpatrulleringslistor gemensamma

genomförandeochplanläggningarbetsgrupper gemensammasamt av
Kustbe-med påpolisman finnsförekommeraktioner. Det även att

fartyg.vakningens
begränsade tillprincipipolisiära insatserKustbevakningens är

vidförhörinledandeinklusivetill sjöss,åtgärderomedelbara m.m.,
iuppräknade LKP.särskiltfallbrottslighet i de ärmisstänkt som

åklagare.polis ochskötsbrottsutredningarvidareEventuella av
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Sjöpolisens verksamhet begränsas dels den inte rikstäckan-ärattav
de, dels dess båtar de flesta där sjöpolis förekommeratt orternaav
endast i sjön under del året sjöpolisens seglationstider varierarär av
mellan de aktuella polismyndigheterna.

Det finns för vidFörsvarsmaktens medverkanutrymme som
polisiära insatser till sjöss avsnitt enligtse 13.2 utnyttjasovan,
uppgift sällan eller aldrig.

13 2 Befogenheter
.

Vad gäller befogenheter i den den allmänna polisiära verksamheten
hänvisas till det inledande avsnittet befogenheter för polis,om
Kustbevakningi och Försvarsmakten, 13.3.ovan ;

13.8 smugglingsbekämpningTullkontroll och

13.8.1 Reglering kort utförandetoch om

och från eller till land inte omfattasImport export av varor som av
skallEG:s tullområde tredje land anmälas till tullmyndighet. Då en

förs in i Sverige från tredje land och därmed in i EG:svara -
tullomráde skall förtullas innan har förfogaden rättmottagaren att-
fritt den. Tullmyndigheten kontrollerar får införas ochöver att varan

ledningfastställer tull för den, bl.a. med den tulldeklarationav som
skall i med in. tull skallsamband Betalningatt tasvaranavges av

Vid utförsel ocksåsedan ske till tullmyndigheten. till tredje land, som
skall anmälas till bl.a. hindertullmyndighet, tullenkontrollerar om

utförsel formi utförselförbud föreligger.mot av
grundläggande utförselDe bestämmelserna för in- och varorav

återfinns i förordningarna 2913/92 inrättandetEEG av enomnr
tullkodex för 2454/93 medden europeiska gemenskapen och nr
föreskrifter för Nationellt kompletterasverkställighet denna.av
förordningarna tullförord-främst 1994:1550 TuL ochtullagenav
ningen för1994:1558 TuF. uppsåtligenDen övervarorsom

i strid in- eller utförselförbud eller detgränsen gör sätt attmot som
avgiftspliktiga kontroll skall enligtskatte- eller undandrasvaror

varusmugglingslagen för varusmuggling. Det1960:418 VSL dömas
finns kompletterar de nämndaantal bestämmelserett stort nysssom

får föras in i elleroch innehåller regler vad inte utsom som urom
fallriket, skattesatser, tullfrihet i vissabestämmelser m.m.om
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näringspolitiskafinansiella ochBestämmelserna motiveras främst av
skäl jämte säkerhets- och hälsoskäl.

Enligt bestämmelserför tullkontrollen åvilar Tullverket.Ansvaret
Kustbevakningen65 § polisen ochi och TuF 66 §TuL ärresp.

utförkontrollätgärder tullenskyldiga bistå tullen vid deatt som om
detta begärs.

enligt 65 §sjötrafiken Kustbevakningentullkontrollen harFör av
tillbegränsatvisst självständigt DettaTuF ärett ansvaransvar.

skyldighetpolisens allmännaomedelbara kontrollåtgärder. Av att
följer polisen kanbrottslig verksamhetingripa vid misstänkt ävenatt

varusmuggling till havs.och skall ingripa mot
och fyrsta-Sjöfartsverket "lots-Vidare har tjänstemän vid bl.a.

brottövervakaVSL skyldighetten" enligt 14 § att motatt noggrant
tjänstgöringanbefalld"i den mån honomden lagen inte äger rum,

därtill föranleder".
misstankebaseradtullkontrollen kontrolllöpandeDen är avsom

utförs dåochtill övervägande del i hamnarnasjötrafiken sker av
till sjöss utförsförekommerpersonal. tullkontrollTullverkets Den som
några båtar.förfogar inteTullverketKustbevakningen. överav

sig i principinskränkeri dessa situationerKustbevakningens åtgärder
överlämnas ärendetvidare åtgärderkontroll. Vid behovtill fysisk av

till tullen.
misstänktingripersjöpolisenSåväl Kustbevakningen motsom

sjöss.varusmuggling till
kustbe-tull, polis ochsamarbete mellanförekommerDet näraett

smugglingsbekämpningsområdet.tullkontroll- ochvakning inom
informationsutbyte ochkontinuerligtformsker bl.a. iSamarbetet av

främst beträffandepolis;tull ochspaningsgruppergemensamma
olikaoperationernarkotikasmugglingmisstänkt samt avgemensamma

slag.
1994:124betänkandei SOUgränskontrollutredningen harYttre

myndigheternaaktuelladedirektivregeringenföreslagit attatt omge
gränskontrollfrågor seiför samarbeterutinerna sittskall överse

avsnitt 16.8.undernedan

Befogenheter13 8.2
.

transportmedelundersökabefogenheterTulltjänstemäns samtatt varor,
dels i VSL.i och TuFregleras dels TuLbagageresande och deras

kontrollverksam-löpandeangående denreglerTuL och TuFI ges
tulltjänstemännenförfattningarnämndaBestämmelserna iheten. ger

vidkan förvarasdärkontrollföretabl.a.rätt utrymmenatt varorav
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och utförsel till och från Sverige, områden tullupplag,in- som
iresandes handresgods. Befogenheterna,frihamnar, samt somm.m.

får för kontrollnämnda delar återfinns i 57 § TuL, användas attav
uppgiftsskyldighet föreligger vid in- ochamnälnings- ochden som

från tullområde uppfyllts. Det krävsutförsel till och EG:sav varor
någon misstanke oegentligheter för kontrollen skalldock inte attom

bestämmelse tullen harföretas. Det med stöd dennaär av som
stickprovskontroller kontrollermöjlighet utföra s.k. ochatt som

brottsmisstanke.selektivt urval konkretbaseras utan
tulltjänstemännen enligtVid misstanke varusmugglingsbrott harom

gående befogenheter stadgas i TuL. FörVSL längre vadän attsom
absolut kravbefogenheter skall få det i regeldessa utövas är attett

föreligger. Tulltjänstemannen har i dessakonkret brottsmisstanke
misstänkta,med till förhör, gripasituationer bl.a. rätt att ta personer

kroppsvisita-i beslag och beslutaföreta husrannsakan, egendomta om
kroppsbesiktning och 18 § VSL.tion eller ytlig 14-15

bestämmelser iKustbevakningen harTjänstemännen vid genom
väsentligt tillagts befogenheteroch VSL i alltTuL, TuF samma som

fysiskautföra den omedelbaratulltjänstemännen för de skall kunnaatt
så krävs.tullkontrollen och ingripandengöra om

i principoch TuF tillagtsPolismän har TuL sammagenom
löpandevad gäller denkontrollbefogenheter vad tullen harsom

ingripa vid misstankePolisens befogenheterkontrollverksamheten. att
avsnittunderi första hand i RB och PL sebrott regleras ovanom

bestämmelserkompletterande regler i VSL. De.3.2 vissa13 gesmen
Kustbevakningentjänstemän vid Tullverket ochi VSL rätt attsom ger

befogen-hänvisar inte sällan till polismansingripa med tvångsmedel
heter.

gäller i vissa fall endastenligt TuL, TuF och VSLBefogenheterna
och flygplatser.eller inkl. hamnarvid territorialgränsen gränsorter

omfattas enligt § VSLvid Sjöfartsverket 14Tjänstemän av
det,anbefalld tjänstgöring föranlederi den månskyldigheten att,

Befogen-intebrott den lagenövervaka ägernoggrant att mot rum.
VSL.egendom i beslag 15 §sig dock tillheterna inskränker att ta

i sitt förslag tillVarusmugglingsutredningen har Varusmugg-ny
för Sjöfartsverkets tjänstemänbefogenhetenlingslag att taansett att

aldrigmotiveringen den i praktikenbeslag bör utgå medegendom i att
sjöfarande inteframstår angelägetutnyttjas och då det i sig attsom

personal vidassistans lots ellerdra sig för begäraskall att annanav
smugglingsbrottför eventuelltSjöfartsverket enbart rädsla att ettav

SOU 1991:84 372.skall upptäckas se s.
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13.9 Utlänningskontroll

13.9.1 Reglering och kort utförandetom

utlänningEn in i Sverige skall enligt huvudregeln hasom reser
visering, dvs. tillstånd till inresan. uppehållstill-Han skall vidare ha
stånd han vistas här i månader arbetstillståndochän treom mer om
han arbetar här. från kravUndantag visering föreligger dock enligt
internationella överenskommelser antal länder.gentemot ett stort
Kontrollen utlänningar förutsätter villde gränsenattav som passera
kan legitimera sig med eller motsvarande identitetshandling.pass

fårUtlänningar inte särskilt tillstånd in i eller Sverigeutan utresa ur
på s.k. passkontrollorter.änannat

Medborgare i Danmark, Finland, Island och Norge undantagnaär
bestämmelserna passtvång, visering och arbetstillstånd. De kanom
fritt in i Sverige och vistas och arbeta här. Svenska medborgareresa
har rättigheter i de andra nordiska länderna. Undantagenmotsvarande
för nordisk passkontrollöverenskommelse ochnordbor grundas en
på protokoll från är 1954 "angående befrielse för medborgare iett
Sverige, Danmark, Finland och Norge under uppehåll iatt annat

ochnordiskt land hemlandet innehava uppehållstillstånd.än pass
behöver förMedborgare i EU:s medlemsstater inte tillstånd inresa

till medlemsstat.annan
Reglerna villkoren för utländska medborgare att passerasom anger

återfinns i förstavåra och vistas i landet hand i utlännings-gränser
utlänningsförordningen 1989:547lagen 1989:529 UtlL och

UtlF.
in i ellerinte straffbart försöka sig SverigeDet är ta utanatt pass

erforderliga tillståndtillstånd. Den utlänning vistats här görutansom
sig dock skyldig till brott liksom den på vissa i UtlL beskrivnasom

hjälper någon sig in i landet illegalt.sätt att ta
ansvarsområde.Utlänningskontrollen polisens Med stödär av

och Kustbe-föreskrifter i UtlL och UtlF kan tullmyndigheterna
till riket.vakningen medverka vid kontrollen utlänningars inresaav
decemberi samråd med Kustbevakningen 21Rikspolisstyrelsen har

Kustbevakningensföreskrifter RPS FS 1995:91995 utfärdat om
Föreskrifterna innebärin- och utresekontroller.medverkan vid att

inresekontrollKustbevakningen skall medverka i polisens attgenom
vidsjöss och, på begäran, medverkautföra passkontroll till ut-

resekontroller.
utlänningskontrollenLiksom vad gäller för tullkontrollen utövas

tillKontrollen utförsbeträffande sjötrafiken främst i hamnarna.
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övervägande del polismän eller särskilda passkontrollanterav av som
anställda polisen.är Det förekommer tulltjänstemän bistårattav

Övervakningpolisen vid kontrollen i hamnarna. och kontroll till sjöss
utförs polis och kustbevakning och innefattar såväl rutinkontrollerav
riktade fritidsbätstrafiken ingripanden misstänktmot motsom
"människosmuggling" med fartyg.större

Tullens och Kustbevakningens medverkan vid utlänningskontrollen
inskränker sig i princip till inledande granskning ochav pass rese-
handlingar erforderliga tillstånd finns. Vid behovsamt attav av
ytterligare utredning överlämnas ärendet till polisen.

Yttre gränskontrollutredningens förslag tullen, polisen ochattom
Kustbevakningen skall direktiv och utarbeta fastaöverattges se
rutiner för gränskontrollverksamheten se under avsnitt 16.8. omfattar

utlänningskontrollen.även Som avsnitt 7.2.3, pågårnämnts,ovan
arbete inom EU med harmonisera formerna för utlänningskontrollatt
vid unionens gränser.yttre

13 2 Befogenheter
.

Vid inresa till Sverige skall utlänning inte nordisk med-ären som
borgare enligt 5 kap. 1 § UtlL visa sitt för polisen. Enupp pass
polisman får i samband inresekontrollenmed kroppsvisitera utlän-
ningen undersöka hans bagage, handresgods och liknande i densamt
utsträckning nödvändig för fastställaär hans identitet eller förattsom

hansreda till Sverige dennaresväg betydelse föratt ta ärom av
bedömningen hans i och vistas irätt landet. Polismannenattav resa
får vidare undersöka bagageutrymmen och övriga slutna iutrymmen
bilar och andra transportmedel i syfte förhindra utlänningaratt att

in i Sverige i strid bestämmelserna i UtlL eller författningmotreser
utfärdats med stöd den lagen. Befogenheterna i kap.5som av anges

2 § UtlL. En polismans generella befogenheter enligt RB inte till-är
räckliga vid utlänningskontrollen eftersom dessa i princip förutsätter

misstanke brott föreligger. Det inte brottsligt försökaatt är att taom
sig in i Sverige erforderliga tillstånd och utlänningskontrollenutan
sker till viss del i allmänt spaningssyfte för utreda brottän attsnarare
för vilket någon bestämd kan misstänkas. Polisen har vidare,person
under i UtlL beskrivna situationer,närmare omhändertarätt att ut-en
lännings biljett, fotografera honom och hans fingeravtryck,rätt att ta
besluta han skall förvari i avvaktan på vidare utredningatt tasom
m.m.

Vad gäller utresekontrollen får polismyndighet enligt 5 kap. 7 §
UtlF kräva utlänning landet visar sittatt uten som reser ur upp pass
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förförebygga eller beivra brott ellerdetta behövs förnär attatt annars
i den utsträckning detordning och säkerhetupprätthålla allmän samt

genomföra utlänningskontroll.behövs föri övrigt att
gällervisa vid inresaför utlänning ävenSkyldigheten att passupp

tulltjänsteman ellerKustbevakningen liksomtjänsteman vidgentemot
vid kontrol-denne medverkarförordnad passkontrollantsärskilt när

befogenheter utföraKustbevakningstjänstemannen harlen. attsamma
kroppsvisitationoch företatransportmedel, resgodskontroll m.m.av
utlänningen intesituation. Omi motsvarandevad polisman harsom en

underrättaskall tjänstemännensin till inresakan styrka rätt genast
innaninte in i landettill utlänningenpolismyndigheten och att reserse

UtlL och 5 kap.kap. 2 § 2genomfört kontroll 5polismyndigheten st.
harKustbevakningstjänstemannenUtlF. även rätt6 § 1 attst.

beslutpolismyndighetensutlänning i avvaktanomhänderta omen
§ Tjänste-UtlL och ll PLförvar 6 kap. 11 § 2han skall i st.tas

omhändertagandetmöjligt anmäladå så skyndsamtskall sommannen
bestå.åtgärden skall Enhartill polisman prövaatt omsomen

förhållande till tjänstemännenförman isituationpolisman i dennaär
Kustbevakningen.vid

omedelbaradeninskränker sig tillbefogenheterKustbevakningens
Kustbevakningeninresautlänningarskontrollen vid över gränsen.

inte hellerärendena och harutredningeni den vidaredeltar inte av
fotografier ellerhandlingar,omhändertabefogenheternågra taatt

befogenheterinte heller andraKustbevakningen harfingeravtryck etc.
gripa13.3.2,avsnittde tillkommerän att enenvar, se ovansom

RPSRikspolisstyrelsenmänniskosmugglare. Demisstänkt av
Kustbevakningen skallföreskrifternautfärdadenyligen attom

saken.förändrar intepasskontroll till sjössutföramedverka attgenom
utförabefogenhetuttryckligpolisen har intemyndighetAnnan än att

tjänsteman vidförSkyldighet uppvisautresekontroll. t.ex.att passet
bristföreligga itorde intefrån SverigeKustbevakningen vid utresa

författningsbestämmelse härom.
vidbefogenheternainresekontrollen liksomvidBefogenheterna är,

territorial-vidbegränsade till gällageografisktoftatullkontrollen, att
närhet.eller i dessgränsen

SOUbetänkandesitthar igränskontrollutredningenYttre
visstskallKustbevakningenföreslagit1994:124 bl.a. ettatt ges

in-såväl vad gällerutlänningskontrollen,försjälvständigt somansvar
befogenheteroch därvidtill sjöss, attgränsenöver agerautresa ges

föreskrivs i LKP.med vadbrottsmisstankar i enlighetvid som
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Övervakning13.10 och kontroll yrkesfisketav

13. 10.1 Reglering och kort utförandetom

Regleringen fisket omfattande. Bestämmelsernaär återfinnsav
nationellt i första hand i fiskelagen 1993:787 och förordningen
1994: 1716 fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. I bakgrundenom
finns EG:s förordningar området direkt tillämpligaär utan attsom
de implementeras i svenska författningar, nedan under avsnittse
15.3.5.

Det Fiskeriverketär har meddela de särskilda föreskrifterattsom
behövs för reglera svenskt och utländskt yrkesfiske på svensktattsom

territorialhav och inom den ekonomiska för svenskt fiskesamtzonen
utanför Sveriges ekonomiska Fiskeriverket skall utfärda sådanazon.
föreskrifter för fisket behövs komplettering till EG:ssom som
förordningar den fiskeripolitiken. Kustbevakningenom gemensamma
har självständigt utföra kontroll bestämmelsernaett att attansvar av
följs till sjöss och vid landning fisken 5 kap. § förordningen5av om
fisket, vattenbruket och fiskerinäringen. Kontrollerna består i
undersökning redskap, granskning loggbok för tillsynav attav av
fångsten korrekt antecknadär Fiskeriverket har kontrollan-m.m. egna

utför kvalitetskontroll i hamnarna på Gotland utförs kvali-ter som
tetskontrollen Kustbevakningen. Den övergripande kontrollenav av

fiskarna håller sig inom meddelad kvot sker deklara-att ettgenom
tionsförfarande där inköparen/grossisten på land skall lämna uppgifter
till Fiskeriverket.

Vad utländskagäller det fisket inom Sveriges territorium och
ekonomiska har Försvarsmakten skyldighet medverka vidattzon
tillsynen 3 § 5 IKFN-förordningen. Om utländskt fartygett
bedriver misstänkt otillåtet fiske inom svenskt territorium eller svensk
ekonomisk skall Försvarsmakten anmäla detta till behörig civilzon
myndighet Kustbevakningen och begäran denna myndighetav
bistå med prejning och visitering fartyget, införande fartyget tillav av
svensk hamn och andra åtgärder denna myndighet får vidta. Alltsom

Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar detta 29 § IKFN-om egen
förordningen. Försvarsmaktens medverkan i dag består i princip av
rapporteringar iakttagelser till Kustbevakningen.om

I övervakningen det kustnära fisket deltar polis ochävenav mer av
länsstyrelserna särskilt förordade fisketillsynsmän.

Fiskekontrollverksarnheten under utveckling inom EU,är gemen-
former för kontroll och samarbetsmetoder sökes. Försök medsamma

107



regleringenNärmare SOU 1996:41om

deltarsvensk sidaFrånharsatellitövervakningssystem provats.ett
arbete.Kustbevakningen i dettaFiskeriverket och

EU-samarbete medoperativthar lett tillFiskekontrollverksamheten
svenska1995 deltogvåren ochUnderdeltagande.svenskt sommaren

EUinspektöreri denkustbevakningstjänstemän somgrupp av
Nordatlanten.fisketrålare iportugisiskaspanska ochplacerade

Åtgärden efter fiskekon-nåddesuppgörelsedenresultatett somavvar
Kanada.ochflikten mellan EU

Befogenheter10.213
.

enligt LKPbefogenheter,polisiäragenerellaKustbevakningens som
befogenheterfisket. Deomfattarbrottsmisstankar, ävengäller vid som

då konkretautföraskontrollåtgärder skall kunnaförbehövs att
och 47 §§.34i fiskelagenåterfinnsföreliggerbrottsmisstankar

övervakaingåruppgifter detitjänstemänBestämmelserna attvarsger
till fartygtillträdetillfiskebestämmelser rättefterlevnaden omav

handlingar rättdelfå att tam.fl. samträtt att m.m.utrymmen, av
beslag.ifiskeredskapfisk, m.m.

olyckorFörebyggandet13. 1 1 av

Inledning13.11. 1

säkerhets-förebyggandedetigrundläggandedeEtt momentenav
i farledernasäkerhetochframkomlighetskapatill sjössarbetet att-

består,åtgärdernaytterligare13.4. Deavsnittibeskrivitshar ovan
ochsjöolyckorutredningforskning,medförutom arbetet norm-av
avseenden.besättning i olikaoch dessfartygenkontrolligivning, av

ochbesiktningarbestårdelentill störstaKontrollerna, avsom
miljö.livsåvälfaror förförebyggasyftar tillinspektioner, somatt

för.SjöfartsverkethandförstaiKontrollverksarnheten ansvarar
omfattning.vissimedverkarKustbevakningen

grundasbemanningkonstruktion,fartygsBestämmelserna osv.om
överenskommelser.internationelladel påövervägandetill
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13.11.2 Reglering och utförandetkort om

Säkerheten pâ fartyg

I fartygssäkerhetslagen 1988:49 finns bestämmelser hur fartygom
skall konstruerade, byggda, utrustade och bemannade. Lagenvara
innehåller regler lastning, skyddsverksamhet och arbetsmiljö.även om

Tillsyn fartygen deras utrustningoch och driftöver utövas av
Sjöfartsverket inte föreskrivs. Tillsynsförrättningarsärskiltannatom

i formsker besiktningar eller inspektioner. Besiktningar företasav
planmässigt och skall förbl.a. ske undersöka fartyget äratt om
sjövärdigt, det lämpligt använda passagerarfartyg ochär attom som
för bestämma dess minsta tillåtna fribord. Inspektioner företas näratt
det motiverat och för undersöka arbetsmiljön till-ärattanses om
fredsställande, fartyget behörigen lastat eller barlastat,ärom om
fartyget bemannat på betryggande fartygetoch i övrigtär sätt, ärom

behörigt skick.i Bestämmelserna tillsyn återfinns i 10 kap.om
fartygssäkerhetslagen.

Sedan Kustbevakningenden l juli 1990 kan tillsyn i formutöva av
inspektion enligt 10 kap. 1 § andra stycket. fartygssäkerhetslagen.

företar inspektionerKustbevakningen självständigt i den utsträckning
Sjöfartsverket beslutar samrådi med Kustbevakningen.som

m.fl.Polisen, tullen, Kustbevakningen myndigheter skyldigaär att
Sjöfartsverket det biträde och delämna upplysningar verket behöver

10för kunna tillsyn kap. 11 fartygssäkerhetslagen.§utövaatt
Även 1980:424 åtgärderlagen vattenförorening frånmotom

bestämmelserfartyg innehåller fartygs konstruktion och utrustningom
sådant syfte denoch har därmed kan innefattas under dennaett att

rubrik. lagens bestämmelser behandlas dock nedan underDen strax
rubriken Vattenförorening .

farligtTransport godsav

Enligt förordningen farligt gods1982:923 utövartransportom av
Sjöfartsverket efterlevstillsynen förordningens bestämmelserattav
såvitt sjötransporter. skall medverka vid dennagäller Kustbevakningen
tillsyn under förutsättningar gäller dess medverkan vidsomsamma
tillsynen fartygssäkerhetslagens bestämmelser följs, dvs. i denattav

samrådutsträckning Sjöfartsverket beslutar i med Kustbevakningen.
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Vattenförorening

avfall iförbud dumpninglagen 1971:1154Enligt vattenmot avom
fastsigsärskilt tillstånd dumpasfår avfall inte ämne,utan somvare

sjöterritorium och ekonomiskaSverigesvätska eller inom zon.gas
luftfartygfartyg eller i detheller ske från svensktDumpning får inte

friaolovligen dumpas i det havetAvfallfria havet. är avsett attsom
Tillsynekonomiskaföras landet eller den överfår inte ut zonen.urur

enligt dumpnings-central nivå skallbestämmelsernas efterlevnad
samråd medNaturvårdsverket ikungörelsen 1971:1156 utövas av

länsstyrelserna iKustbevakningen medanGeneraltullstyrelsen och
skallKustbevakningentullmyndigheter ochsamverkan med lokala

Kustbevakningen har dessutomtillsyn inom länen.fortlöpandeutöva
övervakning för hindramedverka vidskyldighetgenerell attatten

avfall i enligt LKPdumpningförbudbrott lagen vattenmotmot avom
operativt i praktikenTillsynenförordning.och dess utövas av

och sjöpolisen.Kustbevakningen
gällerdumpning avfall iförbudBestämmelserna vattenmot avom

i övrigt står ifrån ellerskadliga härrörinte utsläpp ämnen somav
till förebyggandedrift. Regler åtgärderfartygssamband med ett om

åtgärder1980:424istället i lagensådana föroreningar motomgesav
förordningkompletterasvattenförorening från fartyg. Lagen enav

förbudbestämmelserinnehåller1980:789. Författningarna motom
från fartyg skallföroreningarvattenföroreningar, hur vissanämnda tas

Tillsynsansvaret åvilarkonstruktionfartygenskravemot, m.m.
och inspektionerutföra besiktningarbl.a. harSjöfartsverket attsom

Sjöfartsverketåliggerefterlevnad. Detför kontrollera lagens attatt
Naturvårdsverket i vissabl.a.myndighetersamråda med andra --

föreskrivs ivadenligtsituationer. Tillsynenangivna utövas som
fartygvattenförorening frånåtgärderkap. förordningen6 1 § motom

SjöfartsverketutsträckningKustbevakningen i denäven somav
Kustbevakningen harKustbevakningen.medbeslutar i samråd

brottövervakningmedverka vidskyldighetdessutom motattatt aven
enligt LKP.integällande bestämmelser äger rum

vattenföroreningsavgiftolja skallutsläppVid vissa tas ut avav
Frågorfartygetsställföreträdare ellerhans ägare.fartygets redare, om

Kustbevakningen.vattenföroreningsavgift prövas av
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13.11.3 Befogenheter

Säkerheten på fartyg

tillsynsför-fartygssäkerhetslagen verkställermed stödDen som av en
Kustbevakningen eller biträder vidrättning Sjöfartsverket eller en

nämndaförrättning m.fl. skall enligt 10 kap. 10 §sådan polis, tull
får därvid enligt lagrumtillträde till fartyget. Hanlag lämnas samma

han behöver och delde undersökningar och degöra tata avprov som
Vidare finnsrörande fartyget finns ombord.de handlingar som

befälhavare iskyldighet för redare ochbestämmelser ävenattom
tillsynsförrättningar, tillhandahålla förbistånd vidövrigt lämna prover

regel åtgärden företasundersökning Om bistånd kanvägras somm.m.
befälhavarens bekostnad. Om tillträde skulleredarens, ellerägarens

tillträde.polisman med våld bereda sigtill fartyget har rättvägras att
vissaenligt 10 kap. § fartygssäkerhetslagenKustbevakningen har 11 a

de inspektioner eller biträderLKPbefogenheter enligt när utövar
under2 och §§ LKP,Sjöfartsverket vid tillsynsförrättningar 4 se ovan

avsnitt 13.3.3.
form inte sjö-finns fartyget, i detOm brister ärattt.ex. av

bemannat på be-på riktigt eller intevärdigt, inte lastat sätt ärär
fatta förbud vidarefår Sjöfartsverket besluttryggande sätt, motom

tullmyn-Förbudet skall anmälas till polis- ochtills rättelse skett.resa
behövsPolisen skall vidta de åtgärderdigheter till lotsarna.samt som

lotsorganisationen skall inställaförbudet överträds,för hindraatt att
ochankommer denför fartygetsde förrättningar resa som

fartyg under tullkontrolltillåta stårtullmyndigheten får inte attsom
beträffande Vänernområdet,avgå. Lotsmyndigheten utgörs, utom av

inskränkningarBestämmelsernaSjöfartsverkets lotsorganisation. om
för brott meddeladei använda fartyg ochrätten motatt ansvarom

fartygssäkerhetslagen.kap.återfinns respektive 12föreskrifter i 11

farligt godsTransport av

Även farligti lagenför kontroll bestämmelserna transportatt avomav
och Kustbe-Sjöfartsverketefterlevs tillsynsmyndigheternagods har

tillträde skullefartyg Omtill tillträde på vägrasvakningen rätt m.m.
kan polis anlitas.
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Vattenförorenin g

harEnligt lagen förbud dumpning avfall i till-vattenmot avom
synsmyndigheterna Naturvårdsverket, länsstyrelserna, Kustbe-

anfordran erhållavakningen och lokala tullmyndigheter efterrätt att
upplysningar och handlingar behövs för tillsynen. Dede ägersom

vidare tillträde till transportmedel, lokal eller område användessom
dumpning undersökning 4 § 2i samband med och därrätt göraatt

polismyndighetenoch 3 Det åligger enligt 9 § tredje stycketst. att
lämna den handräckning behövs.som

denKustbevakningen har polisiära befogenheter enligt LKP när
övervakning för hindra brott lagen.utövar motatt

och Kustbevakningens tillsyn enligt lagenVad gäller Sjöfartsverkets
från fartyg uppbyggnaden iåtgärder vattenförorening ärmotom

fartygssäkerhetslagen.princip densamma i Den utövarsom som
tillträde till fartyget och polismyndigheten skalltillsynen skall lämnas

polisiäralämna den handräckning behövs. Kustbevakningen harsom
övervakningbefogenheter enligt LKP den myndigheten bedrivernär

meddelagällande bestämmelser följs. Sjöfartsverket fårattav
anmälasreseförbud mfl. förbud och förelägganden. Reseförbud skall

principtill polis-, och lotsmyndigheter har vidta itull- att sammasom
fartygssäkerhetslagen.åtgärder föreskrivs vid reseförbud enligtsom

Räddningstjänsten1213
.

räddningstjänst13.12.1 Allmänt samhälletsom

räddningstjänstbestämmelserna hur samhälletsgrundläggandeDe om
återfinns i räddningstjänstlagenorganiseras och bedrivasskall

1986:1102.
Förför räddningstjänsten inom kommunen.Varje kommun svarar

räddningstjänstplan,skall kommunen bl.a.detta ändamål upprätta en
medbrand och hålla sigför förebyggande åtgärder mot ensvara

efterlevnadenLänsstyrelserna tillsynräddningskår. utövar över av
tillsynennivå centralaräddningstjänstlagen regional medan den

Räddningsverk SRV.Statensutövas av
fjällräddningstjänst, flygräddningstjänst,förStaten ansvarar

miljörädd-efterforskning försvunnasjöräddningstjänst, av personer,
radioaktivaräddningstjänst vid utsläppningstjänst till sjöss samt av

förefter sådana utsläpp. Påoch sanering sättämnen samma som
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kommunerna skall det finnas räddningstjänstplaner för statlig rädd-
ningstjänst. Tillsyn respektive ansvarigutövas myndighet.av

Räddningstj innehåller föreskrifter kommunerna ochattom
de statliga myndigheterna skall samarbeta med varandra och med
andra berörs verksamheten.som av

13.122 Regleringen

.Sjöräddningstjänsten

Med sjöräddningstjänst enligt räddningstjänstlagens 27 § efter-avses
forskning och räddning människor i sjönöd och Sjuktransporter frånav
fartyg. Enligt lagrum det Sjöfartsverketär har ansvaretsamma som
för sjöräddningstjänsten inom Sveriges sjöterritorium, med undantag
för vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar Vänern, Vätternän
och Mälaren, inom Sveriges ekonomiska Ansvarsområdetsamt zon.
bestäms avtal med våra grannländeräven eller efter rekommen-genom
dation från International Maritime Organization IMO.

Alla statliga och kommunala myndigheter enligt 34 § räddnings-är
tjånstlagen skyldiga delta i råddningsinsatser med personal ochatt
egendom på begäran den räddningsledare leder insatsen vidav som

Äventillfället. privatpersoner mellan 18 och 65 år enligt §44är
lag skyldiga medverka i den mån deras kunskaper, hälsaattsamma

kroppskrafter tillåteroch det. Dessutom fartygs befälhavare enligtär
sjölagen 1994: 10096 kap. 6 § SjöL skyldiga söka räddaatt

nödställda till havs. Skyldigheten för befälhavare delta har sinatt
folkrättsliga sjösäkerhetskonventiongrund i IMO:s och iSOLAS den
särskilda sjöräddningskonventionen SAR. Räddningsstyrkornas
sammansättning kan följaktligen från tillfälle tillvariera ettett annat.

Sjöräddningstjänsten till sjösskanske verksamheterdenär statensav
ställer högst krav inblandade aktörerna.på samarbete mellan desom

går tillFramställningen återkommer nedan till Sjöräddningenhurstrax
i praktiken.

Miljöräddningstjänsten till sjöss

andraOm förorening olja eller skadligaskett, i form ämnenattav
kommit i räddningstjänstlagen 27 b § Kustbe-skall enligtut vattnet,
vakningen för Kustbevakningens gällerräddningstjänsten.svara ansvar
svenskt sjöterritorium utanföroch ekonomisk vissa områdensamtzon
dessa i enlighet med grannländer.överenskommelser med våra

förAnsvaret miljöräddningstjänsten i övrigt utformat påär sättsamma
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och statligaför sjöräddningstjänsten. Kommunalaansvaretsom
skyldiga medverka vidmyndigheter privatpersoner är attsamt

Dock föreligger tidigareräddningsinsatsen nämntssomosv. --
utförs, avsnitt.fråga hur insatsernaskillnader i nästaseom

Utförandet13. 12. 3

Inledning

till sjöss uppbyggtmilj öräddningstjänstsjöräddningstj ärSåväl änst som
från centralräddningsledaremedenligt styrsysternett som enen

olika enheter deltar.och dirigerar deräddningsinsatserna som
OSCOn Scene Commanderkan i sinRäddningsledaren tur utse en

ocholycksplatsen övervakarvid ellerfrån position nära styrsom en
och kan vidfått särskild utbildninghar normaltdär. En OSCarbetet

kustbevakningstjänste-lots,sjöräddningsinsatser utgörast.ex. av en
handelsfartyg.örlogsfartyg ellerbefälhavareeller ettman, en

och OSCräddningsledareräddningscentraler, ärmedSystemet
bestämmelsersjöräddningens del deföljer förinternationellt och av

sjöräddningskonvention SAR,internationella1979 årsi segessom
avsnitt 15.2.2.nedan under

Sjöräddningsqänsten

naturliga kallavarit dennöd har radio längefartyg i vägenFör att
normalvarittillkomst 1910 har detkustradionshjälp. Sedan en

inkommandetagit och behandlatradiostationerordning dess emotatt
mellanstark kopplingfinns därförtraditionnödsignaler. Av en

kustradioverksamheten.ochsjöräddningen
Sjöfartsverketförtidigare lämpligastskäl detekonomiskaAv attvar

kommunikationssystemutrustning ochsåväl tekniskupphandla som
Mobitel AB f.d.räddningsledarpersonal från Teliai formtjänster av

ibyggde däremotSjöfartsverketför sjöräddningen.Televerket egen
utnyttjades ochnätverk och detdatabaseraderegi de program somupp
utbildning ochförfunktionsuppföljningför tillsyn ochsvarade samt

Räddnings-deltog.personalTelia Mobitel AB:scertifiering somav
utgjordesräddningsassistenterräddningsledare ochledare, biträdande

Mobitelanställda Teliapersonalhuvudsaktidigare i avsom varav
har detTelia Mobitel ABSjöfartsverket ochavtal mellanEnligtAB.

Coordina-MaritimeMRCC Rescuesjöräddningscentralerfunnits
StockholmTelias kustradiostationerorganiserade vidtion Centre

nödfrekvenser-Radio Onsala därGöteborgNacka Strand ochRadio
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för sjötrafik passades och från vilka räddningsledarna verkade.na
Enligt överenskommelse med Försvarsmakten har dess radiostationer
i Karlskrona och Tingstäde fungerat undercentraler MRSCsom
Maritime Rescue Sub Centre. Sedan april 1995 har sjöräddnings-
centralen MRCC/Göteborg varit samlokaliserad med marinen MKV
och Kustbevakningen Region Väst i deras sjöcentral pågemensamma
Käringberget i Göteborg. Samlokaliseringen med Radio Göteborg har
sålunda upphört och det Sjöfartsverketsär personal lederegen som
räddningsverksamheten från Käringberget. Målet Lednings-är att
central Käringberget skall landets enda sjöräddningscentral årvara
1998. Ledningscentral Käringberget redan Sverigesutgör enda
flygräddningscentral, ARCC. Stockholm Radio dock MRCCutgör
fram till år 1998 då slutligt beslut i frågan skall Beslut vilkatas. om
MRSC eventuellt skall finnas kvar skall också då. Föravgörassom
närvarande det endast Tingstäde fungerarär MRSC.som som

Sjöräddningstjänstens insatsorganisation uppbyggdär som en
utpräglad samverkansmodell, där räddningsledarna i huvudsak kan
utnyttja främst skaffats och används för andra ändamålresurser som

räddningstjänst. Endast Sjöräddningssällskapetän grundar sin
verksamhet beredskap särskilt uppbyggd för sjöräddning.ären som
Sjöfartsverket har sedan år 1957 avtal med Sjöräddningssällskapetett
angående inriktningen deras uppgift. Sällskapet skall främst bedrivaav
"utsjöräddning" dvs. sjöräddning i våra farvatten. Sällskapetsyttre
kryssare och båtar utnyttjas emellertid för alla sjöräddning.typer av
Sjöfartsverket håller cirkadessutom 14 särskilda sjöräddningsbåtar
baserade vid stationer ellersärskilda räddningskårer. Sjöfartsverkets
rapportcentral kontinuerligtregistrerar de står tillresurser som
förfogande hos de samverkande för sjöräddningsuppdrag.organen

Viktiga komponenter vid sjöräddningsinsatser är
fartygFörsvarsmaktens helikoptraroch tunga-

fartyg,Kustbevakningens båtar och flygplan--
sjöpolisbåtarna-
Sjöräddningssällskapets räddningskryssare och båtar-
Sjöfartsverkets båtarfartyg ochegna-
handels- och fiskefartyg-

RITS,den kommunala och dess insatsgrupperräddningstjänsten-
nedanse

De olika organisationerna med alla dedeltar normalt sett resurser som
bedöms lämpliga. fartygDominerande medvad gäller insatser är
Sjöräddningssällskapet, FlertaletKustbevakningen Sjöfartsverket.och
insatser långt till havs utförs flygvapnets och marinensut tungaav
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för spaningsin-flygKustbevakningensbiståndmedhelikoptrar av
satser.

ljöräddningstjänstenM i

från sinamiljöräddningsverksamheteninitialtlederKustbevakningen
tidsmässigt utdragnaochledningscentraler. Vid störreregionala

ledningsfunktionen näraetableranödvändigtoftadetoperationer är att
skillnadtillmiljöräddningsinsats kanföroreningen. Enförplatsen -

Rädd-åtskilliga dygn.pågå isjöräddningsinsatsnormalfrån en -
alltideventuell OSCstab utgörsdennesochningsledaren samt av

vidutrustning,särskildpåKravetkustbevakningspersonal. t.ex.
miljöräddningvidinsatsenheternaoljebekämpning, gör seratt

till deldeltagande enhetersjöräddningvid ävenannorlunda änut om
KustbevakningensDominerande vid insatserna ärdesamma.kan vara

olje- ochförsärskilt utrustademiljöskyddsfartyg ärsomegna
miljörädd-inominternationella samverkankemikaliebekämpning. Den

ställssärskilda kravdePå grundomfattande.ningstjänsten är somav
lämpligaredetutrustning kandeltagande fartygens attde vara

till denhjälpmed begärangrannland äntillvända sig attett om
myndigheter.maritimaandranationensegna

Till SjössRáddningslnsatserRITSirzsatsstyrkor-Kommunala

förinsatsstyrkordetillbaka tilllederverksamhetRITS-styrkornas
år 1983. Numerainrättadessjösskemikaliebekämpning till som

miljörädd-livräddninguppgifter såvälinsatsstyrkornasomfattar som
hållerkommuneravtal medharSRVGenomning. somstaten sex

HelsingborgMalmö,Göteborg,Stockholm,RITS-styrkor. Dessa är
samverkan.nämnda itvå sistHärnösand/Kramfors, deoch

ochbrandmänRlTS-personalenverksamhetenför ärKonceptet att
Försvarsmak-medolycksdrabbade fartygettill detbefäl transporteras

tillvinschas nedutrustningmed sintillsammansochhelikoptertens
understöds-lämpligtfrånRITS-styrkanAlternativt överdetta. sätts

skallochförfoganderäddningsledarensstår tilllnsatsstyrkanfartyg.
utnyttjasavtalenenligtskalldirektiv,följa dennes en sam-sommen

Enledning ochdirektabefälssittundermanhållen enhet eget ansvar.
kemikalie-ochlivräddnings-med9-11bestårRITS-styrka manav

bekämpningsutrustning.
mellansamverkaniframpersonalenförUtbildningsplaner tas

Kostnadernaoch SRV.kommunernaSjöfartsverket,Kustbevakningen,
respektivegenomförs vidochbetalasutbildningenför statenav

Kustbevakningen,Sjöfartsverket,frånmedverkanmedräddningskår
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kommunerna SRV.och Sjöfartsverket Kustbevakningenoch ersätter
kommunerna för deras allmänna åligganden enligt avtalen.

13.124 Befogenheter i räddningstjänsten

Vid räddningsinsatser kan uppstå för företabehov de medverkande att
vissa åtgärder under normala förhållanden tillåtna.inte Enärsom
grundläggande bestämmelse nödsituationer återfinns i 24 kap.rörsom

§ brottsbalken4 BrB. Bestämmelsen innebär den handlar iatt som
nöd för avvärja fara fört.ex. liv eller hälsa eller för räddaatt att
värdefull egendom skall fri från straffrättsligt för sinvara ansvar
gärning, handlandet framstår försvarligt. Vad gällerom som sam-
hällets organiserade räddningstjänst räddningstjänstlagens 45 §anger
vilka åtgärder får företas. Bestämmelsen innebär i huvudsak attsom
räddningsledaren vid räddningsinsats får bereda sig och med-en
verkande tillträde till fastighet, ellerpersonal avspärraannans

områden, använda, föra eller förstörabort egendomutrymma samt
företa i mån åtgärden framstårandra ingrepp i denrätt,annans som
försvarlig enligt kap. åtgärdervissa beslut 7 5§ lagen motom

fartyg,vattenförorening från fartyg avgångsförbud fört.ex.-
fårföreläggande läktra olja dock fattas med stöd 45 §att m.m. av-

Sjöfartsverketsräddningstjänstlagen endast beslut inte kanom
avvaktas.

övrig statlig till sjöss13.13 Kort verksamhetom

denVad behandlats kapitel kandettai sägas utgörasom ovan
Presentationen dockhuvudsakliga statliga maritima verksamheten. är

förekommer till sjöss, inteinte fullständig. Det verksamhetermånga
medmed bestämmelser beteendet i olika situationersällan för

vidhängande regler tillsynsansvar.om

Forskning

Havsforskning utgångspunkter statligabedrivs med olika syften och av
myndigheter och andra. Fiskeriverket, SGU, SMHI och SNV har egen

ansvarsområdeforskningsverksamhet det respektivemed inriktning
Universitet harmyndigheten har. Umeå, och GöteborgsStockholms

förforskningscentra. utför uppdragmarina Universiteten bl.a.egna
mätplattformarSNV i form till havs. Somolika mätningartyperav av
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Sjöfartsverketsbl.a. Fiskeriverkets, Kustbevakningens ochanvänds
fartyg.

bedrivas i denMarinvetenskaplig forskning får regel intesom
tillstånd.särskiltekonomiska utländska medborgare utanzonen av

tillstånds-bestämmelser undantag frånRegeringen kan meddela om
plikt.

Naturvård

Övervakning gällandeBestämmelser attnaturreservat avm.m.:om
tillsynenpolisen och Kustbevakningen. Förregler följs skall utövas av

naturvårdsföreskrifter vissa fall kaniefterlevnadenöver natur-av
naturvårdslagena§förordnas länsstyrelserna 36vårdsvakter av

1964:822.
regelnaturtillgångar kräverUtforskning och utvinnande somav

Kustbevakningen ochtillstånd. tillstånd finnsKontroll utövasatt avav
tillsynen ochmedverka vidFörsvarsmakten har skyldighetpolisen. att

myndighet.ansvarig civilingripa på begäranatt av

Kontinentalsockeln

tillgångarutvinna desskontinentalsockeln ochutforskaRätten attatt
tillstånd förmeddelaRegeringen kan docktillkommer staten. annan

efterlevnadenTillsynsådan verksamhet. överutövaän staten att av
Sjöfartsverket,tillstånd SGU.föreskrifter villkor föroch utövas av

biträda vidbegäranRikspolisstyrelsen skallochKustbevakningen
kontinentalsockelnlagen 1966:314tillsynen enligtutövningen omav

Kustbevakningen harkontinentalsockelförordningen 1966:315.samt
förordningenenligt ochgenerell skyldighet, LKP ärdessutom somen

för hindra brottövervakningmedverka vidknuten till LKP, motattatt
bevarandegällerförfattningaroch andraföreskrifter i lagar avsom

Även Försvarsmakten harnaturvård.miljön ochden marina annan
begärsingripa såochvid tillsynenmedverkaskyldighet attatt avom

myndighet.civilansvarig

sjoyynd

hursjöfyndbestämmelsermed vissa1918: 163Lagen manangerom
påflytandehavsbottnen,funnitförfara med sådantskall ytanman

polismyndighet,skall anmälas tillstranden. Fyndetuppdrivet påeller
har detPoliseneller tulltjänsteman.Kustbevakningenvidtjänsteman

tjänstemän-fyndetskall underrättasövergripande ochansvaret avom
sjöfynd finnsäldreOm vissamyndigheterna.vid andradenen
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bestämmelser i lagen 1988:950 kulturminnen Kustbe-om m.m.
vakningen har, liksom vad gäller i antal andra fall, skyldighetett stort

medverka vid övervakningen bestämmelsernas efterlevnad.att av

Kustradio

Som redovisats under avsnitt 13.123 har Sjöräddningen fram tillovan
april 1995 letts från Telia Mobitels och Försvarsmaktens kustradio-
stationer. Dessa stationer har för denäven kommersiellasvarat
kustradiotrafiken, dvs. det möjliggörnät radiokommunikationsom

nödanrop mellan fartygenutöver och land mellan olika fartygsamt
public correspondence, för viss säkerhetstrañk" utöversamt
passning nödfrekvenser väder- och israpporter ocht.ex.av som
navigationsvarningar. Den svenska har enligt internationellastaten
konventioner skyldighet hålla sådant nät.att ett

Sjöfartsverket fick i regleringsbrevet för budgetåret 1994/95
regeringens uppdrag i samarbete med Telia Mobitel AB utredaatt
kustradions framtid. I Sjöfartsverkets Kustradions framtidrapport
oktober 1994 Telia Mobitel AB kommersiell kustradio inteattanger
kan drivas vidare på företagsekonomiska grunder MRCC-verksam-om
heten vid Stockholm Radio överförs till Göteborg Ledningscentralen
Käringberget. Bl.a. bakgrund härav bedömer Sjöfartsverketmot att
den nuvarande verksamheten vid Stockholm Radio bör kunna fortgå
fram 1998-1999; "Ett definitivt ställningstagande till dent.o.m.
långsiktiga verksamheten vid Stockholm Radio MRCC ellersom
MRSC och kustradiostation bör därför anstå ytterligare några årsom
under vilka GöteborgSAMRCC i dvs. Ledningscentral Käringberget
kommit i funktion och övriga praktiska och tekniska lösningar
utvecklats vidare." l bakgrunden ocksåligger enligt Sjöfartsverket-

övergång till moderna radiosystem innebär den kommer-att attnya-
siella marknaden för kustradiostationerna begränsas. Ny teknik har
kommit automatiserar såväl den långväga trafiken närdistan-som som
strafiken. Kvarvarande kunder i det manuella kustradiosystemet är
utländska handelsfartyg saknar tillgång till de NMT-som nya

nöjesbåtar. Enligt Sjöfartsverket det troligsystemen ärsamt en
utveckling satellitkommunikation och olika GSM-system kommeratt

i bruk under 1990-talet och så konkurrenskraftigaatt tas attvara
fartygen kommer använda dessa. Samtidigt kommer fartygenatt att

enligt de internationella standarder följer medutrustas som en
övergång till det internationellt GMDSS-systemet Globalantagna
Maritime Distress and Safety System möjliggör automatisksom
koppling samtal vilket leder till ytterligare begränsning denav av
kommersiella marknaden för kustradiostationerna.
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14 De maritima myndigheternas uppgifter
under höjd beredskap

14. 1 Inledning

Med totalförsvar den verksamhet nödvändig föräravses attsom
förbereda landet inför hot och för ställa samhället tillyttre att om
krigsförhållanden. Under krigsförhâllanden omfattar totalförsvaret hela
den verksamhet då skall bedrivas l § beredskapsförordningensom
1993:242.

När beredskapen höjts skärpt beredskap skall Försvarsmakten
krigsorganiseras i den omfattning regeringen bestämmer. Statliga
myndigheter skall vidta åtgärder enligt beredskapsförordningen. Vid
högsta beredskap beredskapslarm skall hela Försvarsmakten
krigsorganiseras. Samtidigt träder det regelverk gäller vid högstasom
beredskap omedelbart i kraft. De myndigheter beredskapsmyn-ärsom
digheter övergår till sin respektive krigsorganisation.

14.2 Kustbevakningen

Kustbevakningen beredskapsmyndighetär inom funktionerna ordning
och säkerhet, befolkningsskydd, räddningstjänst flyktingverksam-samt
het. Under högsta beredskap skall personal och materiel användas
inom Försvarsmakten, bl.a. för övervakning och KBVtransporter.
behåller dock sin myndighet. Regeringen fårstatus som egen
föreskriva detta skall gälla under skärpt beredskap.även Chefen föratt
Kustbevakningen med erforderlig personal ingår i båda fallen i
Försvarsmaktens högkvarter. Att angivna uppgifter fullgörs inom
Försvarsmakten innebär ingen begränsning i kustbevakningstjänste-

civila befogenheter.männens
Tjänstemännen skall till sin ordinarie uniform bära särskiltett

Ävenmilitärt tjänstetecken. Vidare skall fartygen föra örlogsflagg.
flyg och fordon skall ha särskild märkning.

Försvarsmakten för Kustbevakningens personal fårattsvarar
erforderlig utbildning och tillhandahåller den särskilda utrustning som
behövs. Uppgifterna i krig och krigsorganisationen årligenövas genom
deltagande i krigsförbandsövningar och ubåtsskyddsverksamheten.
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Överenskommelser organisato-Kustbevakningenshur resurserom
träffats mellanharkrigsorganisationi marinensinlemmasriskt skall

regionalaochlokalaKustbevakningenschefer.respektive resurser
minkrigsavdelning.marinkommandosrespektiveinordnas i

Sjöfartsverket314.

funktionernaberedskapsmyndighet inomSjöfartsverket transporter,är
fastighetsin-ochlandskaps-räddningstjänst ochbefolkningsskydd,

Överstyrelsen för civilmyndigheterFunktionsansvariga ärformation.
lantmäteriverk.och Statensräddningsverkberedskap, Statens

förberedskaphuvuduppgift under höjd ärSjöfartsverkets att svara
fungerar.sjötransporternatillochtill sjössinfrastrukturen attatt se

bibehållas underskall kunnatill sjötransportermöjligheternaFör att
och hamnkapa-farledertillgång tillfordrasberedskaphöjd tonnage,

fred isåväl iför sjötransporterna,operativacitet. Det ansvaret som
Vid höjdm.fl.speditörerrederier,dvs.näringslivet,krig, åvilar

lösafunktion försjötransportledning icentralträder attberedskap en
sjötransporterna.ledningochprioriteringsamordning,frågor avom

centralaI dendrivmedelslicenser.frakt- ochviasker bl.a.Styrning
för SverigesSjöfartsverketingårledningen representantersamt

Redareförening.
handelssjöfar-förberedskapsledersärskildakrigsläge kommerI ett

i stånd medochfredstidförberedda i sättsanordnas. Dessa ärattten
civila sjöfartendentrafikledningenFörarbetsfartyg.Sjöfartsverkets av

marinen.situationsådanisvarar en
marinensfartyg iSjöfartsverkets störreingårberedskapVid höjd

och sjömät-isbrytarnahuvuddelengällerkrigsorganisation. Detta av
ningsfartygen.

också denomfattarberedskapsplanläggningSjöfartsverkets egna
övergåberedskap kunnahöjdskall underVerketverksamheten.civila

normalabedriva densamtidigt kunnaochkrigsorganisationtill lämplig
lokalercivilautrymningomfattning. Omerforderligiverksamheten av

krigsuppehållsplats.särskildtillverksamhetenflyttaskrävs

Polisen14.4

beredskapsmyndighet inompolisorganisationen ärlokalaDen
Rikspolisstyrelsenundersäkerhet,ochordningfunktionen som

upprätthållandetomfattarFunktionenmyndighet.funktionsansvari avg
brottsutredning.ochbrottsbekämpningsäkerhet,ordning ochallmän
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15 Internationella perspektiv och

jämförelser med de nordiska
grannländernas sjöverksarnhets-
organisationer

15 l Inledning.

Sjöfart och havsfiske i hög grad internationellaär företeelser. Det
finns behov internationella, samstämmiga, regler för sjötrafiken.av
Risken för olyckor internationellt kräver samarbete mellanvatten

räddningstjänstorganisationer. Andra behovstaters och "hot" har
frambringat ökat internationellt samarbete på områden berörett som
sjöfarten och fisket, inom tull-, polis- och fiskekontrollverksam-t.ex.
heten. I Europa har EU:s framväxt medfört kraftigt utbyggden
samverkan mellan medlemsstaterna och ytterligare harmoniseringen

de nationella regelverken. Sammanfattningsvis kan densägasav att
internationella påverkan sjöverksamheten liksom många-
andra områden mycket Deär överenskommelser träffasstor. som-
mellan befästs konventioner ellerstaterna andragenom typergenom

avtalsdokument. intarEU särställning EU eg. EGav atten genom
har kompetens vissa områden fatta beslut och utfärda be-att
stämmelser blir omedelbart bindande för medlemsstaterna.som

Nedan följer översikt de viktigaste internationella överens-en av
kommelserna överksamhet ochrör exempel på samarbete mellansom
Sverige och andra Framställningen inte fullständig.ärstater.

15.2 Internationella organisationer och
överenskommelser utanför EU

15 l FN Havsrättskonvention UNCLOSs:.

Konventionen erbjuder i det heltäckande regelverknärmaste förett
havens fredliga utnyttjande och inkluderar samtliga marina områden,
luftrummet och den djupa havsbottnen. Konventionen fastställer terri-
torialhavets maximala bredd till 12 nautiska mil och kuststatensanger

rättigheter vadsuveräna fiske och andra levande tillgångar tillavser
200 nautiska mil från kusten. Konventionen ålägger kuststaten plikten

bevara dessa tillgångar. Konventionen innehåller vidare bestämmel-att
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icke-för utvinningrättigheterkuststaten suveräna avgerser som
kontinen-och underfinns påolja ochlevande gas, somsomresurser,
områdenpå kuststatersnavigationsrättigheterreglerartalsockeln. Den

i sundpassagerättigheter rättenfria havet,detliksom attm.m.,
deMångaoch mycketoch kablarrörledningarinstallera annat. av

havet förfrågori dag reglerarbestämmelser rörnationella somsom
översiktPM medhavsråttskonvention. Endel bygger FN:ssvensk

rekommendation denbestämmelser medkonventionens attenav
ratificeras, jämtetill konventionentillämpningsavtal1994 årsjämte

inomharförfattningsändringar,erforderliga upprättatstillförslag
tillträde till FörentaSverigesoktober 1995iUtrikesdepartementet

och avtalet198210 decemberHavsrättskonvention dennationernas av
del XI.Konventionenstillämpningenjuli 1994den 28 avomav

IMOOrganizationMaritimeInternational15.2.2

bilda IMOBeslutetområde.sjöfartensfackorganFN:sIMO attär
år 1959. Ihölls förstförstaorganisationens möteår 1948,togs men

högstaIMO:s149 st..sjöfartsnationer medlemmarallaprincip är
sammanträderAssemblyförsamlingen thebeslutande är somorgan

Council gångerthesammanträder rådetDäremellanår. trevartannat
MaritimeThekommittéer, bl.a.antalfinnsUnder rådetår. ettper

CommitteeEnvironmentMarineoch theCommittee MSCSafety
överenskommelserträffar medlemsstaternaIMOMEPC. Inom som

därefter iinförlivasKonventionenkonventionsform.befästs i staternas
regelsystem.nationella

bestämmelser-mångamedförmedlemsländerantaletDet att avstora
hardel länderkompromisser. EnIMOutfärdats utgöravna som

områden,vissasärbestämmelserinfört nationella,därför strängare
problemländerna. EttnordiskaStorbritannien och deUSA, annatt.ex.

efterleva deinförliva ochdet gällerbristerdel länder när attär att en
MSCunderkommitté tillfinnsratificerat. Detdekonventioner somen

IMOkonventionerdefrågor hurmedarbetarenbart antas avsomom
genomslagskraft.skall få större

tillträttssamtligakonventionerna,viktigasteNågra de avsomav
följande:Sverige, är

1974of Life Sea,Safetyfor theConventionInternational at
SOLAS

fartygssäkerhetenskonventionengrundläggandedenDetta är
Konventionenanslutning.universellpraktikenhar iområde och den en
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behandlar bl.a. fartygs konstruktion, indelning, stabilitet, brandskydd,
livräddningsutrustning och radiokommunikation. I SOLAS ingår även
den s.k. ISM-koden International Safety Management, "Interna-eg:
tional Management Code for the Safety Operation and for Pollution
Prevention syftar till tillhandahålla internationell standardattsom en
för säker ledning och drift fartyg till bevara miljön. ISM-samt attav
koden är rekommendationantagen IMO ochsom en av avses
internationellt införas företappvis olika fartygstyper fr.0.m. år 1998.

SOLAS bestämmelser införlivade iär svensk för-rätt genom
SJÖFS.fattningar i Sjöfartsverkets författningssamling

International Convention for the Prevention of Pollution from
ships, 1973, modifierad 1978 MARPOL

Denna konvention, i likhet med SOLAS har universellsom en
anslutning, reglerar i princip två frågor. Nämligen till utsläpprätten

vissa i havet frånämnen fartyg konstruktion och utrustningav samt av
vissa fartyg miljöskyddssynpunkt.ur

Convention the International Regulation for preventingon
Collisions Sea, 1972 COLREGat

Konventionen, bestämmelser går under beteckningen "devars
internationella sjövägsreglerna" föreskriver hur fartyg skall framföras
i olika situationer vilka ljus och signalfigurer de skall föra ochsamt
vilka signaler de skall Konventionen internationelltäravge. accepte-
rad. I Sverige bestämmelserna införlivadeär i nationell rätt genom
sjötrafikförordningen 1986:300.

International Convention Maritime Search and Rescue, 1979on
SAR-konventionen eller sjöräddningskonventionen

Konventionen reglerar de deltagande skyldigheter detnärstaternas
gäller sjöräddning såvitt organisation, samordning Sjörädd-avser av
ningsresurser, upprättande räddningscentraler MRCC ochav
räddningsundercentraler MRSC, samarbete mellan insats-stater,
rutiner m.m.

SAR-konventionen lägger grund för sjöräddningsarbeteten men
förutsätter inom område träffar avtal sjöräddning.att stater samma om
Sverige har sådana avtal med Finland och Tyskland.
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LOADLINELines, 1966LoadInternational Convention on

lastlinjer, fribord.bestämmelserinnehållerLOADLINE om

CertificationTraining,Standards ofConventionInternational on
STCW1978for Seafarers,Watchkeepingand

certifieringsjöfolks utbildning,förinnehållerKonventionen normer
vakthållning.och

Pollutionfor OilLiabilityCivilConventionInternational on
EstablishmentConvention theInternationaloch1969Damage, on

Pollutionfor OilCompensationforInternational Fundof an
1971Damage,

ansvarighetskonventionenkalladesvenskakonventioner, påtvåDessa
ochinternationellt ersätt-skaparfondkonventionen,och ett ansvars-

fondkonventionenGenomtill sjöss.oljeskadorförningssystem
London. Iioljeskadefonden medInternationella säteupprättades

lagennationelliinförlivats rättkonventionernaSverige har genom
respektive lagentill sjössoljeskadaansvarighet för1973:1198 om

oljeskadefonden.internationellafrån denersättning1973:1199 om
medskadelidandeförmöjligtdetLagstiftningen att,gör staten som
denmiljöräddningsoperationförutfå ersättningförbehåll,vissa aven

från fonden.sjön ellerolja isläpptfartygägare, utvars

1995Convention,andPreparedness ResponseOil Pollution,
OPRC

utbildningsbistånd ocholjeolyckorvidbiståndOmfattar bl.a. samt
världen.i tredjetill ländertekniköverföring främst

ILOOrganisationInternational Labour152.3

Även behandlas bl.a.organisationenoch inomILO FN-organär ett
perspek-anställdasfartyg deombord påstandardenfrågor rör ursom

trötthetsfaktornsocharbetstidsfrågormedbl.a.pågårtiv. Arbete
olycksrisker.förbetydelse
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15.2.4 Helsingforskonventionen, Bonnavtalet och
Köpenhamnsavtalet

Vid sidan IMO:s konventioner den s.k. Helsingforskonventionenärav
det viktigaste regelverket för svensk del bl.a. avseende- -
havsmiljöfrågor relaterade till sjöfarten. Helsingforskonventionen

Östersjönsbehandlar övergripande marina miljö. Som följden av
konventionen etablerades Helsingforskommissionen HELCOM.
Under kommissionen arbetar fyra kommittéer Environmental,
Technical, Maritime och Combatting Committee. Havsmiljöfrågor tas

direkt i kommissionsarbetet och i Maritime och Combattingupp
Committee.

Överens-Vid sidan Helsingforskonventionen Sverigeär iav part
SÖkommelse 1969:21, utvidgat 1982 samarbete vid miljöförore-om

Överenskommelse SÖning i Nordsjön Bonnavtalet och 1971:23
med Danmark, Finland, Island och Norge samarbete i frågaom om
åtgärder oljeförorening i havet Köpenhamnsavtalet.mot Dessa avtal
reglerar samverkan främst vad insatser för minska skadornaattavser
på miljön till följd utflöde olja eller skadligt ämneannatav av som
kommit i Inom för avtalen har ocksåut vattnet. utvecklatsramen en
samverkan avseende miljöövervakning till sjöss, främst flygövervak-
ning.

15 2. 5 Hamnstatskontroll
.

Ett antal europeiska länder, däribland Sverige,stort Kanada harsamt
the Paris Memorandum of Understanding Port State Controlgenom on

Paris MOU åtagit sig kontrollera utländska fartyg trafikeraratt som
landets hamnar. Målet 25 % dessaär fartyg skall kontrollerasatt av
årligen. Kontrollerna syftar till undersöka fartygen uppfylleratt om
kraven i antal konventioner, bl.a. SOLAS.ett

IMO har antagit resolution i vilken i andra delarstateren av
världen till liknande överenskommelser Paris MOU.uppmanas som

15.2.6 Internationella överenskommelser på fiskets område

Fisket har länge varit föremål för internationella överenskommelser
rörande bevarandet och utnyttjandet bestånd ochav gemensamma
regler för hur fisket skall bedrivas. En utförlig redovisning deav
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Enklaredepartementspromemorianåterfinns iåtagandenasvenska
74-82.1992:70fiskebestämmelser" Ds s.

fortsättningenihavsfisketsvenskadetinnebärEU-medlemskapet att
fiskeripolitiken. Detdenreglerashuvudsaki gemensammaav

ochgemenskapensföreträdainstitutionerEG:sankommer att
Somkonventionerna.iintressenmedlemsländernasdärmed partsom

delSverigeharmedlemskapet utträtt partföljd enursomaven
juni 1995.den 29regeringenbeslutkonventioner avgenom

kanfiskerifrågormedsysslarinternationelladeBland somorgan
ICESICES ärHavsforskningsrådet nämnas.Internationella en

utvecklingochinomför samarbeteorganisationmellanstatlig av
ICESlevandehavetsinriktningmedhavsforskningen resurser.

i frågorförhandlingarinternationellavidrådgivarebl.a.uppträder som
fisket.rörsom

polissamarbetetull- ochInternationellt15.2.7

före-harfrågorpolisiäraochtullfrågorisamarbeteInternationellt
in-utbyteibestår främstSamarbetetlång tid.sedankommit av

emellan.formation staterna
Cooperationinom CustomsfrämstarbetetbedrivsdeltullensFör

1950.årbildadesCouncil CCC som
förhand inomi förstabedrivsarbeteinternationellaPolisens ramen

Interpol. Genomkriminalpolisorganisationeninternationelladen
utbyteinformation,bearbetningochinhämtningInterpol sker avav

efterlysningarinternationellaspaningsinformation,ochutrednings-

m.m.
mellansamarbeteorganiserat runtpågår staternaår 1993Sedan ett

förstaÖstersjön Denbrottslighet.internationellbekämpandeför av
andra i"Östersjökonferensen" och den1993decemberhölls i mars

organise-deninriktadfrämst ärKonferensverksamheten1995. som
Östersjöområdet ochinitiativsvensktstartadesbrottsligheten irade

ochkartlägganämligenhuvudfrågor,tvåsig atthittillshar ägnat
samarbets-utarbetaochområdetibrottslighetenanalysera att nya

myndig-brottsbekämpandederasochmellan staternaarrangemang
heter.
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15.3 EU sjöverksamhetenoch

15.3. 1 Inledning

Sverige sedan denär januaril 1995 medlem i Europeiska unionen,
EU. Samarbetet inom EU främst de fyrautgörs grundfördragenav om
upprättandet Europeiska kol- och stålgemenskapen EKSGav -
Parisfördraget, Europeiska ekonomiska gemenskapen EEG -
Romfördraget, Europeiska atomenergigemenskapen Euratom och
fördraget Europeiska unionen Maastrichtfördraget. Fördragenom är
enligt folkrättsliga regler betrakta sedvanliga internationellaatt som
överenskommelser.

EG de förstautgörs de i förra styckettre nämnda fördragen.av av
Maastrichtfördraget innebar ytterligare i detatt europeiskaett steg
samarbetet inrättandet EU.togs Maastrichtfördragetgenom av
medförde vissa ändringar i de ursprungliga EG-fördragentre samt
innehåller vidare bestämmelser utrikes- och säker-om gemensam
hetspolitik och bestämmelser samarbete i rättsliga och inreom
angelägenheter. Dessa delar Maastrichtfördragettre brukarav
benämnas fördragets "pelare". EU till skillnadär,tre EG,som mot
inte rättssubjekt politisk union inomett vilken medlemsstaternautan en
förbundit sig samarbeta och harmonisera sinatt politik pâ vissa
områden. Det endast inom områdetär för de ursprungliga EG-tre
fördragen, dvs. inom EU:s första pelare, medlemsstaternasom
överfört lagstiftande och dömande befogenheter till EU:s institutioner.

Medlemskapet innebär bland mycket Sverige ingår i EG:sannat att
tullunion och bundet EG:sär åtgärder inom för denav ramen

ñskeripolitiken dessa områden faller inom Maa-gemensamma -
strichtfördragets första pelare medverkar i arbetet medsamt att-
harmonisera medlemsstaternas politik och regler inom andra och tredje
pelaren fördraget.av

Ministerrådet och Kommissionen beslutar förordningar, utfärdar
direktiv, fattar beslut, rekommendationer och yttranden iger avger
enlighet med Romfördragets bestämmelser. Förordningar gällandeär
inom hela EU och direkt tillämpligaär i medlemsstaterna, dvs. utan

bestämmelserna införs i den nationellaatt Direktivrätten. riktar sig till
medlemsländerna och visst resultat skall uppnås inomettanger som

bestämd tid, överlåter medlemsländerna bestämma formen men att
och tillvägagångssätt för det nationella införlivandet. Beslut är
bindande för dem de riktade tillär medan rekommendationer ochsom
yttranden inte bindandeutgör rättsakter.
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svenskaför denkonsekvenserfårEU-medlemskapet statens
översiktföljernedanNärmastavseenden.i olikasjöverksamhet aven

verksamhets-de olikasåvittEUinomoch arbetetregleringen avser
allainte inedanvadframhållasskallDet presenterasatt somgrenarna.

Frågorutredningsuppdrag.vårtförrelevansomedelbardelar har om
kommitténsiingår inte över-sjöfartspolitikochkonkurrens t.ex.

relativtangelägetkandetdockViväganden. attatt ge envaraanser
någotSyftetsjöfrågor.i ärEU:s attframställningbred engagemangav

fâ alltsikt kanpå störredettaomfattningenvisa engagemang somav
sjöverksarnhet.svenskadenorganisationenförbetydelse statensav

delför SverigeskonsekvensernasammanställningöversiktligEn av
promemoriorUtrikesdepartementetsiEU-medlemskapett gesav

och1994:48 Dsunionen DsEuropeiskai denmedlemskapSveriges
1994:60.

Sjöfarten15.3.2

kommissionensdel ibehandlas tillEU störstainomfrågorSjöfartens
behandlaskonkurrensfrågorVissaTransport.VIIgeneraldirektorat

aktivmycketGenerellt EUgeneraldirektorat. ärdock inom annatett
sjösäkerhetsfrågor. EU:sgällervadbl.a.område,Sjöfartens

arbetetoch delIMOrepresenterade isjöfararnationer är även aven
inomutarbetatsreglertill desyftarEUsjöfrâgor inommed att som
EU:sgälla inomochmedlemsstaterEU:suppfyllasIMO skall av

område.

Konkurrensfrågor

frågorbehandlar4055-4058/86EEGförordningarRådets omnr
prissättningillojaltransportområdet,tillhandahålla tjänsterfrihet att

åtgärder.konkurrensbegränsandeförbudfrånundantag motsamt
innebär3577/92EEGförordningenkommerHärtill ensomnr

kustsjöfarten i2004årfram tillkonkurrensliberaliseringetappvis av
medlemsländerna.

Sjöfartspolitik

stärkaföråtgärderdiskussionerfortlöpande attpågårEUInom om
konkurrenspolitikbl.a.Diskussionerna rörsjöfarten.europeiskaden

sjösäker-undermåligmedfartygåtgärderutanför EU,länder motmot
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hetsstandard och inrättande europeiskt sjöfartsregister,ett EUROS,av
med olika inslag åtgärder för behålla sjöfart under EU-ländersattav
flagg.

Sjösäkerhet

I juni 1993 ministerrådet resolutionantog politiken om en gemensam
på sjösäkerhetsområdet Resolution Common Policy Safe Seas.on on
Resolutionen grundades på från kommissionenrapport med förslagen
till åtgärder för höja sjösäkerheten och förebyggaatt miljöförstöring.
Följande direktiv och förordningar har därefter beslutats eller avses
beslutas:

Rådets direktiv 94/58/EEG miniminiváer för utbildningom- av
sjöfolk.

Direktivet syftar till sjöfolk på fartyg registreradeatt i EU-stater
uppfyller IMO:s regler området STCW-konventionen.

Rådets direktiv 94/5 7/EEG regler för fartygsin-om gemensamma-
spektioner och besiktningsorganisationer.

Här behandlas förutsättningarna för delegering tillsyn ochav
certifiering till klassificeringssällskap i syfte till internationel-att attse

regler härom implementeras på enhetligt i medlemsstaterna.ett sätt

Rådsdirektiv hamnstatskontroll.om-
Syftar till obligatoriska bestämmelseratt harrmstatskontroll, medom

utgångspunkt i Paris MOU, införs inom EU. Direktivet slutligtantogs
under år 1995.

Förslag till direktiv fartygsrapporteringssystem E UROREP.om-
Direktivet syftar till öka sjösäkerheten och förebyggaatt miljöför-

störing och uppföljningär och utvidgning tidigare direktiven ettav
Rådets direktiv 93/75/EEG fartyg med farligt ellerattsom anger
miljöförstörande gods skall destination och lastrapportavge om m.m.
Det förslaget innebär omfattande rapporter-ingsskyldighetnya en mer
för fartyg sådant gods och föreslåstransporterar gälla desom även
fartyg endast går i transit gemenskapenssom vatten.genom
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fartygs utrustningdirektivFörslag till om-
för godkännandeenhetligamåletpågår ochDiskussioner år normer av

direktiv förväntas underantagandebeslututrustning. Ettmarin om av
1996.år

förordningpassagerarfartygensSjösäkerhet ochResolution ro-room--
fartyg.avseende dessaISM-kodeninförande avom

färjorsäkerhet påresolutionföljde rådet1995Under år omenupp
säkerhetsorga-förordningBl.a. harår 1994.underantogs omensom

Förord-passagerarfartyg antagits.offon-rollrollnisationen på ro-ro
avsnitt 15.2.2ISM-koden seIMOdeninnebärningen antagnaatt av

passagerarfartyg till ellertrafik medvidskall tillämpasovan ro-ro
juli 1996.fr.o.m. den 1harrmargemenskapensfrån

Miljöfrågor

Kommissio-EGomfattande inom EU.miljöfrågormedArbetet är -
Miljörädd-Havsrättskonventiontill bl.a. FNzsmedsignatärärnen -.

harEUgeneraldirektorat XI.inombehandlastill sjössningstjänst en
uppgiftmedvilken"task force" är attexpertgruppgemensamen

rådgivande medtill sjössmiljöolyckorakutabiträda vid samt gruppen
utbildningutvecklingsverksamhetforsknings- ochuppgifter inom samt

År övningsverksarnhetsärskild1996området.inom somarrangeras
96"Exercise Europemiljöräddningomfattarbl.a. -

navigationssystemInfrastruktur och

upprättandettillskall bidraframgår EUMaastrichtfördragetAv att av
Förbl.a.infrastruktur förgällervadalleuropeiskt transporter.nätett

projektsatsningarstödjadetta skall EUförverkliga gemen-avatt
för deprioriteringarriktlinjer,ställaintresse och m.m.samt upp

Kommissionennätverket.alleuropeiskaför detförutsesåtgärder som
vilkaskall utvisariktlinjerförslagfram trans-har lagt ett somom

inomför integrerat transportnätbetydelseportstråk är ettavsom
rådsarbetsgruppen.idiskuterasFörslagetgemenskapen. nu

förradionavigationssystembeslutrådetfebruari 1992l ettantog om
143/EEG. Avsikten92/ ärbeslutrådetssjöfarten i Europa att upp-

överenskommelserregionaladelta imedlemsstaterna attomattmuntra
Beslu-gemenskapen.Loran-C inomradionavigationssystemetetablera

existerandeanvända andrafrånmedlemsstaternaintehindrar atttet
huvudsak Decca-systemet.ianvändsSverigeIsystem.
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15.33 Gränskontrollerna

En presentation gränskontroller i EU-perspektiv har givitsettav ovan
under avsnitt 7.2.3. Som där nämndes råder enighet inom EU attom
den gränskontrollen skall stark och likformig.yttre Enhetligavara
bestämmelser saknas för EU:sännu medlemsstater. Tullkodexen och
de konventioner utlänningskontrollerrör vid den gränsensom yttre -
Schengenavtalets tillämpningskonvention och Yttre gränskontrollkon-
ventionen förutsätter varje medlemsstat har myndigheteratt som--

för kontrollerna och tjänstemännen vid dessa harattansvarar
erforderliga befogenheter hejda och undersöka ochatt varor personer
vid den Vilkagränsen. myndigheter skall föryttre som svara
gränskontrollerna, hur kontrollerna skall organiserade och vilkavara
befogenheter tjänstemännen utför kontrollerna skall ha det iärsom
princip till varje medlemsstat reglera nationellt. Schengenavta-attupp
letstillämpningskonvention ochYttregränskontrollkonventionenställer
dock vissa krav på kontrollens utformning och effektivitet. Yttre
gränskontrollkonventionen gränsavsnitten mellan deattanger
auktoriserade gränsövergångarna skall övervakas lämpligt ochsätt

lika effektiv längs hela den artikel 3. Schengenav-gränsenyttrevara
talets tillämpningskonvention innehåller identisk be-närmasten
stämmelse 6 § 3 och 5 p.. Den sist nämnda konventionen
definierar kontrollens effektivitet den skall genomföras påattsom
sådant den inte någonsätt försöka undvika kontrollatt uppmuntrar att
vid gränsövergång. Som tidigare gäller Schengenavtaletsnämnts
tillämpningskonvention för närvarande endast för sju EU:s med-av
lemsländer och Yttre gränskontrollkonventionen har iännu trätt
kraft till någon del. Viss ledning i frågan vad medom som avses en
stark gränskontroll kan dock möjligen hämtas konventionstex-yttre ur

Yttre gränskontroll i EU-perspektiv harterna. närmareett utretts av
Yttre gränskontrollutredningen SOU 1994:124, nedan underse
avsnitt 16.8.

Genom EU-medlemskapet Sverige fåtthar utökat samarbete medett
övriga medlemsstaters tull- och polismyndigheter, något kansom vara

betydelse för gränskontrollverksamheten. Redan EES-storav genom
avtalet fick Sverige tullsamarbetsavtal med alla EU-stater och med
EFTA-länderna.
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Brottsbekämpningen15 3 .4
.

relativtpelaretredjeMaastrichtfördragets ärför ettInom ramen
brottslighet ochinternationellbekämpningföromfattande samarbete av

inrättandetmedpågårutbyggnad. Arbeteterrorism under av en
Europol skallArbetet iEuropol.Interpolmotsvarighet tilleuropeisk

i medlemslän-myndigheterberördahoseffektivitetentill ökasyfta att
ochnarkotikabrottlagföraförhindra ochbl.a. gällerdetderna när att

fleratvå ellerberörbrottslighetinternationellformerandra somav
fungeraEuropolskallInterpolLiksommedlemsländer. ensom

Europolpolismyndigheterna.nationellainformationscentral för de
datoriseradestödinformation medanalyseraochskall bl.a. samla av

ÄvenEuropol.tillknutnaskallsarnbandsmänNationellaregister. vara
förundersökningar,internationellasamordna attmöjligheterna att

förbrottsförebyggandeenskildautvärderaochinsamla staters program
ocksåskallNämnasdiskuteras.strategifinnaatt m.m.gemensamen

förutsättertillämpningskonventionSchengenavtalet och dess ettatt
frågor.i olikasamarbetepolisiärtgåendelångt

Fisket15.3.5

underhar berörtsfiskekontrollverksamheteninflytande påEU:s ovan
avsnitt 7.2.3.

ochpelareförstaMaastrichtfördragetsunderfallerFiskefrågor
i EUmedlemSomXIV.generaldirektoratKommissionensibehandlas

ochfiskeripolitikEU:sföljaskyldigtSverige avär att gemensamma
regleratuttryckligenEG intefrågorförordningar. IbeslutadeEG som

utfärdasregler. Dessautfyllande,nationella,förfinns avutrymme
Fiskeriverket.

1994/95ifiskeripolitik finnsEU:sbeskrivningutförligEn prop.av
Regelsyste-bil.delunionen,Europeiskamedlemskap iSveriges

Romför-påuppbyggtfiskeripolitiken ärför denmet gemensamma
huvudsakiskerRegleringenjordbruket.bestämmelserdragets om

medkompletterasförordningargrundläggandeantal somettgenom
tillämpliga idirektFörordningarna ärtillämpningsförordningar.

omfattningfiskeripolitikensDenmedlemsländerna. gemensamma
gemenskapssys-3760EEGförordningeni etti artikel l omnranges

levandedenyttjandetDit hörvattenbruk.ochför fiske avtem
förmålenallmännavattenbruket. Deinomochitillgångarna vattnen

till-marinalevandedeoch bevaraskyddafiskeripolitiken är att
skalltillgångarDessafår fångas.ochtillgängligagångarna ärsom

Hänsynansvarsfulltoch sätt.ändamålsenligtnyttjaslångsiktigt ett

134



Internationella perspektiv och jämförelserSOU 1996:41

skall till följderna för det marina ekosystemet och producenters ochtas
konsumenters behov. Nyttjandet regleras EG bl.a. be-av genom
stämmelser fredningszoner och fredningstider, minimimátt för fiskom

får fångas, begränsning tillåtna fångstmängder och fördelningsom av
kvoter. Fördelningen tillgångarna mellan länderna bygger på denav av

s.k. relativa stabiliteten, vilket innebär lands andel fisketill-att ett av
gångarna i visst långsiktigt läggs fast. Vidare träffasett vatten
överenskommelser fiske med tredje land i form konventionerom av
och andra avtal.

15 3 6 Försvaret
. .

Genom medlemskapet i EU kommer Sverige medverka i brettatt ett
utrikes- och säkerhetspolitiskt samarbete. Sedan Maastrichtfördragets
ikraftträdande den 1 november 1993 sker detta formelltsamarbete i
den s.k. Gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken GUSP.
Frågorna faller under Maastrichtfördragets andra pelare och förutsätter
mellanstatligt samarbete. Enligt Maastrichtfördraget skall GUSP
lång sikt omfatta utformningen försvarspolitik.av en gemensam
Samarbetet rörande försvarspolitiska frågor skall dock ske inomrent
den Västeuropeiska unionen VEU där Sverige inte medlem.år
Framtida EU-samarbete inom det försvarspolitiska området kommer

diskuteras vid den s.k. översynskonferensen år 1996.att

15.4 Kort samarbete med länder i vårt närområdeom

Utanför för de omfattande internationella avtalen ochramarna mer
samarbetet förekommer flora bilaterala avtal och regionalen av
samverkan mellan Sverige och andra direkt eller indirektstater som

sjöverksamheten,rör del dessa har berörtsen av ovan.
Tull och polis har sambandsmän utplacerade i europeiskaraden

Dessa myndigheter har tillsammans med Kustbevakningenstater.
också relativt väl utvecklat ibland informellt samarbete medett - -
våra grannländer.närmaste Som exempel kan samordnadnämnas

Östersjönflygspaning med Finland, Norge och Danmark ochöver
Skagerrak. Generellt nordisk påsamverkan olika nivåer vanlig.ärsett
Ytterligare exempel detta det s.k. PTN-samarbetet polis--ärett
tull-narkotika i Norden. På tid har också, enligt regeringsbe-senare
slut, samarbete med de baltiska länderna börjat byggas därett upp
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uppbyggnadenmedhjälpt tillbl.a. fartyg ochbistått medSverige av
kontrollverksamhet.ochövervaknings-de staternasnya

i vårasjöverksamhetenOrganisationen15.5 av
grannländernordiska

Danmark15.5.1

ställningSjövämetsdanskaDet

dominerandeKommando SOKOperativaSjövärnetsDanmarkI är
operativabeträffande deni fallsjöverksamhet,vad gäller vartstatens

myndighetmilitärkontrollverksamheten. SOKövervaknings- och är en
SOK iingårFörsvarskommandot. Dessutomdanskaunder det

kommandostruktur.NATO:s
det danskahävdabevaka ochfredstiduppgift iprimära ärSOK:s att

uppgift harmilitäratraditionellasidan dennasjöterritoriet. Vid av
sjöuppgifter.civilaför antalvarierande gradiSOK ettansvar

helikoptrarfem eskadrar,indelade iförutom fartyg,disponerarSOK
fastaradjämteFlygtjänstorganiserade i Sjövärnetsär ensom

harutkiksstationer Dessutomradar,landanläggningar m.m.som
Totaltofficerare.utbildningbl.a. förskolorganisationde avegenen

uppgår tillcivila personalendenvid SOK,284arbetar varavpersoner
försvarsbudgeten.20%cirkatill SjövärnetAnslaget utgör76 st. av

Sjöräddningstj änst

Näringsminis-Danmark underfaller isjöräddningstjänstförAnsvaret
DockSjöfartsstyrelsen.tilldelegeratförstaiteriet. Ansvaret är stegett

Försvarsministerietöverfört tillutförandetpraktiskaför detär ansvaret
på SOK,uppgiftenlagtFörsvarskommandot harvia varssom

Århus försjöräddningscentralockså fungeraroperationscentral i som
Århus.ansvarsområde MRCCdanskt

fartyg,samladeoffentligasanvänds detSverigeiLiksom resurser av
Även före-inslagprivataräddningsinsatser.vidpersonalochflyg

Redningskorps.Falckst.ex.kommer
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Miljöräddningstjänst till sjöss

Miljöministeriet har för miljöräddningstjänsten ochansvaret utövar
denna verksamhet Miljöstyrelsen MISTY. De danskagenom
miljöskyddsfartygen tillhör sedan den l januari 1996 marinen tidigare
tillhörde fartygen MISTY och det SOK:sär personal bemannatsom
fartygen. SOK och vidareförmedlar också uppgifteremottar om
föroreningar till havs. Vid mottagandet föroreningarrapportav en om
kontaktas vid MISTY för nödvändig insatsexpert skall kunnaen att
bedömas. SOK handhar därefter den operativa utlarmningen såsom
beordrande miljöskyddsfartygen till platsen och försöker möjligtav om
identifiera den skyldig till föroreningen.är Vid omfattandesom
föroreningar går räddningsledare från MISTY in och övertaren

för operationen.ansvaret

Vessel Traffic Service VTS

SOK VTS-myndighetär med för övervakning och vägledningansvaret
sjöfarten vid byggandet broarna Storaöver Bält. .Enligt uppgiftav av

kommer SOK också dansk VTS-myndighet vidatt Oresundsbron.vara

Isbrytning

Ansvaret åvilar Sjöfartsstyrelsen isbrytare bemannasstatensmen av
Sjövärnets personal.

Fiskekontroller

Runt Danmark utförs kontrollerna Fiskeriministeriets fartyg.av egna
Vid Grönland och Färöarna utför marinen detta arbete under operativ
ledning Grönlands och Färöarnas militära kommandon.av

Tullkontroller och allmänpolisiära uppgifter till sjöss

Sjövärnet samarbetar såväl med polis- tullmyndigheterna och harsom
polisiära befogenheter ingripa vid lagöverträdelser. Befogenheternaatt
inskränker sig till primära tvångsmedel prejning fartyg ochsom av
gripande misstänkta. Arendet överlämnas sedan till den huvudan-av
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medanfartygharTullmyndigheternamyndigheten.svariga egna
Danmark.iförekommersjöpolis inte

Övriga kontrolluppgifter

intekontrollkontinentalsockeln,övervakningför attAnsvar avav
kontrollochområdedansktforskningsverksamhet ägerolovlig rum

myndigheterministerier ocholikaåvilarefterlevssjövägsreglerattav
principiutförs dockkontrollarbetetpraktiskaDanmark. Deti av

in vidgrad, gripavarierandeibefogenheter,harmarinen attsom
överträdelser.misstänkta

sjöfartentillvarningarochNavigationsservice

Farvandsväsen-handi förstauppgifter åvilarrubriceradeförAnsvaret
Tillisförekomster. över-Sjöfartsstyrelsen rapporterochdet om

sammanställerSOKuppgifternadockutförsvägande del somav
och tillkustradionätetviainformationsändermaterialet och ut

SOKtext-TV.går viauppgifter bl.a.vissaRadio därDanmarks ut
SHIPPOSrapporteringssystemfrivilligtför fartygenhandhar bl.a. ett

planeraduppgifterskeppsfarten lämnarciviladenpågår omattutsom
SOKkustradiostationerna.viatill SOKfarvattendansktrutt genom

ochfartygsåtrafikendirigeraruppgifterna ochsammanställer att stora
genomfart.säkertillförsäkrasfarlig lastmedfartyg

farlederoch iombordSäkerhet

Farvandsväsendet, ärmellanfördelatDanmarkI är som enansvaret
ochfarledsutmärkningFörsvarsministeriet,undermyndighetcivil

arbetsmiljö m.m..ombord,säkerhetenSjöfartsstyrelsenlotsning och

modellendanskatill denkommentarSOK:s

besökinkluderandebl.a.SOKmedkontakter ettkommitténsVid -
Århus sida:från SOK:sföljandeframfördesi -

ochuppgifter ärsjömilitärauppgift lösatillprimärtharSOK somatt
sjöfartsaktivi-kännedomdetaljeradbesittningimyndighetsådan omav

lednings-,nödvändigaockså harSOKDådanskai vatten.teter
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kontroll-, varnings-, och kommunikationssystem har det varit naturligt
för det danska samhället ålägga SOK lösa rad maritimaatt att en
statliga uppgifter civil karaktär. Alternativet förhar varitstaten att,av
med extrautgifter, utföra uppgifterna påstora sätt,annat t.ex. genom

inrätta dansk kystvagt Kustbevakning. SOK har inteatt märkten
någon opposition i Damnark civila uppgifter utförs militäramot att av
myndigheter.

15.5.2 Finland

Det finska Gränsbevakningsväsendet och dess uppgifter

FinlandI intar Gränsbevakningsväsendet stark ställning, förutomen
vid gränsövervakning, vad gäller allmänna polisiäraäven uppgifter till
sjöss och sjöräddningstjänst.

Gränsbevakningsväsendet, lyder under Inrikesministeriet, skallsom
enligt särskild lag bevaka och övervaka rikets och vidgränser samt
sidan polisen upprätthålla allmän ordning och säkerhet i gränsom-av
rädena och till ochhavs dessutom vid sidan tullen förav svara
tullövervakning. finnsDet särskild förordning regleraren som
samarbetet mellan Gränsbevakningsväsendet, Polisen och Tullverket.
Enligt denna myndigheterna skyldiga tillsammansär eller föratt
varandras räkning sköta övervakningsuppgifter. Målet ökaär att
effektiviteten, främja ändamålsenlig organisering arbetet samt atten av
minska kostnaderna och överlappningseffekter. Gränsbevaknings-

förväsendet vidare kontrollen sjötrafiken, passkontroller,svarar av
sjöräddningstjänsten såväl utförande ledning, fiskeövervakningsom
vid sidan polis-, tull- fiskerimyndigheteroch och deltar i denav
militära övervakningen territorialgränsen.av

Polisen

s.k. rörligaDen polisen slutade med sin båtverksamhet år 1994 då
helhetsansvaret för övervakningen sjötrafiken till havs övergick tillav

ÅrGränsbevakningsväsendet. 1995 övergick också föransvaret
passkontroller från polisen till Gränsbevakningsväsendet. lokalaDen
polisen övervakar dock fortfarande sjötrafiken i de kuststädernasstörre
näromräden. Enligt polislagen fortfarandepolisen föransvarar
upprätthållande allmän ordning och säkerhet till havs och förav
brottsutredningsverksamheten.
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Tullverket

tullkontrollverksamhetenförövergripandeTullverket har det ansvaret
sjöövervakningsuppgifterdeltar i andratill sjöss ochäven samt--

med sina båtar.sjöräddningstjänsteni

Sjöfartsverket

för farlederna,i SverigeSjöfartsverket liksomFinlandI svarar --
sjökortsproduktion.ochför sjömätningisbrytninglotsning, samt

nöd-radiokommunikationen ividare förSjöfartsverket ansvarar
imellan deltagarnasamarbetetför koordineringenochsituationer av

och tillsynMiljöövervakning överräddningsverksarnheten till sjöss.
för Sjöfartsverket.också uppgifterbemanningskick ochfartygens är

övervakningsverksamhet till sjöss,vidare i vissdeltarSjöfartsverket
tullövervakningen.delta iskyldigalotsarnabl.a. är att

miljöstyrelsenfinskaDen

övergripandeoch har detMiljöministerietlyder underMiljöstyrelsen
de lokalaoch i övrigtmiljöräddningstjänsten till sjössföransvaret om

geografiskasinaprimäransvar inomharmyndigheterna ettsom-
elleromfattningentillinsatsen med hänsynklararområden inte av-

bekämpningsåtgärderlederMiljöstyrelsenorsak. engenomannanav
till sinCommandersha On Scenekanräddningsledareutsedd som

delta vid insatsernaskyldigamyndigheterAndrahjälp. är att om
såMiljöstyrelsen begär.

till havsverksamhetermyndigheternasUtvecklingen av

myndigheter medmångai Finlandfinns detframgåttSom ovan
andraverksamheterdelta iSkyldighetensjögâende att somresurser.

omfattande.förhuvudansvariga ärmyndigheter är
utvecklinghuvudlinjerna i denerfaritkommitténEnligt vad är som

sjöverksamheten följande:finskapågår denav

kommerFörsvarsmaktenochSjöfartsverketGränsbevakningsväsendet,
ochpolisentill havs medanmyndigheternaviktigastedeatt vara

båtverksarnhet i deupprätthålla störreendast kommerTullverket att
övervakningsuppgifter tilliSjöfartsverkets andelnärhet.tätorternas
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havs kommer härvid öka. Försvarsmakten kommer alltjämtatt att vara
den viktigaste myndigheten detdå gäller övervaka och säkraatt
landets territoriella integritet. detaljeradeMer uppgifter finns i finska
Inrikesministeriets publikation 3/1994, "Vidareutvecklingen deav
statliga myndigheternas verksamhet till havs och förenklande av
organisationen

15 .5.3 Norge

Kystforvaltningsutvalget och dess uppdrag

Den norska regeringen beslutade i april 1992 tillsätta in-att en
terdepartemental kommitté Kystforvaltningsutvalget med uppdrag att
kartlägga totala resursbruk och resursbehov till sjössstatens samt
lägga fram förslag till åtgärder kunde bidra till bättre framtidaettsom
utnyttjande samladedeav resurserna.

Kystforvaltningsutvalget hade bl.a. följande direktiv och utgångs-
punkter arbeta efter:att

Syftet med kommitténs arbete främja förslagär till bättreatt ett-
utnyttjande totala längs kusten och i aktuellastatensav resurser
havsområden, i förhållande till behovet öka insatserna rörandesett att
kontroll, förebyggande oljeskyddsberedskap och den perspektiv-nya
planen för civil beredskap.

Den ordning etablerad för havsområdenaär utanför territorial-som-
möjligheter tillgodagränsen samordna olika departementsattger

uppgifter.
de kustnäraI områdena sker motsvarande samordning endast i-

mindre grad. Kommitténs därför iarbete bör huvudsak koncentreras
resursbehov resursbrukoch i dessa områden.statens

Kystforvaltningsutvalget har lagt fram två till det norskarapporter
Finansdepartementet, i april 1993 lnstilling fra det interdeparte-en
mentale Kystforvaltningsutvalg ioch augusti år "Avslut-en samma
tende instilling fra Kystforvaltningsutvalget.

Ordningen i Norge

Kystforvaltningsutvalgets arbete har resulterat i vissa förändringar av
organisationen sjöverksamheten i Norge. Förändringarna,av som
endast delvis genomförda, beskrivs avslutningsvisär i detta avsnitt. I
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emellanmyndigheternaansvarsfördelningendockprincip skall vara
inrättandetbestår huvudsakFörändringen itidigare.densamma avsom

till tidigareoch tilläggkomplementKystoppsyn""Indre somav en
befintliga resurser.

ochfördelad på 10 olika departementSjöverksamheten i Norge är
ämbetsverk/myndigheter.25-talett

uppgifter första handiskötshavsområdenadel statensyttre av
organisation.i FörsvarsmaktensintegreradKystvakten, ärsom
Sjöförsvaret.undermed MarinentillsammansKystvakten sorterar

och denKystvaktens enheterbefäletdet högreFörsvarschefen har över
och Nord-försvarskommandona i Syd-operativa ledningen utövas av

ochutanför territorialgränsenhuvudsakiKystvaktenNorge. opererar
till havetsanknytningkontroller medbestår iuppgifterna resurser

till civilaoch biståndterritoriethävdandefiskekontroller,bl.a. av
ansvarsområde.respektivederasuppgifter inommedmyndigheter

Myndigheten harsjöräddningsverksamheten.också ideltarKystvakten
6 st.och helikoptrarinhyrda, flyg 2 st20fartyg varavcirka 25

värnpliktiga.330uppgår till 770Personalen personer varav ca
Nkr/år.miljoner450Kystvakten liggerBudgeten för ca

medmånga statliga aktörerförekommerområdenade kustnäraI
fartyg:meduppgifter. Flera demolika egnaav

ombord på fartygför säkerhetenmed.Sj0fartsdirektoratet, ansvar-
besättningenscertifiering,fartygsinspektioner,miljösynpunktoch ur

fartyg.Ingaarbetsförhållanden m.m.. egna

iframkomlighetsäkerhet ochförmedKystdirektoratet, ansvar-
arbets-lotstjänster m.m. Egnatrafikledning,utmärkning,farleder.

lotsfartygfartyg, m.m.

fiskekontrollerkvotreglering,förmedFiskeridirektoratet, ansvar-
huvudsak dockioch kontroll,provfiske, tillsynförFartygm.m.

inhyrda.

miljöräddningen.förmedforurensningstilsyn,Statens ansvar-
med Kystvaktenfinns avtalfartyg. DessutomharMyndigheten egna

fartyg.vissamiljöräddningsutrustning oljevernsutstyrharsom
föreslagitharHolm-utvalgetdet s.k.iutredning Norge ettTidigare

miljöräddningsin-vidFörsvarsmaktensutnyttjandeutökat resurserav
ochforurensningstillsynmellan StatenssamarbeteökatEttsatser.

upprättadeSamarbetsavtalutveckling. ärunderFörsvarsmakten år
tillskallfartygSjöförsvaretsinnehålletbl.a. med att anpassasnya

Sjöförsva-vidaremån. Avsiktenmöjligasteoljeskyddsuppgifter i är att
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skall leda miljöräddningsinsatserna vid platsen förret föroreningen.
Statens forurensningstillsyn behåller dock sitt överordnade ledningsan-
svar.

Polisen, med allmänpolisiära uppgifter till sjöss jämte utredningsan--
för överträdelser bestämmelser med anknytning till kontinen-svar av

talsockeln och den ekonomiska Polisen har fartyg och hyrzonen. egna
dessutom in fartyg under fritidsbåtssäsongen.

Hovedredningssentralerna 2 medst, för ledningansvar av--
livräddning. Sjö-, land- och tlygräddningstjänsten samordnad.är Inga

fartyg. Såväl Hovedredningssentralerna de lokala centralernaegna som
54 stårst under polisens operativa och administrativa ledning medan
Kystradiotjensten, del Televerket,är nödfrekvensersom en av passar
och har för upprättandet kontakt mellan hovedrednings-ansvaret av
sentralerna och fartygen.

Toll- avgifrsdirektoratet, med för tullkontroller. Myndig-og ansvar-
heten har fåtal fartyg och erhåller bistånd från Kystvaktenett ochegna
politiet i sin verksamhet.

Kystforvaltningsutvalgets förslag

Kommittén konstaterade i sin till Finansdepartementet i aprilrapport
1993 bl.a. följande:

Resurserna utnyttjas inte bra Myndigheterna harsätt.ett-
etablerat lösningar gäller infrastruktur,detnär övervaknings-egna
funktioner, utrustning och operativa ledningsfunktioner. Detta
resulterar i vissa myndigheter ibland har fartyg med ledig kapacitetatt
medan andra måste hyra fartyg.

Informationsflödet fungerar tillfredsställande.inte framstårDet som-
många myndigheter har olika information,att typer attav men

informationen inte förmedlas till andra myndigheter har behovsom av
den.

Efter remissomgång presenterade Kystforvaltningsutvalget sin
"avsluttende instilling med i huvudsak följande innehåll för
Finansdepartementet i augusti 1993:
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tillsynKontroll och

ilcustområdena dagi de inre ärtillsynsfunktionernaochKontroll-
ochfå aktiviteternaönskvärtDetfördelat många aktörer. är att

indre kyst-iolika aktörernamellan desamordnade enresurserna
etablerandetske medkanDettapå bättreförvaltning sätt. enett av
utvidgningochdelKystoppsyn"Indre avenavsom en --

då fåMyndigheten kanFörsvarsdepartementet.underKystvakten
och allsidigtflexibeltochkontrollsektorefför samtliga ettansvar

kontrollverk-deltar ialla-fartygpersonal ochallutnyttjande somav
fullgöraböruppnås. Indre KystoppsynEnkustensamhet längs

uppgifter:följande

till havsoch övrigafiskettillsyn över naturresurser-
alginvasionerbistånd vid-

miljöövervakning/miljöskydd--
oljeutsläppskydd mot-

polisuppgifter-
tullkontroller-
sjöräddning-
fartygskontroller-

territoriet ochhävdandetgällervadSjöförsvaretbistånd till av-
övervakning

uppstårbehovmyndighetertill andra närfartygsbistånd-

organisation medetableradKystvaktmedOrdningen en egensomen
Försvarsmakten,ledningunderidentitet, synesavmenegenen

övervakningsupp-lösningändamålsenligbra ochfungera avenger
frånutgårKommitténhavsområdena. attdegifterna i enyttre

också de kustnäraomfattatillKystvaktensutvidgning attansvarav
likainnebäruppgifterna där,nämndaoch deområdena enovan

organisationenhetligmedFördelarnaför dessa.lösninglämplig en
inreochi detillsynenochövervakningensamordning yttreoch full av

deocksåinnebärDetmycket attbedömsfarvattnen stora.vara
enhetligtmedorganisationstatligsig tillhällasjöfarande kan en

igen.kännalättaoch fartygpersonal äruniformerad attsom
kontroll-skallIndre KystoppsynetdetinnebärFörslaget att vara en
departe-ansvarigaolikadeochmyndighet,operativutövande och att

sinaförinstruktionsmyndighetoch sinbehåller sittmenten ansvar
Kystvaktsrådet,befintligaverksamheten. Detdelarrespektive somav

fyllabördepartement,involverademellansamarbetsforumär ett
Kystoppsynen.samladefunktion i den nyasamma
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Praktiskt innebär förslaget Kystvakten företar översiktatt deen av
andra myndigheternas fartygsbestånd och väljer de enheter detut som

aktuelltär disponera/öronmärka för Kystoppsynet.att
Försvarsmakten bör utredanärmare vad krävs derassom av

organisation för påta sig för deatt uppgifterna.ansvaret nya
Om förslaget genomförs bör det bli aktuellt särskilt utmärka denatt

utvidgade Kystvaktens samlade budgetmedel för konkurrens medatt
Försvarsmaktens övriga budgetmedel skall undvikas.

Tjänstemännen bör polisiära befogenheter i särskild lag.ges en

Samordnat informationsutbyte för övervakning sjönav

Det finns inte något samordnar information mellan deorgan som
myndigheter får anmälningar/rapporter från fartyg eller frånsom annat
håll aktivitetenrör till sjöss lotsväsendet, tullväsendet,som far-
tygskontroll, hamnrnyndigheter m.m. Den information ändåsom
förmedlas ofta resultatetär eller mindre informellav en mer ut-
veckling samverkansrutiner mellan olika myndigheter. Det finnsav
inte heller något formaliserat samarbete mellan Försvarsmakten och
civila myndigheter för de skall tillgångatt till Försvarsmak-senare

övervakningsinformation radartens m.m..
Det fördelaktigt med anmälnings- och informationsfunktion,vore en

bygger information finns tillgänglig föratt bl.a.som tullen och
Försvarsmakten i samband med fartyg begär lots.att ett

Under varje omständighet bör ansvariga departement utredasnarast
möjligheterna för standardiserat inforrnationsschema,ett gemensamt
och det tillräckligtär myndighetatt amnälan,om medmottaren
skyldighet vidarebefordra denna tillatt samtliga berörda myndigheter.

Vidare bör det etableras med samordning civilaett ochsystem av
militära övervakningsanordningar.

Övriga förslag från Kystforvaltningsutvalget

Framställningen i denna del bygger på båda Kystforvaltningens ovan
nämnda rapporter

Sjöfartsdirektoratet och Kystdirektoratet bör samordnas organisato--
riskt.

Försvarsmakten kan, Indre Kystoppstillyn inrättas,oavsett ettom-
bidra med lednings-, kontroll- och sambandssystem, utbildning och
materiel i sjöverksamheten.

Hovedredningssentralerna bör samlokaliseras med kystradiostasjo--
nerne.
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förslagKystforvaltningensResultatet av

fram tillkommitKystforvaltningsutvalgetvadbakgrundMot av
medarbetade vidarearbetsgrupperinterdepartementalatillsattes som

fortfarande.delarvissapågår iarbeteSådantförslagen.
IKOIndre KystoppsyninrättandetagitsharBeslut ett somavom

1996.årpåbörjas underskallVerksamhetenKystvakten.del aven
i sjuskallfartygdisponerakommerIKO zoner somopereraatt som

från detkommerfartygFemindelatskustnäraNorges vatten nya
fartygenhurbestämtinteDetsjöräddningssällskapet. är ännunorska

KystvaktenUtvidgningenmilitärt.civilt ellermåladeskall avvara
%.20medför dennakostnadernaökningmedföraberäknas caaven

övervakningsuppgifterochkontroll-med deprincip arbetaiIKO skall
myndighetsubsidiärdockföreslog,Kystforvaltningsutvalget somsom

huvudansvarigaDehuvudansvaret.harmyndigheterdetill som
utrustning förochfartyghari dagmyndigheter annanegnasom

lagsärskildEndessabehållerverksamhetoperativ gersomresurser.
uppgifterna harför debefogenhetererforderligaKystvakten nya

deförersättningekonomiskerhållaskallKystvaktenutarbetats.
pågårArbetemyndigheterna.andradeutförsuppdrag som

måletsiktPå ärprissättningssystem. attframmedfortfarande ettatt ta
jämförtKystvaktenanlitafördelaktigtekonomisktskall attdet vara

tillkontrollochövervakningförorganisationhållamed att egenen
sjöss.

frågangranskadeutredning närmareinterdepartementalaDen som
ochSjöfartsdirektoratetsammanslagningorganisatorisk avom en
börsammanslagning intesådantillframkomKystdirektoratet att en

genomföras.
medhovedräddningscentralertvåNorgesSamlokalisering av

informa-medarbetetpågår liksomKystradiostationer gemensamma
fartyg ärdatabasEn överrapporteringssystem. statensochtions-

viaskekunnaskallaktionsledningochSamordningplanerad.
statligadeförveckoprogramskall haförsvarskommandona som

i datasystemet.fartygen
"Lovtillförslagarbetsgrupp1995september ett oml avgav en

Försvarsdepartementet.tillKystvakten
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16 Tidigare utredningar rörande statens
maritima verksamhet

16.1 Inledning

Statens verksamhet till sjöss har varit föremål för diskussioner och
utredningar sedan lång tid. Till vad debatterats hör fördelningensom

ansvarsområden mellan myndigheterna, tjänstemännensav befogen-
heter, myndigheternas och lokalisering, formerna förresurser
samverkan myndigheterna emellan, ledning de olika verksarnhets-av

vid operativa insatser I detta kapitelgrenarna översiktm.m. ges en av
några de utredningar förekommit tid, vilka förslagav som senare

lämnats och vad förslagen lett till. Framställningensom inteär
fullständig. Utredningsarbete förekommithar vid sidan vad härav som

bl.a. internt inom de berördapresenteras, myndigheterna. Vad gäller
betänkandenas och propositionernas innehåll så redovisas detta endast
i huvuddragen.

16.2 Kommittén för miljörisker vid sjötransporter
MIST

Ren Tur för miljösâkra sjötransporter SOUprogram-
1979-43-45, Jordbruksdepartementet

Kommitténs uppdrag utreda frågor oljeskadoratt tillvar om m.m.
sjoss.

Kommittén uttalade bl.a. mål för Sjöfartsverketatt ett gemensamt
och dåvarande Tullverkets kustbevakning är verka för godatt
Sjösäkerhet och den splittring arbetsuppgifteratt ochav ansvar som
finns mellan dessa myndigheter inte medger effektiv planeringen av
och avvägning mellan förebyggande och bekämpande åtgärder. Man
ansåg från kommitténs sida det finns intimt samband mellanatt ett
nämnda åtgärder och detta också bör återspeglas iatt organisationen.

Kommittén föreslog med stöd det anförda Sjöfartsverket ochattav
Tullverkets kustbevakning skulle slås ihop till myndighet. Förslageten
skulle innebära förbättrad övergripande planering och effektivareett
resursutnyttjande bl.a. skulle leda till bättre tillsyn farleds-som av
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samordnadeochbesiktningsverksarnhetintensifieradanordningar,
skulleSammanslagningenkatastrofsituationer.ochvid olje-insatser

forskning ochpåsatsningökadmedgekommittén,enligtvidare, en
förutrustningtekniskavanceradiinvesteringarliksomutveckling

sjöövervakning.
akutanödvändig inaturvårdskunskap ärframhöllKommittén att

samarbetsorgansärskiltföreslogochbekämpningssituationer ettatt
för denoch medNaturvårdsverket representanterledningunder nyaav

bordeNaturvårdsverketnivå.centralbildasskullemyndigheten
samarbetsorgan.regionalaiocksåkommitténenligt representeratvara

föreslogmyndighetssammanslagningförslagetbakgrundMot omav
medorganisationskommittéskulleregeringenkommittén utse enatt

sjöfarts-ochför kust-organisationstatligutformauppdrag att en ny
verksamhet.

följdtillfickvadled i attförslag utgör enMIST:s ett senaresom
tillförslagutarbetauppdragmedutsågsutredaresärskild att en

kustbe-TullverketsochSjöfartsverketförorganisationgemensam
16.4.avsnittnedan,vakning se

SÖKjöövervakningskommitténS316.

Htill sjöss DsräddningstjänstenochövervakningenSamordning av
Handelsdepartementet1980:1,

ochsamordningfrågorutredatill uppdraghadeKommittén att om
sjöss.tillräddningstjänstenochövervakningenfredledning i av

följande:fann bl.a.Kommittén

isinsemellanövervakningsinintesamordnarMyndigheterna
utsträckning.tillräcklig

denifall inteiinte, eller ut-samordnar vartMyndigheterna2.
insatserfrågadetåtgärder ärsinaönskvärd, närsträckning är omsom

deltar.myndigheterfleradärtill sjöss
tillhänsynmöjlighetereller ingasmåhar att taMyndigheterna

resursanskaffningar,sinaellerför görplanerardebehovvarandras när
utformar sinadeellersina närinomomdisponeringarde görnär organ

utbildningsprogram.
till sjöss ärvid insatservarandraskyldigheterMyndigheternas4. mot

bestämda.ofullständigtellerfall oklaramångai

rationelltståndfå tillfinns sättdet baraansågKommittén attettatt
förlängesåverksamheten ansvaretförutnyttjande resursernaav
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övervakningen och räddningstjänsten till sjöss ligger flera myndig-
heter. Det så långt detär möjligt använda allaär myndigheternasatt

tillgång för all övervakning och räddnings-resurser som en gemensam
tjänst. Förutsättningarna för detta enligt kommitténär goda, eftersom
de anställda har delvis liknande grundutbildning och baskunskaper

på grund myndigheterna i visssamt utsträckning använderattav
materiel.samma

Sjöövervakningskommittén föreslog:

Myndigheterna bör åläggas för övervak-ett gemensamt ansvar-
ningen, dvs. alla myndigheterna skall ha skyldighet bedriva allatt

Övervakningenslags övervakning till sjöss. inom givet områdeett
skall uppdras den myndighet där har de bästa förutsättningarnasom

personal och materiel för effektivresurser attav svara en
övervakning. För myndighet skall kunna bedriva effektivatt en en
övervakning måste tjänstemännen vid myndigheten ha befogenheter att

de ingripandengöra övervakningsuppgiften kräver. En ordningsom
med förutsätter det finns tjänstemänett vid varjegemensamt attansvar
myndighet har åtminstone befogenhet enskildasom samma som
polismän. Den kräver också tjänstemännen vid de civila myndig-att
heterna har befogenheter ingripa i samband med militäratt över-
vakning. Kommittén lade fram konkreta lagförslag tjänste-som gav

vid Tullverketsmännen kustbevakning vissa polisiära befogenheter.
Ett centralt samordningsorgan för ledning övervakning ochav-

räddningstjänst till sjöss bör inrättas. Samordningsorganet skall bl.a.
kunna ledare för enskilda insatser och undantagsvisutse ävenen - -
själva kunna gripa in och leda verksamheten. Risk finns attannars
myndigheterna fattar beslut strider varandra.motsom
Samordningsorganet skall sammanfattningsvis:

Samordna materielanskaffning och resursplanering.annan
2. Samordna utbildningsprogram och utbildning.

Planera myndighetsgränsernaöver för insatser i olika tänkta lägen.
4. Fungera stabsorgan rådgivare till ledningen insatsersom av- -
till sjöss ledningennär myndigheterna centralt flerautövas ochav
myndigheter deltar i insatsen.
5. I vissa fall myndighet leda insatser till sjöss.utse atten
6. Fördela övervakningsinsatser mellan de olika myndigheterna.

Det centrala samordningsorganet föreslogs bestå sju ledamöter. Avav
dessa skulle enligt förslaget polisen, försvaret, Sjöfartsverket,
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varderabrandnämndenTullverket, ochNaturvårdsverket, utse en
ordföranden.skulleregeringenmedan utse

harmyndighetfinnasdet böruttalade vidareKommittén att somen
Kommittén föreslogsjöräddningsinsatser.för ledningen attansvaret av

rekommendera-Kommitténåläggas dettaskulleSjöfartsverket ansvar.
uttryckligenföreskrifterborde finnasdetavslutningsvisde att som

varandra ihjälpaskyldiga över-myndigheterna attatt varangav
in-föreslogräddningstjänstverksamhetenochvaknings- attsamt

samgrupperingsamordnasbordeformationshanteringen avgenom
underKommittén hadecentraler.kringmyndigheterna gemensamma

föreslagitregeringenskrivelse tillsärskildigångarbetets enen
informationscentral i Malmö.försöksverksamhet med gemensamen

MIST:sförelåg redanbetänkandesittavlämnadekommitténNär
ochkustbevakningTullverketssammanslagningförslag avom en

Sjöövervakningskommittén16.2.avsnittSjöfartsverket se ovan,
följandeförslag påMIST:s sätt:kommenterade

övervakningenorganisationentvå förslagfinns det rör"Nu avsom
andraMIST:s. Det ärDettill sjöss. ärräddningstjänstenoch ena

SÖK:s. bättreförslagvi MIST:sSammanfattningsvis att engermenar
kustbevakning. MentullverketsochSjöfartsverketsamordning av

SÖK:s verksamhets-alltså fleraochmyndigheterfleraomfattarförslag
kanlösninglämpligpåvidare attVi pekar att varaengrenar.

SÖK:s sigtillgodogörsåförslagMIST:sochkombinera att man
med bägge."fördelarna

SÖK fördebestå ienligtskulleKombinationen att sammanman
ochkust-tillkustbevakningTullverketsochSjöfartsverket nyen

SÖKsamordningsmodelleranvände deoch i övrigtsjöfartsmyndighet
myndig-denmellansamordningståndtillförföreslagit nyaatt en

myndigheterna.andraheten och de
för tulltjänstemännenbefogenheterökadeförslagKommitténs om

tullverkets1982:395lagentillleddekustbevakningeninom att om
lagen7 §kap.linfördesövervakningvid polisiär attmedverkan samt

tulltjänste-tilläggfickpå fartygsäkerheten1965:719 ett gavsomom
vidmedverkadedå deåtgärdervidta vissabefogenhetermännen att

nämndaförstdenl981/82:1l4. Ilagen prop.enligt dentillsyn
"Kustbevak-"tullverkets"rubrik har ersattslagens avnumera

1988 årsharpå fartygsäkerhetenoch lagen ersattsningens" avom
1988:49.fartygssäkerhetslag

såSjöfartsverket,1986:1102räddningstjänstlagenGenom gavs
SÖK Lagentill sjöss.livräddningenförföreslagit, ansvaretsom

1983:77. ISOUarbeteRäddningstjänstkommitténsgrundas på
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propositionen 1985/86:prop. 170 39 uttalar föredragande statsrådets.
det vid sjöräddningsinsatser finnasbör central nivåatt ett organ

har det odelade för operativaden verksamheten. Genomansvaretsom
lagen lades vidare för miljöräddningen till sjöss Tullver-ansvaret
kets kustbevakning. Det skall anmärkas slutlig ställning till MIST:satt
förslag sammanslagning Sjöfartsverket och Tullverketsom en av
kustbevakning inte hade tagits vid räddningstjänstlagens ikraftträdande.

SÖK:s förslag försöksverksamhet medom en en gemensam
informationscentral i Malmö hörsarnmades. Försöket utföll positivt
och kan till den samlokaliseringsägas Kustbe-ursprungetvara av
vakningens regionledningar med marinkommandona föreliggersom nu
se 1987/882142.prop.

16.4 Utredningen service övervakningochom

Service och övervakning Förslag till hur den sjöinriktadenya,-
myndighet bildas sjofartsverket och tull kustbevakningnärsom
slås ihop bör organiseras och jimgera, Ds K 1985:5, Kommunika-
tionsdepartementet

Den särskilde utredaren hade till uppdrag utarbeta förslag tillatt en
organisation för Sjöfartsverket och Tullverkets kustbe-gemensam

vakning.
Efter MIST:s förslag sammanslagning hade frågan bl.a.om

granskats Statskontoret 1981 och behandlats i 1983 års budgetpro-av
position 1982/832100, bil.prop. 8.

Utredaren föreslog den myndigheten skulle benämnasatt nya
Sjöfarts- och Kustbevakningsverket SKV och den skulle organise-att

i nivåer: lokal.central, regional och I betänkandet lämnastreras
förslag till regionindelning, arbetsuppgifter och ansvarsområden för
olika föreslagna enheter redogörs för förväntade ekonomis-samtm.m.

effekter.ka
På grund negativa från dede reaktionerna remissinstansernaav

berörda myndigheterna regering-och personalorganisationerna avstod
från lägga fram förslag organisatoriskt samgåendeatt ett etten om

mellan Sjöfartsverket och Tullverkets kustbevakning. Istället föreslogs
1986/87:95,prop. bil. 6 Kustbevakningen skulle avskiljas frånatt

Tullverket och bilda civil myndighet inom Försvarsdeparte-en egen
verksamhetsområde och inom den militära utgiftsramen. Idenmentets

angivna propositionen framhålls försvaretsamarbetet mellan marinen
och Kustbevakningen. Det bl.a. den samordning planeringattanges av
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militäramyndigheterna inom denbudgetering sker vad gälleroch som
verksamheten.rationaliseringutgiftsramen möjligheter till avger

organisa-anförde det bör ankommaFöredragande statsrådet att en
myndighetensrörande dentionskommitté lämna förslagatt nya

arbetsformer och relation tilllokalisering,organisation, ledning,
skall uppnås.rationaliseringeffekternaförsvarsmakten liksom hur

kustbevakningsmyndighetbildandetFörslaget antogs avav enom
Kustbevaknings-organisationskommitté tillsattesriksdagen och en

avsnitt 16.6.kommittén, nedan,se

organisationmiljövårdensUtredningen16.5 om

och Energidepartementet1987:32, Miljö-miljö SOUFör bättreen

miljövårdensgenomförauppdragetUtredaren hade översynatt aven
organisation.

sammanhangintresse i dettaföreslog såvittUtredaren är av --
harsjöfartsinspektionen,intedet bör övervägas enatt somom

med Tullverketsverksamhet, tillsammanstillsynsinriktadkontroll- och
kustbevakningsmyndigheten. Ettbör bilda denkustbevakning nya

skapabl.a.enligt utredarenbordesammanförande resursernaav
ochfråga tillsynioch flexiblare insatserförutsättningar för större om

sammanläggningfarligt gods. Enmedkontroll sjötransporter avav
bedömskustbevakningsmyndighetenoch densjöfartsinspektionen nya

medsambandSjöräddningen iieffektivitetsvinsterkunnaäven ge
skerskadade fartygetdetoch läktringbärgningfartygshaverier där av

bekämpningmedansjöfartsinspektionen,kontrollunder avav
Kustbevakningen. Attkemikalie åvilarellerlöskommen olja ansvaret

mindre bramyndighetertvådelat äroperationenför den lokala är
komplikationer.medförtflera tillfällenoch har vid

avsnittKustbevakningskommittén se nästaavstyrktesFörslaget av
stånd.tillkom inteföreslagnasammanläggning denoch någon som
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16.6 Kustbevakningskommittén

Kustbevakningens roll i den framtida sjöövervakningen SOU
1989:26, Finansdepartementet

Betänkandet föregicks två onumrerade delbetänkanden låg tillav som
grund för bildandet den julil 1988 den myndigheten Kustbe-av nya
vakningen prop. 1987/882142. I detta slutbetänkande redovisas
kommitténs förslag till hur bättre bör kunna utnyttja samhälletsman
samlade inom sjöövervakningen ordet sjöövervakningresurser
används i betänkandet samlat begrepp för övervakning ochettsom
kontroll, Sjösäkerhet och sjöräddning.

Kustbevakningskommittén i sitt slutbetänkande flera centralatog
frågor rörande samverkan med andra myndigheter under övervägande
och presenterade olika förslag. Nedan följer sammanfattningen av
dessa i de delar de bedömts intresse för denna utredningsvara av
vidkommande.

Samverkan mellan Kustbevakningen och sjöpolisen

Kommittén övervägde olika organisatoriska och uppgiftsmässiga
alternativ till gällande ordning för bättre utnyttja sjöpolisens ochatt
Kustbevakningens De fann fortsatt samordning medattresurser. en

verksamhetsplanering och samarbetenärmare på alla nivåergemensam
i de båda organisationerna bäst resultat. De alternativ i övrigtger som
resonerades kring innebar i korthet utbyggnad sjöpolisen till bliattav
kusttäckande, uppdelning sjöpolisens och Kustbevakningensav
befogenheter i olika geografiska områden respektive avvecklande av
sjöpolisen med överföring vissa dess till Kustbe-av av resurser
vakningen.

Samverkan mellan Kustbevakningen och marinen

Kustbevakningskommittén föreslog i sitt andra delbetänkande en
samgruppering Kustbevakningens fyra regionala ledningar ochav
respektive marinkommando/örlogsbas vilket riksdagen besluttog om
under våren 1988. Kommittén understryker i slutbetänkandet denatt

ordningen med samgruppering skapar goda förutsättningar förnya
effektiv samverkan mellan marinen och Kustbevakningen. slutbe-I
tänkandet föreslås Kustbevakningen på begäran ansvarig militäratt av
chef skall kunna utnyttjas för avvisa statsfartyg kränkeratt som
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Till-s.k.denkommitténtillstyrkerVidareterritorium.Sveriges
skallKustbevakningenförslag äventrädesskyddsutredningens attom

skyddsföremål.med bevakningi arbetetdeltakunna av

tillsjöfartsinspektionenochKustbevakningensammanslagning av
myndigheten

detfannKustbevakningskommitténavsnitt l6.5. attunderSe ovan,
sjöfartsinspektionenochKustbevakningenmellansambandfinns klara

räddnings-delarinomkontrolluppgifter ochvissafrågai avom
sjöfartsinspektio-huvuddelendockansågKommitténtjänsten. att av

och harKustbevakningenförartfrämmandeverksamhet är ennens
verksamhet.övrigaSjöfartsverketskoppling tillochnaturlig nära

behållasskulleorganisationsformernadärförföreslogKommittén att
ochi tillsyns-Kustbevakningenutnyttjamöjligheterna attattmen

Sjösäker-godsfarligtsjötransportersåvälkontrollarbetet somavav
författningsändringarFörslag tilltillbättre somhetsarbetet tas vara.

ochrättighetskall hainitiativKustbevakningentillsyftade egetatt
ladeskontrollåtgärdertillsyns- ochaktuellamedverka iskyldighet att

kommittén.fram av

Sjöräddningstjänsten

Kustbe-möjlighetenövervägdeKustbevakningskommittén att ge
sjöräddning/liv på sättförhuvudmannaskapet somvakningen samma

fannMansjöräddning/miljö.förhaderedanmyndigheten ansvaret
sådanskäl föreffektivitetshöjandeellerekonomiskasigdock envare

följande:bl.a.deli dennauttaladeKommitténåtgärd.

långtgåendemycketbyggermodellennuvarande sam-Den en
denFörorganisationer.myndigheter och attfleramellanverkan

samverkansmodelldennamåstepå bästafå hjälp sättskallnödställde
harSjöfartsverkethuvudmannaskapet.framtidenigälla oavsettäven

byggtsamverkannationelladeninternationella uppför densåväl som
samladedethar dessutomliv ochsjöräddninginombra kompetensen

sjösäkerhetsarbetet".övrigadetföransvaret

regiona-KustbevakningensdockföreslogKustbevakningskommittén att
vissförmedundercentralerfungeraskulleledningar ansvarsom

livräddning.gällervadsjöräddningstjänstenledningoperativ av
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Övriga frågor

Kommittén vidare frågor operativa ledningscentraler ochtog upp om
deras lokalisering möjligheterna till ökat utnyttjandesamt ett av
Kustbevakningens miljöräddningsfartyg.

Resultatet Kustbevakningskommitténs förslagav

Kustbevakningskommitténs slutbetänkande behandlas i prop.
1989/9C:127.

Iden angivna propositionen bedömningen Kustbevakningensgörs att
och sjöpolisens verksamhet bör samordnas ytterligare och fråganatt

hur behovet polisiär verksamhet till sjöss skall kunna till-om av
godoses bör Bl.a. detta uttalandeövervägas närmare. har legat till
grund för tillkallandet Sjöpolisutredningen se avsnitt.nästaav

Vad gäller Kustbevakningens samverkan med marinen uttalade
föredragande statsrådet myndigheternas samlokalisering har lagtatt
grunden för långtgående samverkan och för effektiviseringen en av
de delar sjöövervakningen dessa myndigheter för. Detav som ansvarar
bör, enligt vad uttalas i propositionen, ankomma på myndig-som
heterna utveckla samarbetet inom de givits.att ramar som

propositionenI vidare den bedömningen Kustbevakningengörs att
bör medverka i ledningen sjöräddningsinsatserna vad gällerav
efterforskning och räddning människor. Föredragande statsrådetav
uttalade i anslutning till denna fråga bl.a. följande:

Kommittén har påpekat Kustbevakningen vid samlokaliseringen påatt
regional nivå med marinens områdesförband får dygnet runten egen
verksam operativ ledningsresurs med tillgång till marinensäven
informations- och sambandssystem. Jag delar uppfattningen dettaatt
motiverar kustbevakningen får utökade uppgifter det gäller dennäratt
operativa ledningen sjöräddningsinsatserna inom Sjöfartsverketsav
ansvarsområde. Dessa bör i första hand ledning insatseravse av som
kräver sådan särskild kompetens finns eller kan byggas inomsom upp
kustbevakningen behovet ledningsresurser särskiltnär ärsamt stort.av

bör ankomma påDet Sjöfartsverket i samråd med berördaatt
myndigheter utforma den ledningsorganisationen."nya

propositionen föreslås,I bakgrund vad Kustbevaknings-mot av
kommittén anfört, ändringar i fartygssäkerhetslagen 1988:49,

kap., innebörden10 med Kustbevakningen, iden utsträckningatt som
Sjöfartsverket beslutar efter samråd med Kustbevakningen, på eget
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fartygsinspektioner med syftetillsyn i forminitiativ kan utöva attav
fartygets skick.arbetsmiljö, lastning, bemanning ochundersöka

lagändringarnariksdagen och i samband medPropositionen antogs av
också möjligheter för Kustbevakningeninfördes regeringen attav

Sjöfartsverketi den utsträckningsjälvständig tillsynutöva som-
farligtförordningen 1982:923beslutar enligt transportom av-

åtgärder vattenföroreningförordningen 1980:789gods och motom
från fartyg.

Sjöpolisutredningen16.7

Översyn 1992:51, JustitiedepartementetSjöpolisen SOUav

sjöpolisen.till uppdragUtredaren hade göra översynatt en av
uppställdebehov sjöpolisgrupperdet finnsFör utrönaatt avvar

kriterier såsom vidsträcktgrundläggandeSjöpolisutredningen vissa
ellermänniskormånga antalskärgård med öar, permanent-stort som

fritidsbåtar, förekomstfartyg ochfritidsboende, antalstort av
skyddsområden.olika förbuds- och Motskyddsobjekt och typer av

bl.a.undersökning föreslog utredarensådanbakgrund attav en
inrättas,skall bestå, tvåsjöpolisgruppernuvarande att nya grupper en

länoch i MalmöhusVästernorrlands läni samt attgruppengrupp
föreskriftsreglerat samarbetetäckaskusten skallövriga delar genomav

Kustbevakningen.med
konstaterade utredarenKustbevakningensamarbetet medVad gäller

finns idagresursanvändningbeträffandesamrådsskyldighetdenatt som
sjöpolisverksamhetmedför länsstyrelser ävenendast gäller attmen

Mälaren och Vänernkusten ochi övriga län längslänsstyrelserna runt
därförföreslogsådant samråd. Utredarenha behov ochbör nytta av

föreskrifter angåendeRikspolisstyrelsensfastslås iskyldighetsådanatt
leda tillenligt utredarenresursanvändningen. Detta börplanering av

effektiviseravilket tordemellan myndigheterna,samarbeteökatett
övervakningen.

förregeringen ställningbudgetproposition1993 årsI atttog
bordesjöpolisens organisationutökningförslagutredningens avom en

statsfinansiella lägettill det prop.med hänsynanstå tills vidare
66.1992/93:100, bil. s.
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16.8 Yttre gränskontrollutredningen

Varu- och personkontroll vid EUss SOUgräns 1994:124,yttre
Justitiedepartementet

Utredarens uppdrag bestod bl.a. i myndighetssamverkanöveratt se
vid gränskontroll i EU-perspektiv.ett

Utredaren föreslog de gränskontrollerande myndigheternaatt tullen,
polisen och Kustbevakningen får i uppgift rutinerna föröveratt se
gränskontroll mellan de fasta kontrollpunkterna sträckorna mellan
passkontrollorter och tullplatser. Vidare föreslogs tullen ochatt
Kustbevakningen åläggs uttrycklig skyldighet i författning biståatt
polisen i utlänningskontrollen vid gränserna Kustbevakningensamt att

självständigt för den omedelbara fysiskaett utlännings-ges ansvar
kontrollen till sjöss. I anledning förslaget Kustbevakningensav om
utvidgade för utlänningskontroll också förslag tillansvar gavs
erforderliga författningsändringar vad gäller Kustbevakningens
befogenheter genomföra kontrollen och ingripa misstänktaatt att mot
"människosmugglare till sjöss.
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Kostnaderna17 för den statliga
maritima verksamheten

17.1 Allmänt

Större delen den statliga maritima verksamheten bekostas i dagav av
de fyraAv myndigheter kommitténstaten. enligt sina direktiv skasom

studera det bara Sjöfartsverketär finansierar huvuddelen sinsom av
verksamhet avgifter. Också Kustbevakningen har intäkter frångenom
avgifter, dock i obetydlig omfattning.

Nedan redovisas översiktligt kostnaderna för den maritima verksam-
het bedrivs Kustbevakningen, Sjöfartsverket och sjöpolisen.som av
Försvarsmaktens kostnader för deltagande i den maritima verksam-
heten har tagits till de delar gäller sjöövervakning. Upp-upp som
gifterna budgetåret 1994/95; för Sjöfartsverket kalenderåretavser
1994.

17.2 Kustbevakningen

Enligt Kustbevakningens resultaträkning för år 1994/95 uppgick de
totala driftkostnaderna för verksamheten till drygt 332 Mkr. Upplâning
för investeringar uppgick under året till 48 Mkr. Härtill kommernya
avskrivningar enligt plan 60 Mkr. Intäkter avgifter ochom ca av er-
sättningar inklusive uppgick underräntor period till 9 Mkr.samma ca

Kostnaderna fördelade sig olika verksamhetsgrenar räknatgrovt
enligt följande:

Kostnader Verksamhetsgren år 1994/95 exkl. avskrivningarper

Uppgift Kostnad Mkr

Övervakning och kontroll 274
Räddningstjänst 42
Särskilda uppdrag 16

SUMMA 332
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anställdaMkr. Antaletuppgick till 219personalkostnadernatotalaDe
centrala ledningenflygpersonal vid den66 inkl. all567, varavvar

i Karlskrona.

Sjöfartsverket17.3

år 1994 tillverksamhet uppgickhelaSjöfartsverketsKostnaderna för
avkastning och76 Mkravskrivningarvartill kom939 Mkr, samtom

därmed tilluppgickkostnadernatotala29 Mkr. Deskatter om
farleds-sig tillhänförde122 Mkr,totalt 1Mkr. Intäkterna,0441

118 Mkr,lotsavgifter,Mkr,fyravgifter, 289varuavgifter, 463 Mkr,
finansielltanslag, 115 MkrMkr,intäkter, 117övriga netto,samt

Årets Mkr.därmed 78resultat blevMkr.20
följande:uppgifter enligtolikafördelade sigKostnaderna

verksamhetsområde âr 1994Kostnader per

MkrKostnadUppgift

120lsbrytning
75Sjöfartsinspektion
46Sjöräddning

104Sjökartläggning
155Farledshállning
272Lotsning
135Administration m.m.

Övrig 32verksamhet

939SUMMA

anställdaAntaletMkr.uppgick till 547Personalkostnaderna var
436.Norrköpingihuvudkontoretvid1 487, varav

Sjöpolisen17.4

uppgårär 1995fannssjöpolisgruppertolvDriftkostnaderna för de som
Mkr på25fallerdessa kostnaderår.Mkr Avtill drygt 30 caper

ochDjuröNorrtälje, Vaxholm,inkl.Stockholms-sjöpolisen i
Kungshamn.Göteborgsområdena inkl.ochNynäshamn

polisbåtar inteanskaffningkostnaderna förobserverasbörDet att av
förnyanskaffningskostnadenuppgift tordeEnligti belopp.ingår dessa
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polisbåt ligga 5 Mkr.en ca
Som tidigare framgått skall polisen hyra ytterligare exemplar av

Stridsbåt 90 marinen inkl. tidigare hyrd båt, 5 st.. Hyreskost-av tot
naden ligger på 330 000 år och båt.ca per

Kostnaderna fördelar sig de olika sjöpolisgrupperna enligt följande:

Stationeringsort Kostnad Anm.
tkr

Luleå 098l
Stockholm 907ll
Norrtälje 300 exkl. löner m.m.
Vaxholm 2 447
Nynäshamn 580 exkl. löner m.m.
Djurö 268 exkl. löner m.m.
Nyköping 0681
Karlskrona 4001
Göteborg och Kungshamn 7 150
Karlstad 828
Västerås 3441

SUMMA 28 408

Till detta kommer lönekostnader för årsarbetskrafter8 vissasamtca
lokal- och administrationskostnader, uppskattningsvis 3 å 4 Mkr. De
totala driftkostnaderna för sjöpolisverksarnheten skulle därmed uppgå
till 32 Mkr.ca

17.5 Försvarsmakten marinen

Försvarsmaktens maritima verksamhet totaltär omfattande.sett
Inriktningen emellertid primärt förbandsproduktion.är De närmaste
beröringspunkterna med den civila sjöverksamheten har sjöbevak-
ningen utförs vid de sjöcentralerna. Kostnaderna för dennasom sex
verksamhet uppgår till 23 Mkr år. Den till sjöbevakningenca per
kopplade incident-beredskapen vid marinkommandona beräknas kosta
drygt 20 Mkr år.per
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ÖVERVÄGANDEN FÖRSLAGIV OCH

18 Inledning med utgångspunkter för det
fortsatta resonemanget

Kommittén finner:

ambitionsnivän för den statliga sjöverksarnhetenatt inte bör-
sänkas, möjligen höjas på vissautan områden,

prioriteringarna och denatt geografiska fördelningen- av
i ligger rättstortresurserna samt

effektivitetshöjande åtgärder ståratt finna i samverkanatt-
befintligaöver myndighetsgränser.

Kommittén föreslår:
räddningstjänstens behov helikopterunderstödatt beaktasav-

beslutnär Försvarsmaktens helikoptrartas skallom var
baseras och

det i lämplig form slås fastatt Försvarsmaktensatt en av-
uppgifter i fred ställa helikoptrarär till förfogandeatt för sjö-
och miljöräddningstjänsten till sjöss.

18.1 Ambitionsnivå för den statliga sjöverksarnheten

De mål redovisats avsnitt 7.2 högt ställda.är Med hänsynsom ovan
till vad framkommit vid översynen situationen till sjöss ochsom av
med beaktande de internationella krav ställs Sverigeav som som
sjönation finner kommittén dock ambitionsnivän inte rimligenatt kan
sänkas. Tvärtom talar förhållandena för vissa uppgifter kommeratt att
framstå angelägnaän i framtid:närasom mer en
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kontrollverksam-kravökadetill demed hänsynfiskekontroller- den be-gjortharFiskeriverketsida.från EU:sställsheten som
mästelandningskontrollernafrämstkontrollernadömningen att --

utökas.
såväl livinriktningmedräddningstjänst,ochSäkerhetsarbete- enligtbedömstillväxtenochökatharfartygstrafikenmiljö -som

betänkande SOUutredningensSjöfartspolitiskaiuttalasvad som
Östersjöområdet.minst iintesikt,långökafortsätta121995: l -

geografiskaoch dePrioriteringarna18.2

fördelningama resursernaav

tillutgångspunktenbör att statens resursertidigare nämntsSom vara
användningsområdenvad gällersåvälflexibla somskallsjöss vara

behovfinnsoch detstatiskintetill sjöss ärSituationen avgeografiskt.
helainomolika slaginsatserresurskrävandeförberedskap av
högräddningstjänstenochsäkerhetsarbetetharnulägetIsjöterritoriet.
hargränskontrollernalikaså ochfiskekontrollverksamhetenprioritet,

iuttalandenabl.a.position,framskjutentydligare genomfått en
kanförskjutningvissEnregleringsbrev.Kustbevakningens senaste

priorite-gränskontrollverksamhet iciviltillmilitärfrånsketthasägas
på hottyngdpunktenmedomvärldsbildförändradringshänseende. En

understryksSlutsatsendetta.förtalarmilitära avslag än rentannatav
anmälnings-inte harstatsfartygutländskaförhållandetdet numeraatt

ambitionsnivån vadintedockbetyderDettagenomfart. attförplikt
avsnittet.jfr förrasänkaskanterritoriethävdauppgiftengäller att

där det7.3.4avsnittinsatsbehovet seochkontroll-minskarDäremot
kränkningarterritorielladelenövervägandeheltdenframgår avatt

föranmäld.integenomfartbestod1994under varsomav
finnakommittén intekan annatprioriteringargeografiskaVad gäller

där desinakraftsamlatmyndigheternaansvarigade resurserän att
bäst.behövs

lämpligastkanvilkaundersöktintehar orterKommittén varasom
verkakanområden devilkaviktigaDet ärvid.stationerasfartygenatt

båtarnaochfartygenhelhetsbildenVi konstaterartill sjöss.i att varav
framstårtill sjössbehovenuppfattningvårmedfinns stämmer om var

starkast.som
placeringenräddningstjänsten ärförbetydelsefrågasärskildEn av

vidfunktionviktigfyllervilkahelikoptrar,Försvarsmaktens enutav
ihamnatytbärgningdåsåvälräddningsinsatser sompersonerav

RITS-kommunaladevidutförasskall transport avsomvattnet
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styrkorna. Det enligt vår uppfattning mycket viktigt beslutär att om
helikoptrarnas basering föregås överväganden därnoggrannaav
räddningstjänstens behov beaktas. Målet bör skapa godattvara en
geografisk täckning ansvarsområdet till sjöss och hållaattav nere
tiderna för insatser.

Ett förkorta insatstiderna tillsätt helikoptrarna ochäratt att attse
RITS-styrkorna baseras framstårvarandra, vilket särskiltnära som
angeläget i områden omfattandemed trafik passagerarfärjor. Statensav
Räddningsverk och Kustbevakningen har nyligen utarbetat förslagett

inrättande RITS-styrka Gotland flyttningochom av en ny av en av
de skånska RITS-styrkorna till Karlskrona. Den delensenare av
förslaget bygger bl.a. överväganden närhetgäller styrkornassom
till Försvarsmaktens helikoptrar. måsteFörsvarsmaktens beslut
naturligtvis grunda sig helhetsbedömning det självklartären men

räddningstjänstens behov skall beaktas.att
föreslårVi bakgrund det anfördamot att:av

det i lämplig form slås fast uppgifter iFörsvarsmaktensatt en av-
fred förfogandeställa helikoptrar till för sjö- och miljörädd-är att
ningstjänsten till sjöss samt

räddningstjänstens behov helikopterunderstöd beaktas näratt av--
beslut Försvarsmaktens helikoptrar baseras.skalltas om var

fråga föremålEn varit för vissa diskussioner inom kommittén rörsom
årstatsisbrytarnas lokalisering. Trafikutskottet har underTU senare

behandlat flera motioner Stockholm tillomstationering frånom en
Härnösand eller Luleå. Utskottet uttalade vid behandlingenden senaste

denna fråga följande l994/95:TU 12:av

"Utskottet har motionsyr-vid flertal tillfällen på år avstyrktett senare
kanden isbrytarflottan till Härnösand eller andrabör lokaliserasattom
norrländska uppfattning och villhamnar. Utskottet har ändratinte
ånyo erinra Sjöfartsverkets verksam-statsmakternas styrningattom av

förhet mål fastställda måletoch inriktning. riksdagenDetavser av
isbrytning svenskaskall bedrivas på allavintersjöfart kunnaär att
hamnar stationeringenbetydelse. Utskottet förutsätter att avav
isbrytarflottan ändamålsenligaste."den för verksamhetenär

Utskottet hänvisar Sjöverksamhetskommitténs uppdragvidare till att
möjligheten effektivisera statliga maritima verksamheten.denpröva att

Sjöfartsverket statsisbrytarnashar tidigare fråganutrett om
stationering nämligenoch då för den lösning gäller i dag,stannat som
stationeringsort detStockholm. Kommittén dock att voreanser

165



Inledning med utgångspunkter SOU 1996:41

värdefullt med genomgripande analys inför framtida överväganden.en
Regeringen bör föranstalta sådan och den bör innehållaom en
kostnadsjämförelser mellan fortsatt placering isbrytarna i Stockholmav
och i de föreslagna Norrlandshanmarna alternativ.som

18.3 Vad med effektivitethögre och hur kanmenas
detta uppnås

Effektivitetshöjning kan innebära uppgifter utförs tillatt samma en
lägre kostnad eller kvantitet och/eller kvalitet höjs resurstill-att utan
skott. Av vad under avsnitt 18.1. framgårsagts attsom ovan
kommittén ambitionsnivå inte kan sänkas,att statens utananser
möjligen bör höjas i vissa avseenden vad gäller sjöverksamheten.
Detta förhållande jämte den omständigheten de berörda myndig-att
heterna redan har genomfört eller står i begrepp genomföraatt
nedskärningar medför det svårt besparingarär störreatt att emotse
totalt inom den maritima delen verksamhet. Strävan börsett statensav
i stället skall så möjligt demycketatt staten utvara som ur
befintliga resurserna.

I utredningsarbetet, bl.a. bestått i relativt antalett stortsom
studiebesök hos de berörda inte kunnatmyndigheterna, har kommittén
finna uppgifter påmyndigheterna löser sina maritimaänannat att ett
tillfredsställande med de förfogarhänsyn till vilkasätt över.resurser
Därmed inte den totala sjöverksamhetens effektivitet ärsagt att
optimal. Vi bedömer de effektivitetshöjande åtgärder kanatt som
företas ligger på samordningsplanet, dvs. i möjligheterna samordnaatt
den totala sjöverksamheten omorganisation eller medgenom en
inriktning ökad myndighetsgränser.samverkan nuvarandeöver
Syftet flexibelt optimalt resursutnyttjande. Meduppnå ochär att ett

utbildning,härmed alla tillgångar; personal, materiel,resurser avses
information m.m.

resursutnyttjande18.4 uppnås optimaltHur

möjlighet tillSträvan uppnå hög grad flexibilitet ochär att en av
skall ske påflerbruk Hushållningen med ettav resurserna. resurserna
anskaffningoch/ellerså onödig dubblering arbetsinsatsersätt att avav

olika Ettinte förekommer. kan åstadkommasutrustning Detta sätt.
få händeruppgifterna i sålägga huvudansvaret för de maritimaär att
planeringförutsättningar för samladmöjligt. Härmed skapassom en
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den totala verksamheten. En lösning de ansvarigaärav attannan
myndigheterna mycket hög grad samverkan, såväl vadstyrs mot en av
gäller planeringen arbetet och anskaffning utrustning vidav av som
olika insatser till sjöss. Det gäller här utbildatyper av t.ex. att
personalen till kunna lösa många olika arbetsuppgifter ochatt att

fartygen så de kan föranvändas olika ändamål. förraDenutrusta att
modellen stordriftsalternativet har den fördelen risken föratt- -
konflikter i samarbetet och för "revirtänkande" minimeras. Den
försvåras dock arbetsuppgifterna på det maritima områdetatt ärav av
många skilda slag och det måste därför undersökas stornoga om en
maritim "multimyndighet" har förutsättningar för fungeraatt
effektivt.

Med den modellen "samverkansalternativet" finnssenare - -
den svårigheten har begränsade möjligheteratt staten att styra
myndigheterna högsta effektivitet. I slutändan förutsätter allmot
samverkan visst mått fri vilja från myndigheterna.ett av

Vid sidan de två redovisade modellerna för effektivi-optimalav nu
finns frågan och uppgiftsfördelningen myndigheternatet om ansvars-

emellan ligger eller denna fördelning skallrätt ändras.om
Nedan redogörs för kommitténs överväganden i dessa delar.

18.5 Allmänt stordriftsaltemativetom

Inledningsvis framhållasskall den samlade bilden den statligaatt av
sjöverksarnheten fördelningenoch inom intedennaansvaretav
förefaller anmärkningsvärt splittrad. Vid jämförelse med situationenen
i våra nordiska grannländer förefaller det svenska i grundensystemet
inte komplicerat. Jämför med hur fördelat mellanäransvaretmer man
olika myndigheter vad gäller verksamhet land blir denstatens
inledande slutsatsen tydlig. Resonemanget följerän kanmer som
därför inte motiverassägas komma till medsträvan rättaattav en
uppenbara problem. Avsikten söka finna tillär vägarattsnarare
ytterligare effektivisering.

fördelarAntagna med stordrift följande:ären

Planeringen verksamheten ligger i hand. Grundförutsätt-av en-
ningar för effektivt resursutnyttjande skapas därmed. Anskaffningett

utrustning och utbildning personal kan ledning lättareav av av en
flerbruk och flexibilitet. Utförandet övervakning ochstyras mot av

kontroll till havs m.fl. arbetsuppgifter kan bedrivas risk förutan
dubblering i geografin.
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iområdet samlasdet maritimakompetens inomInformation och en--
organisation.

verkstäder m.m.underhållsresurserlokaler, hamnar,Behovet av-
hållaförutsättningarochmyndighetbedöms centralt att nereav en

skapas.kostnaderna
organisationenadministrativaminimera denFörutsättningar att-

skapas.

föregåsmåstemaritim myndighetSkapandet stor avav en ny
och för sigbefintliga ifinns för denöverväganden. Risk attnoggranna

mednackdelarnaoch förorganisationen slås sönderfungerande att en
omorganisationefterförstsigvisarförändring överväga enannars

allmäntvid måste övervägasundersökningardjupareskett. Innan tar
lämpliga. Härmöjliga ochframstårstordriftsalternativvilka somsom

förstakommitténs arbete. Detutkristalliserats ihuvudalternativtvåhar
sjöverksam-huvuddelenförmilitärt operativtbygger ett avansvar

rörandelämplighetsfrågorinnehåller gräns-alternativheten. Detta
civilaandraverksamhet. Detmilitärcivil ochdragningen mellan --

påmyndighet medskapandeinnebäralternativet ansvaren nyav-
för i dag.SjöfartsverketochKustbevakningende områden svararsom

farledshållningför verksamheterhuvudansvarpolisiärtEtt t.ex.som
tillVi återkommeruteslutit.kommitténharoch miljöräddning

sjöpolisen.rörandefrågeställningar

alternativmilitärtEttl8.5.1

fartyg,finnstill sjöss. Här"alltid" finnaskommerFörsvarsmakten att
ochövervakningförutrustningavanceradpersonal ochsjöutbildad
tillverksamhetviss civili dag ideltar redanFörsvarsmaktensamband.

gradtillvara i högrekunnapotential börfinnssjöss. Här tassomen
sjöverksarnhetenden statligaOrganisationensker i dag.vadän avsom

genomförbartdettaocksåvisar äroch NorgeDanmarki att -
praktiskt sett.

m.fl.sjöfartsinspektionlotsning ochsåsomuppgifterVissa av-
främmande fördockansvarsområdennuvarande ärSjöfartsverkets -

i principdärförbörmilitärtorganisation. Ettmilitär ansvaren
Kustbe-utförsi dagsjössuppgifter tilltill sådanabegränsas avsom

kontroll ochövervakning,inriktatsjöpolisen,ochvakningen
tillbestämmelsergällandeöverträdelsermisstänktavidingrepp av

sjöss.
förutsätterlösningdennakonstateras ettomedelbartkanDet att
Försvarsmak-tilloch fartygpersonalkraftigt tillskottrelativt m.m.av
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Totalt borde dock det samladeten. resultatet innebärasett att
Försvarsmaktens befintliga i högre grad kunde komma tillresurser
civil användning, vilket kan besparingseffekter. Organisatorisktge
skulle det militära alternativet kunna genomföras Kustbe-attgenom
vakningen lades under Försvarsmakten, lösning liknar denen som
norska se avsnitt l5.5.3 med särskild "Kystvakt".en

Om militär myndighet skall för de verksamheten typeransvara av
den civila Kustbevakningen i utfördag krävs det motsvarandesom att

befogenheter i LKP och i lagstiftning överförs tillsom anges annan
militär personal. Befogenheterna innebär långt gående möjligheter och
rättigheter använda tvångsåtgärder enskilda civila.att Möjlig-mot
heterna utnyttja militär personal på detta har debatteratsatt sätt i olika
sammanhang. Inställningen i Sverige i dag kan sägas restriktiv.vara

totalförsvarspropositionenI prop. 1995/96: 12 51 uttalas följande:s.

"Den sedan länge i vårt land gällande grundsatsen militärt tvångatt
eller våld inte skall brukas den befolkningen eller andramot egna
civila annan självklarutgör begränsning. Militär personal skallen
således inte uppgifter utanför det traditionella militärages som
verksamhetsområdet utövning våld eller tvångrymmer motav
enskilda. En sak kanär utnyttjas till stöd för andraattannan resurser
myndigheter lagligen berättigadeär använda tvång eller våld.attsom
De militära bör dock i sådana situationer nyttjas så sättresurserna

det inte kan uppfattas från de begränsningaratt härett avstegsom som
angetts".

Frågan behandlas också i Civilt bruk försvarets SOUav resurser
1995 :29 där slutsatsen i princip densammaär 35-36.a.a.s.

Försvarsutskottet uttalar följande i betänkande totalförsvarspropo-över
sitionen 1995/96:FöU1 25:s.

" Utskottet delar regeringens militär skallpersonal inteattsyn ges
uppgifter utanför det traditionella militära verksamhetsområdet som
kan innebära tvång eller våld enskilda. Tolkningen får dock intemot

så strikt exempelvis försvaretsgöras och i detatt resurser samman--
hanget militär personaläven inte skulle kunna ställas till civila-
myndigheters förfogande i deras myndighetsutövning. Försvarsmakten
skall kunna ingå i samordning eller samverkan kanpartsom som ge
praktiska eller ekonomiska samordningsvinster

Regeringen har överlämnat Försvarsutskottets betänkande, med en
direkt hänvisning till citerad del, till Sjöverksarnhetskommittén.
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skallFörsvarsmaktensuppfattningenharKommittén att resurser -
utsträckningsåitillkostnadseffektivtdär det storär tas somvara-

för utvid-finnssammanhangeti detdetmöjligt och utrymmeettatt
enskilda civilaingripabefogenheterFörsvarsmaktensgande motattav

återkommerFramställningenledning.myndighetscivilansvarigunder
20.i kapitelnedantill detta

påkalladrestriktivitetockså uppfattningen ärKommittén delar att
i sådanpersonalFörsvarsmaktensanvändninggällerdetnär av

enskilda.våldellerinnefattar tvångmyndighetsutövning motsom
själv-börinteFörsvarsmaktendärförKommittén ettatt gesanser
verk-i sådanFörsvarsmakten deltarNärdelar.i dessaständigt ansvar

vadbakgrundMotcivil ledning.underdet skebörsamhet som nuav
undersökameningsfulltintekommittén det äranförts finner attatt en

Försvarsmakten.underläggsKustbevakningeninnebärlösning attsom

SjöverkalternativciviltEttl8.5.2 nyttett-

Sjöfarts-ochKustbevakningenssammanläggningorganisatoriskEn av
16.2-16.4.avsnittundersökts setidigareuppgifter harverkets ovan

organisationsutredningtillända framgångendendrevsFörslaget en
effektivitetökadförefölldet integrundinteoch föll att geav --

Viremissinstanserna.frånreaktionernanegativadegrundpåutan av
medfördelarnaredovisadedebakgrundhar antagnamot ovanav

förslagutredningarnastidigareframkommit i devadstordrift och som
sammanföra Kustbe-förförutsättningarnuvarandeundersökt att

myndighet.arbetsuppgifter underSjöfartsverketsochvakningens en ny
polisorganisationen,låtafrämmandedetKommittén har attsett som

omfattassjöinriktad,delringatill ärendastverksamhet avenvars
verksamheten.maritimadenstordrift inomdiskussionen om

sig,grundar"Sjöverk"myndighetIdén ett nytten nyom --
statligadenkravdestordriftsfördelar,förutom somantagna nya

fiskekontrollochgällerdetinför gräns-ställs närsjöverksamheten nu
innebärkravtill sjöss. Dessasäkerhetenfrågaioch allmänt nyaom
bedrivssjöverksarnhetenstatligadenviktigareblirdet än attatt

flexibelt.ochsamordnateffektivt,
denuppnåsskulle kunnaeffektiviseringsvinsterDe nyagenomsom

beståantagitsfrämstharorganisationen

nivåerallaarbetsplatserantaletminskning genom enaven-
roller,renodlademedledningsstrukturgemensam
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bättre förutsättningar för flexibilitet och kvalitet genom- en
kraftsamling kring utvecklingsverksamhet avseende personal, metoder
och materiel samt

effektivare utnyttjande fartygsresurserna.ett av--

I tanken "Sjöverk" ingårett förutsättningnyttom som atten
samverkan med Försvarsmakten, liksom med andra aktörer, skall
utvecklas.

Flexibilitet och flerbruk i praktiken innebär tyngdpunkten iatt ett
"Sjöverk" måste ligga dennytt operativa verksamheten, dvs. den

lokala nivån där det dagliga arbetet genomförs. De faktiska förut-
sättningarna för effektivisering och flerbruk ytterligaregenom en
samordning på lokal nivå har därför undersökts fältstudie.genom en

Fältstudien, genomfördes 8-12 januari 1996, omfattadesom
Kustbevakningens och Sjöfartsverkets samtliga lokala stationer och
regionkontor längs Hallands- och Bohuskusten några stationersamt
och kontor på Ostkusten. Härvid diskuterades bl.a. resurser, sam-
verkan och möjligheter till flerbruk. Vidare efterhördes personalens
synpunkter i organisationsfrågan.

De slutsatser kan dras fältstudien möjligheternaär tillsom attav
samordningsvinster den lokala nivån begränsade,är framför allt

Kustbevakningen och Sjöfartsverketatt redan, för sig,genom var
drivit långtgående rationaliseringsprogram. De besparingar som man
samfällt pekar på från lokal nivå gäller utnyttjande vissagemensamt av
fartyg, verkstäder, hamnar och administrativa funktioner, inköp.t.ex.
Detta kan dock endast marginella besparingar. De vinsternastörstage
ligger, det från lokal nivå, i skapasom attman ser en gemensam
administration regional och central nivå. Inställningen till ett
eventuellt "Sjöverk" varierar dock, från accepterande och t.o.m.
bejakande till skepsis eller avståndstagande. Som positivt framhölls
bl.a. Kustbevakningen och Sjöfartsverket haratt en gemensam
kunskapsbas och bildandet organisation förutsättningatt ärav en ny en
för reellt samarbete mellan dessa myndigheter.ett Invändningarna
handlade skillnader i uppgifter, ekonomi och kultur ifrågasät-om samt
tande den ekonomiska vinsten.av

Kommittén har funnit flera skäl, bl.a. de anförts från lokalatt som
nivå, talar inrättandet "Sjöverk". De huvudsakligaemot ettav
invändningarna följande:är

Affärsverksamhet och myndighetsutövning bör inte bedrivas inom-
och myndigheten samma

Myndigheter med sådan blandad verksamhet förekommer i dag. Så
inryms den myndighetsutövande sjöfartsinspektionen inom Sjöfarts-
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Sjöfartsver-gällerVidareställning.självständig attmedverket, änom
starkaoch harmonopolsituationbedrivs iaffärsverksamhetkets en

emellertidfinnerKommitténmyndighetsutövning. att ettinslag av
verksamhetkontrollerandeserviceinriktad ochbådemedSjöverk"

trovärdighetenförsvagakandubbelrollinnebäraskulle somen
Kommitténövrigt.iomvärldenkundernasåväl sergentemot som

"Sjöverk".beaktansvärt ettfråga motargumentdärför denna ettsom

skapakanmyndighetinomfinansieringsformerSkilda samma-
problem

serviceverksamhetavgiftsfinansieradehuvudsakiSjöfartsverketsOm
anslagsñnansieradeKustbevakningensmedskulle läggas samman

kan delsDettvâuppstå sätt.problemkankontrollverksamhet,
kundernatillhänsynserviceverksamhetenrisk gynnasfinnas att aven

befarasmöjligenkandelskontrollverksamheten, attbekostnad av
kommaskulleorättmätigtserviceverksamhetenavgiftsfinansieradeden

härvisserligenfårDetkontrollverksamheten.subventioneraatt
styrningmotverkaskansnedprioriteringar statensförutsättas genomatt
denianslagsverksarnheternaochavgifts-ochverksamheten nyaattav

hanterasskullehänseende separat.ekonomisktimyndigheten
snedpriorite-såvälförriskernaredandettafinnerKommittén atttrots

tillservice-mellanekonomiernasammanblandningringar avsom
"Sjöverk".samlattalarkontrollverksamhet ettemot

svårlöstblikandepartementstillhörighet"Siöverkets"Frågan om- flerameduppgiftsområdebretttäckersjöverksarnhetenstatliga ettDen
radstårvilkabakommyndigheter,policyskapandeoch enaktörer

Finans-,Kommunikations-,Justitie-,Försvars-,bl.a.departement,
tillhör Försvars-Kustbevakningenordbruksdepartementen.och JMiljö-

Kommunikations-underSjöfartsverketmedan sorterardepartementet,
till sin bredamed hänsynskulle"Sjöverk"Ettdepartementet. nytt

i dagmodelldepartement,fleratillhörabehövaverksamhet somen
sådandockKommittén bedömer att attBoverket.bl.a.för entillämpas

verket.inom detintegrationenförsvåraskullelösning nya

prägladeverketdet ärbyggaskullemyndigheterDe nyauppsom-
målövergripandeolikaochkulturerolika styrs avav

attityderochuppgifterbakgrund,iskillnadernabetingadehistorisktDe
ipåpekatsharpersonalKustbevakningensochSjöfartsverketsmellan

mångafortfarandeskillnaderDessasammanhang. avmånga synes
särskildnivå. Avlokalsamarbeteförhinderupplevas ettsom

sammanhängerattityderskildade"Sjöverk" ärförbetydelse somett
attityd-Dennakontrollant.rollenrespektiveservicerollenmed som
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skillnad emellertid mjukas i taktväg medattsynes attnu upp ny
personal med enhetlig bakgrund rekryteras.mer

För både Sjöfartsverkets och Kustbevakningens verksamhet finns
övergripande mål har anknytning till säkerheten till sjöss; försom som
Sjöfartsverkets del i bemärkelsen säkerhet vid sjötransporter, för
Kustbevakningens del med inriktning trygghet minskadgenom
brottslighet.

Även de övergripande målen sålunda närbesläktade finnerärom
kommittén inriktningen service- respektive kontrollverksamhetenatt av
uppvisar grundläggande skillnader. Dessa skillnader inriktningi och
de därmed sammanhängande kulturskillnaderna måste enligt kommit-
téns bedömning hinder för verklig integration inomettses som en
"Sjöverket".

kan inteDet visas samordnad organisation verkligen lederattnu en-
till besparingar effektiviseringeller
Ovan har de förmodade samordningsvinsterna med Sjöverket
översiktligt berörts. Enligt fältstudien samordningsmöjligheterna påär
lokal nivå begränsade. Vad skulle kunna vinna regional ochman
central nivå organisation har inte tillräckligt studerats.genom en ny
Här måste också beaktas kostnaderde förknippade medärsom
omstrukturering och flyttning verksamheter.av

Sammantaget vi inte funnithar några säkra belägg för Sjöver-att
skulleket innebära besparingar för eller effektiva-totaltstaten setten

verksamhet. Under sådana förutsättningar bör så radikalt förslagettre
bildandet myndighet inte föras fram.som av en ny

18.6 Samverkan befintliga myndighetsgränseröver

Det har tidigare i framhållitsdetta arbete samarbetet mellan deatt
maritima myndigheterna omfattande och det bedrivs alla plan,är att
från nivåcentral till lokal. Myndigheternas arbetsuppgifter varierar i
hög grad, deras Verksamhetsmål inte desamma och möjligheternaär
till samverkan har därför vissa självklara begränsningar. Mot
bakgrund vad redogjorts för vad gäller våra under-av som ovan
sökningar stordriftsalternativ finner vi dock det ärattav sam-
verkansområdet effektivitetökad skall sökas.

Vid våra kontakter med de maritima myndigheternas tjänstemän har
vi fått rad förslag på samverkansmöjligheter olika slag. harDeten av
i första hand sig fartyghur och personal kan användas i olikarört om
konkreta situationer, hur viss utrustning kan utformas för sambruk och

förslagandra med inriktning den lokala operativa verksamheten. Vi
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med uppdragkommittéuppgift fördethar inte attsett ensom en
maritimastatligadenorganisationenförutsättningslöst pröva av

haftvi heller inteförslag, någotundersöka dessaverksamheten att som
Vivårt förfogande.stått tillpå den tidmöjlighetrimlig göraatt som

inivånförslag på den härinte saknaspeka på detvill dock att som
genomtänkta.förefallermånga delar

hållitssamverkansfrågor hariövervägandenKommitténs ett mer
tillmöjligheterbehov ochhar studeratplan. Viövergripande av

perspektiv. Underolikasamverkansarbeteförgenerella former ur
förhållandetgranskat frågorockså särskilthar videtta arbete om

sjösstvå till medsjöpolisen aktörerochKustbevakningenmellan -
hur För-beröringspunkterverksamhetsmässigamånga samt-

det civilaanvändning itillkan kommasvarsmaktens resurser
delarResultatet i dessagrad.sjöss i högreövervakningsarbetet till

respektive 20.kapitel 19redovisas i

Ansvarsfördelningen18.7

uppgiftsfördelningenochgått igenomVi har noggrant ansvars-
också söktochmaritima verksamhetenstatligabeträffande den

arbeteUnder dettai praktiken.uppgifterna lösesde olikakartlägga hur
effektivitethögreriktig elleransvarsfördelningenfråganhar är omom

tillmyndighetfrånflyttaskan uppnås ansvaret annan,enenom
funnit börvitvå uppgifterdåföljt med. Detkontinuerligt är som

ochsjöräddningstjänstennämligennågotundersökas närmare,
i dag hosuppgifter liggerför dessasjöfartsinspektionen. Ansvaret
anledningdet finnsställtshar fråganbåda fallenSjöfartsverket. I om

Kustbevakningen.tillflytta över ansvaretatt

sjöräddningstjänstenförAnsvaret18.7.1

förhuvudansvaretöverflyttningförSkälen övervägaatt aven
KustbevakningentillSjöfartsverket ärfrånsjöräddningstjänsten

följande:

sjöräddningstjänstenförfördel läggakanDet ansvaretattvara en-
till sjöss.operativhögmyndighet med närvarohos enen

förläggaåtgärdeffektivitetshöjande ansvaretkanDet attenvara-
huvudman.undersjöråddningstjänstmiljö- och samma
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Det kan olämpligt hysa affärsverksamhet och myndig-attvara-
hetsutövning såsom fallet inom Sjöfartsverketär i dag inom samma
myndighet.

Vid närmare granskning har vi inte funnit deen argumentenav att
tillräckligautgör skäl för överflyttning Sjöräddnings-en ansvaret.av

tjänsten i Sverige uppbyggdär enligt där består iett system ansvaret
uppgiften leda räddningsinsats samt föratt utbildning.en att svara
Det finns således ingen särskild "sjöräddningsflotta" dvs. fartyg-

särskilt utformats för sjöräddning med undantag den privatasom av-
organisationen Sjöräddningssällskapets. Härutöver innehar Sjöfarts-
verket antal sjöräddningsbâtar till delarett uthyrda ellerärstorasom
utlånade till den kommunala räddningstjänsten. Det de samladeär
fartygsresurserna tillsammans flygmed och helikoptrar användssom
vid insatserna. Skäl frångå detta saknas. Detatt braärsystem ett
exempel på effektivt resursutnyttjande myndighetssam-ett genom
verkan. En överflyttning ledningsansvaret från Sjöfartsverket tillav
Kustbevakningen skulle inte innebära någon egentlig förändring i
denna del. Deltagande enheter vid insatserna skulle alltjämt komma
från samtliga maritima myndigheter m.f1. Vi har inte heller funnit
belägg för delat för sjö- och miljöräddningstjänstatt innebärett ansvar
några problem. Här skall anmärkas sjöräddningstjänsten alltid haratt
högsta prioritet och vid de olycksfall då både sjö- ochatt en en-
miljöräddningsinsats krävs sjöräddningsinsatsen alltid skall utföras-
först de enheter beordras härtill räddningsledaren.av som av
Sjöfartsverkets "affärsverksamhet" består till övervägande del av
avgiftsfinasierad service i praktiken obligatorisk för kunden.ärsom
Sjöfartsverket inte marknadöppen och vi kan bl.a. medagerar en
hänsyn härtill inte någon risk för konflikter i form kundstyrdse av
prioritering till nackdel för sjöräddningstjänsten. Därmed sagt att

olämplig blandning affärsverksamhetargumentet och myndig-om av
hetsutövning inte har någon bärkraft i det här avseendet.

Sammantaget, bakgrund vad utvecklats ochmot medav som nyss
hänsyn till det finns väl fungerande finner vi inteatt detett system, att
finns skäl till ändra nuvarande ansvarsfördelning beträffandeatt
sjöräddningstjänsten. Jfr Kustbevakningskommitténs slutsatser i denna
fråga, avsnitt 16.6.ovan
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sjöfartsinspektionenför18.7.2 Ansvaret

förärnvägsinspektionerna granskas närvaran-Luftfarts- och JSjöfarts-,
inspektion-Organisationkommitté dir. 1995:77,särskildde avenav
uppgifthar bl.a. tillKommitténtransportområdet.sverksamhet att

för såvälinspektionernaförhållandetbelysa detnärmare att svararom
transportområderespektiveinomutarbetande säkerhetsnormer somav

föråtskillnadföranledatillsynsverksamhet bör ansvaret norm-aven
föregripa nämndfunnit skälVi intetillsynsarbetet. haroch att

fråga.kommittés arbete i denna
mellan Sjöfarts-samarbete förekommerkan konstaterasövrigtI att

inspektionsverksamheten.vad gällerKustbevakningenochverket
alltdeltar iKustbevakningenutvecklingunderSamarbetet är mot att

långtinte kräverinspektionerutföra sådanagradhögre att somgenom
ekonomiska ellernågrainte funnitVi harspecialistkompetens.gående
inspektionsverk-förförtalareffektivitetshöjande skäl ansvaretattsom

Kustbevakningen.tillbör förassamheten över
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19 Behövs både Kustbevakningen och
sjöpolisen

Kommittén finner:
såväl sjöpolisen Kustbevakningenatt bör finnas kvarsom-

med i huvudsak oförändrade arbetsuppgifter. Sjöpolisens in-
riktning på verksamhet i skärgårdarna bör bestå.

Kommittén föreslår:
regeringen Rikspolisstyrelsen ochatt Kustbevakningen iger-

uppdrag utveckla samverkan mellan polisen ochatt Kustbe-
vakningen,

Yttre gränskontrollutredningens förslagatt självständigtom-
för Kustbevakningen utföra utlänningskontroll tillattansvar

sjöss utökade befogenheter för Kustbevakningensamt iom
det sammanhanget genomförs,

Kustbevakningen utökade polisiäraatt befogenheterges att,-
på begäran polismyndighet, ingripa vid misstänkta regel-av
överträdelser till sjöss,

möjligheterna för Kustbevakningen utfärdaatt ordningsbotatt--
undersöks samt

LKP och andra författningar regleraratt Kustbevak-som-
ningens befogenheter och, i möjligasteöver mån, samlasses
i lag.en

19.1 Inledning med kort sammanfattning av
nuvarande ordning

Polis och Kustbevakning har till delar funktion till sjöss.stora samma
skallDe upprätthålla lag och ordning. De områden där dubbla kompe-

föreligger vid ingripandenär vid misstanketenser brott rör:om som

tullagstiftningen-
skyddsobjekt och militära skyddsområden-
jakt-
fiske-
bevarande den marina miljön och naturvårdav annan-
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naturvårdmiljön ochden marinabevarande annanav-
för sjötrafikensäkerhetsanordningartrafikregler och-

från fartygvattenförorening-
avfall idumpning vattenav--

sjöfyndochfornminnen-
identifieringregistrering ochfartygs-

vadföroreningmiljönmarina änför denskydd mot somannan-
nämnts ovan

båttrafikenoljeprodukteranvändningochmärkning av-

primäringripandengenomförabefogenheterharKustbevakningens att
husrannsakan,misstänkta,gripandefartyg,prejningsåsom avav

förhör.inledandehållandeföremål ochbeslagtagande avav
Även misstänktingripande vidinteverksamhet utgöri som

Kustbevakning,polis ochhosdubbel kompetensföreliggerbrottslighet
vid:nämligen

polispå begäranutföras KBVkanutlänningskontroll avav-
sjöfyndrörandeanmälanupptagande av-

sjötrafikenordningsstörningar ividingripande-

eller endastintetill sjöss ochbedriverpolisenverksamhetDen som -
handi förstaKustbevakningenutförs äromfattningbegränsadi av-

båtstöl-påinriktninghuvudsakligmedspaningsverksamhetpolisiär
bekämpningochmiljöövervakningharKustbevakningender. av

princip inteiuppgift där polisensärskildtill sjössföroreningar som en
ekonomiskaoch denterritorialhavetiFiskekontrollverksamhetdeltar.

iKustbevakningenområde där settstortär agerar somannatettzonen
myndighet.enda

ingenföreliggerskärgårdsöarnaverksamhetpolisiärVad gäller
befogenheterexklusivaprinciphar iPolisen attdubbel kompetens.

kunnatorde dockKBVland.verksamhetbrottsbekämpandeutöva
sjöss.tillförföljandenomedelbaravidingripaland och startati som

liknande. FörutomochhamnområdenigälladessutomLKP anses
bl.a.sjöpolisensigbrottslighetmisstänktvid ägnaringripanden

fastlandet:kustnäraoch detskärgårdsöarnaverksamhetföljande

tillrådgivningpatrullering,verksamhetbrottsförebyggande-
i skolorna m.m.undervisningförebyggande brott,av

delgivningsuppdrag-
flytandeanvändspolisbåtarvissaanmälningsupptagningar som--

skärgårdarnaivid bryggorschemalagdamedpolisstationer stopp
brottsutredningar-
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19.2 Alternativ till ordningnuvarande

19.2.1 Varför beståendeändra det

förefallerDet onödigt hålla två myndigheter till sjöss med såatt
många likartade uppgifter sjöpolisen och Kustbevakningen har.som
Generellt kan nackdelar uppstå i form svårigheter samordnaattav
övervakningen sjön geografiskt och i det viss dubbleringattav av
resursanskaffning förefaller svår undvika. Med huvudman såsomatt en
ansvarig för upprätthållandet lag och ordning till sjöss kanav
samordningsvinster i form färre fartyg, mindre personalstyrka iav

fall på sikt till följd samlad planering verksamhetenvart av en av-
och minskat behov lokaler, båtplatser Iett emotses.av m.m.-

princip två alternativa lösningar möjliga.är Det kraftigärena en
utbyggnad sjöpolisen till rikstäckande företeelse och det andraav en

utvidgning Kustbevakningens uppgifter och befogenheter.är en av
Nedan redogörs för de båda alternativen Sjöpolisalternativet-
respektive Kustbevakningsalternativet.

19 2 2 Sjöpolisalternativet
. .

sjöpolisenEn utbyggnad till bli rikstäckande kräver mycketattav
resurstillskott till polismyndigheterna längs kusterna. Såväl fartygstora
personalstyrka måste dimensioneras till fungera året ochatt runtsom

till våraverka i ända i den ekonomiska Ettatt vatten ut zonen.
Övertagande Kustbevakningens nuvarande skulleav resurser
emellertid tillräckligt besparingaroch torde totalt settvara - -
kunna möjliga ledningsnivå. skallDet dock framhållas attvara
Kustbevakningen operativt inriktad och håller sig medär relativten

administrativliten organisation se avsnitt 12.3. fördelEn medovan,
sjöpolisalternativet polisen har erforderligaredan befogenheterär att
och utbildning uppgiften upprätthålla lag ochmot attsom svarar
ordning till sjöss. Vidare skulle samlad polisverksamhet, med deten
naturliga stöd tillgången till organisationens underrättelsein-som
formation innebär, verksamheten styrka. För inteattm.m. ge
behovet såväl sjöpolis Kustbevakning skall kvarstå krävs iav som

alternativdetta miljöräddningen fiskekontrollverksamhetenochatt -
i de delar den den övervakning yrkesfisket består iavser av som
kvotkontroller alternativt sjöpolisenövertas attm.m. av annan, ges-
kompletterande utbildning i dessa delar.
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Kustbevakningsalternativet319.2.

endafylla funktionenskall kunnaKustbevakningenFör somatt
kustbevaknings-inriktning till sjöss krävspolisiärmedmyndighet att

skall bl.a.befogenheter. Depolisiäraytterligaretjänstemännen ges
människosmuggling.vid misstänktbåtstölder ochvidingripakunna

verka på landbefogenheterskallKustbevakningenOm inte attges
skärgårdsöartilltransportbehovpolisensvidare utankrävs att

framhållassäkerställs. skallDetfastlandetmedbroförbindelse att
börintealternativ skisserasiKustbevakningen även ett som nu --

underrättelsetjänstomfattarpolisarbetetdelför denha ansvaret somav
ytterligareskäl byggasaknasutredningsverksamhet. Detoch att upp

effektivitetsvinsterpolisens. Desidanorganisation vidsådan aven
då försvinna.tordemodellfölja dennakunnaantas avannarssom

sin rollbehållaalla förhållandenunderbörKustbevakningen som en
myndighet.medverkandepolisentill

övervägandenKommitténs19.3

vadmedi enlighetverksamhetsjöpolisensutbyggnadEn somav
föränd-ingripandemycketsjöpolisalternativetunder ärskisserats en

samarbetspartnerrollKustbevakningensordning.nuvarandeiring som
polisenmyndigheter skulle övertasantal andratill avett stort

enligt vårm.fl..SjöV DettaFörsvarsmakten, ärFiskeriverket,
svårigheter ochfall initialaimedförenatbedömning vart --

Härtillpolismyndigheterna.roll fördelarinnebär i stora nyen
medsjöpolisgruppernaskall tjänstgöra ipolismannenkommer att som

miljöräddnings-i bl.a.erhålla utbildningmåstesannolikhetstörsta
polisenñskekontrollverksamhetendelaroch i deverksamhet somav

förtillräckligamyndighet medmed i dag. Annansysslarinte resurser
Kustbe-behållandeochinteuppgifter finnsdessa ettöverta av enatt

framstårverksamhetsområdennämndaenbart ettvakning med som
finnerSammantagetfartygsresurser.ochpersonal-slöseri med

sjöpolisalterna-förändringgenomgripandesådankommittén somatt en
lämplig.framstårinnebär intetivet som

polisiärafullakustbevakningstjänstemänlämpligtinteDet är att ge
införställaskan här kommaland. Depåverkabefogenheter attatt

ochpolisutbildningfullkräverbrottsbekämpningenisituationer som
Därmed konstateraspolistjänst.traditionellfrån atterfarenheter

kustenövrigt längsoch itjänstgöringförbehövs öarnapolismän
denkommitténKustbevakningsalternativet. Däremot attiäven anser
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kontroll och primäringri-operativa polisverksamheten övervakning,--
Kustbevakningen med visstill sjöss kanpanden skötas enav-

sådanbefogenheter. Fråganutökning Kustbevakningens är om enav
påkostnadsbesparingar ellereffektivitetlösning innebär ökad genom

BohuslänsGöteborgs ochFör polisverksamheten isätt. samtannat
harbedörrming, polisenskärgårdar erfordras, enligt vårStockholms att

19 000tillgång till båtar. Här finns mycket castor resp caenegna
i dessasommartid aktiviteten500 bofast befolkning och under6 är

detskärgârdsområden tordeskärgårdar betydande. I övriga vara
polispersonal vid behov,förmöjligt skapa ett transportatt system av

myndigheters försorg.andra sjögâendeKustbevakningens ochgenom
för polisenvissa nackdelar uppkommerdock ofrånkomligtDet är att

sjön.för förflyttningarmyndigheterde beroende andraärom av
och planeringenutryckningar minskarför snabbaUtrymmet av

polisensinte enbartsådan situationverksamheten beror i egnaen
skulle uppnås dessutombesparingarförutsättningar. De är ytterstsom

30i drygti Sverige kostar dagSjöpolisverksamhetenmarginella.
enligt uppgift liggerpolisbåtarmiljoner kr/år exkl. inköp somav

ikostnad står Sjöpolisverksamhetenkr/båt. dennamiljoner Av5ca
kr/år. OmStockholm för 25 miljonerjämteGöteborg och Bohuslän ca

tjänstgörberäkningen polispersonalenidessutom med atttar somman
påför patrulleringsverksamhetbehövsalltjämti sjöpolisgrupperna

besparings-det lättbrottsutredningaroch till ärÖarna attatt se
tilläggsuppgift fickKustbevakningensmå. Omeffekterna är attsom

skärgården tordestödja polisen ii övrigtochombesörja transporter
resurstill-skulleKustbevakningen behövaofrånkomligtdet ettattvara

Kustbevakningenspersonalsidan intefallskott i vart om--
sänkalidande. förbli Utrymmeverksamhet i övrigt skulle att

verksamhetKustbevakningensinomambitionsnivån på andra områden
kommitténsenligtredovisats avsnitt 18.1finns inte isom upp-

Kustbevakningensityngdpunktenfattning. Snarare det såär att
sjösstilllängrefrån skärgårdarnakommer flyttasverksamhet utatt

inte hellerdärförKommittén finnerñskekontroller.ochgräns- att
lösning.Kustbevakningsalternativet godtagbarär en

KustbevakningsåvälSammanfattningsvis kommittén att somanser
Verksamhetsin-fördelningsjöpolis och skall förekomma. Denbör av

verksamhetSjöpolisensbestå.föreligger i dag börriktningar som
fritidsbâtstrafi-ochskärgårdsbefolkningensmotiveras i första hand av

behovdär dessaförekommabehov. Sjöpolisen bör därför endastkens
ekonomiskaoch i denuppgifterna territorialhavetfinns. polisiära iDe

Kustbevakningen.primärt skötasbör liksom sker i dag avzonen --
vid denutlänningskontrollen gränsen.inkluderarDetta även yttre
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intebyggasandra ord intebör medSjöpolisverksamheten ut, om
detta.motiverarskärgårdarnabehovet i

polisiäraKustbevakningensochsjöpolisensangelägetDet är att
Myndigheternaseffektivitet.högstakoordinerasverksamheter mot

ledersamarbetetbrister iidentiska ochdelaruppgifter i vissaär
arbetsinsatser.dubbleringför onödigtill riskerofrånkomligen av

högi relativtförekommerKustbevakningochmellan polisSamverkan
frågabl.a.finns.intensifiering Det ärförgrad omutrymme enmen

möjligasjöss ipatrulleringen till störstasamplanerai förvägatt
besättningarmixade närtillmöjligheternautnyttjautsträckning,

för visstpersonalellerpå fartygbristharnågon myndigheternaav
ochi hamnarsamlokaliseringtillmöjligheternauppdrag, överse

lokaler m.m.
begränsningar i tjänstemän-grundinte,Kustbevakningen kan av

tilllagöverträdelsermisstänktavid allaingripabefogenheter,nens
kustbe-sig. Enskäl försjälvklaravissaordning harsjöss. Denna

ochutbildningdenhar intepolis. Hanintevakningstjänstemän är
uppståkansituationeralla deiförerfarenhet krävs att somagerasom

finnasdockbörtill sjöss. Detbrottslighetkonfrontationer med ettvid
kustbevakningstjänstemannenföri dag atthögre än agera,utrymme

dettasituationerfall i debåtstölder. Imisstänktavid vart somt.ex.
stödkan med rättenKustbevakningstjänstemännenpolis.begärs avav

deutanförenvarsgripandetill s.k. även angesannarsramar somagera
behövamyndighetspersonal skalltillfredsställandeintedet är attmen

tillstadgande. Dessutom är rättengenerelltsådantfalla tillbaka ett
avsnittochbegränsad i tidkraftigtenvarsgripande se ovanrum,

skallkustbevakningstjänstemänbör vidarel3.3.2. Det övervägas om
i vissafår i dagordningsbotFöreläggandeordningsbot.utfärdafå av

ordningsbotskungörelsenSetulltjänsteman.utfärdasfall av
Yttreåterskallsammanhanget nämnas1968:199 2 § 2 st. I att

Kustbe-föreslagit1994:124SOUgränskontrollutredningen att
utlännings-försjälvständigtvisståläggasskallvakningen ett ansvar

befogenhetererforderligatjänstemännenochtill sjösskontroll att ges
utlänningslagstiftningen.överträdelservid misstankaringripaatt avom

nämnda13.9.1avsnittde igenomförtsdelvisFörslaget har genom
befogenheterKlaraRikspolisstyrelsen.utfärdatsföreskrifterna avsom

människosmugglingmisstänktvidingripaKustbevakningenför att
Yttretillstyrkerochbristdettaalltjämt. Vi ärdocksaknas att enanser
del.i dennai LKPtilläggförslaggränskontrollutredningens ettom

tillkommithartjänstemänKustbevakningensförBefogenheterna
Kustbe-Omförfattningar.olikafleraåterfinns iochsuccessivt

befogenheterökadeskallföreslår, attvakningen ageragessomnu,
ochutformningkonsekventbör reglernatill sjöss över, engesses -
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möjligaste och lämpligaste mån i författning.samlas särskilden-
risk för ineffektivitet föreliggerlEn onekligen tjänstemännenom som

skall tillämpa finnerbestämmelserna svåröverskádligt ochsystemet
befogen-reglerna oklara. Till exempel finns inte Kustbevakningens

heter verka i hamnar och liknande områden på land tillräckligt klartatt
uttryckta varför viss osäkerhet alltjämt måste råda på dennaanses

framhållitpunkt. Kustbevakningen har till kommittén översynatt en
påkallad.är
Sammanfattningsvis anförtsoch bakgrund vad i dettamot av som

kapitel föreslår kommittén att:

Kustbevakningen och Rikspolisstyrelsen regeringen igesav-
uppdrag och i samråd utarbeta förslag in-att ettgemensamt om
tensifierad för polisiära till sjöss,samverkansplan den verksamheten

det visas hur ytterligare samverkan mellan Kustbevakningen ochdär
polisen åstadkommas och riskerna för dubblering arbetsin-kan hur av

Åtgärderna kan innefatta undersökningkan undvikas.satser t.ex. av
olika insatser, information-behovet stöd vid översyntyperav av en av

tillformer för effektiv planering patrulleringensutbytet och aven
områdensjöss. Samverkansplaneringen bör inte begränsas till där det

finns omfatta hela kuststräckan Vänerni dag sjöpolisgrupper utan samt
och Mälaren.

gränskontrollutredningens förslag visst självständigtYttre ettom-
utföra utlänningskontroll till sjössför Kustbevakningen att samtansvar

i ingripa vid misstänkt människo-tillägg befogenheter LKP attom av
genomförs.smuggling

med innebördenEtt förslag till komplettering LKP utarbetas attav-
situationer där de kanKustbevakningens tjänstemän deutöver-

påingripa självständigt befogenheter ingripa,generella attges-
bestämmel-begäran polis, vid misstänkta överträdelser gällandeav av

befogenhetskatalog" finns itill sjöss. I enlighet med denser som
områden ocksåLKP och i de där Det böranges. övervägas omsom

Kustbevakningstjänstemän utfärda ordningsbot.skall rätt attges

Kustbevakningensoch övriga författningar reglerarLKP som-
samlas i lag.befogenheter ingripa och möjligtöveratt enses om

ingripa i harnnom-Härvid bör också Kustbevakningens möjligheter att
råden komma till klart uttryck.etc.
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i högre grad delta20 Försvarsmakten bör

civila övervakningsverksamheteni den

sjösstill

Kommittén finner:
möjligheterbegränsadeFörsvarsmakten har änatt om- --

till sjöss,i den civila övervakningenmed sina fartyg deltaatt
resurstillskotteventuella beslutbeaktas införvilket bör om

myndigheternatill de civila samt
KustbevakningenFörsvarsmakten ochfördeldet äratt omen-

till sjöss detsamordna sinkan sättetnärvaro att man
verksamhetplaneringar.varandrasbeaktar

Kommittén föreslår:
för sinåläggs skyldigheter, inomFörsvarsmaktenatt ramen--

regelöverträ-misstänktaverksamhet,ordinarie rapporteraatt
ochansvariga civila myndighetersjöss tilldelser till att,
utlännings-misstänkta överträdelseringripa vidbegäran, av

utföra passkontroll,tullagstiftningenoch samt
civilabiträda debefogenheterFörsvarsmakten attatt ges

vidare deförslagetenligtmyndigheterna attsamtovan
föråläggs utarbeta planberörda myndigheterna ut-att en

Försvarsmaktensinom förövningarbildning och ramen
ochenligt IKFN-förordningenverksamheti civildeltagande

utlänningslagstiftningen samt
undanröjandeförIKFN-förordningen över eventu-att avses

sammanhangetoklarheter och det i övervägsella att om
förasdelar skallbefogenheter i dessa överFörsvarsmaktens

särskild lag.till en
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sammanfattningInledning med kort20.1 av
ordningnuvarande

tilldelta i följande civila verksamheterFörsvarsmakten deltar/kan
sjöss

isbrytning och sjömätning--
fartygenbemannarFörsvarsmakten

skyddsomrädenövervakning militäraav-
eftersom Försvarsmak-civil verksamhetkanske inte klassasBör som

praktikenövervakning anordnad. lhuvudansvar förhar ärattettten
ochtill del Kustbevakningenutförs dock övervakningen storen av

sjöpolisen

sjötrafiklagstiftning,bestämmelser gällerövervakning somav-
naturtill-forskningsverksarnhet till havs, utvinnandefisket, viss av

kontinentalsockelngångar i havet och
IKFN-förordningen medverka vid dennaskall enligtFörsvarsmakten

till behörig civilmisstänkta överträdelserövervakning, anmälatyp av
medbiträda civila myndighetenbegäran denmyndighet och

fartyg till harrm,införande misstänktprejning, visitering och omav
hindrar detta. Ingripandenverksamhetinte Försvarsmaktens avegen

Försvarsmaktens sida sällsynta.fråndet här slaget är ytterst

miljöräddningstjänstsjö- och--
viktigFörsvarsmaktens helikoptrar resurs.utgör en

information "sjöläget"övervakning ochallmän om-
radarövervakning, förstår, sinFörsvarsmakten överengenom
fartygsrörelser till sjöss. Dennainformationenvägande del omav

Kustbe-myndigheterna främstde civilainformation kommer även -
tillgodo.vakningen -

.,
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20.2 Försvarsmaktens möjligheter i civildeltaatt
verksamhet

20.2.1 Allmänt förutsättningarnaom

Försvarsmaktens går i allt väsentligt till utbilda ochattresurser
vidmakthålla krigsförband. Möjligheterna till utökad civil verksamhet
måste därför i första hand sökas på de områden där civila uppgifter
kan utföras parallellt med de militära. Enligt kommitténs bedömning

det i övervakningen territorietär uppgift Försvarsmak-av en som-
har i fredstid deäven möjligheterna finns. Detstörstaten som-

gäller såväl vid radarövervakningen i den övervakningsverksam-som
het sker från fartyg, flyg och helikoptrar. I radarövervakningensom

det fråga där det kostnadseffektivt,är är utnyttja För-att,en om
svarsmaktens anläggningar i så hög grad möjligt och undvikaärsom
uppförande eller utbyggnader civila Radarövervakningensystem.av
ingår del i den elektroniska övervakningen sjönsom en av av som,
olika områden och under olika huvudmän, under utveckling.är Detta

bör och informationen samordnas.över Vi återkommer tillsystem ses
denna fråga i avsnitt nedan.21.2 När det gäller övervakning per
fartyg krävs sådan uppgift för Försvarsmakten också kombinerasatt en
med befogenheter för Försvarsmaktens personal ingripa sånäratt
bedöms påkallat för skall kunna tala effektivitetshöj-att man om en
ning.

Vissa bestämmelser Försvarsmaktens deltagande i civilaom
sammanhang i förordningen 1986:1111 militär medverkan iges om
civil verksamhet. Dessa bestämmelser dock inteår relevanta för
Försvarsmaktens deltagande i civil övervakningsverksamhet eller i
övrigt för förslagde vi ställer i detta kapitel. En relativt fullständig
behandling i i Civilt bruk försvaretsämnet SOUges av resurser
1995:29.

20.2.2 Särskilt angående möjligheterna till viddeltagande
civil övervakning till sjöss

Försvarsmakten Högkvarteret har lämnat följande uppgifter vad
gäller marinens praktiska möjligheter biträda civila myndigheter tillatt
sjöss med övervakningsuppgifter m.m.:

Marinens övningsverksamhet årsvis,planeras normalt under hösten
året innan övningarna genomförs. finns inga hinderDet svenskaatt
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innehållerbl.a.planeringdennadelmyndighetercivila tar somav
Mellan dessatidsperiod. störreområde ochgeografisktuppgifter om

övervakningsupp-därförbandsövningarfartygs- ochbedrivsövningar
möjlighetervissafinnsDetdelmoment.ingårnormalt attgifter som

Förbanden/uppstår.kostnaderplaneringenpåverka att extrautan
det skerövervakningsverksamhetexplicitbedriver ingen utanfartygen

utbildning.ordinarieochövningarförinomendast ramen
medförutommyndigheternaciviladebiträdakanMarinen --
denOmnärområdet.ingripanden igöraövervakning attgenom-

krävskostnaderbelastasskallingripandet intebegärmyndighet avsom
Om ingennautiska mil.på cirka 15radieinomvidtasåtgärdenatt en

liggerfartygetsida, dvs.marinensbedrivs frånverksamhet omegen
beredskaputökaderhållaskostnadstäckningfullmåstevid kaj, enom

förstamed iberedskapsfartygsverksamhet,Vissmarinen.krävs av
marinkommando-ibevakningsbåtar, förekommerochvedettbåtarhand

tillgängliga medfartygberedskapsverksamhet. Dessa ärnormalanas
varsel.kort

övervägandenKommitténs20.3

generellatillutnyttjasskallfartygmarinenssjälvklarhetDet är atten
Så skertill sjöss.ändåfartygen ärövervakningsuppdrag när utecivila

Försvarsmak-skull börför tydlighetenspraktiken,ideltill stor men
marinensbörVidarei författning.fastställasdenna deluppgift itens

månmöjligaövrigt isjöss itill störstaövningsverksamhet och närvaro
ochmarinendetKustbevakningens sättetmed attsamordnas -

informationvarandrastilltillgånglöpandeharKustbevakningen om
geografiskgodsåförverksamheterplaneradepågående och att en-

Naturligtvisskall åstadkommas.möjligtsjöterritoriettäckning somav
utbildnings-ochövnings-sinmarinenför att styraär utrymmet

börsträvanbehov begränsatcivilatillhänsynmedverksamhet enmen
finns.möjligheterdeutnyttjaatt somvara

civilaförberedskapsfartygfartygmarinensutnyttjaAtt som
undersökasändåbörMöjligheternakostnader.medförenatändamål är

och/ellerpersonaltillskottytterligarebeslutInnan tas avnoggrant. om
lämpligtdetmyndigheterna ärmaritimaciviladenågontillfartyg av

och ställauppgiftaktuellstödjautföra ellerkanmarinenutredaatt om
varandra.alternativenbådaför de motkostnaderna

militärförförfattningivisstdagredan ifinns utrymmeDet ett
innefattarverksamhetimyndighetercivilabiträdapersonal somatt

detgällerTill sjössenskilda.tvångsmedelanvändamöjligheter motatt
IKFN-isituationerpolis iochKustbevakningbiträde till angessom

188



Försvarsmakten högrebör i grad deltaSOU 1996:41

förordningen. Kontroller sjöfart fiskeoch avsnittav m.m., se ovan,
133.4. Kommittén uppfattar inte uttalandena i totalförsvarsproposi-
tionen, avsnitt l8.5.1, avsikten det skalläratt att tasse ovan, som
"ett tillbaka" och skall begränsas i förhållande tillsteg att utrymmet
nuvarande ordning. Uttalandena i Försvarsutskottets betänkande, som
också redovisas i nämnda avsnitt, talar för sådan något mindrenyss en
restriktiv tolkning. Det finns enligt vår uppfattning skäl övervägaatt

utvidgning möjligheterna till biträde från Försvarsmakten viden av
ingripanden enskilda civila till sjöss. Den totalför-mot nya synen

och de hot finns i vår formnärhet i risker försvaret t.ex.nya som av
massflykt organiseradoch brottslighet motiverar sådana överväganden.
Vid den allvarliga gränsrelaterad brottslighet ochtyp av som varu-
människosmuggling innebär ligger det enligt vår uppfattning tillnära
hands utnyttja militära innefattarDenna brottslighet i sigatt resurser.
element "gränskränkning" och de medel står till buds börav som

föranvändas stävja den. Restriktivitet dock alltjämt påkallad ochäratt
ingripanden militär personalmed bör endast ske begäran av
ansvariga civila myndigheter, behålla förbör huvudansvaretsom

befogenheteråtgärderna, och med de i dag återfinns i IKFN-som
förordningen. kan framställas efter det FörsvarsmaktenEn begäran att

överträdelse ellermisstänkt den ansvarigarapporterat en om-
finner lämpligt utformasmyndigheten det stående begäransom en-

utvidgning IKFN-förordningen tillför vissa situationer. En attav
omfatta militärt biträde i angivna situationer dock inteäräven ovan

Åtgärden viss ochtillräcklig. förutsätter utbildningsinsats atten
situationer tillsammans med Kustbevakning ochFörsvarsmakten övar

utnyttjas de möjligheter redan finnspolis. Som tidigare nämnts som
Försvarsmaktenbiträde från enligt IKFN-förordningenbegäraatt

eller aldrig.sällan
bör bestämmelser För-I sammanhanget IKFN-förordningens om

svarsmaktens medverkan i beskrivna delar mycketDetöver. ärnu ses
kan/fårdet står klart i vilka Försvarsmaktenviktigt situationeratt

och vilka befogenheter Försvarsmaktens personal då har. Detbiträda
befogenheter börvidare inte bestämmelsernabör övervägas om om

i särskild lag. Normgivningen bör vid utvidgande För-ett avges
Ävensvarsmaktens befogenheter riksdagen. vissttillkomma ettom

finns för myndigheters befogenheterandraatt transporterautrymme
för-använda tvångsmedel enskilda bestämmelser iatt mot genom

lagformen medel jfr avsnittordningsform lämpligareär ett ovan,
l3.3.l.

inteeffektiv gränskontroll det påkallat FörsvarsmaktenFör är atten
ingripa vid misstänkt människosmugglingmöjligheterbara utanattges

iansvarig civil myndighet, deltaalltjämt begäranäven, av
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Ävenvid sedvanlig inresekontroll.passkontrollverksarnheten, dvs. en
utbildningsinsats. bör polisen kunnai denna del krävs Den svaraen

utbildning i utföragrundläggandeför liksom då tulltjänstemän attges
passkontroller.

föreslår kommittén:redovisade övervägandebakgrundMot av nu

möjliga månoch Kustbevakningen iFörsvarsmakten störstaatt-
varandras verksamheteroch vid planeringen beaktar,informerar om,

geografisk täckning sjöterritori-syftet godtill sjöss. Allt med att aven
skall erhållas.et

IKFN-förordningen åläggs generellFörsvarsmakten iatt en-
misstänktasin ordinarie verksamhet,skyldighet under rapporteraatt,

till ansvarig civilbestämmelser till sjössöverträdelser gällandeav
myndighet.

skyldighetIKFN-förordningen åläggsiFörsvarsmakten attatt-
utlänningslagstiftning ochöverträdelsermisstänktaingripa mot av

begärsförutsättning sådant biträdeundertullbestämmelser, att av
inteverksamhetoch Försvarsmaktenscivil myndighetansvarig egen

hindrar detta.

användabefogenhetererforderligaFörsvarsmaktens attatt ges-
punkten.enligt förratvångsmedel vid ingripanden

begäranskyldighetutlänningslagenFörsvarsmakten i att,att ges-
underpasskontroll till sjössutföracivil myndighet,ansvarigav

hindrar detta.verksamhet inteFörsvarsmaktensförutsättning att egen

eventuellaochsammanhangetIKFN-förordningen i överatt ses-
civilabiträdamöjligheterFörsvarsmaktensoklarheter vad gäller att

bestämmelser-Samtidigt bör detundanröjs.myndigheter övervägas om
enskildatvång och våldinnehåller brukadei de delar rätt motattna

till särskild lag.skall föras över en

Kustbevakningen och För-Rikspolisstyrelsen,regeringenatt ger-
för utbildning För-planutverkasvarsmakten i uppdrag att aven

svarsmaktens rörandeövningsverksamhetförpersonal och gemensam
kontrollverk-övervaknings- ochi civilmedverkanFörsvarsmaktens

samhet till sjöss.
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21 Samverkansfrågor i övrigt

Kommittén finner:
skapande former eller forum för myndig-att att styraav nya-

heterna ökad samverkan inte påkallat.ärmot

Kommittén föreslår:
särskild utredning tillsätts med uppgift granska deatt atten-

maritima myndigheternas behov information sjölägetav om
och, skäl finnes, lämna förslag till samordnatett systemom
för informationsinsamling och informationsutbyte.

21.1 Inledning med överväganden angående-
styrning myndigheterna ökad samverkanmotav

Ovan har kommittén redovisat ställningstaganden i frågor om
omorganisation och utvidgade möjligheter för myndigheterna attom
biträda varandra i situationer kräver författningsändringar, bl.a.som
vad gäller tjänstemännens befogenheter. Under utredningsarbetet har
det framkommit för praktiskt inriktad samverkan äratt utrymmet
mycket och sådan samverkan också förekommer i relativt högstort att
grad. Utbyte information, lån biträde vidutrustning, transporterav av

ingår i det dagliga arbetet för de maritima myndigheterna.m.m.
Samarbetet varierar lokalt och intensiteten i utsträckningär stor
beroende hur myndigheterna varandra fysiskt. Daglignära ärav
kontakt huserar i lokaler, i hamnen eller påattgenom man samma ses

lär känna varandra främjar samarbetet i mycket hög grad.sättannat
Idéer hur samverkan kan utvecklas finns det hos tjänste-gottom om

arbetar på fältet. Det inte möjligt överskåd-männen är att ettsom
ligt redovisa dessa detaljer erfarenheterna frånsätt utrednings-av
arbetet. Vi har detta område frågor former och foraövervägt om

fortsattför utvecklingsarbete för främjande resursinbesparandeett av
samverkan. Vi har dock funnit myndigheternas arbete medatt eget att
hitta sådana former och fora långt komna och under ständigär
utveckling. Något behov formaliseradgenerell samverkan finnsav en

Ett fortlöpandeinte. arbete med hitta samverkansformer ochatt nya
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sakmyndigheternasdelartillnödvändigt attlösningar är storamen
utföra.

informationsutbyteInforrnationsinsamling och21.2

vilka fartygtill sjöss ochtrafiklägethur ärUppgifter somomom
delarför mycketgrundläggandenärområdesig i vårt är storabefinner

förgäller inte baraverksamheten. Dettamaritimastatligadenav
också försynpunktpolisiärochmilitär t.ex.övervakning utanur

påsiginformera ärlotsverksamheten. SättenochSjöräddningen att
positionsbe-exaktaförsatellitsystemradarövervakning,många;

föranmälningsskyldigheteroch flyg,med fartygspaningstämningar,
Även ochpolisensoch lotsartullmyndigheterfartyg tillför m.m.

samladedetdelarkanunderrättelseverksamhet utgöratullens av
fartygsrörelser.informationunderlaget omav

följande sätt:informationskällornauppställningEn utöver ser

övervakningenförsjöcentralerMarinens utgör stommen av-
identifierasoch fartygenradarinformationenterritoriet. Här emottas
Kustbevak-till sjössgranskningefterellerefter närmare avanrop

flyg.ellerfartygeller marinensningen egna

radar-med bl.a.trafikinformationscentralerharSjöfartsverket--
Sjöfartsverketområden.vissauppsiktokuläroch överövervakning
Brokonsortiet,s.k.med detavtalenligtochsamverkanskall, i

vidtrafikinformationochtrafikledningcentral förupprätta en ny
Öresundsbron. bruki ävenCentralen kommerbyggandet att varaav

färdigställande.efter brons

MaritimeGlobalinförandetockså medSjöfartsverket arbetar av--
fartygfrånnödlarmvidGMDSSand Safety SystemDistress som

positionfartygetsuppgiftersjöräddningsledarnaautomatiskt omger
tid för larmet.identitetoch samt

elektroniskautomatiskförEU-projektideltarFiskeriverket ett--
deltarKustbevakningenfiskefartyg.från vissapositionsrapportering

projekt.dettaockså i

transportabelanvänderKustbevakningenochtullmyndigheterVissa-
vid kusten.spaningföranvändsradarutrustning som
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Rapporteringsskyldigheter finns i olika former för ankommande-
fartyg. Tull- och polismyndigheter fårlotsar förhandsinformationsamt

vilka fartyg anländer till Sverige med varierande tidsmargina-om som
enligtler olika bestämmelser rapporteringsskyldigheter. Fiskefar-om

in i och den delensvenska EG:s fiskeom-tyg utsom passerar ur av
råden eller skall landa fångstsin skall förväg.detta isom uppge

fartyg farligtRapporter med gods lämnas till sjöräddningscentralenom
MRCC i Göteborg. Den sist nämnda rapporteringsskyldigheten
fullgörs kontrollistor faxas in till centralen. Vad gällerattgenom
rapportskyldigheten för farligt gods Sjöfartsverket,har tillsammans
med bl.a. SRV och Kustbevakningen inlett översynsarbete.ett

Tullens och polisens underrättelsetjänster har ibland information av-
betydelse för sjöövervakningen förhandstips smuggling fartygom per
etc..

diskuteras i olika sammanhangDet bl.a. vid den SOLAS-- -
konferens i London 1995 föranledd Estoniaolyckansom var av -
förslag passagerarfartyg skall med transpondrar. Enatt utrustasom
transponder anordning varigenom från land eller frånär annatmanen
fartyg fastställa fartygets position. Frågorkan transpondrarom
behandlas för såväl inom IMOnärvarande Navigationsunderkommit-

nationell arbetsgrupp inom Sjöfartsverkettén Densom av en senare
i anledning tyskt förslagtillsatt främst "Ferryär ett ettav om

Östersjöområdet.för färjorGuidance and Information System" i

önskemålframförts vissa informationsutbyteDet har störreettom
vad förekommermyndighetsgränserna i dag.änöver som

Som tydligt framgått uppställningen informationskälloröverav ovan
pågår det utveckling övervakning och kommunika-elektronisken av
tion. finns risk för olika myndigheter med olikaDet att ansvarsom-en
råden utvecklar följd,sina med onödiga kostnadersystemegna som
i situationer där det hade varit möjligt för dem utgå ifrån befintligaatt
anläggningar eller på sina planer.samordnasättannat

frågorSammantaget finner kommittén det angeläget dessaäratt att
Med full insikt all information integranskas ärnärmare. attom

relevant för samtliga aktörer och bestämmelser sekretessattom om
ställa hinder för totalt och informationsutbyte föreslårkan öppetett

kommittén:

uppgift berördasärskild utredning tillsätts med granskaattatt en-
informationmyndigheters behov sjöläget och att,av om om man

förförslag till samordnatfinner skäl för detta, lämna systernett
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för insamlinginformationsutbyte. Systemetinforrnationsinsamling och
kostnadseffektivtutformas såinformation börelektronisk somav

tillgänglig för samtligainformationensamladeoch denmöjligt vara
förden relevant dem.i de delarinblandade myndigheter är
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22 Massflykt till Sverige havetöver

ledning ioch samverkan en-
situationresurskrävande

Kommittén föreslår:
krissituationmyndigheternas verksamhet ide maritimaatt en-

leds från ledningscentral,beskrivnaden ensom
för landbaserade myndigheternasskall depolisenatt svara-

centralen,kontakter med
flyktingfartyg läggs på Kustbe-för dirigeringatt ansvaret av-

för sjöräddningstjänsten kvarstår hosochvakningen ansvaret
allt inom för gällan-räddningsledare,Sjöfartsverkets ramarna

befogenheter med de tilläggbestämmelser För-de om om
utökade möjligheter delta i civil övervakningsvarsmaktens att

föreslagits ioch passkontroll kapitel 20 samtsom ovan
Kustbevakningen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket, Riks-att-

Generaltullstyrelsenpolisstyrelsen och regeringen iav ges
utarbeta plan föruppdrag tillsammans hanteringatt en av

till sjöss, medmassflyktssituationer beaktande kommitténsav
ledning i sådanaförslag och situationer.ansvarom

Inledning22. 1

Regeringen bemyndigade den 21 december 1992 dir. 1993:4 chefen
för Försvarsdepartementet tillkalla kommitté med uppgiftatt atten
utreda påfrestningar och risker i det fredstida samhället och vissa
frågor inom totalförsvarets civila del. Kommittén Hot-antog namnet
och riskutredningen och har i enlighet med sina direktiv behandlat ett
antal scenarion beskriver risker och påfrestningar i detsom som
fredstida samhället. Ett dessa scenarion massflykt till Sverigeav -
från de baltiska länderna och Ryssland berör Sjöverksamhetskom--
mitténs arbete på det sådan situation ställer kravsättet att storaen
samordning för övervakning och insatser till sjöss. Viav resurserna

därförhar i våra direktiv fått till uppgift beakta vad anförs iatt som
Hot- och riskutredningens betänkande Massflykt till Sverige asyl-av
och hjälpsökande SOU 1993:89.
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ocharbeteriskutredningensochHot-Kort22.2 om
slutsatser

SOUhjälpsökandeochasyl-SverigetillMassflyktbetänkandetI av
delscenarionirislcutredningenoch ettHot-tecknar tre1993:89

000000, 20050Sverigeinnebär emothändelseförlopp tarattsom
andra sidanländerfrånhjälpsökandeellerasyl-000500respektive
meddelscenariona änÖstersjön. de bådaikommerflestaDe mersom
umbärandensvåraigenomgåtthjälpsökande harellerasyl-00050

sjuka. Deallvarligtdemdel ärEnhunger.ochkylamed stor av
skiftandeochinförställs ärsamhälletsvenska storadet avproblem

följande:huvudsakiskall lösas äruppgifterslag. De som

fartygenDirigering av
utarbetaförslagutredningens systemettenligtskallInvandrarverket

till derapporteringföroch svararankomstorter somval organför av
sjöss.tillkontrollenochövervakningenför

hiälpsökandeochasvl-deRegistrering av
Rikspolisstyrel-medsamrådiInvandrarverketföreslårUtredningen att

ochregistreringförprinciperutarbetatsocialstyrelsenochsen
genomförandet.praktiskadetförrutinerförbereder

ankomstortenMottagande
iuppdragfår ilänsstyrelser attsamtligaföreslårUtredningen att

asyl-mottagandeförberedai länenkommunernamed avsamarbete
böroch kommunernaLänsstyrelsernaskala.hjälpsökande i störreeller

skallledningsfunktionen ut.hursärskilt överväga se

allmänhetentillInformation
delscenario-i detecknatutredningen trehändelseförloppolikaDe som

Det ärallmänheten.tillinformationomfattandemycketkräver enna
myndig-olikafräninformationenviktigtutredningenenligt att-- föreslårUtredningensamstämmig. attochsamordnadheter är

förföreträdaremedtillsammansförsvarpsykologisktförStyrelsen
länsstyrelserna,Socialstyrelsen,Rikspolisstyrelsen,Invandrarverket,

information-förrådallmännautarbetarlandstingenochkommunerna
sverksamheten.
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Hälso- och sjukvård
Utredningen föreslår Socialstyrelsen tillsammans med företrädareatt
för sjukvårdshuvudmännen ska metoderöverväga och principer för
den hälsokontroll och hälso- och sjukvård mottagandesom av
flyktingar i mycket skala skulle komma fordra.stor att

Hot- och riskutredningen uttalar vidare polisens arbetsuppgifteratt
dei beskrivna massflyktssenariona kommer mycketatt vara om-

fattande och arbetskrävande föreslåroch med anledning härav att
Rikspolisstyrelsen skall vilkaöverväga principer skall gälla försom
överföring polispersonal mellan polisdistrikten.av

22.3 Massflykt till Sverige sjöverksamhets-ur
perspektiv

De Hot- och riskutredningen tecknade scenariona innebär deav att
asyl- och hjålpsökande kommer till Sverige med båtar och fartyg av
varierande utförande och i många fall i dåligt skick. Det lättär att se

insatserna till sjöss från övervakning och rapportering lägetatt av-
till dirigering fartygen förvägtill i anvisade hamnar kräverav -
betydande En långt gående samordning de maritimaresurser. av
myndigheternas åtgärder nödvändig. Hot-är och riskutredningen
beskrev denna del scenariona följande sätt:av

"Syftet med kontrollenövervakningen och till sjöss svenskaär att
myndigheter tidigt skall uppfattning hur många fartyg ären av som

till svenska hamnar med eller hjålpsökandeasyl-väg förvarning,
kunna följa fartygen och dirigera tilldem där finnsdet godaorter

Övervakningenförutsättningar asyl- hjålpsökande.och ochatt ta emot
kontrollen syftar också till sjötrafiken långt detså möjligt skaäratt
bedrivas enligt gällande lagstiftning säkertoch Verksam-sätt.ett
heten från svenska myndigheter ska förhindravidare fartygenatt
kommer in i svenska skyddsomráden... Sjöräddningsorganisationen
ska snabbt kunna genomföra de sjöräddningsinsatser eventuelltsom
behövs.

Genom radarövervakning uppgifteroch från de övervakande och
kontrollerande enheterna till sjöss och i luften får sjöbevaknings-ute

Östersjöncentralerna överblick trafikenöver positioneren -
riktning och fart och information till bl.a. Kustbevakningensger-
regionledningscentraler. Dessa leder Kustbevakningens rörliga enheter
till fartygen skall kontrolleras. Det blir i de händelseförloppsom som
utredningen har valt i sina scenarion nödvändigt för försvarsmak-även
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Myndig-olikamed sinasjöfartsverketoch att resurser.ten agera
helikopt-Flygplan ochsig.mellanarbetsuppgifternadelarheterna upp

deltarförfogar över-militära överochde civila organenrar som
polisenförmöjligtdetInomskärskontrollen. är attochvakningen

enheternarörligade ärProblemetsina ärmedmedverka attresurser.
dentäcka ochskalldetill denförhållandefå i yta om-stora som

kontrollera.ochövervakaskalldetrafikfattande som
övervakningensamverka imyndigheternadeltagande ärDe attvana

situationeridedet finnssjöräddningstjänsten,och itill sjöss sommen
ledningorganisation föringenbeskriverscenarionade gemensamtre

deinformerarmyndighetVarjeinsatser.rörliga enheternasdeav
iDemed sinaden planerar göra tarvadandra att resurser.om

från dede fårbeskedtill dehänsynåtgärdersinaplaneringen egnaav
vad deemellertid självbeslutarochVarmyndigheterna.andra egnaen

ochövervakaskallområden devilkaskallrörliga enheterna göra -
informationenfinnspågå. Riskenskallövervakningen atthur länge om

sammanvägningnågonskerdet intealla,nårsnabbtinteläget avatt
dedetblirresulatet inteochprioriterasbörbehovvilka att somsom

uppnå.hade kunnatenheternaolika sammantaget
kanledningsorganisationendafinnsdet inteFöljderna somatt enav
blirrörliga enheternaalla dedirigeraochinriktningbesluta om

dethjälpsökande ärasyl- ellermedfartygflerallvarligaregivetvis
ochövervakningenpågår... Förverksamhetenoch längrefråga om

händelseförlop-det iallvarligareblir detsjöss ännukontrollen till om
delEndet.eller riskerar görahavereratfartyginträffar att avattpen

sjö-för deanspråkiså fallikommer tasrörliga attde resurserna
vädret ärför dettaRisken ärfordras. storräddningsinsatser omsom

båtar."ellermindre fartygmed mångaskeröverfartenochogynnsamt

övervägandenKommitténs22.4

Inledning4.22 1
.

SverigetillmassflyktbetänkandetiföreslogriskutredningenochHot-
Sjöverksarnhetskommit-1993:89SOUhjälpsökandeoch attasyl-av

samrådiuppgiftfå tillskulletillsatt attintedåtén som ännu var
samordninghurövervägariskutredningen närmareochmed Hot- en

dehändelseförloppantaliskeledning börsamråd eller ett avgenom
Sjöverksamhetskommitténinträffa. Dåskulle kunnaolika slag som

samrådsådanthar1994oktoberförrän iarbetesittpåbörjakundeinte
utgångspunkt i demedemellertidVi hargenomföras.kunnatinte -
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riskutredningen tecknat behandlat de problemscenarion Hot- och --
lyftnämnda utredning fram.som

allt väsentligt och riskutredningens bedömningVi delar i Hot- av
vilka uppgifter skallbilden i massflyktssituation, vad gäller somen

huvudproblemenoch vilkalösas är.

kommitténs22.4.2 Utgångspunkter för förslag

föranledd händelser pâkallarmassflyktssituation kanEn vara av som
beredskap. Generellt kanregeringsbeslut skärpt eller högsta sägasom

Vidå grad kommer vila pä Försvarsmakten.i högreansvaret attatt
förhöjdutgått frän beslutvid våra ställningstagandenhar att om

scenariona beskriver dock situationerberedskap inte tagits. De aktuella
detkraftigt avviker från det normala och kan övervägaman omsom

"beredskapsnivâ" för den härtillskapa ytterligarelämpligtär att en
avseende myndig-särskilt regelsystemhändelser, med etttypen av

övervägandenuppgifter och befogenheter. Sådanaheternas ansvar,
Sjöverksamhetskommittén har behandla.utanför vadfaller dock att

i "normalläget" gällandevåra förslagVi har i stället byggt
emellan. Vidare vi begränsatmyndigheterna haransvarsfördelning

frånförhållandena till sjöss och utgåttvåra överväganden till att avse
Viflyktingfartygen skall dirigeras.förväg bestämtdet i är vartatt

eller myndigheterfrågan vilken vilkabehandlar alltså inte somom
övrigtför valet hamnar eller iövergripandeskall ha det ansvaret av

mottagandet land.organiserandetför av

uppgifter imaritima22.4.3 De myndigheternas en
massflyktssituation

myndigheternauppgiften förMycket kort kan de sjögående sägas vara
når i förvägde hjälp- och asylsökande på säkerttill sättettattatt se

myndig-landbaseradedeanvisade hamnar. I hamnarna det sedanär
flyktingarnahandmyndighetsdelarnas sakellerheterna att ta om- -

inkvartering, registreringför hälsokontroll, osv.
skall de maritima myndigheterna:Mer konkret

informationensjön, sammanställa och analyseraövervaka samt-
enheter till detill såväl sjögåendevidarebefordra den somegna

ansvariga på land,
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vidutvalda hamnarförvägtill iflyktingbâtarna samt,dirigera-
antaletinformationfåombord förkontrollerutförabehov att om

konditionderasflyktingar, m.m.
behövs.räddningsinsatserutföra dekunna som-

anspråk. AktörernaitillgängligaallaUtförandet kräver tasatt resurser
Försvarsmakten,frånenhetersjöss kommer utgörastill att av

Sjöräddningssällskapetsjöpolisen,Sjöfartsverket,Kustbevakningen,
skall lyckasstorleksådanoperationförutsättning förm.fl. En att aven
tillkommit framriskutredningenoch attsåsom Hot-är --

myndigheternaskrävsutformat. Detklartledningsansvaret attär
optimaltförförutsättningarså resursutnytt-koordineratarbete ettär att

jande finns.

Övervakning centraltillsamlasledning böroch22.4.4 en

Övervakningen flyktingfartygmångahurkartläggatillsyftar somatt
användasskall delsInformationensig.befinnerdeochpå vägär var

styrningdels förpå landmyndigheterna statensförunderlag avsom
flyktingfartygdirigera deochskall mötasjögående enheter somegna

harledningsorganisationenviktDetkommer. är att enstoravsom
Övervakningen ledas fråndärförbörhändelseförloppet.bildsamlad av

deoch därkansituationen görasanalysdärenda plats avenen
användasskallför hurgrundöverväganden utgör statens resursersom

mottagningsorganisationenlandbaserademed denSambandetgörs.
skerledningenmaritimamed den motkontaktenocksåunderlättas om

sjöcentralermarinensnågonkanplatsnaturligpunkt. En avvaraen
finns.sambandsutrustningochradar-där

på såläggassjöss börtillinsatsernaLedningen för22.4.5
möjligtfå händer som

däridetpå finnspekat systemriskutredningen ettochHot-Som -
för irisksina enheter att,myndighetinblandadvarje enstyr en-

tillräckliginsatser,extraordinärakräver samman-situation ensom
resultatetochinteprioriteras görsbör attbehovvilkavägning somav

pådärför koncentrerasbörLedningsansvaretoptimalt.blirdärför inte
vilkenundersökasförstdåbör typmöjligt. Detansvariga avså få som

skall lösas.uppgifter som
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För de maritima myndigheternas del kan massflyktssituationen
innehållasägas två grunduppgifter. Den första utlänningskontrollär --

för vilken polisen huvudansvarigär och den andra sjöräddningär-
för vilken Sjöfartsverket såvitt gäller ledningsfunktionen. Detansvarar
element tullkontroll också ingår har i prioriteringshänseendeav som

undanskymd roll dennaäven uppgift också skall beaktas.en om
Detsamma gäller uppgiften tillse flyktingfartygen inte kommeratt att
in på skyddsområden.

Den sedvanliga utlänningskontrollen dvs. granskning av-
passhandlingar och andra identitetskontrollertyper kan iav en-
massflyktssituation inte utföras till sjöss till någon del. Uppgifterna

för tidskrävandeär med hänsyn till vilka sjögående statenresurser
förfogar Den formellaöver. utlänningskontrollen måste ske på land
och åtgärderna till sjöss begränsas till flyktingfartygen tillatt styra
anvisade hanmar. Styrningen flyktingfartygen dock underav ryms
utlänningskontroll begrepp, och erforderliga befogenhetersom att
dirigera fartygen följer bl.a. utlänningslagstiftningen. Om detm.m. av
bedöms tid finns kan eventuella kontrolleratt antaletav passagerare
och deras kondition göras torde begränsat förutrymmet ävenmen vara
denna åtgärder.typen av

Enligt vår uppfattning kan ledningsansvaret koncentreras inom
för gällande lagstiftning med tillägg vad viramarna av ovan-

föreslagit utvidgat för Försvarsmaktenett medverkautrymmeom att
i civil övervakning inkl. passkontroller till sjöss på följande sätt:-

Polisen bör ha huvudansvar gällervad anvisningar till lednings-ett-
centralen fartygen skall dirigeras. Hot- och riskutredningenvartom
har, föreslagitnärrmts, Invandrarverket skall utarbetaattsom ovan

för bl.a. rapportering till de sjögåendesystemet myndigheterna. Vi har
inget invända detta. Vi finner det dockatt naturligt polisen harmot att

för, och sköter den faktiska rapporteringenansvaret oavsett vem som
bär huvudansvaret för verksamheten på land. Denna modellannars

underlättas det redan i dag finns möjligheter för polisenattav att
begära assistans från Kustbevakningen vad gäller utlännings-t.ex.
kontroll. Polisens lämnarätt anvisningar finns sålunda redanatt
uttryckt jfr avsnitt 13.9. Ledningsansvaret för de operativaovan,
åtgärderna till sjöss bör dock två skäl inte ligga hos polisen. Detav
första helt praktiskt:är i massflyktssituation torde alla polisensen
personalresurser till sköta kontroller i land ev. med stödatt av
polisbåtar i de helt kustnära områdena. detFör andra kräver ett
ledningsansvar vid styrningen fartyg erfarenheter frånstatensav egna
ledning sjögåendeav resurser.
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utlänningskontrollenledningenförbörKustbevakningen avsvara- tillfartygdirigeringbestår iverksamhetdendvs.sjöss, avtill som
Kustbevakningensombord.kontrollereventuellaochanvisade harrmar

enligtkustbevakningsfartygensåvälledabefäl kanvakthavande som -
möjligheterFörsvarsmaktens attutvidgningenförslagvärt avom

Försvarsmaktens20.3avsnittmyndighetercivilabiträda ovan, -
kanlägei dettaverksamhetendeldengällervadfartyg somav

utlänningskontroll.förbenämnas

vidincidentermångainträffasannolikhetmed attkommerDet stor- Informationsjöräddningsinsatser.krävermassflyktssituation somen
verksamhet ävenpågåendenaturligennödsituation bryter annanenom

ochsjögåendemassflykt. Devidexceptionellt lägesåi ensomett -
iskallnödställdeden ettfinns närmastluftburna somresurser-

tilldirigeringsuppdragochkontroll-frånställalägesådant om
förlägei dettakanuppfattning ansvaretvårEnligtsjöräddningsinsats.
tillövergåanvändasskallvilkabedömningen somresurserav

KustbevakningensmedtillsammanssittabörHansjöräddningsledare.
arbetartidenheladessaförutsättsdetochbefälvakthavande att

såvälförutsättsVidareaktuella. attdensituationitillsammans somen
ledningscentralenvidfunktionerSjöfartsverketsKustbevakningens som

särskildlämpligtkan attDetförstärkta. t.ex.kommer varaatt vara
denförbehövsalltjämtlotsverksamhetför densambandsman som

infor-uppgiftmedledningscentralen, attpåfinnssjötrafikenordinarie
läget.ledningscentralenpersonalenlotsarna omsåväl sommera

användassjögåendedeskallHur22.4.6 resurserna

till sjösskommer representerasmassflyktssituation avattstatenI en
Försvarsmakten,Kustbevakningen,handi förstafrånenheter

Sjöräddningssällska-bl.a.kommerHärtillpolisen.ochSjöfartsverket
till sjössutlänningskontroll,emellangårskiljelinje somfartyg. Enpets

tillfartygdirigeringbegränsad tillprincipi ärsituationen avhäri den
gradhögiSkiljelinjen hängersjöräddning.ochhamnar,anvisade

Även utlän-har.aktörerolikabefogenheter omvilkamedsamman
dendirigeringsåtgärder förutsätter atttillbegränsadningskontrollen är
talbliocksåkanDetdetta.tillbefogenheter omhardirigerarden som

prejas ochmåstefartyginnebär"dirigeringar" atthandfasta sommer
ombord.kontrollvisspåkallat göradetfall kan attvissaIbordas. vara

Försvarsmak-Kustbevakningen.ochpolisenhartill dettaBefogenheter
sådanidå deförslaglämnadevårt enenligt somfår dem ovanten -

civilbegäranverksamhetcivilimedverkar avsituationhär -
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myndighet. Det nämnda myndigheter bör utföra denna delär nu som
insatserna till sjöss. Vi finner det inte lämpligt lotsar ellerattav ge

Sjöräddningssällskapets personal denna befogenheter. Vi villtyp av
dock peka på möjligheterna för utlännings-att om resurserna-
kontrollen skulle befinnas otillräckliga ombord poliser ellersätta-
kustbevakningstjänstemän eller tulltjänstemän också harsom
befogenheter omhänderta utlänningar i avvaktan på passkontrollatt att
eller motsvarande kan genomföras, 6 kap. 11 § 2 UtlL pâst. t.ex.se
lotsbåtarna.

Vad gäller sjöräddningsinsatser bör i första hand Sjöräddnings-
sällskap och Sjöfartsverkets fartyg och båtar användas. Det dockärets

till sjöräddningsledaren vilka skall undsätta denavgöraattupp som
nödställde från fall till fall.

Uppdelningen mellan enheter kan utföra dirigering ochsom
kontroller ombord fartygen utlänningskontroll såväl som

öräddningsinsatser de bör utföraoch enbart sjöräddningsinsatsersom
kräver överväganden lämplig geografisk spridning görs.att om

Sjöpolisen bör stå befäl.kvar under polisens kommer medDet stor
sannolikhet krävas sjögående i omedelbar anslutning tillatt resurser

för dirigering och kontroll dehamnarna anländande fartygen. Omav
sjöpolisen behövs längre till sjöss bör de, samverkanut genom
myndigheterna emellan användaskunna där.även

22 .4.7 Genomförande

massflyktssituation utvecklaEn kan komma sig på sätt äratt som
haft möjlighetsvåra förutse. Vi har inte simulera olikaatt att

händelser och lösningar problem.konkreta Depröva ovan
skisserade förslagen därför övergripande princip-är att se som en
modell.

riktigFör genomlysning problemet föreslår vi att:en av

Rikspolisstyrel-Kustbevakningen, Försvarsmakten, Sjöfartsverket,-
i medoch Generaltullstyrelsen regeringen uppdrag attgessen av -

beaktande kommitténs gjorda överväganden tillsammansav ovan -
utarbeta plan för hantering massflykt till sjöss.en av
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Reservationer

Reservation Julin,ledamöterna Thomas Bertil Måbrink,av
Sverre Palm, Hans Stenberg Karinoch Wegestål

förAnsvaret sjöräddningstjänsten

kommitténs har inte gjorts någon djupgåendeI arbete analysmer av
för miljö- sjöräddningstjänstenoch bör ligga. Viansvaret attvar anser

finnsdet skäl ytterligare för miljö- ochövervägaatt ansvaretvar
sjöräddningstjänsten följande:ska ligga. Skälen är

åtgärdkan effektivitetshöjande lägga förDet att ansvaretvara en-
till sjösssjöräddning och miljöräddning under huvudman.samma

lednings-Därigenom kan existerande operativt och övervaknings-ett
också bättremerutnyttjas. Det kan möjligheter tillsystem ge en

ledningsorganisation.samordnad decentraliserad

för övervägandena skallutgångspunkt självfallet detEn attvara
där samtliga aktörergrundläggande till sjöss deltar isystem -

sjöräddningsinsats skall kvarstå.samband med -
vi anfört föreslås för miljö- och sjörädd-Med vad att ansvaretovan

ytterligare omfatta frågorningstjänsten utreds. Utredningen bör som
huvudmannaskap, effektivitet och ekonomi.
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JulinReservation ledamoten Thomasav

sjöfartsinspektionenförAnsvaret

effektivi-ochsamordningvarituppdrag harKommitténs övervägaatt
kommitténsdelar jagverksamhet.maritima Isering stortstatensav

finna finnsståreffektivitetshöjande åtgärderbedömning de attatt som
sjöfartsin-det gällerbefintliga myndigheter. Närmellansamverkani

myndighetsutöv-åsikt.dock Denhemvist har jagspektionens annanen
för börsjöfartsinspektionen harning/kontrollverksarnhet ansvaretsom

huvudmannaskap.Kustbevakningensundernaturliga hemvistsinha
behövsdetframkommitarbete har detkommitténsUnder att en

tydligtEttfartygsinspektionensförstärkningmärkbar resurser.av
förinspektörer hardag tvânorrlandskusten där iexempel ansvaretär

tillsynenDe har58% Sverigesområde utgör yta. avett avsom
Enligtsjöarna.denorrlandskustensjöfarten längs storasamt

med bil för kunna000 milår cirka 6de ubderuppgift färdas attett
avsevärdförbrukar deandra ordarbetsuppgifter. Medfullfölja sina en

därförkanområde. Deinom dettaförflytta sigbara förtid storaatt
inspektionsverksamhet.finns effektivbehovfylla detknappast avsom

trafikåren, dendesjöolyckorflertal allvarligaEtt samtsenaste
uteblivetochgrund ålderpåmed fartyghamnarsvenska avsom

anledningfinns allvisar detdåligt skick,i mycketunderhåll attär att
skyddetsjösäkerheten,förkontrollenskärpa samtgaranteraatt av

och egendom.miljömänniskor,
skulleKustbevakningensjöfartsinspektionen tillöverflyttningEn av

personalen.utnyttjande denmedföra effektivare gemensammaav
använda sigi dag kunnanaturligare änskulle sättInspektörerna ett

kustbevaknings-därområdenKustbevakningen inomkollegor isinaav
antal kontrollerutbildning ochsärskildgenomgått störrepersonalen ett

då självaskulleSjöfartsinspektörernagenomföras.då kunnaskulle
kontrollerna. Välkompliceradedetidkunna ägna mermer

kustbevaknings-genomförasbör kunnainspektionerinplanerade av
blir lidande.patrullverksamhetderaspersonal utan att

sjöfartsinspektio-mellansamarbetedeti dag förekommerRedan ett
Sjöfarts-med stödKustbevakningendärKustbevakningen,och avnen

SJÖFS inspektioner. Menvissa1993:2 utförkungörelseverkets av
uppgifter inomytterligarefinns deterhållit,information jagden

vattenförorening frångods ochfarligtsäkerhet,fartygsområdena
Kustbevak-Kustbevakningen.klarasfördel kanmedfartyg avsom

sammanhangdettaborde ikustentäckninggeografiskaningens av
xeffektivitetsvinst.medföra en
s
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Kommittédirektiv
lêêâäiâ

E89

Dir. 1993:136
Effektivisering verksamhetenstatligaden maritimaav

Dir. 1993:136

Beslut vid regeringssammantrâde 9 1993.den december

Chefen för anför.Försvarsdepartementet, statsrådet Björck,

Witt förslag

Jag föreslår kommitté tillkallas för utreda maritimaatt att statensen
verksamhet.

Bakgrund

Riksdagen har i samband behandlingenmed 1993 årsav
budgetproposition 1992/932100,prop. bil. 5 uttalat 1992/93:FöU9bet.

särskild parlamentariskatt utredning bör möjlighetenprövaen att
effektivisera den samlade statliga maritima Enligtverksamheten.
Försvarsutskottet bör förstrategi denna verksamhet i första omfattahanden
marinens, Kustbevakningens, Sjöfartsverkets sjöpolisens verksamhet.och
Uppgiftsfördelning, organisation och lagstiftning för området bör överses

utredningen.av

Frågan organisation, ansvarsfördelning inom deloch samverkan denom
verksamhetstatens bedrivs tillav sjöss har i olika sammanhangsom utretts

under den femtonårsperioden.senaste Ett många resultat detta arbeteav av
bildandet Kustbevakningenvar självständig, civil myndighetav som en

under regeringen och den översyn rollfördelningen inomav
sjöövervakningen gjordes Kustbevakningskommittén. En översynsom av av
vissa ledningsfrågor inom sjöräddningstjânsten har nyligen slutförts av
Sjöfartsverket. Förslaget bereds inom regeringskansliet. Med stödnu av
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regeringens ibemyndigande tillkallade chefen för Försvarsdepartementet
december 1992 uppgiftkommitté dir. 1993:4 med utredaatten
påfrestningar risker i Kommittén,och det fredstida harsamhället somm.m.
antagit Hot- och riskutredningen, skall bl.a. prövanamnet om
beredskapsåtgårdema områden fredstida samhälletolika i det är
tillräckligt samordnade kunnaoch erfarenheter från område bedömsettom
utnyttjas i utsträckningstörre andra områden.

Sjöpolisen har nyligen kommittéväsendetsutredning inomöversetts av en
ÖversynSjöpolisutredningen. SjöpolisenUtredningens betänkanderam, av

SOU l992:5i 19931992. årsöverlämnades till justitieministem ijuni I
budgetproposition utredningens förslagregeringen ställning förtog att om

utökning sjöpolisens vidare med hänsynorganisation anstå tillsbordeen av
till det statsfinansiella 66.läget 1992/93100, bil.prop. s.

Samordning och effektivisering maritima verksamhetenden statligaav

Ett betydande lämpliga former förarbete har således finnalagts på attner
den del den statliga bedrivs till sjöss. Fleraverksamhetenav som
myndigheter har uppgifter myndigheterdetta område. gäller deNär det

iomnämns riksdagens beslut uppgifterna i korthet beskrivaskansom
följande sätt.

Marinen skall bidra till lösa försvarsmaktens viktigaste uppgift,att
nämligen kunna möta fredväpnat i ingripaatt ett samt att motangrepp
varje form kränkning vårt territorium. Marinen medverkar imotav
sjöräddningstjänsten miljöråddningstjânstenoch till sjöss.

Kustbevakningen, sedan den 1988l juli självständig, civilärsom en
myndighet direkt under regeringen, har till uppgift i enlighet medatt
särskilda föreskrifter utföra sjöövervakning och kontroll- ochannan
tillsynsverksamhet. Kustbevakningen för miljöräddningstjänsten tillsvarar
sjöss och medverkar i sjöräddningstjänsten. försvarsmakten ingriperNär

utländska statsfartyg skallmot Kustbevakningen samverka med
försvarsmakten.

Sjöfartsverkets huvudsakliga uppgift för huvuddelenär att svara av
sjöfartens infrastruktur i form sjövägar sjöfartoch till kanattattav se
bedrivas i farvattensvenska under säkra effektiva former.och
Sjöfartsverket för tillsynen fartyg. ocksåSjöfartsverket försvarar av svarar
sjöräddningstjänsten, dvs. för efterforskning och räddning människor iav
sjönöd och för Sjuktransporter från fartyg. Verksamheten skall inriktas
handelssjöfarten. fritidsbåtstrañkens fiskets intressenäven och skallmen
beaktas. Sjöfartsverket affärverkär med vissa inslagett av
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På räddningstjänstområdet samrådsorgan syftenhar antal inrättats,ett vars
också tillgodoser sjöräddningstjänsten och miljöräddningstjänsten till sjöss.

Försvarsutskottet konstaterar i sitt tidigare nämnda betänkande att
förutsättningarna för den statliga maritima förändratsverksamheten har i
väsentliga hänseenden åren.under de säkerhetspolitiska iDet lägetsenaste
Europa är annorlunda. Trafiken från det tidigare stängda Osteuropa har
ökat. De utökade uppgifterna avseende havsfiskeövervakning kvarstårm.m.
emellertid enligt utskottet samtidigt statsftnansiclla situationendensom
ställer krav ekonomiska besparingar inom statligadenstora
verksamheten. En samordning sektorsgränseröver leder till sådanasom
besparingar måste därför tilltas vara.

Uppdraget

l likhet med riksdagen jag parlamentarisk kommitté börattanser en
tillkallas för överväga ytterligare samordning effektiviseringatt ochen av

maritima verksamhet.statens Uppdraget bör i första hand denavse
verksamhet bedrivs marinen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket ochsom av
sjöpolisen. Om så bedöms angeläget skall kommittén kunna ocksåta upp
förhållanden inom statlig maritim verksamhet med anknytning tillannan
utredningsuppdraget i Övrigt.

Kommittén skall bedöma den inriktning hittills gällt förom som
myndighetsuppgiftema inom denna del maritima verksamhetstatensav
fortfarande är ändamålsenlig i alla delar med hänsyn till
omvärldsförändringarna eller förskjutning tyngdpunkten ochom en av
insatserna något uppgiftsområdemot bör ske.

l detta sammanhang bör kommittén också pröva dagensom
samverkansmönster tillräckligt resultat i form effektivtger ettav
utnyttjande de samlade statliga Kommittén bör i fallav resursema. annat
lägga fram förslag till förbättringar också kansom avse
ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och myndigheternas
befogenheter. Förslagen skall baserade på ekonomiska analyser.vara

Marinen kommer fr.o.m. den 1 juli 1994 ingå i den myndighetenatt nya
Försvarsmakten. högkvarteretI kommer bl.a. finnas marinledningatt en
med för produktionen marinförbandansvar och beredskap. Kommitténav
skall hålla sig underrättad arbetet med bildandet Försvarsmakten iom deav
delar berör utredningsuppdraget.som Kommittén skall utgå från att

för civilaansvaret uppgifter också i fortsättningen skall ligga civila
myndigheter.
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utgångspunkt för i övrigtEn utredningsarbetet bör kommitténsattvara
förslag förändringartill skall förinom nuvarandegöras ramen
myndighetsstruktur. Kustbevakningens karaktär civil, självständigsom
myndighet direkt under regeringen liksom Sjöfartsverkets ställning som
affarsverk huvudansvarmed för sjöfartens infrastruktursjösäkerheten och
skall bibehållas.

Resultatet utredningsarbetet skall samlat underlag förettav vara
regeringens bedömning inriktning, ambitionsnivå effektivitetoch i denav
statliga maritima verksamheten.

Övriga frågor

Regeringen har den 2 1993december bemyndigat chefen för
Justitiedepartementet tillkalla särskild utredare med uppdragatt atten
utreda frågor myndighetssamverkan vid gränskontroll i EU-ettom
perspektiv dir. 1993:130. Kommittén eftersombör, de bådam.m.
uppdragen har flera beröringspunkter, samråda särskildemed den utredaren
liksom med Hot- och riskutredningen.

Kommittén skall också beakta vad anförs i Hot- och riskutredningenssom
betänkande SOU 1993:89, 12 Massflykt till Sverige asyl- ochs. av
hjälpsökande samråd kring vissa tänkta hândelseförlopp.om

Kommittén skall beakta vad i regeringens direktivsägs till samtligasom
kommittéer och särskilda utredare angående utredningsförslagens inriktning
dir. 1984:5 och beaktande EG-aspekter i utredningsverksamhetenom av
dir. 1988:43.

fackligaDe huvudorganisationema bör beredas tillfälle föra framatt
synpunkter under utredningsarbetets gång.

Kommittén bör utarbeta förslag till erforderliga författningsändringar.

Utredningsarbetet bör avslutat den april 1995.lsenastvara

Hemställan

Med hänvisning till vad jag har anfört hemställer jag regeringenattnu
bemyndigar chefen för Försvarsdepartementet

tillkalla kommitté omfattadatt kommittéförordningen 1976:119en av- -
med högst 9 ledamöter med uppdrag maritimautredaatt statens
verksamhet,

ledamöterna ordförande,att utse atten av vara

210



Bilaga 1sou 1996:41

besluta sakkunniga,att sekreterareom och biträdeexperter, annat
kommittén.

Vidare hemställer jag regeringen beslutaratt kostnaderna skall belastaatt
fjärde huvudtitelns anslag A Utredningar m.m.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller
hemställan.

Försvarsdepartementet
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Kommittédirektiv WW

Wi

Tillaggsdirektiv till utredningen Dir.om

maritimaeffektivisering statligaden 1994:158av

verksamheten 1993:08Fö

Beslut vid regcringssammanträdc den 22 dcccmbcr 1994

Sammanfattning uppdragetav

Utredningen effektivisering den statliga maritimaom av
verksamheten för uppdraget.ändrade riktlinjerges

Bakgrund

Riksdagen uttalade i samband med behandlingen års1993av
l992/93zFÖU9,budgetproposition bil.5,bet.prop. l992/93:lOO

rskr. 1992/932333 särskild parlamentarisk utredningatt en
borde möjligheten effektivisera den samlade statligapröva att
maritima verksamheten. Med anledning riksdagens beslutav
och med stöd regeringens bemyndigande tillkallade chefenav
för Försvarsdepartementet våren kommitté dir.1994 en
1993:136 med parlamentarisk sammansättning för utredaatt

maritima verksamhet. Kommittén har antagitstatens namnet
Sjöverksamhetskommittén.

Kommitténs uppdrag i första hand den verksamhetavser som
bedrivs marinen, Kustbevakningen, Sjöfartsverket ochav
sjöpolisen. För utredningsuppdraget galler enligt de nuvarande
direktiven vissa förutsättningar, begränsar kommitténssom
handlingsutrymme. Regeringen bedömer kommitténsattnu
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ocheffektiviseringförslagmöjligheter lägga framatt om
enlighetividgasbörverksamhetenförbättrad samordning av

för uppdragetdirektivriksdagens beslut. Regeringensmed
ändras därför.

Uppdraget

verksamheten harmaritimaför statligaFönitsättningarna den
bl.a.avseenden,i väsentligaförändratsunder de årensenaste

och densäkerhetspolitiska läget i Europaändradedetgenom
Östeuropa. Dentidigare stängdaökade trafiken från det

på besparingarkravställerstatsfinansiella situationen stora
samordningtillMöjligheternaden statliga verksamheten.inom
tilldärförmåstesektorsgränseröver tas vara.

möjlighetendärförSjöverksamhetskommittén bör pröva att
verksamheten. Enmaritimaeffektivisera samlade statligaden

hand omfattaverksamhet bör i förstastrategi för denna
och sjöpolisensKustbevakningens, Sjöfartsverketsmarinens,

lagstiftningorganisation ochverksamhet. Uppgiftsfördelning,
kommittén.för området bör över avses

ocksåOm så skall kommittén kunnabedöms angeläget ta upp
medverksamhetförhållanden inom statlig, maritimannan

anknytning till utredningsuppdragct i övrigt.

förhittills gälltKommittén skall bedöma den inriktning somom
maritimamyndighetsuppgiftema inom denna del statensav

medverksamhet fortfarande ändamålsenlig i alla delarär
hänsyn förskjutningtill omvärldsförändringama eller avom en

uppgiftsområde bör ske.tyngdpunkten och insatserna någotmot

underlagResultatet samlatutredningsarbetet skall ettav vara
ambitionsnivå ochför regeringens bedömning inriktning,av

effektivitet verksamheten.i den statliga, maritima

UtredningenRegeringen beslutade den 199414 april att om
skalleffektivisering verksamhetenden maritimastatligaav
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3

omfattas direktiven till samtliga kommittér och särskildaav
utredare offentliga åtaganden dir.pröva 1994:23. Dessaatt
direktiv kommittédirektiven till samtliga kommittérersätter och
särskilda utredare angående utredningsförslagcns inriktning dir.
1984:5.

ÖvrigaDet under frågor i kommitténstas nuvarandesom upp
direktiv skall beaktas i tillämpliga delar.

Utredningsarbetet bör avslutat vid utgången årsenastvara av
1995.

Chefen för Försvarsdepartementet bemyndigas utökaatt
kommittén till högst tio ledamöter.

Försvarsdepartementet
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områdenfiskeintensivaFartygsstrák och

Fartygsstråk handelssjöfart---
SjÖVKalla:

områdenFiskeintensiva
Källa: Fiskeriverket
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Oljeutsläpp 1994
Antal utsläpp: 415 f e,Källa: KBV

Territoriella kränkningar
med övervattensfartyg 1994

X 61Kränkningar
O Genomfart föranmälanutan
Källa: FM

4 1
Q Människosmuggling

.under perioden 9210-9503
RPSKälla:

äáå
ääâ Militära skyddsomráden

änKälla: FM
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Sjoráddningen 1994

Insatser och ansvarsområden

Antal insatser: 1479
138 smaincldentervarav

Fntidsbatar utgjorde 71%
Handelsfartyg utgjorde 9%
Fiskefartyg utgjorde 6%
Källa: SjöV

.

GotlandMRSC

6
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Skärgârdsbefolkningen -andelen bothaca efter svenska kusten
broförbindelseutan till fastlandet dei

befolkningsmássigt skárgárdarnastörsta

Kállai Länsstyrelsen i Göteborgs

och Bohus län, 1995

200

800

6.500.-

Sx i19.000
3004.

d 300

á
.
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Sjöfartsverket 1995

Huvudkontor: Norrköping
Sjotrañkomraden. y/Isjajjx13 st j
Sjofartsinspektionskontor g LuleåAi Göteborgtre reguoner: , piteaStockholm. Malmo. iRotterdamø A Skelleftehamn

Sjötrañkomradeskontor
Lotsstation
Farledsgrupp
Lots-, sjöraddningsbátfarledsa
Bemannad fyrplats CAV UmeåSjöraddningsstation å IjlolmogaddVerkstad

A Örnsköldsvik
QjsundsvanAKommentarer:

Simpnas Furusund avvecklasoch
och Kapellskärersatts av

Källa: SjoV
Hudiksvall

A Söderhamn
CA Gävle

w
35 Örskar.j f UnderstenSäffle batariutan Al.AV Svanklubberl ATrollhättan batari 5117197135utan

tie- 3Söderarm. Furusund
.AV Stockholm

YA 3Sandhamn. Dalaro
Nordkoster V

l5,5:- ÅMásesâçar Landsort
.A Marstrand SLV Oxelösund

Göteborg l Arka.AV AlA Vinga, Västervik
Å Varberg; ogkai-shamn åOA Gotska Sandon. I Skarsande
A Falkenbáerg Kalmaf/ I IA Storugns. Slite
A Halmstad .AV Visby

" i Klintehamn. I Ronehamn
Kullen.&#39;

A Helsingborg
CAV åMalmöl Karlskrona

TrelleborjgI .Å Karlshamn
i ÅYstad s Åhus
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Bilaga 8sou 1996:41

Kustbevakningen 94/95

ledningen:Centrala Karlskrona
Reglonlednlngar:
KRN Härnösand. KRO Stockholm.
KRS Karlskrona. KRV Göteborg

Kuststationer: 29 st.Flygstation: :Skavstm1

Kommentarer:
Helsingborg etableras kuststationsom- ny LuleåLandskrona1996. och Torekovsommaren avvecklas SkenefteaSkärhamns kuststation lämnas 1999.senast N- Umeå IOskarshamns kuststation lämnas 1997senast- ÖrnsköldsvikSkellefteå kuststation lämnas 1999.senast- Härnösand

Hudiksvallhalla:_ KBV Gävle

Furusund JVaxholm
Stockholm kuststanomeej
Djurö,avs 9Södertälje
Oxelösund
Gryt

gStrömstad
Kungshamn
Skarhamn
Göteborg
Falkenberg

anal

Vasterwk
Oskarshamn
Kalmar
KarlskronaQ
Karlshamn
Simnshamn
Höllviken
Landskrona

á Torekov
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M a e nn

MKN.O.S.V Mannkommandon
OresundManndistnktMDO

GotlanaMKG Militarkommando
FárosunaMannbngadFMB

MannflygetHenkopterdxvusuonerhkpdiv
KustflortanKfl

Kalla: FM

MKN Härnösand

Q1 Bergahkpouv
7 çMuskoMKO

v
OstKfl

K" Väst /Säve12. hkpdlv -MB FarosunaW
GöteborgMKV

MKGhsov

13. Kallingehkndlv

kl KarlskronaMKS
amMDO Kfl Syd

.J c

an:
e
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