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sjövägsregler
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Europeiska GemenskapenEG
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Establishment of International Fundan
for Compensation for Oil Pollution

års års1971 och 1992Damage,
fondkonvention
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för fartyget gällande mätbrevet
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folkrättskommission
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LC Convention the Prevention ofon

Marine Pollution by Dumping
of Wastes and Other Matter,
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Sammanfattning

Uppdraget

vid oljeutsläppfrågor ingripandenutredavaritVårt uppdrag har att om
desyfte förbättrasjöss medtillskadligaandraoch utsläpp ämnen attav

uppdragetolagliga utsläppen. Ibeivra demöjligheterna kunnarättsliga att
områ-nuvarande regelsystemhuringått utvärderakartlägga ochhar att

ochutvärderingbakgrund dennapraktikenfungerar idet motattsamt av
åtgärder kantillförslaglagstiftningen lämnaallmän översyn somaven

harsida. Uppdragetfrån myndigheternasingripandentill effektivareleda
kan lö-frågan svensk domsrättpå hurförslagomfattat lämnaäven att om

förorenandeandra utsläppocholjeutsläppolagligadet gällernär avsas
ekonomiskai Sverigesämnen zon.

Kartläggning

oljeutsläppregistreradeår statistik1970Kustbevakningen för sedan över
oljeut-och bekräftaderapporteradeföljandeivarmed här och det avses

antaletstatistiken harden tidUnderi svensksläpp re-avseransvarszon.
år. Efter116 och högst 482lägstvarierat mellangistrerade utsläpp enper

antaletbörjan 1990-taletnedgång 1980-talet ochundergenerell stegav
återtvå åren kun-har dock1995. Deåren 1994 ochutsläpp under senaste

nedåtgående trend.skönjas vissnat en
statisti-följtmån utsläppfaktiska antaletI vad det mönster somsamma

utsläppAntalet upptäcktaosäkert.registrerade utsläpp ärken äröver
står förtill förfogandevilkanämligen i hög beroendegrad av resurser som

upptäckamöjligheterna1970-talet harhavsövervakningen. Sedan ut-att
ochökade flygövervakningenfrämst densläpp förbättrats,avsevärt genom

påtillgång flygplanen.tillharden tekniska utrustning som man
kart-från Kustbevakningens statistik försöktutgångspunktVi har med

underoljeutsläpp registreradeshanteringen delägga den rättsliga somav
år 482åren nämnda registrerades 415,1994-1996. Under ettvart res-av

fåtal utsläppensvensk Endastpektive oljeutsläpp i411 ett avansvarszon.
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har resulterat i fysisk fällts till för brott.att I samtligaen person ansvar
dessa fall har utsläppet skett från svenskt fartyg och den misstänkte harett
varit bosatt i Sverige. Vattenföroreningsavgift administrativärsom en-
sanktionsavgift påföraskan fysisk eller juridisk har tagits isom utperson -
sammanlagt Påförda40-tal fall. vattenföroreningsavgifterett relativtär
jämt fördelade mellan svenska och utländska fartyg. De flesta avgifterna

dock oljeutsläpp skett i samband med lastning, lossning,avser som
läktring eller bunkring. Om till antalet sanktioner således förfa-ärman ser
randet med vattenföroreningsavgift effektivare det straffrättsligaän rent

Även med beaktande fallen påfördamed vattenföroreningsav-ansvaret. av
gifter det emellertid mycketär begränsat antal de utsläppett av som upp-
täckts lett till någon form sanktion endast procent.som treav ca

Den främsta anledningen till så få utsläpp blir beivrade svårig-deatt är
heter förknippade med identifieringär förorenaren. De flesta ol-som av
jeutsläpp sker sannolikt nattetid eller vid otjänlig Dåväderlek. utsläppen

upptäcks befinner sig fartyget långt därifrån. Att i sådan situa-senare en
tion härleda utsläppet till visst fartyg i dag mycket svårt.är Problemetett

fastställa från vilket fartyg utsläpp haratt skett avspeglas iett Kustbe-att
vakningen under årde vår kartläggning endast beträffande iavsettsom
genomsnitt 25 årutsläpp kunnat rikta misstanken visst fartyg.motper

Vad kan konstateras emellertid inteär heller fall där utsläppetsom att
kunnat misstänkas härröra från visst fartyg lett till straffrättsliga åtgär-ett
der undantagsvis.än De allra flesta förundersökningarannat rörande brott

detta slag har lagts ned och ärendena har följaktligen inte nått domsto-av
lama. Det finns flera skäl till detta, sammanfattningsvis kan sägas attmen
det innebär problem styrka objektiva och subjektivastora brottsrekvisitatt
samtidigt det finns brister i dagens utredningsförfarande.som

Allmänna utgångspunkter våraför förslag

Under de årtiondena har internationella och nationellasenaste åtgärder
vidtagits för minska oljeutsläppen från fartyg. Trotsatt det förekommer
fortfarande utsläpp i omfattning.stor

Vårt uppdrag främst effektivisera det rättsliga beivrandet deattavser av
olagliga utsläppen. viktAv emellertid inte bara ingripaär då utsläppatt ett
väl har skett alla till förhindrasätt olagligautan att utsläppatt attse
inträffar. Det främst har betydelse det finns fungerandeär attsom mottag-
ningsanordningar i varje hamn, dit fartygens avfall särskild kostnadutan
kan lämnas, samtidigt det föreligger skyldighet för fartygensom atten
lärrma avfallet. områdeInom detta positiv utvecklingär gångredanen
internationellt. Ett väl fungerande med mottagningsanordningar isystern
kombination med effektiva ingripanden och kännbara sanktioner demmot
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till de olagliga utsläppenavfallet till sjöss bör ledasläpper attutsom
minskar.

frånfastställa vil-problem i efterhandi förenat medDet dagär attstora
identifieringsmöjlig-förbättradefartyg har skett. Avsevärtket utsläppett

fartyginternationella beslut alla skallförutsätterheter att utrusta-varaom
internationellt förutarbetandetmed s.k. transpondrarde systemettsamt av

måsteFrån i dessaolja. svensk sidaobligatorisk märkning samman-av
småpådrivande internationella Däremot hari olikahang verka organ.

fattats ensidigt förbättrainternationella beslut harmöjligheter innanatt --
Våra går därför främstförslagidentifieringsmöjlighetema. ut att genom

effektivarestraffrättsligtförenklat utvidgatoch samt ettett ansvar genom
frånåstadkomma olagliga utsläpp identifieradeutredningsförfarande att

någon åtgärdform förorena-fartyg skall leda tillhuvudregel motavsom
alla avsedda fall kom-realistiskt räkna medMan kan dock inte att nuren.

föremål i Sverige. Vi emellertidkunna bli för lagföring äratt av upp-mer
lagföringar kan ha avsevärdfattningen antalbegränsatävenatt ett en pre-

uppmärksamhet. Vad viktigtventiv effekt, tillräckligde är ärsomom ges
frånockså Sverige svensk sidafall lagföring inte kan ske ii deatt man --

skallflaggstaten kunnaallt möjligt för eller statgör är att annansom
straffa de ansvariga.

Våra följande huvudrubriker.förslag kan inordnas under

Domsrätt i den ekonomiska zonen
Totalförbud oljautsläppmot av m.m.
Straffansvaret

administrativ sanktionsavgiftEn ny
Sanktioner juridiskamot personer
Brottsutredningen
Behörig domstol
Internationellt samarbete

i den ekonomiskaDomsrätt zonen

vad1996:517 begränsning tillämpningen svensk lagLagen av avom
begångna på begränsningsla-gäller vissa utländska fartyg, den s.k.brott

Sverige ratificerade nationer-trädde i kraft samtidigt med Förentaattgen,
havsrättskonventionen. Begränsningslagen med-havsrättskonventionnas

marina miljön kanför förorening den endastbrott innebäratt ett avsom en
begåtts svenskt inrebestraffas utanförmed böter brottet ettvattenom

förfrämmande Undantag gäller dockfartyg registrerat iär stat.som en
uppsåtliga territorialhavet. konse-föroreningar i Somoch allvarliga en
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kvens endast böter kan dömas med anledning olagligtatt ut ettav ut-av
frånsläpp utländskt fartyg i den ekonomiska föreligger inteett zonen

svensk domsrätt beträffande dessa gärningar enligt 2 kap. 2 § brottsbalken.
Inte heller enligt § brottsbalken2 kap. 3 har vi domsrätt i de säll-änannat

undantagsfall då brottet kan riktat Sverige.synta motanses
ÅtalVi föreslår domsrätt beträffande dessa brott införs. får dockatt

väckas endast i särskilt angivna fall. dåFörutom fartygets flaggstat i det
konkreta fallet underlåter eller gångerupprepade tidigare underlåtithar att
vidta rättsliga åtgärder, får åtal dåväckas förbjudet utsläpp i den eko-ett
nomiska medfört eller kunnat medföra betydande skada, vilketzonen en-

vårligt uppfattning torde kräva utsläpp i storleksordningen 1 000 literett
olja.

En konsekvens svensk domsrätt införs också straffrättsligaäratt attav
ingripanden kan vidtas olagligavid utsläpp i den ekonomiska zonen.

Totalförbud utsläpp oljamot av m.m.

Vi föreslår totalförbud utsläpp oljehaltiga blandningar,att ett mot av oav-
koncentration, införs inom Sveriges sjöterritorium. Förbudet medförsett

sådana utsläpp innehållerlänsvatten, begränsade halteratt olja ochav som
i dag tillåtna de s.k. 15 ppm-utsläppen, inteär längre får ske inomsom

Sveriges sjöterritorium. Det generella förbudet utsläpp olja skall,mot av
till skillnad från vad gäller i dag, omfatta fritidsfartyg.ävensom

föreslårVi vidare det inom Sveriges sjöterritorium införs utvidgatatt ett
förbud utsläpp toalettavfall generellt förbud utsläppmot samt ett motav

fast avfall. Tillsammans med nuvarande förbud utsläpp kernika-motav av
lier kommer vårtmed förslag i princip alla utsläpp skadliga äirmen attav

förbjudna inom Sveriges sjöterritorium.vara

Straffansvaret

Ett olagligt oljeutsläpp eller utsläpp andra skadliga skall medämnenett av
vårt förslag i första hand föranleda straff för miljöbrott vållandeeller till
mjljöstöming. Ansvaret enligt lagen åtgärder1980:424 förore-motom

frånning fartyg föreslås bli subsidiärt. Enligt denna lag skall varje person
uppsåtligen eller oaktsamhet tillmedverkar olagligt utsläppatt ettsom av

sker dömas till uppsåtligenDetsamma gäller den elleransvar. som av
oaktsamhet underlåter åtgärdervidta för begränsa utsläpp,att att ett som
till följd olyckshändelse frånsläppts fartyget. Den särskilda regle-utav
ringen för olika specialsubjekt, vilken i dag försvåraransvaretav snarare

underlättar brottsutredningen,än bort. beståttHar oaktsamheten itas en
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sedvanliga prin-kontroll skall i ställetunderlåtenhet tillsyn ochutövaatt
för tillämpas.ciper företagaransvar

vållande till miljöstör-miljöbrott,bedömsOavsett utsläppett somom
frånförorening fartygåtgärderlagenning eller brott motmotett omsom

förutom denbör tillämpasprinciperkan med stöd de somanserav -
redaren eller ellerutsläppetåstadkommit det aktuellafaktiskt ägaren-

befälhavarejuridisk personför redare ellerföreträdare ägare är samtsom
i redarens ställebefäl dömas till Annanoch utövar ettannat ansvar. som

föreslås bl.a. i straffrättsligt hän-fartygets driftavgörande inflytande över
redare.seende bli jämställd med

oberoendeövergripande karaktär ochblirBefälhavarens av meransvar
tillsynen hante-för omedelbaradenbefälhavaren överansvarat merav om

också befäl haft detta till-oberoende detringen olja och somav omav
övergripandetill brott. Befälhavarensgjort sig skyldig ansvarsynsansvar

föreslås komma till uttryck i fartygssäkerhets-för förhindra föroreningatt
lagen l988:49.

behålls oförändrad. Vi emellertidStraffskalan vid olagliga utsläpp är av
måstetill brottslighetuppfattningen inställning dennaskärpt typatt aven

uppsåtligt innehållande hundratalstånd utsläppkomma till i praxis. Ett ett
Östersjönområdeföroreningskänsligt börliter olja i ett anses vara avsom

så straffet fängel-allvarlig motiverat bestämma tilldet kanart att attvara
då begåsockså straffet sådant utsläppmedförDetta ett ut-ettattse.

vårländskt fartyg sjöterritorium enligt uppfattning kaninom Sveriges --
Även utsläpp le-till medvetet oaktsamma bör kunnabestämmas fängelse.

ådömasfall fängelse inte kan eller bör börda till fängelsestraff. deI
bötesnivå.straffvärdet ligga högen

administrativ sanktionsavgiftEn ny

Svårighetema rättsligt beivra olagliga utsläpp medför det särskiltärattatt
syftarangeläget effektivt beivra andra överträdelser till kon-attatt som

sådanföroreningar från fartyg. överträdelsetrollera och eliminera En är
sådanabrister i förandet oljedagboken eller andra dagböcker. En annanav

s.k. by-pass anordning, dvs. anordningombord anbringatatt man enen
möjliggör från eller direkt till havet.utsläpp tank annat utrymmesom en

underlåter följa de föreskrifter s.k. obligatoriskEn tredje är attatt omman
avfallslämning sannolikhet kommer träda ii hamn, med största attsom

Östersjöornrådetkraft inom januariden l 2000.
erfarenhet straffrättsliga hittills fungerat mindre välAv har det ansvaret

också ifrågasättasvid brott sjöfart.har samband med Det kansom om
anspråkrättsväsendets bör i för den överträdelsertyptasresurser av som

föreslårhärdet handlar Vi föreskrifter reglerar förbudetatt motom. som
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by-pass anordningar föreskrifter rörande kravet obligatorisksamt av-
fallslärrming Sjöfartsverket verket påföraskall meddelas skallsamt attav

administrativ sanktionsavgiften om
föreskrift fråga oljedagbok elleri förande andra dagböckeren om av

åsidosatts,rörande hanteringen skadliga ombord harämnenav
by-pass anordning anbringats i strid förbud ellerhar moten
föreskrift obligatorisk avfallslämning åsido-rörande kravet haren

satts.
Avgift påföras regeringenskall för de överträdelser bestämt ochsom

efter principen Avgiftsbeloppet uppgåstrikt skall till lägstansvar.om
3 000 kr och högst och ledning30 000 kr bestämmas med tarifferav som

påförasskall beslutas Avgift beslutregeringen. skall di-ärav genom som
förvaltningsdomstol.rekt verkställbart kan överklagas tillmen som

Sanktioner juridiskamot personer

Från preventiv synpunkt det nödvändigt straffansvaret kompletterasär att
effektiv sanktion drabbar den kan ha ekonomisk vinningav en som som av

begå brott främstdetta slag, dvs. den fysiska eller juridiskaatt av person
driver sjöfart sådanmed fartyget. En sanktion vattenförore-utgörsom

ningsavgiften.
Företagsbotsutredningen har i sitt betänkande SOU 1997:127 Straff-

för juridiska föreslagit vattenföroreningsavgiften skallattansvar personer
bort och straffansvarmed för juridiska Förslagetersättastas ett personer.

bereds för pånärvarande i Regeringskansliet. avvaktanI slutligt ställ-ett
ningstagande frågani straffansvar för juridiska detärettom personer up-
penbart måstevattenföroreningsavgiften finnas kvar. För ytterligareatt att
effektivisera föreslåruttagandet avgiften det införs utvidgadattav en
möjlighet påföra vattenföroreningsavgift. Vidare föreslåsägarenatt en
generell höjning vattenföroreningsavgiftema för de vanligast förekom-av
mande utsläppen. Avgiften för utsläpp i storleksordningen 50 0001ett -
liter olja blir vårt tvåmed förslag lägst basbelopp eller för närvarandesom
72 800 kr.

Vi i kapitel 20 de komplikationer straffansvar för juri-tar ettupp som
diska område.kan leda till just sjöfartens Vi lämnar också för-personer
slag till vissa kompletteringar Företagsbotsutredningens författnings-av
förslag, vilka vi nödvändiga straffansvar för juridiskaettanser om perso-

skall någraha förutsättningar fungera effektivtlika vattenföro-attner som
reningsavgiften.
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specialisering inom samverkandeBrottsutredningen en-
myndigheter

mångavid oljeutsläpp företer brister. InomDagens utredningsförfarande
åklagarväsendet bristerna främst förpolis- respektive att ansvaretavser

på och/eller organisatoriskaförundersökningarna spritt olikaär personer
för handläggaenheter, där tillräcklig specialistkunskap dennaatt typ av

Också Kustbevakningen och Sjöfartsverketärenden ofta saknas. inom
många frågorsaknas erforderlig kompetens beträffande degenerellt sett av

framgångsriktbetydelse utredningsresultat, saknasförär ett t.ex.som av
så-för närvarande tillräckliga kunskaper det straffrättsliga förfarandetom

måste bevisningen dokumentationenvitt de krav ställas ochavser som
åtgärder. ocksåvidtagna samtligaKritik kan riktas myndigheter förmotav

möjligheternainte tillräckligt effektivt begagnar till samarbete ochatt man
kunskapsutbyte skilda myndigheter inom ochmellan landet. Denutom
främsta orsaken till utredningsförfarandet inte effektivt vi dockäratt anser

sjöförhållandendet inte i tillräcklig grad till och detatt anpassats attvara
någonsaknas med övergripande samordnande föreningDetta iett ansvar. -
befogenhetema påmed splittrade flera myndigheter leder till detäratt att-

ofta finns brister i utredningsmaterialet, det kan svårtmycket attsom vara
avhjälpa i efterhand.

En effektiv brottsutredning oljeutsläpp måste vårenligt uppfattningav
uppfylla följande grundläggande krav.

Utredningsförfarandet måste uppbyggt kring möjlighet in-att0 vara en
gripa sådana,fartyg, utländska till sjöss.ävenmot
Utredningsförfarandet måste påbygga särskild handläggningsord-0 en
ning tillgodoser kraven snabbhet, samordning, samarbete ochsom
specialkompetens.
Möjligheterna fåvia internationellt utredningsåtgärdersamarbeteatt0
och i förekommande ståndfall lagföring till i måstelandett annat- -
effektivt utnyttjas.

Dagens förundersökningsförfarande i mycket begränsad utsträckningär
för tillämpas sjörelaterad brottslighet, i synnerhet gälleranpassat att

dådetta begåsbrott fartyg.utländskt Vid brott med anknytning tillett
sjöfart tidsaspekten påtaglig. svårighetersärskilt mångaDe detär som
gånger innebär i efterhand komplettera utredningen medföratt att man
med utnyttjande skilda myndigheters måstekompetens mycketav agera
snabbt. Detta förutsätter väl fungerande samarbete och korta kommuni-ett
kationsvägar mellan myndigheterna mycket tidig samordning. Detsamt en

emellertid också nödvändigtär generellt bredda kompetensen hos be-att
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specialutbildadebehövs teamVadrörda myndigheter. är perso-avsom
utföra erforderligaomedelbart kanledningunder kompetent ut-ner som

brottsutredningenmöjligt krävsredningsåtgärder. skallOm detta attvara
utredningsförfaran-handläggningsordningsärskildbygger samt atten

möjlighet ingripakringuppbyggtför närvarande,det, liksom är motatten
sådana, till sjöss.utländskafartyg, även

utsträckning principenireglering byggerInternationell stor om
flagga far-hand dendet i förstaflaggstatsjurisdiktion, dvs. är statatt vars

begångna fartyg utredsför brottför har statensatttyget ettsom ansvar
begåtts. Erfaren-brottenlagförs,i förekommande falloch oavsett var--

internationelltemellertid iflaggstatsjurisdiktionenheterna är ett per-av
myndig-åtgärder kan vidtasheller despektiv dåliga.mycket Inte som av

föralltid tillräckligafartyget anlöperiheterna den harrmstat är att ensom
ef-stånd. Sverige har möjlighettill Attlagföring skall kommakunna att

vattenområden därförbegås svenskainomfektivt ingripa brott ärmot som
eftervår uppfattning börEnligtavgörande betydelse. sträva att ar-manav

förhållande till utländska fartyg hävdaoch ibeta offensivt i dagänmer
fårdå ingripande folkrättsligti situationertill kuststatsjurisdiktionrätten

tillåtet eller besättningen.risker för fartygetoch därtill kan ske utananses
Våra brottsutredningen kanförslag överväganden rörandeoch samman-

fattas enligt följande.

förundersökningsförfarandet vidEn särskild lag införs reglerar0 som
frånåtgärder förorening fartyg.ibrott bestämmelser lagen motmot om

bedöms miljö-olagligt utsläppLagen skall tillämpas även ett somom
vållande miljöstöming.brott eller till

befogenhet inleda bedriva för-Kustbevakningen generell ochatt0 ges
iolagliga utsläpp, antingen utsläppet skett hamnundersökning rörande

i in-eller till Kustbevakningens befogenhet avseendesjöss. nämntnu
område. skallskränker polisens befogenhet I ställetdock inte samma

samverkan polisen ochförundersökningar bedrivas i mellankunna nära
Kustbevakningen.

Åklagaren övergripande och samordnande för för-skall ha ett0 ansvar
undersökningamas bedrivande. förundersökning inlettsOavsett om av

åklagarinträdesåKustbevakningen polismyndighet skall skeeller av
såmycket i princip olagligt utsläpp skäligentidigt stadium,ett snart ett

från vissakan misstänkas visst bestämt eller bestämda far-härröra ett
Åklagaren också tvångsme-huvudregel besluta allskalltyg. omsom

delsanvändning.
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får föroreningslagstift-vid alla brottKustbevakningstjänsteman mot0
polisman vidta utred-befogenheterningen i attstort sett samma som

brådskande fall.iningsåtgärder förundersökning inlettsinnan samt
iskall generellt gällabefogenheterKustbevakningstjänstemans även

åklagaren för-förundersökning inletts kan ellerhamnområden. Sedan
i dag, begära biträdepolismyndighet, liksomvidundersökningsledare

vidtakustbevakningstjänstemanuppdraKustbevakningen attsamtav
fårutredningsåtgärder. åklagaren finner det lämpligt Kustbevak-Om

sådantförundersökning rörande brott med-ningen i samband med en
sjölagenockså brott, brottverka vid utredningen annat t.ex. motav

1994:1009.

frånvid förorening fartygKustbevakningens polisiära befogenheter0
regleras i föreslagna särskilda lagen och skall inte längreden av oss
omfattas Kustbevakningens medverkan vidlagen 1982:395 omav
polisiär övervakning.

Som tvångsmedel införs möjlighet undersärskilt närmareatt0 an-en -
kvarhållasgivna förutsättningar besluta fartyg skallatt ett stoppas,-

sådan åtgärdeller inbringas behövs för bevis-till hamn, säkraattom
Kvarhållande ocksåning. skall för betalningkunna ske säkraatt av

kvarhållandeböter företagsbot. Beslut huvud-eller skallom m.m. som
Kvarhållandefattas åklagaren. får tid,regel endast begränsadav avse

fartygetkan beslutas oberoende den misstänkte ellerägsmen av om av
ej.

De beträffandebegränsningar gäller straffrättsliga ingripanden0 som
utländska fartyg lagregleras.mot

Som begränsad form husrannsakan införs möjlighet för kust-0 en av en
bevalmingstjänsteman beträffandeoch polisman fartyg be-att ett som-
finner sig i svensk hamn företa husrannsakan i fartygs maskinrum,-

för varifrånlasttankar och liknande undersökautrymmen attpumprum,
olja eller förorenande har kommit.ämneannat

flaggstatsrapport,S.k. överförande utredningdvs. och lagföring till0 av
fartygets föremålflaggstat, blir för författningsreglering. Frågan om
flaggstatsrapportering vid olagliga åklagaren.utsläpp skall prövas av
För fåflaggstatsrapporteringen skall särskild tyngd förordaratt att

på pårapportering därefter sker diplomatisk framställningochväg av
Riksåklagaren, från åklagareefter anmälan den leder förundersök-som
ningen.
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föreslåsåklagarväsendet tillgodo-inomBehovet specialkompetens0 av
åklagareändamålet särskilt utbildade med20-tal föratt ettses genom

åklagaruppgiften avseende oljeutsläppförbehörighet riketi hela svarar
Åklagarna bör inomskadligaoch utsläpp andra ämnen. utses ramenav

ingå landsomfattande jour-iför åklagarorganisationnuvarande ettsamt
polisen måsteKustbevakningen liksom i deteller beredskapssystem. - -

alltid kunna vända sig tillinledande förundersökningenskedet enav
området åklagarekompetent förförutbestämd inom specifikadet att--

erhålla instruktioner.beslut och

Även polisväsendet bör tillgodosesspecialkompetens inomkravet0
för nuvarande organisation, inne-specialisering inomgenom ramenen

utbildade polismän förantal särskiltbärande begränsatatt ett svarar
handläggningen brott.denna typ avav

föreslås inrättas vid Kustbevakningens region-Det kontaktpunkteratt0
samrådledningar. Från i med övriga myndigheter, det inle-dessa skall,

åstadkommadande organiseras. ytterligareutredningsarbetet För att en
föreslåsfördjupad myndigheternasamverkan och mellan attsamsyn

nivå.regionalsamverkansgrupper bildas central och

föreslås fåKustbevakningen i för uppföljning ochuppdrag att0 svara
åtgärderredovisning vilka straffrättsliga och andra upptäcktasomav

utsläpp lett till.

effektiv brottsutredning förutsätter effektiv tillsyn.En Sjöfartsver-0 en
kets skyldighet inom sitt tillsynsornrådepolisanmäla överträdelseratt

bistå åklagare, polismyndighet Kustbevakningenoch vid brottsut-samt
redningen kvarhållaSjöfartsverkets befogenhet far-lagregleras. att ett

befinner sig i svensk hamn utvidgas till far-gällaäventyg attsom en
beträffande vilka s.k. obligatorisk avfallslämning inte har full-tyg,

gjorts.

För ytterligare öka möjligheterna till upptäckt och utredning böratt0
Försvarsmakten i uppdragkan biträda Kustbe-övervägas attom ges

vakningen övervakning förmed upptäcka överträdelser, identifieraatt
fartyg från någonoch oljeprov någrautsläpp eller För-ta samt om av
svarsmaktens helikoptrar skulle kunna användas för vidbiträdaatt
Kustbevakningens ingripanden fartyg till sjöss.mot
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Behörig domstol

sjörättsdomstolsåväl domstolEnligt ordning allmännuvarande är som
enligtmål olagliga utsläpp och andra brottbehörig handlägga röratt som

föreslårfrånåtgärder fartyg. Vi sjörättsdom-föroreninglagen attmotom
åtal förorenings-för brott enligtstol skall exklusivt behörig prövaattvara

då utanförbegåtts på fartyg detta befinner siglagstiftningen, brottet ettom
föreslåsbehörighet gällasvensk hamn. Sjörättsdomstols exklusiva även

vållandemiljöbrott eller till miljöstöming. En-brottet rubricerasom som
åtalligt särskild forumbestämmelse skall i nänmda fall prövas aven nu

sjörättsdomstolen ligger den plats där brottet för-i den närmastort som
hamnövades eller sjörättsdomstolen i den där den belägen dit denärortav

Åtal ocksåfårmisstänkte först med fartyget. väckas vid sjörätts-anländer
tvistemålmisstänkte idomstolen i den där den skall i allmänhetort svara

uppehåller sig. Finnseller där han gripits eller inte sjörättsdomstolannars
på den där den misstänkte skall enligt vad skallangettsort svara som ovan
åtal väckas vid den sjörättsdomstol denär närmast orten.som

Internationellt samarbete

Om i globalt perspektiv kommaskall till med de olagligarättaett ut-man
släppen krävs åtgärder. områdeninternationella främst inom femDet är

nuvarande internationella reglering eller tillämpning densammasom av
inte fungerar tillfredsställande måsteoch där förändring komma tillen
stånd. Problemområdena sammanfattas följandekan under rubriker.

Kuststatsjurisdiktionen vid utsläpp i den ekonomiska zonen.
Flaggstatsansvaret.
Samarbetet vid utredning och lagföring olagliga utsläpp.av
Identifiering fartyg.av
Mottagningsanordningar för oljehaltigt avfall m.m.

När det områdetgäller det sist nämnda har tid mycket positivtsenare
inträffat, främst få till stånddet gäller adekvata mottagningsanord-när att

Östersjöornrådet.ningar i frågaSverige har i denna verkat aktivtmycket
på det internationella såförutsättsplanet och framöver.göra även

förbättraFör möjligheterna identifiera fartyg har Sverige längeatt att
frågandrivit s.k. Också måstetranspondrar. detta arbete självklart fort-om
Vi måste från också pågåendesvensk sida stödja fåsätta. arbete med att

fram för åtgärdermärkning olja liksom andra kan för-ett system av som
bättra identifieringsmöjlighetema.
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begås inteutländska fartygtill sjössbetydande antal utsläppEtt som
ekonomiska svenskai harutsläppet denanlöper svensk hamn. Sker zonen

befogenhe-havsrättskonventionen mycket begränsademyndigheter enligt
befo-i utökadterritorialhavet eller Eniingripa fartygetatt motter zonen.

för möjligheternabetydelsei avseendegenhet ärnämnt att utre-storavnu
åstadkomma Sverigedetta börockså brott. Föroch lagföra dessada att

Östersjö-, förEU-samarbetet verkaNordsjö- ochinom för en ge-ramen
förmånlig vissa havsrättskon-tolkningoch för kuststater avavmensam

betydelse för ingripande- ochavgörandeventionens vilkabegrepp, är av
skada."betydandelagföringsmöjlighetema, begreppett.ex.

på flaggsta-betydandeinternationella regelverket läggerDet ett ansvar
då gällerbåde då bestämmelser och detgäller implementeradet attattter,

faktumemellertid känttillämpningen desamma. Detkontrollera är ettav
skalllevt till dessa krav. Omflera flaggstater hittills inteatt manupp

måste fokusering huråstadkomma härvidlag skeförändring störreen
Sverige förförpliktelser. Vi bör arbetaflaggstater uppfyller sina attmenar

sådana andra flaggstatsrapporterflaggstater inte statersatt reagerarsom
sjö-betydligt uppmärksamhet inom FN:s Internationellaägnas större

rapporteringsförfarandet till förbättrasfartsorganisation IMOIMO, att
ådömtsårlig fall där sanktioner förpublicering sker deattsamt en av

innehålla fartygetsolagliga utsläpp. Publiceringen bör uppgift bl.a.om
och flaggstat. Alternativt eller parallellt med global publiceringnamn en

åläggsbör Sverige för inom EU publiceraarbeta medlemsstaternaatt att
information detta slag.av

Ett effektivt internationellt samarbete absolut förutsättning för iär atten
få ståndglobalt perspektiv till fler lagföringar för olagliga utsläpp tillett

dåsjöss. Med effektivt samarbete samarbete snabbt möj-ett ettavses som
liggör fullständig i förekommande fall lagföring ibevissäkring och en--

faktumbegäran känt förfarandet vidDet är attstat stat. ettav en annan
internationellt brottmålsamarbete i för närvarande generellt intesett upp-
fyller dessa krav. det internationella mellanDäremot fungerar samarbetet
olika länders sjöfartsmyndigheter i allmänhet mycket bra.

fåmåste ståndVi Sverige verka för i första hand, till regio-att att,anser
nala vid olagligaöverenskommelser rörande samarbetet utsläpp. Dessa bör
bygga möjlighet för varje begäran inledastat att staten av annan

utredningsåtgärderbrottsutredning, i förekommande fallvidta samt - -
åtalväcka från fartygbeträffande utsläpp skett befinner sig iettsom som

någon Målet måsteden fram-anmodade hamnar.statens attav vara en
ställning kan framföras snabbt och direktkontakt mellan särskiltgenom

ståndutsedda också fåmyndigheter i respektive land. Sverige bör söka till
kvarhållaordning där i införs möjlighetdet varje land att ett ut-en en

ländskt fartyg för begäran säkerställa böter och andraatt statav annan
ekonomiska anspråk.
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Genomförande

juli 2000.i kraft den 1kunna trädaskallförslagenVi beräknar att

2 SOU 1998:158
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Summary

Assignment

Our assignment has been investigate concerning intervention into matters
conjunction with oil discharges and discharges of other harmful
substances for the of improving the legal possibilitiesat tosea purpose

illegal discharges. The assignment involvedhas andprosecute a survey
of the in which the regulatory theassessment current systemmanner

works in practice and, against the background of this andassessmentarea
general overview of legislation, the submission of proposals fora

which lead effective intervention oftheto partmeasures can more on
governmental authorities. The assignment has also included ofthe making
proposals the in which the issue of Swedish jurisdictiontoas manner can
be solved with illegal oil discharges and discharges of otherrespect to
harmful substances in Sweden’s exclusive economic zone.

Survey

Since 1970, the Coast Guard has compiled statistics of registered oil
discharges as used here and in the following, this reported andmeans
confirmed oil discharges in the Swedish of responsibility. Withzone

the period which the statistics relate, the number of registeredrespect to to
discharges has varied between less than 116 and than 482not not more per

Following general downward trend during the 1980s and theyear. a
beginning of 1990s, the number of discharges during 1994 and 1995
increased. However, during the last downward trend betwo years, a can
discerned again.once

The which the actual number of discharges followsextent theto same
the statistically registered dischargespattern uncertain. To highas a

degree, the number of discharges detected primarily dependent upon
which available for monitoring the Since the 1970s, theresources are sea.
possibilities detect discharges have improved significantly, primarilyto
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technical equipmentmonitoring and theof airbornethrough the increase
available aircraft.on

have attemptedstatistics,Guard’sthe basis of CoastOn the to surveywe
1996.fromdocumented 1994dischargesoilthe legal totoresponse

oil discharges respectivelyand 411415, 482,During these wereyears,
dischargesresponsibility. Only fewofSwedishregistered in the azone

ofcrirninally liable. allbeing found Inresulted in physicalhave persona
vessel and thefrom Swedishthese the discharge suspectacamecases,

fee whichadministrativepollution fee,Theresided Sweden. water an
totalhas been imposed inlegalimposed physical andbe persons, amay on

evenlyimposed relativelypollution feesof 40 The water areor so cases.
feesof theforeign vessels. However,divided between Swedish and most

occurred in connection withwhich haveoil dischargesrelate to
when considering thebunkering. Thus,loading/unloading, including

feeinvolving the pollutionof procedurenumber sanctions, the water
liability. with ineffective criminal Even regardthan to casesmore pure

ofwhich fees imposed, however, the numberpollutionwater were
of sanction limitedlead formdischarges detected which to aresome very

approximately only.three percent
few discharges prosecuted theThe primary why aresoreason

of the polluter. oildifficulties with identification Mostassociated
discharges night during inclement weather. When theprobably atoccur or

attributedischarges vessel long To the dischargedetected, theare gone.
difficult.particular in situation is, Thevessel such at present,to a a very

problem which vessel discharge originatedof determining from a
reflected during the whichin the fact that the Coast Guard, toyears our

direct suspicion against particular shiprelates, has been able to asurvey
only with of 25 dischargesrespect to average per year.an

the discharge suspectedbe noted, however, that wherecasesmay was
criminaloriginate from particular ship only led intoto measuresa

investigations concerning of thisexceptional of the crimesMostcases.
consequently, thehave been discontinued and, matters nottype were

for this, but be said, inbrought There severalto court. reasons mayare
provingmajor problems involved in objective andthat theresummary, are

deficienciessubjective time there inlegal elements theat same as are
investigative procedures.current

General bases for proposalsour

national beenDuring decades, international and haverecent measures
of oil discharges from vessels.undertaken in order reduce the number Into

spite of this, oil discharges still occurring to great extent.are a
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primarily making the prosecution of unlawfulOur assignment relates to
oil discharges effective. important, however, only intervenenot to

unlawfulwhen discharge already taken place, but thathas to ensurea
there functioningdischarges prevented. importantly, beMost mustare

which the ships’ bereception facilities in port to wastesevery may
vesseldelivered without special while the has simultaneouscost, a

positiveobligation Internationally, there alreadydeliver theto waste. a
trend this well-functioning of receptionunderway in A systemarea.
facilities with effective intervention, well stiffin combination asas
penalties for discharging should lead reduction inparties waste at tosea, a
unlawful discharges.

Currently, substantial problems associated with attempts toare
dischargesubsequently determine from which vessel has originated.a

Significantly improved identification possibilities precondition forare a
international decisions that all vessels be equipped with whatmust are
commonly referred transponders and the development ofto as an
international for obligatory tagging of oil. thisIn Swedensystem context,

force the in different international bodies. On hand,the othermust pace
have limited possibilities, prior the adoption of internationaltowe

decisions, improveunilaterally the identification possibilities.to
Consequently, proposals primarily, through simplified andour are
expanded criminal liability well through effective investigativeas as more
procedures, achieve situation in which unlawful discharges fromto a
identified vessels lead, in the main, form of action against theto some
polluter. However, unrealistic that all relevant will beexpectto cases
subject legal proceedings in Sweden. Nonetheless, position thatto our

limited number of legal proceedings have significanteven a can a
preventive effect, they given sufficient attention. importantalsoare
that, in the in which legal proceedings be pursued in Sweden,cannotcases
everything possible done by Sweden that the flag State orto ensure
another State of punishingcapable the responsible.party

Our proposals organised under the following main titles:are

Jurisdiction in the exclusive economic0 zone;
Total prohibition against discharge of oil, etc.;0
Criminal liability;I
A administrative fee;0 new
Sanctions against legal0 persons;
Criminal investigation;0
Authorised court;0
International co-operation.0
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exclusive economicJurisdiction in the zone

commonly referred theThe Jurisdiction Foreign VesselsOver Act, to as
entered into force theJurisdictional SFS 1996:517,Limitations Act at

Nations’ Conventiontime ratified the United the LawSwedensame as on
of Under the Jurisdictionalof the Sea Convention the Law the Sea.on
pollution of the marine environmentLimitations crime involvingAct, a

committed outside of theonly penalised with fines the crimebe wascan
in foreignSwedish interior ship which registeredby country.waters aa

seriousExceptions wilful and pollution of theapply, however, to
territorial of the fact that only fines beAs consequence maysea. a

discharges inimposed where foreign ship unlawfully the economic zone,a
actionsSwedish jurisdiction does extend such Chapterto pursuant tonot

Chapter sectionsection of Penal Code. Furthermore,2 the pursuant to
situations3 of the Penal do have jurisdiction other thanCode, notwe

fewthe exceptional which the crime be deemed be havetocases may
been directed Sweden.against

We jurisdiction these crimes be introduced.that However,propose over
prosecution undertaken in specificallyonly be enumerated Inmay cases.
addition when the vessel’s flag State in the specific fails, hasto case or
failed occasions, undertake legal action,repeated prosecutiontoon may
be undertaken prohibited discharge whichagainst in the economica zone
has caused, significant damagethreatens which, intoor cause, our
opinion, should of litresrequire discharge the order 1,000 of oil.a

A of the introduction of Swedish jurisdiction will bealsoconsequence
that penal intervention in conjunction with unlawful dischargescan occur

the exclusive economic zone.

Total prohibition oil discharges,against etc.

We that total prohibition against discharges of mixturespropose a
containing oil, without regard concentration, be introduced within theto
territorial of prohibitionSweden. The that discharges of bilgesea means

containing limited of oil which currently permissiblewater amounts are
what commonly referred the "15 ppm-discharge", will longerto as no
be permissible within Sweden’s territorial The prohibitiongeneralsea.
against discharging oil shall, opposed the prohibition, alsoto currentas

pleasure craft.cover
In addition, introductionthe of expanded prohibitionwe propose an

against the discharge of well general prohibition againstsewage, as as a
the discharge of garbage, within Sweden’s territorial In combinationsea.
with the prohibition against ofdischarges noxious liquidcurrent
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harmful will,discharges of substancesproposal allsubstances, under our
Swedens territorialprinciple, prohibited withinin be sea.

Criminal liability

harmful will,discharge of other substancesunlawful oil dischargeAn or
penalty for "miljöbrott"first give riseaccording proposal,to to aour

"vållande till miljöstörning" liability forenvironmental crime or
general penal provisions.environmental damage pursuant to

SFS 1980:424 Concerningproposed that liability the Acttopursuant
Pollution from Ships be subsidiary.for Prevention of madeMeasures the

intentionallynatural who negligentlyPursuant this Act,to person orany
contributes discharge will be held liable. The appliesunlawfulto samean

negligently fails undertakewho intentionallyto to measuresany person or
of accident, dischargedlimit discharge which,to as a consequence an

from of liability for differentthe vessel. The regulation theseparate
special difficult,subjects, which currently makes rather thanmore
facilitates, criminal investigations, be removed. Where negligenceto
consists of failure supervision and control, normal principlesto outa carry
of liability shall be applied instead.corporate

Irrespective of whether discharge adjudged be environmentaltoa an
crime general penal provisions violation of the Actpursuant to aor
Concerning Measures for the Prevention of Pollution from Ships, the

the the representative of the theormanager or owner manager or owner
which legal person and the and other officers in additionmastera can,

the who actually caused the discharge, be held liableto party pursuant to
the principles believe should be applied. alia,proposed, thatinterwe

who controlling influenceexercise the operation of the shippersons over
be equated with for of criminal liability.the manager purposes

The master’s liability becomes comprehensive in andcharactermore
independent of forwhether the responsible the immediatemaster more
supervision of the handling of oil whether officerthe charged with thisor
supervisory responsibility criminally liable. proposed that the
master’s overall responsibility for preventing pollution be expressed in the
Vessel Safety Act SFS 1988:49.

The penalty applicable unlawfulscale discharges remainto to
unchanged. However, of the opinion that stricter approach thistoare awe

of crime engendered inbe law. An intentional dischargetype must case
involving hundred litres of oil in sensitive pollution suchtoa an area as
the Baltic Sea should be deemed be serious in character thatto so can
justify the imposition of of imprisonment. In opinion, this alsoterma our

that the imposed forpenalty discharge committed by foreignmeans a a
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imposition ofterritorial also involvevessel within Swedens asea may
the with dischargesof This should also beimprisonment.term case

in which ofcommitted with conscious disregard. In termcases a
imposed, the penalty imposedimprisonment should benotcannot or

should be heavy fine.a

administrative feeA new

difficulties of prosecuting unlawful discharges,ofAs thea consequence
violations of otherparticularly important effectively prosecuteto

pollution from vessels. Oneregulations control and eliminatedesigned to
violation deficiencies in the maintenance of the oil record booksuch or

utilisation board of what commonlyother such books. Another the on
whichreferred device, i.e. device makes possiblebypassto as a a

intodischarges from other directly the third thetank Aspace sea.a or
failure follow in of what commonly referredregulationsto respect toare

mandatory of reception facility, which will, indelivery wastes to portas a
all likelihood, into force 2000 within the Baltic Sea1 Januaryenter on
area.

from that, far, impositionexperience thus the of criminalappears
liability has well in conjunction with shipping-relatedworkednot as
crimes. also questioned whether the ofbe the legal systemcan resources
should be of withemployed for the violation dealt here. Wetype propose
that the National Administration issue regulationsMaritime concerning
the prohibition devices and regulations in ofagainst bypass therespect
requirement for delivery of and that the Administrationmandatory wastes,
impose administrative fee for:an

the disregard of regulation regarding the maintenance of oil recorda an
book other books concerning the handling of harmful substancesor on
board;

the of bypass device in violation of prohibition;use a a or
the disregard of regulation regarding mandatory delivery of wastes.a
The fee shall for violationsbe imposed determined by the Government

and of liability.the doctrine strict The of the fee shallpursuant to amount
be less than andSEK 3,000 than SEK 30,000, and shall benot not more

determined with of tariffsthe guidance be decided by the Government.to
feeThe shall be through decisionsimposed which directly enforceableare

but be Administrativeappealed the Courts.tomay
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Sanctions against legal persons

ofthat the impositionprevention standpoint,From necessarya
effective penalisingcriminal supplemented with sanctionliability be an

financially from having committed this ofwho profits typepersonany
physical legal who conduct shippingcrime, i.e. primarily the personsor

pollution fee constitutes suchwith sea-going Thevessels. water a
sanction.

for SOUIn its Criminal Liability Legal Persons 1997:127, thereport,
proposed that the pollution feeCorporate Sanctions Committee has water

imposition of criminal liability forbe removed and replaced by the legal
by the Offices.Currently, the bill being prepared Cabinetpersons.

position questionPending the adoption of final the regarding thea on
imposition liability forof criminal legal obvious that thepersons,

pollution remain in effect. order impositionfee In make thewater must to
of the fee effective, the introduction of expandedwe proposemore an
possibility fee addition,impose the the In general increaseto on owner. a
of the pollution fee proposed for the discharges.water most common
Pursuant feeproposal, the for discharge in of 50the orderto toour one
1,000 litres of oil lessshould be than basenot two statutory amounts or,
currently, SEK 72,800.

In Chapter consider20, the complications engendered thebywe
imposition of criminal liability for legal specifically in ofthepersons, area
shipping. We also make proposals for certain supplements theto
legislative bill promulgated Corporateby the Sanctions Committee which

deem the imposition of criminal liability legal entitieswe necessary on
will be able effectivelywork the pollution fee.to wateras as

Criminal investigation specialisation withina co-—
operating authorities

The investigative procedure in conjunction with oil dischargescurrent
evinces deficiencies. Within the police and prosecutor’s offices, themany
deficiencies relate primarily the fact that responsibility forto
investigations spread various and/or organisationalout amongst persons
units in which sufficient specialist knowledge needed deal with theseto

of often lacking. addition,In there general lack oftypes matters a
expertise in the Coast Guard and National Maritimenecessary

Administration concerning of the which significantmatters tomany are a
successful investigative result, lack of sufficient knowledgecurrente.g. a
concerning criminal procedures they regard the requirements whichas

be imposed in of evidence and documentation ofmust respect measures
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authorities be criticised forgovernmentaladdition, allundertaken. In may
opportunities for co-operation andexploit thetheir failure effectivelyto
domestic and foreign govemmentalvariousinformation exchange between

foremostthe why theauthorities. opinion, however,In reasonour
effective that has sufficientinvestigative procedure not not, to a

maritime circumstances and that lacksdegree, been adapted to an
for co—ordination. fact,responsibility Thisauthority charged with overall

authority spread several governmentaltogether with the fact that over
often deficiencies in theauthorities, situation in which thereleads to area

difficult laterinvestigative which be extremely remedymaterial to atcan a
time.

ofcriminal investigation oil dischargesopinion, effectiveIn mustour an
fulfil the following basic requirements:

structuredThe investigative procedure be around possibilitymust to0 a
intervene against vessels, including foreign vessels, at sea;

The investigative structured specialprocedure be aroundmust0 a
procedure which satisfies the need for speed, co-ordination, co-operation,
and special expertise:

The possibility undertaking, internationalof through co-operation,0
investigative action and, where appropriate, pursuing legal proceedings
another be utilised effectively.country must

The investigation procedure limited adaptedcurrent to extent,a very
for application maritime criminal activity, particularly withto more

situations which crime committedin the foreign vessel.respect to on a
In conjunction shipping-related crimes,with the time component
especially difficultiesnotable. of the often involvedAs a consequence
later supplementing the investigation, action be taken quickly inmust very
the utilisation of expertisethe of various governmental authorities. This

co-operationsmooth and short communication channelspresupposes
between the govemmental authorities, well co-ordination atas as a very
early However, also broaden expertise generallystage. tonecessary
the relevant govemmental authorities. What needed ofteama
specially trained who, under competent management,persons can
immediately the investigative this beout tocarry necessary measures.
possible, that the criminal investigation be structurednecessary
around special procedure, and that investigativethe procedure bea
structured, today, around the possibility intervene againsttoas
vessels, including foreign vessels, at sea.

To large international regulations based the principleextent,a are upon
of flag State jurisdiction, i.e. primarily the State under which flag the
vessel sails which has responsibility for investigating crimes committed on
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institution of legalthe State’s and, where appropriate, thevessel
committed. inproceedings, irrespective of where the crime However,was

flag jurisdictioninternational perspective, the experiences from Statean
have been the which be undertaken byNor are measures mayvery poor.

in State always sufficient for thegovernmental authorities porta
of Therefore, of significance thatinstitution legal proceedings. utmost

effectively intervene against crimesSweden has the possibility to
opinion, effortscommitted within Swedish territorial In shouldwaters. our

today relationbe made work offensively than do and,to tomore we
foreign jurisdictionvessels, the right coastal State in situations intoassert
which intervention, internationalbased law, be deemedcustomaryon may
permissible and be carried without risk the vessel theout tomay or crew.

Our proposal consideration of criminal investigationsand respect
be follows:summarisedmay as

special introducedA Act be which regulates the investigativeto0
procedure in conjunction with violations of the Act Concerning Measures
for the Prevention of Pollution from Ships. The law shall be applied even
where unlawful discharge deemed be environmental crimetoan an

penal provisions.generalpursuant to

The Coast Guard provided withbe the general authority to0 commence
and conduct investigations of unlawful discharges, either where the
discharge in The Coast Guard’s authority thisport atoccurs or sea.

does however, limit the authority of the police within therespect not, same
Instead, investigations shall be conducted in close co-operationarea.

between the police and the Coast Guard.

The shall have overall and co-ordinating responsibility forprosecutor0
the conduct of investigations. Irrespective of whether the investigation was
commenced by the GuardCoast by the police authority, the interventionor
of the shall placetake early principle,prosecutor at stage,an as soon as

illegalthe discharge be reasonably suspected originate fromtomay one or
specifically identified vessels. The shall also takeprosecutormore

decisions with ofthe coerciverespect to use measures.

In conjunction with all violations of pollution legislation, Coast Guard0
officers will largely have the authority police officers insame as
undertaking investigatory prior the of theto commencementmeasures
investigation, well in The authority of Coast Guardurgentas as cases.
officers shall generally extend well. Followingto port areas as

of the investigation, the the lead investigatorcommencement prosecutor or
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the assistancethe today,with police authoritythe requestas casemay,
officers task ofGuard theassign Coastof the Coast Guard, and

the deemsWhereundertaking investigative prosecutormeasures.
investigationconjunction with theinappropriate, Guardthe Coast may,

investigation of other crimes,assist in thecrimes, alsoconcerning such
1994:1009.Maritime Code SFSSwedishviolations of thee.g.

frompollutionauthority, withGuard’s policeThe Coast respect to0
and longerspecialby the Actvessels, be regulated propose, nowe

with Police Supervision ActCo—operationGuardgoverned by the Coast
SFS 19822395.

detain,possibility board,thespecific coerciveAs to or re-a measure,0
circumstances be introducedspecifically statedvessel underroute to porta

evidence. shall alsorequired in orderwhere such to securemeasures are
of finesvessel in orderpossible detain thebe paymenttoto ensure or

main, decisions with detention,sanctions. theIn etc.,respect tocorporate
Detention only be employed forshall be taken by the prosecutor. may a

employed irrespective of whether the vessellimited time, but bemay
owned by the not.suspect party or

penal intervention againstThe limitations applied with respect to0
foreign ships regulated law.shall be by

form of search, possibility be introduced for Coast GuardAs limited0 a a
officers and police officers undertake, with vessel whichto respect to a
in Swedish inspection of the vessel’s machineport,a room, pump room,an

investigate from oiltanks, similar in order whenceandstorage tospaces or
other harmful substances originated.

of investigationA so-called flag i.e. the transfer and theState report,0 an
institution flagof legal proceedings the vessel’s State, will be subjectto to
legislative flag reportingregulation. The issue concerning State in
conjunction determinedwith unlawful discharges shall be by the

flag special weight,In order for the Stateprosecutor. report to carry we
thereafter viarecommend that reporting be carried diplomatic channelsout

and that be by the Prosecutor General following notificationpresented
from the leading the investigation.prosecutor

need for special withinrecommended that the expertise the0
prosecutors’ offices through of 20be met team prosecutors,a soor
specially trained authorityfor the with the to prosecute,purpose,
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dischargesdischarges andconcerning oilthroughout the matterscountry,
appointed withinshould beTheharmful substances.of other prosecutors

madeand beorganisation,prosecutorialof the partframeworkthe current
of theinitialtheAton-callnation-wideof stagesystem.oremergencya

ablepolice, always bethewellGuardinvestigation, the Coast must, asas
specific in orderin theskilledpredetermined prosecutor,turn to area,to a

instructions.andobtain decisionsto

should also bepolicewithin theexpertisespecialThe need for system0
offramework thewithin thespecialisationthrough currentmet

trained police officersspeciallyoflimited numberwhichorganisation in a
of crime.thisfor handlingresponsible typeare

Coastestablished within thepoints beproposed that contact0
shall beinvestigatory workinitialTheregional headquarters.Guard’s
orderauthorities.governmental Inwith otherorganised in consultation to

vision betweenandco-operationbring about deeper a common
co-operation beproposed thatauthorities,govemmental groups

regional levels.formed the central andat

of follow-charged with the taskGuard bethe Coastproposed that0
followingappliedpenal and otherreporting whichand measures wereup

detected discharges.

effective supervision. Theinvestigation requireseffective criminalAn0
policetheMaritime Administrationof the Nationalduty report toto

police,assist thesupervisory andviolations within its prosecutor,toarea
shall becriminal investigationsconjunction withand Coast Guard in

Administration’s authorityNational Maritimeregulated by law. The to
expanded applySwedish bedetain vessel totoport to so asa any

mandatory delivery ofperformed so-calledvessels which have wastes.not

andpossibilities of detectionincrease theIn order furtherto0
whether the Defenceshould be giveninvestigation, consideration to

assisting the Guard inwith the task of CoastForces be chargedcan
identify vessels, oilmonitoring violations, and takein order detect teststo

Defence Force’sfrom whether of thedischarges, well one or moreas as
Guard’sassist in conjunction with the Coasthelicopters could be used to

intervention against ships at sea.
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Authorised court

Pursuant the of jurisdictionprocedure, general wellto courtscurrent as as
Maritimethe have jurisdictionCourt concerning unlawfulover cases

discharges and crimesother the Act Concerning forMeasurespursuant to
the Prevention of fromPollution Ships. We that the Maritimepropose
Court be given exclusive jurisdiction pollutionmatters pursuant toover
legislation where crime committedthe vessel situated outsidewas on a a
Swedish Maritimeproposed that the Court’s exclusiveport.
jurisdiction extend crimes characterised environmental crimesto as

general penal provisions. Pursuant special forumpursuant to to a
provision, ofprosecution these shall be conducted before thecases
Maritime Court in the city located closest where the crimeto was
committed, by the Maritime Court in the city where the in whichportor
the first with the vessel located. Cases alsosuspect to portcomes may
be prosecuted before Maritimethe Court the city which the suspect

respond in disputes in general, which he taken into custodymust or was
otherwise resides. In the Maritime Court situated theevent notor a

city which the respond the above, shallsuspect must pursuant to cases
be prosecuted before the Maritime Court.nearest

International Co—operation

In order unlawful discharges globally, internationalto overcome measures
required. There primarily five in which internationalare currentare areas

regulation, the application of the does work satisfactorily andnotor same,
in which changes be carried The problem bemust out. areas can
summarised under the following headings:

Coastal State jurisdiction discharges in the exclusive economicover
zone;

Flag State responsibility;
Co—operation in the investigation and institution of legal proceedings in

of unlawful discharges;respect
Identification of vessels;
Reception facilities for containing oil,wastes etc.

Recently, regards the last heading, positive developments haveas very
occurred primarily with the establishment of adequate receptionrespect to
facilities in the Baltic Sea In this Sweden has workedmatter,area. very
actively the international level, and continue doat expects to to so.
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hasSwedenof identifying vessels,possibilitytheorder improveIn to
Clearly,transponders.referredcommonlychampioned whatlong to asare

ongoing workthealsocontinue. Swedenwork alsothis supportmustmust
whichwell othertagging of oil,forproducingfor system measuresas asa

of identification.possibilitiestheimprovecan
foreigncommitted bydischargesofsignificant numberA at aresea

ConventiontheSwedish Pursuantwhich callvessels do toports.atnot on
exclusivewithin thedischargeof Sea, whenthe Law the occursa

limitedauthorities havegovernmentalSwedisheconomic the veryzone,
territorial in thevessel in theagainst theauthority interveneto zone.sea or

thesignificantthis regardjurisdiction inexpandedAn tovery
suchproceedings againstinstituting legalinvestigating andpossibilities of

ofwithin frameworkshould, theachieve this, Swedenordercrimes. In to
infor and,co-operation, workand EUBaltic, North Sea, a common
ininterpretation of certainadvantageousof coastal States, termsrespect

significancewhich of crucialof the Sea,Convention the Lawthe areon
legalpossibilities of commencingand theregarding intervention

"significant damage".proceedings, the terme.g.
responsibilitiessignificantimposesThe international regulatory system

andimplementation of provisionstheflag both withStates, respect toon
of is, however,application thewith monitoring therespect to same. a
lived these requirementsfact flag States haveknown that several not toup

this intensebring about change regard,in the In orderpast. to a
fulfil their obligations.flag States Byconsideration be given howtomust

situation in which theshould workthis that Sweden to create awe mean
flag receiverespond other States’ Stateflag States which do reportsnot to

Nations’ International Maritimethe Unitedmuch attentionmore
for reporting the IMO beOrganization IMO, that the procedure to

imposed unlawfulwhich sanctions forimproved, and that in werecases
informationPublication should containdischarges be published annually.

inalia, vessel’s and flag State. Alternatively,regarding, theinter orname
thepublication, Sweden should work thatparallel with global to ensurea

information thisrequired publish ofMember States of the EU be type.to
forco-operation absolute preconditionEffective international an

unlawfulperspective, prosecutions foreffecting, from global morea
whichco-operation thus co-operationdischarges Effectiveat meanssea.
wherecomplete gathering of evidence and,quickly makes possible the

ofof proceedings in Stateappropriate, the institution requestone upon
procedure for internationalanother fact that theState. known co-a

generally speaking, fulfiloperation in criminal currently does not,cases
international co-operation betweenthese requirements. the other hand,On

functions well.maritime various countries generallythe authorities very
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We believe that Sweden first bringwork about regionalmust to
concerning co—operation conjunction with unlawfulagreements

discharges. These should be based the possibility for State,upon every
by another institute criminalState, investigation,request toupon a

undertake investigatory and, where appropriate, prosecutemeasures
with discharges from vessel found in the ofmatters respect to portsa any

of the States which made. The goal be in whichto request musta one a
be presented quickly and through direct betweenrequest contactscan

specifically appointed authorities in the respective countries. Sweden
should also bring about according whichattempt to system toa every

introduces the possibility detain, of another State,country to requestupon
foreign vessel in order the imposition of fines and othertoa ensure

financial claims.

Implementation

We estimate that should be possible that the proposals into forceenter
Julyl 2000.on
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Författningsförslag

1 Förslag till

åtgärderLag ändring i 1980:424lagen motom om

frånförorening fartyg

Härigenom föreskrivs fråga åtgärderi lagen 1980:424 föro-motom om
frånrening fartyg

dels 8 kap. 6 10 6kap. § ll kap. skall upphöra gälla,att samt att
dels nuvarande 1 kap. 2 § skall betecknas 1 kap. 4 kap.nuvarande latt
3 § skall betecknas 1 kap. 6 § nuvarande 8 kap. 7 § skall betecknassamt
8 6kap.
dels paragraferna 61 kap. 4 och §§ 8 6kap. § skall ha följan-att samtnya
de lydelse,
dels 1 kap. 1 2 kap. 1-4 §§, 3 kap. 1 och §§, kap.7 4 5 kap. 21att
6 kap. 2-3 och 5 §§, 7 kap. 10 och 11 §§, 8 kap. 1-3, 5 och 8-

§§,10 9 kap. 1-3 och 5-7 §§, 10 kap. 1-3, 5 och 7-9 §§ tillrubrikernasamt
8-10 kap. skall ha följande lydelse,
dels 10 kap. 4 § i paragrafens lydelse enligt lagen 1998:822 änd-att om
ring i nämnda lag skall ha följande lydelse,
dels det i lagen skall införas tjugo paragrafer, 1 kap. 3 och 5 §§,att nya
2 kap. 5-8 §§, 3 kap. och 5 §§, 63 kap. 11 kap.7 3 3 5 ocha a a, a
6 §§ 8 kap. och 11-157 §§, följande lydelse,samta av
dels det före 1 kap. och §§,1 4 2 kap. 2-8 §§, 6närmast kap. 7att
och 11 §§, 7 kap. 4 §§och 11 8 kap. 11 och 15 §§ skall infö-samt

tjugoen rubriker, följande lydelse.ras nya av
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lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

bestämmelserInledandekap.1

tillämpningsområdeLagens

1§

frånförorening fartyg,förbudbestämmelserdenna lag finnsI motom
till-från fartygs konstruktionfartyg,mottagning skadliga ämnen samtav
frånföroreningeller begränsaåtgärder förebyggaföroch andra attsyn

fartyg.
rederiersBestämmelser om

säkerhetsorganisa-fartygsoch
skyddavilkation, även attavser

miljön, finns fartygssäker-i
988:49.hetslagen 1

2§

bestämmelser gäller inteLagens
utländska statsfartyg, intesom

ajfärsdrift.används i
örlogsfartyg undan-Svenska

frän 4-6tillämpningentas av
7kap. 4-11 §§.kap. samt

Fritidsfartyg undantas från
7 ochtillämpningen kap. 3av

Vid meddelande§§. före-3 ava
enligt 2 kap. 2 eller 5 §skrifter

får eller denregeringen myn-
dighet regeringen vi-utsersom

särskilda be-dare föreskriva
stämmelser beträffande fritids-
fartyg

3 §

meddelas medFöreskrifter som
lag får stridastöd denna inteav

bestämmelsersådana i in-mot
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överenskommel-temationella
bindande för Sveri-ärser som

gäller frågaDetsamma i omge.
undantag.

Vid lagentillämpning av
sådana begränsningarskall som

följer allmänt erkända folk-av
grundsatser beaktas.rättsliga

Definitioner

Nuvarande lydelse

2 §

lagen har följande betydelse.I används beteckningar som

Beteckning Betydelse

Östersjöområdet Östersjönvattenområde i den egentliga medAllt
Bottniska viken, Finska viken och inloppet till Os-
tersjön till latitudparallellen iSkagenupp genom
Skagerack 57° nordvid 44,8

Fartyg fasta eller flytande plattformarFartyg, svävare,
andra flytande anordningar används tillsamt som

sjöss

Skadligt Olja och andra de kommer i ha-ämne ämnen utsom, om
något vattenområdei eller i luften, kanvet, annat

innebära risker för människors hälsa, skadligavara
för den marina faunan eller floran, skada skönhets-
eller rekreationsvärden eller rättmätigtstöra annat

vattenområdenutnyttjande havet eller andraav

Utsläpp vattenområdenVarje utsläpp i havet, i andra eller i
såsomluften, utströmning, kvittblivning, spill,

läckage, utpumpning, utspridning uttömning.eller
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Föreslagen lydelse

4 §

följandeI lagen används beteckningar har betydelse.som

Beteckning Betydelse

Östersjöområdet Östersjönvattenområde i den egentliga medAllt
Öster-Bottniska viken, Finska viken och inloppet till

till latitudparallellensjön Skagen i Skage-upp genom
vid 57° 44,8 nordrack

Fartyg fasta eller flytande plattformarFartyg, svävare, samt
flytandeandra anordningar används till sjösssom

Skadligt andraOlja och de kommer i havet,ämne ämnen utsom, om
något vattenområdei eller i luften, kan innebä-annat

risker för människors hälsa, skadliga för denra vara
marina faunan eller floran, skada skönhets- eller re-
kreationsvärden eller rättmätigt utnyttjan-störa annat

vattenområdende havet eller andraav

Utsläpp Varje i vattenområdenutsläpp havet, i andra eller i
såsomluften, utströmning, kvittblivning, spill,

läckage, utpumpning, utspridning eller uttömning

Nordsjöområdet egentliga Nordsjön medDen omgivande vattenområ-
den, begränsad latitud 62° nord,i i västernorr av av
longitud 4° latitudparallelleniväst, öster österav om
Skagen vid 5 7° 44,8 nord Skageracki och söderi av
longitud 5 ° latitud nordoch 48° 30 vid Engelskaväst
kanalen.

5§

Vad denna lagisägssom om
redare skall gälla den iäven som
redarens ställe utövar avgö-ett
rande inflytande fartygetsöver
drift.
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6§3§

Regeringen eller, efter regering-myndighetRegeringen eller den
bemyndigande, Sjöfartsver-meddelarregeringen utser enssom

föreskrifter vadmeddelartill- ketvidföreskrifter vad omom som
vid tillämpningen lagenförstås medlämpningen lagen avsomav

förstås olja, skadliga flytan-medandra flytande ke-olja, skadliga
skadligakemikalier i bulk,dei bulkmikalier transporterassom

förpackadi formämnen ämnenolja, skadliga övrigtän m.m.,
toalettavfall, fast avfall,oljetankfartyg. rentsamt
barlastvatten, länsvattenrent

olje- och kemikalietank-samt
fartyg.

från fartygförorening2 Förbudkap. mot

1§

sådana skadligakapitel gäller utsläppBestämmelserna i detta ämnenav
från stårfartyg från eller i övrigt i samband med fartygenshärrörsom

fråga sådanadrift. inte i utsläpp skad-Bestämmelserna gäller dock om av
liga följd utforskning, utvinning och där-omedelbarämnen är avsom en

mineraltillgångar.med förenad, landbaserad hantering havsbottnensav
Särskilda föreskrifter för-om

bud utsläpp skadliga äm-mot av
från flytandefasta ellernen

meddelasplattformar av rege-
eller, efterringen regeringens

bemyndigande, Sjöfartsverket.

Olja

2§

Inom Sveriges sjöterritorium och Sveriges sjöterritorium ochInom
Östersjö- Östersjö-ekonomiska ekonomiskasamt samtzonzon

området området utanför dessautanför dessa vattenom-vattenom-
råden får råden frånfrån får oljaolja inte inte släppassläppas ut ut
fartyg behållas behållasombord fartyg skallskallutan utan om-
eller avlämnas till mottagnings- bord och avlämnas till mottag-
anordningar för ningsanordningar för olja.olja.
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hinder vadUtan före-av som
första stycket fårskrivs i rent

barlastvatten släppas Det-ut.
gäller utsläpp rentsamma av

länsvatten Sveriges ekono-inom
Östersjöområdetellermiska zon

detta vattenområde,utanför un-
der förutsättning det släppsatt

enligt föreskrifter harut som
meddelats ellerregeringenav

myndighetden regeringensom
utser.

fråga vattenområ- frågaI andra vattenområ-andra Iom om
den meddelar regeringen deneller den första stycket med-iän sägs
myndighet regeringen regeringendelar eller denutsersom myn-
föreskrifter förbud dighet regeringen fö-mot ut- utserom som
släpp olja. förbudreskrifter utsläppmotav om

olja.av

Skadliga flytande kemikalier i
bulk

3§

Regeringen eller den myndighet Inom Sveriges fårsjöterritorium
regeringen meddelar flytandeskadliga kemikalier,utsersom

föreskrifter förbud bulk,i intemot ut- transporterasom som
släpp från fartyg andra skadli- frånsläppas fartyg.utav

olja. Föreskrifter förbudämnen änga motom
utsläpp skadliga flytande ke-av
mikalier inom Sveriges ekono-
miska andrainomsamt vat-zon
tenområden meddelas av rege-

eller den myndighetringen som
regeringen utser.
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förpackadSkadliga iämnen
form m.m.

4§

skadligtolyckshändelse, Utsläpptill följdOm, ämne somavav
förpackadfrån skadliga i form,fartyg släpps äm- transporterasut

flyttbar ellerbeträjfande fraktcontainer, tankvilka gäller för-nen,
landsvägs- eller järnvägstank-bud utsläppetutsläpp, skallmot

förbjudet.såbegränsas långt det möjligt. ärär vagn

Toalettavfall

5§

fårInom Sveriges sjöterritorium
fråntoalettavfall släppasinte ut

fartyg.
den myndig-Regeringen eller

fårhet regeringen utsersom
fråndock undantagföreskriva

förbudet såvittförsta stycketi

avser
utsläpp toalettavfall somav

för finfördelningpasserat system
och desinficering eller renings-

toalettavfallverk för och
frånutsläpp toalettavfallav

med bruttodräktighetfartyg en
mindre 200 ochär än somsom
godkänt förainte är änatt mer

10 personer.
vattenområ-fråga andraI om

den meddelar ellerregeringen
den myndighet regeringensom

föreskrifter förbudutser motom
utsläpp toalettavfall.av
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avfallFast

6 §

fårInom Sveriges sjöterritorium
släppas frånavfallfast inte ut

fartyg-
Sveriges ekonomiskaInom zon

Östersjö- och Nordsjöom-samt
dettarådena utanför vattenom-

råde får fast avfall änannat
släppas frånintematrester ut

fartyg. Utsläpp matresterav
långtså från landskall ske som

alltidmöjligt och tolvminst
frånmil land.nautiska närmaste

Föreskrifter förbud motom
utsläpp fast avfall andrainomav
vattenområden i första ochän
andra meddelasstycket sägs av

eller den myndighetregeringen
regeringen utser.som

Luftföroreningar

7§

eller den myndighetRegeringen
meddelarregeringen utsersom

förbudföreskrifter mot ut-om
frånsläpp fartyg skadligaav
till luften.ämnen

Undantag

8§

Bestämmelserna förbud motom
oljautsläpp och andra skad-av

liga gäller ifrågainteämnen om
utsläpp nödvändigtärsom

för fartygets säkerhet eller för
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rädda människoliv till sjössatt
eller

följdutsläpp ärsom en av
olyckshändelse, alla rimligaom
försiktighetsåtgärder vidta-har

det skadangits efter inträffatatt
hindra begränsaför elleratt ut-
så långt detsläppet möjligt.är

från3 far-kap. Mottagning förorenat barlast- och tankspolvattenav
tyg, m.m.

1§

Anordningar för mottagning och behandling oljehaltigt barlast- ellerav
tankspolvatten på Sverigesskall finnas de platser inom territorium där olja
lastas eller oljetankfartyg lastar oljaDen eller driverutrepareras. som re-
parationsverksamheten för finnsdet behövliga mottagnings- ochattsvarar
behandlingsanordningar.

Regeringen får föreskriva mottagnings- behandlingsanordningarochatt
för oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas i andra fall.även
Regeringen ocksåföreskriver skall för anordningama.vem som svara

eller den myndig-Regeringen
het får fö-regeringen utsersom
reskriva eller enskilda falli
medge undantag från bestäm-
melsen Vidi första stycket. med-
delande undantag får särskil-av
da villkor färeskrivas.

3a§

Mottagningsanordning enligt 1-
3 §§ skall ha tillräcklig kapacitet

otillbörligför försening inteatt
skall orsakas fartyg använ-som
der anordningen.
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5a§

eller den myndighetRegeringen
får före-regeringen utsersom

enskilda medgeoch fallskriva i
frånundantag § första4 stycket

Vid meddelandet5och av un-
särskildadantag får villkor före-

skrivas.

7§

drift anordningar i ochFöreskrifter utformning och 1som avsesom av
eller den myndighet regeringen2 §§ meddelas regeringen utser.somav

eller,Regeringen efter rege-
bemyndigande, Sjöfarts-ringens

meddelarverket föreskrif-även
skyldighetter om

lämna olja ochatt annat
skadligt avfall till mottagnings-
anordning §§i 1-3som avses
samt

lämna andra uppgifteratt
betydelse för avfallshante-av

sådanaringen iän som avses
6§.

4 konstruktion,kap. Fartygs m.m.

1§

Regeringen den myndighet Regeringen eller,eller efter regering-
bemyndigande, Sjöfartsver-meddelarregeringen utsersom ens

föreskrifterföreskrifter ket meddelarfartygs konstruk- omom
tion, utrustning drift för fartygs konstruktion, utrustningoch att
förebygga drift för förebyggaeller begränsa förore- och elleratt
ning certifikat visar begränsa föroreningsamt samtom som om

sådana sådanaföreskrifter uppfyll- certifikat visaräratt attsom
da föreskrifter uppfyllda.är

meddelandetVid föreskrif-av
fårenligt första stycketter rege-
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eller,ringen efter regeringens
bemyndigande, Sjöfartsverket

förbudföreskriva mot att om-
bord på anbringafartyg anord-

möjliggörning utsläppsom av
olja från tank eller annat ut-en

direkt till havet.rymme

Dagböcker5 kap. m.m.

2§

Handlingar i § skall i Handlingar1 i § skalllsom avses som avses
fråga fartyg frågasvenska begä- i svenska fartyg be-om om

hållas tillgängliga för hållaspolis- tillgängliga förgäranran po-
myndighet, tullmyndighet, till- lismyndighet, Kustbevakningen,
synsmyndighet i 6 kap. tillsynsmyndighet i 6som avses som avses
5 § eller myndighet kap. 5§ eller myndighetannan som annan
regeringen Detsamma gäl- regeringen Detsammautser. utser.som

frågailer motsvarande hand- frågagäller i motsvarandeom om
lingar på utländska fartyg, handlingar utländska fartyg,som
befinner sig inom Sveriges sjöter- befinner sig inom Sverigessom
ritorium, i månden regeringen sjöterritorium, i den mån rege-
föreskriver detta. ringen föreskriver detta.

Inom främmande lands sjöterritorium befälhavare på fartygär svenska
skyldiga låta behöriga utländska myndigheter sådanadel hand-att ta av
lingar i 1som avses

6 kap. Tillsyn

Besiktningar

Svenska fartyg, omfattas föreskrifter enligt 4 kap. 1 § kon-som av om
struktion, utrustning eller drift, skall besiktigas innan de i trafik ochsätts
därefter genomgå regelbundna besiktningar.

Vid besiktningarna skall fastställas fartygen uppfyller föreskrif-deom
har meddelats med stöd fråga4 kap. § i1 konstruktion,ter som ut-av om

rustning och drift.
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Inspektion

§2

§tillsynsmyndighet i 5undergå inspektionskallFartyg när som avsesen
det behövs.attanser

utländsktInspektionutländsktInspektion ettett avav
under genomfartSveriges fartygbefinnerfartyg sig i ärsomsom

fårSveriges territorialhavfår endastterritorialhav vidtas om av
det föreliggerendastskäl vidtasdet föreligger klara att anta om

från förbju-skett klara skälförbjudet utsläpp anta att ettattatt ett
från fartygetskettterritorialhavet. det utsläppfartyget i

Sveriges sjöterritarium.inom
sådanFöreligger misstanke

fårandra stycket in-i sägssom
också dåföretas farty-spektion

Sveriges eko-befinner isigget
blivitfartygetnomiska zon, om

omedelbart förföl-föremål för
jande.

ifrån Sveriges ekonomiska gällerfartyg iOm utsläpp har skett ett zon,
fråga föreskrivs i 2inspektion vadföretarätt att asomom

Vid kontrolle-inspektion skall
fartyget och dess utrust-attras

drift-detning i skick ochär att
be-förhållandena sådanaär som

hövs för förebygga förorening.att

2a§

utländskt far-InspektionInspektion utländskt fartyg, ettett avav
sigterri- befinner i Sverigesbefinner Sverigessig i tyg, somsom

territorialhav eller ekonomiskatorialhav eller ekonomiska zon,
får får med anledningförbjudetmed anledning ettett avzon,av

i den ekonomiskautsläpputsläpp i den ekonomiska zonenzonen
detvidtas endastvidtas endast uppenbart ärdet är om uppen-om

har skett förbjudetfrån bart detdet har skett utsläpp att ettatt ett
från fartyget ochutsläpp dettafartyget och utsläpp hardettaatt

medfört kanmedfört utsläpp har ellereller kan medföra bety-
betydande skadordande skador på i Sveri- medförastränder

i Sverige eller därmedeller därmed sammanhängande stränderge
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tillgångarintressen eller i Sve- sammanhängande intressen eller
tillgångarriges territorialhav ekono- i Sveriges territori-eller

ekonomiskamiska alhav ellerzon. zon.
hinder hinder bestämmelser-Utan bestämmelserna Utanav av

får fåri första inspektion i förstastycket stycket inspektionav na
utländskt fartygutländskt fartyg befinner be-ett ettsom av som

sig i Sveriges territorialhav eller finner sig i Sveriges tenitorial-
ekonomiska finns hav eller ekonomiskaske, det ske,zon om zon
grundad anledning till misstanke det finns klara skäl antaattom

frånförbjudet far-utsläpp förbjudet utsläpp har skettett ettattom
i ekonomiska frånden och fartyget i den ekonomiskatyget zonen

ochzonen
utsläppet medförthar eller utsläppet har medfört eller

kan medföra sådana betydande kan medföra betydande förore-
skador första stycket deni miljön ochning marinasom avses av
och

fartygets befälhavare har fartygets befälhavare har
lämna begärda uppgif-vägrat lämna uppgifter fart-vägratatt om

eller har lämnat uppgifter identitet och registrerings-ter getssom
uppenbarligen inte hamn, och anlöp-överensstäm- nästasenaste

förhållandenmed verkliga ningshamn eller relevantmer annan
och information begärts ellersom

har lämnat uppgifter som uppen-
barligen inte överensstämmer

förhållandenmed verkliga och
inspektionen påkallad omständigheterna i övrigt.är av

3§

Vid inspektion skall kontrolleras
fartyget och dess utrustningatt

det skick och driftförhål-iär att
landena sådana behövsär som
för förebygga förorening.att

frågaI frågautländska fartyg I utländska fartygom som om
har certifikat i 4 kap. har certifikat i 4som avses som som avses

§1 eller motsvarande handlingar kap. § eller1 motsvarande hand-
har utfärdats behöriga lingar har utfärdats behö-ut-som av som av

ländska myndigheter skall in- riga utländska myndigheter skall
spektionen begränsas till gransk- inspektionen begränsas till
ning dessa handlingar och granskning dessa handlingarav av av
handlingar i 5 kap. 1 och handlingar i 5som avses av som avses
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såvida1§, det inte finnssåvida grundad kap.det inte finns an-
klara skälledning ellerfartyget att antaatt attanta

fartyget ellerdriftförhål- dessutrustning ellerdess att ut-
driftförhållandena ielleravseenden rustninglanden i väsentliga av-

från certifika- väsentliga avseenden avvikeriviker uppgifterna
från uppgifterna i certifikateneller handlingarna.ten

ellerhandlingarnaeller
pådet fartyget be-haratt

gåtts överträdelse dennaen av
bestämmelserlag eller in-iav

ternationella överenskommelser,
bindande för Sverige, ochärsom

handlingarnagranskning aven
tillräcklig förinte verifieraär att

sådan misstanke.en
misstanken detAvser haratt
förbjudet utsläpp frånskett ett
fårfartyget tillsynsmyndighet

5 § oljeprovi tasom avses om-
bord på fartyget.

Tillsynsmyndigheter

5§

Tillsyn Tillsyn efterlevnadenefterlevnaden be-över överav av
stämmelserna kon- bestämmelserna fartygsfartygs kon-om om

utrustningstruktion, utrustning och drift struktion, och driftut-
någotmyndighet regering- inteövas utövas, annatav om an-som

fårMyndigheten denna lag, Sjöfartsver-uppdra iutser. aven ges
ket.sakkunniga riket verk-att utom

Tillsyn fartygställa tillsynsförrättningar. över ägssom
eller brukas svenska statenav

används föroch än-annatsom
damål allmän be-i trafikän att
fordra gods eller passagerare

den myndighetutövas av som
förvaltar fartyget, regeringenom

någotföreskriverinte annat.
Sådan tillsyn enligt förstasom

skallstycket Sjöfarts-utövas av
fårverket Kust-utövas även av
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bevakningen deni utsträckning
Sjöfartsverket beslutar samrådi
med Kustbevakningen.

fårSjöfartsverket uppdra
sakkunniga riket verk-att utom
ställa tillsynsförrättningar.

Tillsynsförrättningar

§7

Den tillsynsförrättningverkställer eller biträder vid sådan för-som en en
rättning skall tillträde till fartyget förlämnas nödvändiga under-göraatt
sökningar och del de handlingar rörande fartyget finns ombord.ta av som

Polismyndighet skall lämna den handräckning behövs tillsynförsom
enligt denna lag.

Anmälan brottom m.m.

11 §

Om tillsynsmyndighet som avses
5 anledningi § finner att attanta

det begåttshar brott enligtett
denna lag skall myndigheten
skyndsamt anmäla detta till po-
lismyndighet eller åklagare.
Gäller misstanken olagligtett
utsläpp skall underrättelse också
lämnas till Kustbevakningen.

förundersökningHar in-en
letts angående brott enligt denna
lag skall tillsynsmyndighet på
begäran bistå polismyndighet,
Kustbevakningen åklagareoch
vid undersökningen.
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åtgärder föroreningSärskilda7 kap. mot

Förbud trafikmot m.m.

§1

såda-får föreskrivaregeringenmyndighetRegeringen eller den utsersom
sjö-Sverigestrafik i farvatten inomförbudbegränsningar eller motna av

förorening.för förebyggabehövsterritorium ekonomiskaoch attzon som

Rapportering

3§

redareBefälhavare, ocheller den myndighetRegeringen ägare
påmeddelar på svenskt fartygregeringen ut-samtutsersom

ländskt Sverigesföreskrifter skyldighet fartyg inomom
eller ekonomiskasjöterritoriumutsläpprapporteraatt av

omedelbartskadliga händelser skallochämnen rapporterazon
det från harinnebär fartyget skettrisk för förorening, ettsom om

sådana eller skad-lämna uppgifter oljautsläppatt annatav
last strid kap. 2-fartyg och fartygs ligt i 2ämne motom som

behövs be- meddeladeför förebygga eller eller föreskrifter4 §§att
kämpa utsläpp skadliga med stöd de paragraferna,äm-av av

utsläppet nödvän-varitävennen. om
ellerdigt för fartygets säkerhet

rädda tillmänniskolivför att
eller utsläppet skettsjöss som en

påföljd skada fartyget ellerav
dess Detsamma gäl-utrustning.
ler fartyget eller dess utrust-om

haveri ellerning annangenom
påverkats såhändelse risk föratt

skad-olja ellerutsläpp annatav
föreligger.ligt ämne

3a§

Befälhavare på svenskt fartyg
omedelbarteller luftfartyg skall

observation vat-rapportera av
olja ellertenförorening genom
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skadligt ämne.annat
sådanaRapport observa-om

tioner skall lämnas be-även av
fälhavare på utländskt fartyg
eller luftfartyg befinner sigsom
inom Sveriges sjäterritorium.

3b§

Ytterligare föreskrifter om rap-
porteringsskyldigheten enligt 3 §
och 3 §§ föreskrifter isamt atta
andra fall lämna uppgifter om
fartyg och fartygs last, meddelas

eller,regeringen efterav rege-
bemyndigande,ringens Sjöfarts-

verket.

Förbud och förelägganden

4 §

Företer fartyg väsentliga brister i fråga konstruktion, utrustning el-ett om
ler drift i de hänseenden i 4 kap. § eller1 överträds föreskriftersom avses

har meddelats med stöd l § detta fårkapitel, Sjöfartsverket ochsom av
myndighet regeringen meddelautserannan som

förbud avgångfartygets eller vidaremot resa,
förbud använda viss utrustning,att
föreläggande fartyget skall följa viss färdväg,att en
föreläggande4. fartyget skall anlöpa avgå fråneller viss hamnatt en

eller uppehållsplats,annan
föreläggande i fråga fartygets framförande eller drift.om

Beslutas inte åtgärd fårhar myndigheten, det gällernärsagtssom nu
brister frågai konstruktion, utrustning eller drift, i stället meddela fö-om
reläggande bristerna skall avhjälpas.att

5§

Släpps olja någoteller Släpps olja eller någotannat annat
skadligt från fartyg skadligt frånämne i fartygämneut ett ut ett
strid gällande bestämmelser eller kan det skäligen befarasmot att
eller kan det såskäligen befaras kommer ske finnsoch detatt att

3 SOU 1998:158
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anledninggrundaddet attfinns att antaochså skekommer att
luft-svensktterritorium,svensktanledninggrundad attantaatt
iintressensvenskaeller öv-luft-svensktterritorium,svenskt rum
ihärigenomskadasrigt kanisvenska intressen öv-eller av-rum

får Sjöfartsverketmån,sevärdihärigenomskadasrigt kan avse-
myndighetochochfår Sjöfartsverketmån,värd rege-somannan

förbuddemeddelaringenregeringenmyndighet utsersomannan
nöd-förelägganden, ärochoch fö-förbudmeddela de somutser
ellerförebyggaförvändiganödvändiga attrelägganden, ärsom

såsomförorening,begränsabegränsaellerförebyggaför att
såsomförorening,

avgång vidareellerfartygetsförbud resa,mot
ellerläktringlossning.lastning,fortsättapåbörja ellerförbud att

bunkring,
utrustning,vissanvändaförbud att

färdväg,vissföljaskallfartygetföreläggande att en
avgå från viss hamnellerskall anlöpafartygetföreläggande enatt

uppehållsplats,eller annan
drift,framförande ellerfartygetsfrågaföreläggande i om

skadligtolja eller ämne.läktraföreläggande annatatt

5a§

befinnerutländskt fartygEtt som
svensktutanför inresig vatten,

fortsätta sinförbjudasfår att
endasteller 5 §enligt 4 omresa

föreller riskutsläpp ut-
följdföreliggersläpp avsom en

åtgärdereller isjöolycka sam-
ellersådan olyckaband med

fartygetinspektion aven
6med stöd kap.har företagits av

el-eller tredje stycketandra2 §
fortsattaoch fartygetsler 2 a§
medföramedför eller kanresa

på denskadabetydande risk för
miljön.marina
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6a§

beträffandeHar visst fartygett
inte fullgjorts vad med stödsom

3 kap. 7§ andra stycketav
föreskrivits frågai skyldighetom

lämna skadligt avfall tillatt en
mottagningsanordning får Sjö-
fartsverket och myndighetannan

regeringen meddelautsersom
förbud för fartyget avgå frånatt

svensk hamn.en

7§

Beslut enligt 4 eller 5 § för- Beslut enligt 5 eller 6 §om oma
bud skall innehålla uppgift de förbud skall innehålla uppgiftom
åtgärder skall vidtas för åtgärderderät- skall vidtassom om som
telse. Beslut föreläggande för rättelse. Beslut föreläg-om en- om
ligt paragrafer skall inne- gande enligt 4 eller 5 § skall in-samma
hålla uppgift den tid inom vil- nehålla uppgift den tid inomom om

åtgärdernaken skall vidtag- vilken åtgärderna skall vid-vara vara
na. tagna.

8§

I beslut enligt 4 eller får5 § vite I beslut enligt 5 eller får6 §a
Föreläggandesättas eller för- viteut. Föreläggandesättas ellerut.

bud vari vite har får allt förbud vari vite har fårsatts ut satts ut
efter omständigheterna riktas allt efter omständigheterna riktasmot
fartygets befälhavare, redare eller fartygets befälhavare, redaremot
ägare. eller ägare.

10§

Den myndighet med stöd Den myndighet med stödsom av som av
5 eller 6§ har förbjudit 6 eller 6 a§ har förbjuditett

fartygs avgång eller vidare fartygs avgång eller vidareettresa
skall, fartyget befinner sig skall, fartyget befinnerom resa, om
inom Sveriges sjöterritorium el- sig inom Sveriges sjöterritorium
ler, i fråga beslut enligt 4 eller frågaeller, i beslut enligt 4om om
5 Sveriges ekonomiska eller 5 Sveriges ekonomiskazon,



1998:158SOUörfattningsförslag68 F

föranmäla beslutetpolis-,föranmäla beslutet genastgenast zon,
lotsmyndighe-ochtull-polis-,lotsmyndighetematull- och samt

Kustbevakningen.Polismyndig-Kustbevakningen. samttema
detskall,Polismyndighetenvidtadet behövs,skall,heten omom

åtgärder förvidtabehövs,förhindra attåtgärder för överträ-att
förbu-överträdelseförhindraTull- ochförbudet.delse avav

lotsmyndighetemaTull- ochså det.längeskall,lotsmyndighetema
gäller,så förbudetlängeskall,för-deinställaförbudet gäller,

far-förrättningar förinställa derättningar för fartygets resa som
ankommerdem.ankommer tygets somresa

dem.
främmandeinombefinner sigfartygsvensktförbudetGäller ett som

svenskskyldig begäranbefälhavaren ut-sjöterritorium,lands är att av
nationalitetshandlingar till dennafartygetslandsmyndighet lämna myn-

dighet.

oljaMärkning av

§ll

föreskrif-meddelarregeringenmyndighetRegeringen deneller utsersom
för detbehövsfartygolja ombordsådan märkning attter somavom

kommit.olja harvarifrån förorenandefastställasskall kunna
varifrån för-undersökaFör att

fårorenande olja har kommit po-
myndighetdenlismyndighet eller

meddelabefogenhethar attsom
oljeprovbeslut enligt 5 § ta om-

sådantpå förbord fartyg ochett
ändamål avbryta fartygets resa,

någonleder tilldet inte vä-om
sentlig olägenhet.

SanktionsavgifterVattenföroreningsavgift 8 kap.8 kap.

Vattenföroreningsavgzft

1§

avgiftsärskild vatten-Ensärskild avgift vatten-En
föroreningsavgift skallföroreningsavgift skall tas ut,ut,tas om
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något de förbud utsläpp oljautsläpp har skett iettmot av om avav
från denna lagstrid eller före-olja fartyg i kap.2 motsom avses

meddelade med stödskrifter2§ har och utsläppetöverträtts av
inte obetydligt. lagen och utsläppet inte obe-Detsammaär är

sådantgäller utsläpp tydligt. oljaDetsamma gällerettom av om
följd olyckshändelseolja kap. 4§ inte tilli 2som avses av

frånså släppts fartyghar begränsats långt ochdet är ut ett ut-
möjligt. såsläppet inte har begränsats

långt det möjligt.är
Vattenföroreningsavgiften tillfaller staten.

2§

Vattenföroreningsavgiften skall Vattenföroreningsavgiften skall
påföras påförasden fysiska juridiskaeller den fysiska eller juridis-

vid överträdelsen ka vid överträdelsenperson som var person som
fartygets detredare. Om fartygets eller redare.avgöran- ägarevar
de inflytandet driftfartygets Visar han saknat in-över ägaren att
utövades någon reda- flytandei fartygets drift fåröverav annan

ställe, skall dockavgiften dock påförasavgift inte honom.rens
påföras den andre. nå-Finns inte

skall påföras avgiftengon som
enligt vad eller kansagtssom nu
det inte ärendet blir va-utan att
sentligt fördröjt fastställas vem
denne skall påförasavgiftenår,
den vid överträdelsensom var
fartygets ägare.

För vattenföroreningsavgift delägarna i partrederi skall betalaettsom
enligt första stycket, de solidariskt.svarar

3§

Vattenföroreningsavgiften skall bestämmas med hänsyn till utsläppets
omfattning fartygets storlek bruttodräktighet enligt följande tabell.samt

Med bruttodräktighet det bruttodräktighetstal i det föravses som anges
fartyget gällande mätbrevet. Med basbelopp det basbelopp enligtavses
lagen 1962:381 försäkringallmän gällde utsläppet inträffa-närom som
de.
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lydelseNuvarande

Utsläppt
fartyg medförAvgift i basbeloppoljemängd i

bruttodräktighetliter

50 00115 001-001-och 3tillupp
och50 000000 större15000med 3
2,521,5mindre 1än

0001
2,521,5000 11 - 0,50,40,326 000 0,2 samt samtsamtsamt

000 literliter 1påbörjat antal 0001 utöverper
1512926 6001 - 0,480,320,240,16101 000 samt samtsamtsamt

liter26 000000 literpåbörjat antal 1 utöverper
36 5127101 001 18- 0,120,080,06000 0,04501 samtsamtsamtsamt

000 liter101påbörjat 000 literantal 1 utöverper
996851501 001 34

0,060,040,030,02och samt samtsamtsamtmer
501 000 literpåbörjat literantal 0001 utöverper

Föreslagen lydelse

Utsläppt
för fartyg medAvgift i basbeloppoljemängd i

bruttodräktighetliter

00115 001- 503 001-till ochupp
000 och000 50000 15 störremed 3

2,521,5mindre 1än
50

54350-1 000 2
543001- 21

0,32 0,40,240,1626 000 samt samtsamtsamt
000 literpåbörjat 1antal 000 liter1 utöverper

151226 6 9001-
0,32 0,480,16 0,24000101 samt samtsamtsamt
26 000 literpåbörjat antal 000 liter1 utöverper

36 5 127101 001- 18
0,08 0,120,06501 000 0,04 samtsamtsamtsamt

000101 literpåbörjat antal 000 liter1 utöverper
68 9951501 001 34

0,060,040,030,02och samtsamtsamtsamtmer
000 literpåbörjat 000 liter 501antal 1 utöverper



SOU 1998:158 Författningsförslag 71

5§

Frågor vattenföroreningsavgift Kustbevakningen.prövasom av
KustbevakningenInnan beslu-

avgift skall dentar om som an-
språket riktas tillfällemot attges

sig.yttra
Beslut vattenförore-att ta ut

delges.ningsavgift skall

7§ 6§

Påförs någon Påförs någonär ägare är ägaresom av som av
fartyget eller lasten vattenförore- fartyget eller lasten vattenföro-
ningsavgift, får kustbevakningen fårreningsavgift, Kustbevak-
samtidigt beträffande egendomen ningen samtidigt meddela de
besluta sådant förbud eller före- förbud eller förelägganden som
läggande 6 § första nödvändigai för säkerställaär attsom avses
stycket, det behövs för anspråk på avgiften, så-sä-att statensom
kerställa anspråk på färbud fartygets avgångstatens motav- som
giften. Beslutet eller vidaregäller längst till eller föreläg-resa
dess verkställighet sker. gande fartyget skall anlöpaatt

viss hamn. Beslutet gäller längst
till dess verkställighet sker.

Beslut enligt första fårstycket Om det finns sannolika skäl
meddelas innan avgiftsären-även vattenféroreningsavgifi kom-att
det det finns sannolika fåravgörs, Kustbevakning-att tas utom mer
skäl avgift kommer påföras innan avgiftsärendetävenatt att en av-
någon fartygetär ägare meddela förbud eller före-görs,som av
eller lasten. läggande förstaisom avses

stycket. Sådant beslut får med-
delas det kanäven antas attom

fartyget el-än ägarenannan av
ler lasten kommer påförasatt
avgift.

Ställs säkerhet för avgiftsskyldighetens fullgörande eller finns det i öv-
rigt inte längre fog för beslut enligt första eller andra stycket, skall be-ett
slutet omedelbart hävas.
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7§

6 riktasåtgärd enligt §En som
be-utländskt fartyg,ettmot som

territorial-Sverigessig ifinner
fårekonomiskaellerhav zon,

utsläpp ianledningmed ettav
vidtasekonomiskaden zonen,

endast om
detklarlagt hardet är att

frånförbjudet utsläppskett ett
fartyget och

medfört ellerutsläppdetta
betydande skadormedförakan

eller där-på stränder Sverigei
sammanhängandemed intressen

tillgångarpå Sverigeseller i ter-
ekonomiskaritorialhav eller zon.

8§

förbud eller föreläg-föreläg- BeslutBeslut förbud eller omom
får6 §enligt integäller gandeenligt 6 eller 7§ integande avse

dagar efter dettid fyrada- längrenågot fall längre fjorton äni än
sådant anled-beslut medsådant beslutefter det att ettettattgar

först meddela-ning utsläppetförstmed anledning utsläppet avav
fartyget eller dessrörandedesellerfartygetmeddelades rörande

fartygetPåförslast. ägarendess last. av
denna tideller lasten inom vat-

får docktenföroreningsavgift
till desstiden frambeslutet avse

sker.verkställighet

§9

fråga förbud eller föreläg-fråga föreläg- Iförbud ellerI omom
6 § gäller kap.enligt 7 7-gäller gandegande enligt 6 eller 7§ 7

tillämpliga delar.§§ i10tillämpliga delar.kap. 7-10 §§ i
Därvid vad 7 kap.skall isägssom

befälha-8 och 9 §§ fartygetsom
redare gällaeller ägarevare,

ställeden redarensiäven som



örfattningwrslag 73FSOU 1998:158

inflytandetutövade det avgörande
drift.fartygetsöver

l0§

Kustbevak-avgiftsärenden hosavgiftsärenden hos kustbevak- II
fartygets befälhavarebefälhavare ningenningen fartygets ärär

behörigbehörig vägnarvägnar att partens tataatt partens
underrättelse enligt 5§enligt 17§underrättelse emotemot

yttrandeandra stycket ochförvaltningslagen 1986:223 och avge
i lagrum.i Hanyttrande sammasamma som avsesavge som avses

på motsvarande motsvarande behöriglagrum. Han är sättär
behörig underrät- underrättelsesätt att ta emotatt ta emot om

enligtbeslut Kustbevakningens besluttelse kustbevakningensom
5§ tredje stycket ochenligt 21§ nämnda lag och Över-att att

överklaga klaga beslutet.beslutet.

Övriga sanktionsavgifter

§11

En sanktionsavgift skall tas ut
vad föreskrivs iom som

fråga förande dagbokom av som
åsidosattsi 5 kap. I haravses

sådan dagbok innehål-eller om
vilseledandeler oriktig eller

uppgift,
anordning utsläppförom

till anbringats stridhavet har i
förbud meddelatsharmot som

med stöd kap. andra4 1§av
stycket,

yvad med stöd 3som avom
andrakap. 7§ stycket före-

frågaskrivits skyldigheti attom
skadligtlämna avfall till en

mottagningsanordning åsi-har
dosatts.

dockgäller endastDetta om
har föreskrivitregeringen om

enligtavgift 13
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12§

Sanktionsavgift enligt § skall11
befälhavare.påföras fartygets

befälhavaren överlåtitHar an-
tillsynenför hante-översvaret

ombord skadligaringen äm-av
befältill eller har visstvisstnen

sådant följdbefäl tillansvar av
beskaflenhet skalltjänstens av-

enligt 11 § förstagift stycket
påföras det befälet.och även

13§

meddelarRegeringen föreskrif-
överträdelserde för vilkater om

sanktionsavgift skall betalas en-
ligt och11 § avgiftens stor-om

bestämslek. avgiften skallNär
hänsyn till överträdelsenstas
allvar och betydelsen den be-av
stämmelse överträdelsensom
avser.

Sanktionsavgift uppgåskall
till 3 000 krminst och högst
30 000 kr.

avgiften med tillOm hänsyn
omständigheterna framstår som
uppenbart oskälig, får den ned-

eller efterges.sättas

14§

Sanktionsavgift enligt § be-11
Sjöfartsverket.slutas Kanav

Sjöfartsverkets beslut inte av-
fårvaktas sanktionsavgift dock

beslutas Kustbevakningen.av
beslutasavgift skall denInnan

anspråket riktas motsom ges
tillfälle sig.att yttra
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skallBeslut avgiftatt ta utom
delges den påförs.avgiftensom

Preskription

15 §

eller fårAvgift enligt I 11 § inte
beslutas, den anspråketom som
riktas år fråninte inom tremot
det överträdelsen begicks haratt

tillfälle sig.getts att yttra

Överklagande9 kap. Besvär 9 kap.m.m. m.m.

1§

Om beslut enligt 7 kap. 4§ Om beslut enligt kap. 4§7ett ett
första stycket, 5 eller 6§ har första stycket, 6 eller 6 a§
meddelats ellermyndighet 8 kap. 14§ har meddelatsänav annan
Sjöfartsverket, skall det myndighet Sjöfarts-ängenast av annan
underställas beslutverket. Om verket, skall det under-ett genast
enligt 8 kap. 6 § har meddelats ställas verket.av

myndighet kustbevak-änannan
ningen, skall det under-genast
ställas detta verk.

2§

Beslut har meddelats Sjö- Beslut har meddelatssom av som av
fartsverket i frågor frågori 7 Sjöfartsverket isom avses som avses
kap. § första4 stycket, 5 eller 6 § i 4§ första7 kap. stycket, 6
får överklagas hos allmän förvalt- eller 6 a§ eller 8 kap. får11 §
ningsdomstol. överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Beslut i andra frågor fåri 7 kap. överklagassom avses

hos Sjöfartsverket, beslutet har meddelats myndighetom av en annan
inte förvaltningsmyndighetcentral och inte heller kommunalärsom myn-

dighet, eller
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Sjöfartsverket ellerbeslutet har meddelatshos regeringen, avavom
förvaltningsmyndighet.centralmyndighet ärsomen annan

3§

Kustbevakningens beslutKustbevakningens beslut vat- omom
vattenföroreningsavgift ochför-tenföroreningsavgift och omom

förelägganden enligtenligt förbud ellerbud eller föreläggande 8
får till6 överklagas denfår 8 kap. §kap. 6 eller 7§ överklagas ge-

sjörättsdomstol itingsrättbesvär tingsrätthos den ärsomsomnom
där den enhet vid Kust-densjörättsdomstol däri denär ortort

meddelat detbevakningenKustbevakningenden enhet vid som
beslutet har sittöverklagadeöverklagademeddelat det säte.som

beslutet har sitt säte.

5§

påförande vattenföro-Beträffande besluttalan vid domstol rörande om av
rättegångsbalkenbestämmelserna ireningsavgift i tillämpliga delargäller

åtal svårareför på kan följa straff böter.brott vilket inte änom
stycket tillämpasFörsta stycket tillämpas Förstaäven även

beträffande beträffande talan vid domstoltalan vid domstol an-
gående angåendeförbud föreläggande förbud eller föreläg-eller

fråga frågaenligt enligt 8 kap. 68 kap. 6 eller 7§. I gande I
handläggningen vid tingsrätthandläggningen vid tingsrätt omom

gäller dock bestämmelserna i 52gäller dock bestämmelserna i 52
rättegångs-rättegångs- kap. 3 och 5-12 §§kap. 3 och 5-12 §§

balken i tillämpliga delar.balken i tillämpliga be- Dedelar. De
bestämmelser hovrättstämmelser hovrätt som avsersom avser

därvid i stället tingsrätten.gäller gällerdärvid i stället tingsrätten.
får,Domstolen utan att motpar-

dessförinnan tillfällegetts attten
förordna åtgärdsig,yttra att en

enligt 8 kap. 6 § omedelbart
skall hävas.

rättegångsbalken brottmålBestämmelserna kvarstad i gäller i till-i om
lämpliga måldelar i i första stycket.som avses

Allmän åklagare målföreträder i vid domstol rörande beslutstaten av
Kustbevakningen har överklagats enligt 3som
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6§

ochbeslutKustbevakningensochbeslutKustbevakningens
varigenomdomstols dom vatten-varigenomdomstols dom vatten-

fårpåförsföroreningsavgiftfår verk-påförsföroreningsavgift
inteverkställasför- annatinte genast,ställas annat omgenast, om

förställssäkerhetellerförordnasförställssäkerhetellerordnas
fullgörande.avgiftsskyldighetensfullgörande.avgiftsskyldighetens

beslut varige-gällerDetsammaigällerverkställigheten öv-Om
påförssanktionsavgiftutsök-föreskrivs irigt vad en-nomsom
verkställig-Omkap. 11mål. ligt 8Ut-allmäntningsbalken om

fö-i övrigt vadgällersäljas hetenfår inteegendom dockmätt som
utsökningsbalkenreskrivs iförränsamtycke,gäldenärens omutan

fårmål. egendomUtmättvunnit allmänthareller domenbeslutet
säljas gäldenärensintedockkraft. utanlaga

ellerförrän beslutetsamtycke,
kraft.vunnit lagahardomen

inteomedelbart,gälleri 1-8 kap.frågoriAndra beslut omavsessom
Sjö-underställasskallfråga beslutIföreskrivs i beslutet.annat somom

Kustbevakning-ellerSjöfartsverketKustbevakningen kanfartsverket eller
skall gälla.vidare intetillsförordna beslutetatten

7§

enligt 8beslutatsavgiftvattenföroreningsavgift EnpåfördEn som
avgiften intebort,verkställighet kap. fallerbortfaller den måni om

frånårtiofrån verkställts inomår det harinom tiointe har skett
lagahar vunnitdet beslutetlaga kraft.beslutet attatt vann

kraft.

Straffbestämmelser10 kap.10 kap. Ansvar m.m.
m.m.

1§

fängelse i högstTill böter ellereller fängelse i högstTill böter
uppsåtligenårtvå denuppsåtligen dömstvå år döms den somsom

oaktsamhet bryterelleroaktsamhet brytereller motmot avav
ellerutsläpp oljaförbudkap.förbud gäller enligt 2 mot avsom
gäl-andra skadliga2 kap.2 § första stycket eller ämnen,mot som

lag eller före-eller har denna4 § föreskrift ler enligtmot somen
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meddelats med stöd kap. § skrifter meddelade2 2 med stödav av
andra stycket eller 3 lagen.2 kap. om
inte belagd medgärningen Till dömsstrajf denär samma

strajf brottsbalken. uppsåtligen elleristrängare oakt-som av
underlåtersamhet vidta åt-att

gärder för begränsaatt ett ut-
släpp olja eller andra skadli-av

till följdämnen,ga som av
olyckshändelse släppts frånut
fartyget.

Om gärning förstaisom avses
eller andra stycket är att anse

dömsringa, inte tillsom ansvar.

2§

böterTill eller fängelse högst Tilli enligt dömsI § inteansvar
två år döms befälhavaren, han belagdgärningen medärom om
har brustit den be-i tillsyn eller straff isträngaresom samma
hövs för utsläpp skall ske brottsbalkeninte i eller miljöbalken.att
strid denna lag eller före-mot
skrifter har meddelats medsom
stöd lagen. Om befälhavarenav
har överlåtit tillsy-föransvaret

hanteringen ombordövernen av
skadliga till befäl el-visstämnen
ler befälvisst har sådantom an-

till följd beskaf-tjänstenssvar av
fenhet, gäller vad har isagtsnu
stället det befälet.

3§

Till böter eller fängelse åri högst döms uppsåtligenden ellerett som av
oaktsamhet bryter mot

föreskrift har med- föreskrift begräns-en som en om
delats med stöd 7 kap. l eller eller förbudning trafikav motav
2 eller läktring skadligaom av

har meddelatsämnen medsom
stöd kap.7 1 eller 2av

förbud eller föreläggandeett förbud eller föreläggan-ett
har meddelats med stöd 7 de beträffande fartygetsom harav som
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4kap.med stöd 7meddelatsellereller 5kap. 4 av
eller5eller

beträffande far-förbudmeddelatsförbud har ettett som
medmeddelatshar6stöd 7 kap.med tyget somav

66 ellerkap.stöd 7 aav

4§

månader dömsfängelse i högstellerTill böter sex
uppsåtligen ellerdenuppsåtligen ellerden somavsom

fö-oaktsamhet bryterföre-bryter motoaktsamhet mot enaven
driftochutformningreskriftmedmeddelatsskrift har omsom

behand-ochmottagnings-intekap. 7 gär-stöd 3 avomav
avfalllingsanordning förstraff ibelagd medningen är som

3 kap.med stödmeddelatsmiljöbalken, harbrottsbalken eller av
intestycket,§ gär-7 första om

straff ibelagd medningen är
miljöbalken,ellerbrottsbalken

uppsåtli- redare el-ochbefälhavarebefälhavare somen
uppsåtligenbryter elleroaktsamhet lereller ägare somavgen
använder far-med-har oaktsamhetföreskrift ettmot som aven

förbudstrid2 sjöfartmed stöd 4 kap. till idelats mottygav
stöd 4meddelats medhar avsom

kap. 2
uppsåtligen uppsåtligeneller ellerden denavsom som

före- fö-bryteroaktsamhet bryter oaktsamhet motmot enen av
med rörande hanteringenmeddelatsskrift har reskrift avsom
eller§kap. 5 kap. l skadligastöd 4 3 ämnen transporte-av som

förpackad formtill sjöss i37 kap. ras
medhar meddelatssomm.m.

kap. 3stöd 4av
redare eller4. ägare som upp-

oaktsamhet för-såtligen eller av
enligtskyldighetsin attsummar

med stödmeddeladeföreskrifter
dagbok,bevara§5 kap. 1av

elleruppsåtligenden som
försummar sinoaktsamhetav

el-kap. 3enligt 7skyldighet att
ellerutsläppler §3 rapporteraa

förmedför riskhändelser som
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utsläpp eller uppsåtligensom
eller oaktsamhet underlåterav

lämna sådana uppgifteratt som
föreskrivits med stöd 7 kap.av

b3
4. den uppsåtligen bryter den uppsåtligensom vägrarsom

5 kap. 2 § första stycket, myndighetmot 5 kap.ien som anges
2 § del dagböcker ochatt ta av
andra handlingar rörande han-
teringen skadliga ämnenav om-
bord,

fartygets redare eller ägare, redare eller ägare som upp-
han uppsåtligen eller oakt- såtligen eller oaktsamhetom av av un-

samhet bryter 6 kap. 9 derlåter tillse fartygetmot att att un-
dergår sådan tillsyn isom anges
6 kap. 1

5§
Till böter döms

den uppsåtligen bryter den uppsåtligen brytersom som
förbud gäller enligt 3mot förbud rörande avgift förmotsom

kap. 4§ första stycket eller 5§ ellermottagning hante-annan
eller föreskrift har ringmot avfall gäller enligt 3en som av som
meddelats med stöd 3 kap. §4 kap. 4§ första stycket eller 5 §av
andra stycket, eller enligt föreskrift harsom

meddelats med stöd 3 kap. 4 §av
andra stycket,

den uppsåtligen eller den uppsåtligensom ellerav som
oaktsamhet bryter 3 kap. 6 § oaktsamhet tillmot av mottag-en
eller föreskrift harmot ningsanordning för avfallen som un-
meddelats med stöd denna derlåter lämna uppgifterav attpa- som
ragrafi i 3 kap. 6avses

den uppsåtligen ellersom
oaktsamhet bryter förbudav mot

lastning, reparation ellermot
verksamhet gällerannan som

enligt 3 kap. 6 § eller enligt före-
skrifter har meddelats medsom
stöd den paragrafen,av

den uppsåtligen lämnar den uppsåtligensom lämnarsom
oriktig uppgift till till- oriktigen uppgift till tillsyns-en en en

synsmyndighet för erhålla myndighet för erhållaatt ett att ett cer-
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tifikat utfärdas med stödutfärdas med stödcertifikat avsomsom
fåeller för giltig-få denna lagför giltig-denna lag eller attattav

sådantför certifikatför sådant certifikat hetstidenhetstiden ettett
förlängd,förlängd,

redare el-uppsåtli- befälhavare och4. befälhavare somen
uppsåtligen ellerlerbrytereller oaktsamhet ägare somgen av

fö-med- oaktsamhet bryterföreskrift har motmot ensom aven
olja11§ reskrift märkningdelats med stöd 7 kap. somav om av

första stycket. med stöd kap.har meddelats 7av
11

7§

någon förbud el-någonBryter förbud eller Bryter mot ettmot ett
enligtföreläggande eller ler föreläggande 7 kap.enligt kap. 47

6 förenatsvite, 5 eller § har5 har förenats med somsom a
skall han inte till vite, skall han inte dömasdömas medansvar.

till ansvar.

8§

åt-Mål förför i denna lag eller ersättningbrott omom ansvar som avses
§ tingsrätt be-gärder verkställts enligt 7 kap. 9 handläggs ärsom somav

rättegångsbalken enligt 21 kap. och 8 §§hörig domstol enligt eller 2
sjölagen 1994:1009.

brott dennaHar iett avsessom
pålag begåtts fartyg utanförett

skall åtal brot-svensk hamn för
dock vid denväckas tingsrätttet

sjörättsdomstol deniär ortsom
ligger dennärmastsom

där brottet förövadesplats eller
där den hamn belägenär

dit den misstänkte först anländer
med fartyget.

Åtal brottför enligt andra
får vid denstycket väckasäven

sjörättsdomstoltingsrätt iärsom
den ort

där den skallmisstänkte
tvistemål allmänhet el-i isvara

ler
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dendär misstänkte gripits
uppehållereller sig.annars

Vad andraföreskrivs isom
tredje ocksåoch styckena gäller

brottmål fråga gärningi om en
i 1 ävensom avses om samma

eller ådö-straff kansträngare
för enligt brotts-gärningenmas

miljöbalken.balken eller
sjörättsdomstolOm inte finns

på där denden misstänkteort
skall enligt andra ellersvara
tredje åtalstycket väcks vid den
sjörättsdomstol är närmastsom
den orten.

9§

Om brott enligt lag har Om brott enligt dennadenna lag harsom
begåtts begåtts utanförutanför inre svenskt inresvenskt vatten vat-

påfartyg registrerat i fartyg registre-ärärett ten ettsom som
främmande i främmandefinns särskilda finns sär-rat statstaten en

bestämmelser skildai 1996:517 bestämmelser strafflagen om
begränsning tillämpningen i lagen 1996:517 be-om av m.m. om
svensk lag gäller vissavad tillämpningengränsningav av av

brott begångna på far-utländska svenskt lag vad gäller vissa brott
begångna utländska fartyg.tyg.

Bestämmelser förunder-om
sökning vid brott denna lagmot
finns lagen 0000:00 medi sär-
skilda bestämmelser förun-om
dersökning vid brott rörande

frånförorening fartyg.

Denna lag träder i kraft den juli1 2000. Lagen i sin äldre lydelse skall
dock fortsätta påtillämpas överträdelser hänför sig till tiden fö-att som

ikraftträdandet.re
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till2 Förslag
förundersökningbestämmelsersärskildamedLag om

från fartygföroreningbrott rörandevid

följande.föreskrivsHärigenom

tillämpningsområdeLagens

bestäm-rörande brottförundersökningvidlag tillämpas1 § Denna mot
från ellerfartygföroreningåtgärder1980:424 motmelser i lagen motom

den lagen.med stödföreskrifter meddelade av
stycket kani förstaför gärningstraffgällerLagen även avsessomenom

eller miljöbalken.ådömas brottsbalkenenligt
bestämmel-övrigtgäller iföreskrivits i denna lagsärskiltOm inteannat

angående förundersökning iandra författningarrättegångsbalken ochiserna
tvångsmedel.angåendeallmänhet och

Förundersökning

territorialhavSverigesövervakning inombedriver2 § Kustbevakningen
föroch Mälarenoch Vänernekonomiska i kustvattnenoch attsamtzon

i 1upptäcka och hindra brott som avses

bestämmelserrörande brottförundersökninginleda3 § Beslut motattom
får fattas Kust-skadligaeller andraförbud oljautsläpp ämnenmot avavom

undersökningsledarerättegångsbalkenibevakningen. Vad sägs omsom
då Kustbevak-gällaföljer denna lag,skall, med de begränsningar avsom

ningen.
Kustbevakningen skall ledningenförundersökningen inlettsHar avav

så någonåklagaren,brottetförundersökningen avseende övertas snartav
Åklagaren också falliskallskäligen kan misstänkas för brottet. övertaannat

påkallat särskilda skäl.ledningen detnär är av

får åklagareni eller,l §Vid förundersökning rörande brott4 § som avses
undersökningensvidundersökningen, dennapolismyndighet bedriverom

Kustbevakningen uppdra tjänstemanverkställande biträdeanlita samtav
åtgärd förundersökningen,tillvid Kustbevakningen vidta viss höratt en som

åtgärdenstill beskaffenhet.det lämpligt med hänsynärom
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förundersökning får vidInnan hunnit inledas, tjänsteman Kustbevakning-
hålla utredningsåtgärderförhör andra betydelse föroch vidta ären som av

utredningen.
Om idet vid förundersökning rörande brott 1 § förekommeravsessom

också fårmisstanke brott, Kustbevakningen medverka vid förun-annatom
åklagaren sådersökningen finnerrörande detta, lämpligen böräven attom

ske.

5 § förundersökningHar inletts rörande brott bestämmelser för-mot om
bud utsläpp olja eller andra skadliga och kan det skäligenämnenmot av
misstänkas begåtts fartyg registrerat i främmandebrottetatt ett stat,en

åklagarenskall framställning överförande utredningprövasnarast om om av
och lagföring till den fartygetskall där registreratgöras ärstat
flaggstatsrapport.

Föreskrifter vid flaggstatsrapportförfarandet meddelas regeringenom av
eller den myndighet regeringen bestämmer.som

Tvångsmedel

Kvarhållande fartygm. m. av

6 § Om det behövs för företa husrannsakan eller för utföraatt att annan
åtgärd hör till utredningen får,brott i 1 § under de förut-som om som avses
sättningar kvarhållasnedan fartyg eller inbringas tillett stoppas,som anges,
svensk hamn.

Åtgärd7 § fårenligt 6 § svenska fartyg utländska fartygsamtavse som
befinner sig på inresvenskt det finns klara skäl pådetvatten att anta attom
fartyget begåtts förbjudet utsläpp eller brott i 10 kap. 3 ellerett ett som avses
4 § lagen 1980:424 åtgärder frånförorening fartyg.motom

8 § Beträffande utländskt fartyg befinner sig i Sveriges territori-ett som
får åtgärdalhav 6 företasi § det föreligger klara skäl att antasom avses om
förbjudet frånutsläpp skett fartyget inom Sveriges sjötenitorium elleratt ett

pådet fartyget begåtts brott i 10 kap. 3 eller 4 § lagenatt som avses
1980:424 åtgärder förorening från fartyg, brottet begåttsmotom om
svenskt inre vatten.

sådanFöreligger misstanke brott i första får åtgärdstycketom som anges
i 6 § företas också då fartyget befinner sig i Sveriges ekonomiskasom avses

fartyget föremålblivit för omedelbart förföljande.zon, om
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Åtgärd isigbefinnerutländskt fartyg6 §enligt9 § ett somsom avser
får, anledningmedekonomiska över-territorialhav ellerSveriges enavzon

detuppenbartdetendastföretasekonomiska äri attträdelse den omzonen,
haroch detta utsläppfrån fartyget iutsläppskett förbjudethar ett zonen

där-i Sverige ellerstränderskadorbetydandemedförakanmedfört eller
territorialhavtillgångar i Sverigesellerintressensammanhängandemed

ekonomiskaeller zon.
Är befinnerutländskt fartyg,nödvändig föråtgärd 6enligt § att ett som

förföreta undersökningekonomiskaellerterritorialhavsig i Sveriges zon,
eller förbeslag utrönaföremål underkastateftersökande är attannarssomav

får, hinderbrottet,utredningbetydelse föromständighet kan ha utanomsom
skäldet finns klaraåtgärden beslutasstycket,i förstabestämmelserna omav

ekonomiskafrån i denfartygetskettförbjudet utsläpp zonenettatt anta att
och

denföroreningbetydandemedföraeller kanmedförtutsläppet har av
miljönmarina och

iden-uppgifter fartygetslämnaharfartygets befälhavare vägrat att om
anlöpningsharnn ochochregistreringshamn,titet och nästasenaste annan

lämnatsinformationeller denbegärtsrelevant information uppen-somsom
förhållanden ochverkligamedintebarligen överensstämmer

övrigt.omständigheterna ipåkalladfartygetundersökning är avaven

Åtgärd åtgärdenfår skälen förendasti 6§ beslutasl0§ omsom avses
miss-för denåtgärden innebäri övrigtintrång ellerdetuppväger sommen

tidfårmotstående och inte längrenågot intresseeller förtänkte annat avse
bevisning rörande brottet.säkranödvändig föroundgängligenän är attsom

hävas.åtgärden skall den omedelbartförFinns det inte längre fog
andramed stöd 9 §fartyg beslutatsåtgärd utländsktbeträffandeHar ett av

kvarhållas endastfår fartygetslutförtsundersökningenstycket och har om
styck-enligt förstaföreligger 9 §åtgärd beträffande fartygetstöd för fortsatt

et.

åklagaren.åtgärd 6 § meddelasenligt§ Förordnande11 avom
be-för säkrauppenbart behövssådant och detförordnandeUtan attom

polis-Kustbevakningen ochdröjsmål tjänsteman vidvisning får vid fara i
kvarhålla fartyg.ellerstoppa ettman

föregåendeeller polismanKustbevakningen§ tjänsteman vid12 Har utan
åtgärden skynd-kvarhållit skallfartyg,åklagaren ellerbeslut ettstoppatav

åtgärder be-vidareskallåklagaren, omedelbartanmälas till prövasamt som
träffande fartyget.
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§13 Kan det skäligen befaras fullgörelse böter eller företagsbot,att av som
kan komma ådömas grund förbjudet frånutsläpp far-antas att ett ettav

omöjliggörs försvåras, fåreller väsentligen fartyget kvarhållas.tyg,
Kvarhållande får beslutas fartyget inte tillhör den misstänkte ochäven om

får förenas med beslut fartyget skall inbringas till svensk hamn.att
Kvarhållande får underbeslutas förutsättningar gäller enligtsamma som

7 och 8 §§ åklagaren.9 § första stycket. fattasBeslutsamt av

§ Kvarhållande14 fårenligt § beslutas13 endast skälen åtgärdenförom
intrångdet åtgärdeneller i övrigt innebäruppväger för miss-denmen som

tänkte något motståendeeller för intresse. Ställs säkerhet för betal-annat
ningsskyldighetens fullgörande eller finns det i övrigt inte åt-längre fog för
gärden skall den omedelbart hävas.

15 § Underrättelse åklagarens beslut kvarhålla fartyg enligt den-att ettom
lag skall lämnas till befälhavaren och fartygets redare eller ägare.genastna

Underrättelse skall vidare lämnas till tull- och lotsmyndighetema såsom,
länge förbudet gäller, skall inställa de förrättningar för fartygets resa som
ankommer på dem.

16 § Den berörs beslut kvarhållande får överklaga beslutetettsom av om
till tingsrätten. frågaI handläggningen vid tingsrätt gäller bestämmelser-om

i 52 kap. rättegångsbalken3 och 5-12 §§ i tillämpliga delar. be-Dena
stämmelser hovrätt gäller därvid i stället tingsrätten.som avser

Tingsrätten får, åklagaren dessförinnan har tillfälleutan att getts att yttra
sig, förordna åtgärdvidtagen omedelbart skall hävas.att

17 § Beslut åtgärd enligt 6 eller 13 § gäller inte någoti fall längre änom
fyra dagar efter sådantdet beslut först meddelades rörande fartyget.att

åklagarenHar inom tid i första stycket till ingett fram-rättensom anges
ställning kvarstad i fartyget gäller dock beslutet till dess rätten prövatom
frågan kvarstad.om

Bestämmelserna i rättegångsbalken26 kap. kvarstad i brottmål gällerom
Åklagarensi tillämpliga delar måli i andra stycket. beslut attsom avses

kvarhålla fartyg enligt 13 § skall därvid jämställas åklagarenmed tagitett att
lös egendom i förvar.

Gripande m.m.

18§ Tjänsteman vid Kustbevakningen har enligträtt rätte-samma som
gångsbalken tillkommer polisman gripa den misstänks för brottatt som som
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därbefinner sig den platstill förhöri med den1 § ettsamt ta somavses
sådant förövats.brott

Beslag

miss-med laga griperKustbevakningenvid19 § Tjänsteman rätt ensom
kroppsvisita-anhållande, husrannsakan ellerhäktning,eller verkställertänkt

Kustbe-påträffas beslag. Tjänsteman vidfår föremål därvid ition ta som
ifråga ibrott 1vakningen i övrigt,har rättavses samma som en-om som

dröjsmålfararättegångsbalken polisman vid itillkommerligt taatt egen-
dom i beslag.

åklagaren ochundersökningsledaren ellerVerkställs beslag änav annan
skyndsamt till honom,skall anmälanhar denne inte beslutat beslaget, göras

bestå.skallbeslagetomedelbart skall pröva omsom

Husrannsakan

i 28 kap. §20§ följer bestämmelserna lI stället för vad rätte-som av
gångsbalken begränsning tillämpningen1996:517och lagen av avom

begångna fartyg, får medutländskasvensk lag vad gäller vissa brott an-
företas§ utländskt fartygledning brott i 1 husrannsakan ettav som avses

förutsättningar gällermed stöd tredje stycket eller under22 § samma somav
kvarhållandeför fartyget enligt 7-9 §§.avm.m.

§fråga certifikat i kap. 121 § I utländska fartyg har 4som avsesom som
åtgärder från fartyg eller motsvarandelagen 1980:424 föroreningmotom

medförhandlingar behöriga utländska myndigheter ochutfärdade somav
åtgärderi 5 kap. § lagendagböcker och andra handlingar 1avses omsom

från ombord inledas medförorening fartyg, skall undersökning alltidmot en
§Husrannsakan enligt 28 kap. 1granskning dessa handlingar. rätte-en av

gångsbalken fårsådan undersökning i tredje stycketeller 22 §som avses
tillräcklig förföretas granskning handlingarna inteendast är attavom en

begåtts vilketverifiera fartyget brott beträffandemisstanke detatten om
fårhusrannsakan företas.

fråga§ husrannsakan i brott i § med-22 Förordnande 1somom om avses
åklagarendelas vid polismyndighet, ellerundersökningsledare rätten.av

åklagarenBeslut husrannsakan fartyg skall dock alltid fattasettom av
eller rätten.

frågaI i har tjänsteman vid Kustbevakningenbrott 1 §om avsessom
rättegångsbalkenföreta husrannsakan enligt tillkommerrätt attsamma som

dröjsmål.polisman fara iärom
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Finns det begåtts påklara skäl förbjudet utsläpp fartygatt anta att ett ett
fåroch har fartyget frivilligt tjänstemananlöpt svensk hamn vid Kustbevak-

ningen och polisman förordnande enligt första stycket företa husrann-utan
sakan i fartygs maskinrum, lasttankar och liknande förutrymmenpumprum,

undersöka varifrån olja eller förorenande har kommit.ämneatt annat

23 fråga§ Tjänsteman vid Kustbevakningen ihar brott i l §om som avses
polismantillkommer företa undersökning med stödrätt attsamma som av

28 kap. § rättegångsbalken.10

24 § Tjänsteman Kustbevakningen frågavid har i brott i 1 §om som avses
rättegångsbalkenenligt polismantillkommer fararätt vid iattsamma som

dröjsmål företa kroppsvisitation.

Utövandet befogenheternaav

25 § åtgärdFör fårverkställa enligt denna lag tjänsteman vid Kust-att en
bevakningen inte förhållandenaanvända medelsträngare kräver. Rättelseän
bör i första hand försöka vinnas upplysningar och anmaningar ochgenom
våld får tillgripas bara uppgiften inte kan lösas våldnär Omsätt.annat
tillgrips, skall den lindrigaste form kan leda till det avsedda resultatetsom

Våldanvändas. får inte brukas längre oundgängligen nödvändigt.än ärsom

26 § Befogenhetema fårenligt denna lag endast tjänstemän vidutövas av
Kustbevakningen uppfyller de krav regeringen, eller den myndighetsom

regeringen bestämmer, föreskriver frågai tjänsteställning, utbild-som om
ning och erfarenhet eller i avseende.annat

27 åtgärd§ Har enligt 4 § andra stycket, 18, 22 § andra eller tredje stycket,
23 eller 24§ företagits tjänsteman vid Kustbevakningen åtgärdenskallav
skyndsamt anmälas till den har leda förundersökningrätt rörandeattsom
brottet.

Övriga bestämmelser

28 § Vid tillämpning denna lag fartygets befälhavare behörig fö-är attav
fartygetsreträda redare eller i redarensägare, ställe vid gär-annan som

ningstillfället utövade avgörande inflytande fartyget drift.överett

29 § åtgärdHar beträffande utländskt fartyg vidtagits med stöd den-ett av
lag skall underrättelse omständigheterna kring åtgärden läm-na genastom
till konsuln eller den diplomatiskanärmaste för det landnas representanten
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så möjligt,skall, ävenSådan underrättelse ärnärregistrerat.fartygetdär är
land.isjöfartsmyndighetentilllämnas samma

utländsktbegåttsoch har brotteti §1åtal för ettVäcks brott avsessom
under-skall flaggstatenekonomiskaellertenitorialhavi Sverigesfartyg zon

stycket.i förstaåtalet sägssätträttas somom

2000.julikraft den 1träder ilagDenna



Författningsförslag90 SOU 1998:158

3 Förslag till

Lag ändring i lagen 1996:517 begränsningom om av

tillämpningen svensk lag vad gäller vissa brott be-av

gångna på utländska fartyg

Härigenom föreskrivs idet lagen 1996:517 begränsning tillämp-att om av
ningen svensk lag vad gäller vissa brott begångna utländska fartygav
skall införas två paragrafer, 4 och 5 §§, följande lydelse.nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4§

Om brott enligt 10 kap. eller3
4 § lagen 1980:424 åtgärderom

förorening från fartyg begåttsmot
på utländskt fartyg Sverigesiett
ekonomiska döms vid svenskzon
domstol, kap.2 2 elleräven om

brottsbalken3 § inte tillämp-är
lig. Detsamma gäller straff förom
gämingen skall ådömas enligt
brottsbalken eller miljöbalken.

5§

Åtal för brott fåri 4 §som avses
väckas endast

den vilkeni fartygetstatom
registrerat inte må-är inom sex

nader från det under-att staten
brottet inletträttats rättsligaom

förfaranden syftar till attsom
ådöma strafi‘ för liknande gärning

deni ellerstaten
brottet förbju-ettom avser

det utsläpp och detta medfört el-
ler kunnat medföra betydande
skador på stränder Sverige elleri
därmed sammanhängande intres-
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på tillgångar Sverigeseller isen
eller ekonomiskaterritorialhav

ellerzon
vilkenden fartygetistatom

upprepade gångerregistreratär
skyldig-underlåtit iaktta sinaatt

åtgärder medvidtaheter att an-
begång-överträdelserledning av

på dess fartyg.na
åtal brott iförAtt avsessom

får väck-fallstycket vissaförsta i
där-förordnandeendast efteras

eller denregeringen rege-om av
följerbemyndigat därtillringen

brottsbalken.5 §2 kap.av

juli 2000.kraft den 1Denna lag träder i
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4 Förslag till

Lag ändring fartygssäkerhetslagen l988:49iom

Härigenom föreskrivs fartygssäkerhetslagen5 kap. 2 § l988:49 skall haatt
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 kap.
2 §

Befälhavare skall till han har Befälhavare skall till hanatt attse se
den kännedom fartyget har den kännedom fartygetom som om
han behöver för kunna fullgöra han behöver för kunnaatt attsom
sina skyldigheter beträffande fullgöra sina skyldigheter beträf-sä-
kerheten fartyget. fande säkerheten fartyget och

förhindraför förorening.att
Innan påbörjas, befälhavarenskall till fartyget sjöklart.görsatten resa se
När ombordanställd tillträder anställdNär tillträder sinen en

sin befattning ombord, skall han befattning ombord, skall han ge-
befälhavarens fåförsorg befálhavarens försorg få be-genom nom

behövlig kännedom fartyget hövlig kännedom fartygetom om
grundläggande säkerhets- grundläggande säker-samt samtom om

bestämmelser åtgärderoch vid hetsbestämmelser, bestämmelser
sjöolycka. till skydd för den miljönmarina

frånförorening fartyg ochmot
åtgärder vid sjöolycka.

Denna lag träder i julikraft den 1 2000.
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Förslag till5

Kustbevak-1982:395ändring i lagenLag omom

övervakningpolisiärvidmedverkanningens

Kustbevakningens1982:395fråga lagenföreskrivs iHärigenom omom
övervakningvid polisiärmedverkan

lydelse,följandeskall hadels 1 och 3att
lydelse.följandeparagraf, 10införasskalldels det i lagen avatt nyen

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

1§

Kustbe-tillämpaslagDennaKustbe- närlag tillämpasDenna när
övervakningbedrivervakningenövervakningbedrivervakningen

ioch i kustvattneni till havstill och i kustvattnen samthavs samt
hindraföroch MälarenVänernhindraMälaren förVänern och attatt

ochiföreskrifter lagarbrottochföreskrifter i lagarbrott motmot
gällerförfattningarandragällerförfattningarandra somsom

militäraskyddsobjekt ochmilitäraochskyddsobjekt
skyddsoniråden,skyddsområden,

jakt,jakt,
fiske,fiske,

marinabevarande denmarinadenbevarande4. avav
naturvård,naturvård, miljön ochmiljön och annanannan

säkerhetsan-trafikregler ochsäkerhetsan-trafikregler och
sjötrafiken,ordningar förför sjötrafiken,ordningar

frånåtgärder föroreningmot
fartyg,

dumpning avfall idumpning avfall i vatten,vatten, avav
kontinentalsockeln,kontinentalsockeln,

och sjöfynd,fornminnensjöfynd,fornminnen och
ochregistreringfartygsochregistrering10. fartygs

identifiering,identifiering,
marina mil-skydd för den10.miljönskydd för den marina11.

åtgär-förorenandejön andraåtgärderförorenandeandra än motmot
avfall, dockdumpningsådana der6 ochi än avsom avses

frånåtgärder föroreningmot
fartyg,
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12. märkning användningoch märkning11. och användning
oljeprodukter, oljeprodukter,av av
13. utlännings inresa ellertill 12. utlännings inresa till eller

från Sverige, från Sverige,utresa utresa
åtgärder14. åtgärderbeträffande djur 13. beträffande djur

och tillhör skyddade och tillhörväxter skyddadeväxtersom som
arter. arter.

Lagen tillämpas frågai frågaLagen tillämpas iom om
övervakning enligt punkterna 2-8, övervakning enligt punkterna 2-7,
10-12 och 14 inom Sveriges 9-11 och 13 inomäven Sverigesäven
ekonomiska ekonomiskazon. zon.

Lagen tillämpas Kustbevakningen till havs och i kustvattnen,även när
Vänern och Mälaren inom den ekonomiska bedriver övervak-samt zonen
ning för hindra brott lagen 1992:1140 Sveriges ekonomiskaatt mot om

eller föreskrifter meddelats med stöd den lagen.zon som av

3§

Kustbevakningstjänsteman har Kustbevakningstjänsteman har
befogenhet tillkom- befogenhet tillkom-samma som samma som

polisman enligt polisla-13§ polisman enligt 13 § polisla-mer mer
1984:387 avvisa, avlägs- 1984:387 avvisa,attgen attgen av-

eller omhänderta den lägsna eller omhänderta denna som ge- som
sitt uppträdande i trafiken till sitt uppträdande i trafikennom genom

sjöss ordningen eller tillstör sjöss ordningenutgör ellerstör ut-
omedelbar fara Sådanför denna. omedelbar fara för denna.gör
befogenhet har han också Sådandet befogenhet har ocksånär han
fordras för avvärja brott de det fordras för avvärjanäratt mot att
föreskrifter i 1§ 6 brott de föreskriftermotsom avses som av-
och sesi1§50ch6.

Vid omhändertagande i första stycket skall kustbevak-som avses
ningstjänsteman tillämpa bestämmelserna § polislagen.17

10§

Särskilda bestämmelser Kust-om
bevakningens medverkan vid för-
undersökning rörande brott som
gäller åtgärder föroreningmot
från fartyg finns i lagen

0000:00 med särskilda bestäm-
melser förundersökning vidom
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frånbrott rörande förorening
fawg.

juli 2000.i kraft den 1Denna lag träder
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6 Förslag till

Förordning ändring i förordningen 1993:1467om

Riksåklagarenmed bemyndigande för förordnaatt om
åtalväckande i fallvissaav

Härigenom föreskrivs förordningen 1993:14671 § med bemyndigan-att
de för Riksåklagaren åtalförordna väckande i vissa fall skall haatt om av
följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§1

Riksåklagaren bemyndigas enligt kap.2 5 eller 5 § brottsbalken förord-att a
åtal förna om

brott begåttshar inom landet utländskt fartyg luft-ellerett ettsom
fartyg eller utlänning befälhavare eller tillhörde besättningenav en som var

fartyget eller följde med fartyget, begåttsbrottet har motannars om en
sådan utlänning eller utländskt intresse,ettannan

brott begåttshar utomlands svensk medborgare ellerom som av en av
utlänning med hemvist i Sverige,en

gärning begåttshar svensk medborgare eller utlänningen som av en en
med hemvist i fråganSverige för gärning har prövatsom om ansvar samma

dom meddelad i främmande stat,genom en
4. brott ñskelagen brott fiskelagenett mot ett mot

1993:787 begåttshar 1993:787 eller lagensom en motav
utländsk medborgare i Sveriges 1980:424 åtgärder förore-motom
ekonomiska frånning fartyg har begåttszon. som av en

utländsk medborgare i Sveriges eko-
nomiska zon.

Denna förordning träder i kraft den l juli 2000.
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1 Utredningsuppdraget

1 1 Uppdraget.

Utredningens huvuduppgift har enligt direktiven dir. 1996:82 varit att
utvärdering gällande regler för ingripandengöra de blikan ak-en av som

tuella föreslåoljeutsläpp har skett till sjöss åtgärdernär förett samt att
effektivisera det beivrandeträttsliga dessa utsläpp. I uppdraget har in-av
gått kartlägga förekomsten oljeutsläpp och andra utsläpp förore-att av av
nande inom Sveriges sjöterritoriumämnen och ekonomiska under dezon

åren, redovisa i vilken omfattning utsläppen lett till straffrättsligasenaste
eller andra ingripanden från berörda myndigheter analysera anled-samt
ningen till inte alla utsläpp föranlett något sådant ingripande. På grund-att
val kartläggningen och redovisningen har vi därefter haft identifieraav att

svårigheterde förknippade med åtgärdervidta rättsligaär medattsom an-
ledning olagliga utsläpp och andra utsläpp förorenande tillämnenav av
sjöss lämna åtgärderförslag till kan leda till effektivare ingri-samt som

frånpanden myndigheternas sida. Vi har haft till uppgift i övrigtävenatt
göra det regelsystemöversyn finns på området och efteren ut-av som en
värdering hur detta fungerar i föreslåpraktiken de förändringar kanav som

påkallade effektivitetsskäl. Uppdraget har omfattat lämna för-vara attav
slag hur frågan svensk domsrätt kan lösas det gäller olagliganärom
oljeutsläpp och andra utsläpp förorenande frånskett utländ-ämnenav som

fartygska i Sveriges ekonomiska zon.
Regeringen har den 19 december 1996 Sjöfartsverket i uppdraggett att

undersöka hur med mottagningsanordningar för oljehaltigt avfallsystemet
från fartyg fungerar. vårtI uppdrag har ingått grundval resultatetatt av-

denna undersökning föreslå sådana ändringar i detta kanav system som-
medföra de olagliga utsläppen minskar.att

Direktiven i dess framgårhelhet bilagaav
Justitieutskottet anförde i sitt betänkande 1996/97:JuUl Anslag till

rättsväsendet Budgetåret 1997 utredningen borde i uppdragatt att ut-ges
fråganreda Kustbevakningen skulle kunna befogenhet i vissaom attges

fall, vid oljeutsläpp till havs, inleda och bedrivat.ex. förundersökning. Ut-
skottet anförde vidare utredningen borde fråganävenatt överväga närom
och i vilka fall åklagaren borde inträda förundersökningsledare i des-som
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resursfrågomamål. måste, anförde utskottet,I detta sammanhang ävensa
belysas kompetensnivån kustbevakningstjänstemännenoch hos över.ses
Justitieutskottet riksdagen sin meninghemställde mom. 25 att som gav

biföllregeringen till anfört. Riksdagen den 11 decem-känna vad utskottet
hemställt. Regeringen beslutadeber 1996 rskr. 1996/97:96 vad utskottet

den 6 februari 25 i riksdagsskrivelsen skulle överlämnas till1997 att mom.
Oljeutsläppsutredningen.

skrivelse Justitie- Kommunikationsdepartementen iI till Miljö-, och
påtalade Jägarförbudet omfattande1997 Svenska de problemmars som

Östersjön åtgär-oljeutsläppen i medför hemställde skyndsammasamt att
få ståndder minskning oljeutsläpp.skulle vidtas för till antaletatt aven

Den beslutade denna framställning11 september 1997 regeringen ävenatt
skulle överlämnas till Oljeutsläppsutredningen.

1 Utredningsarbetet

Utredningen har bedrivit arbetet mycket och har underöppet sättett
gångutredningens haft myndigheter, organisa-kontakt med antalett stort

tioner och frågorenskilda engagerade och involverade i rörandepersoner,
oljeutsläpp och utsläpp andra skadliga Till utredningen har ock-ämnen.av
så inkommit åtgärderantal skrivelser med förslag till för komma tillett att

med de olagliga utsläppen.rätta
För inhämta synpunkter de förknippande medproblem äratt attsom

ingripa oljeutsläpp och finna lösningar problemen har utredningenmot
besökt Gotland och sammanträffat med företrädare fördär Kustbevak-
ningen på Gotland, Gotlands militärkommando, Polismyndigheten i Visby,
6:e åklagarkammarens i Stockholm Visby-enhet, Länsstyrelsen i Gotlands
län, Räddningstjänsten Visby, Naturskyddsföreningen, Gotlands Skarp-
skytte Länsjaktvårdskonsulenten.och Jägargille Utredningen harsamt

anordnat idiskussionsmöte oljeutsläpp Göteborg. Vidäven mötetett om
deltog företrädare Kustbevakningenför region Väst, Västkustens marin-

Åklagarmyndighetenkommando, Polismyndigheten i Västra Götaland, i
Göteborg, Sjöfartsinspektionsområde Göteborg, Kattegatt sjötrafik-
område Räddningstjänsten Göteborg, Mölndal, Kungsbacka. Ordför-samt
anden och samråd Polismyndigheten Skånesekreteraren har i med i och
Åklagarmyndigheten i Malmö medverkat i liknande diskussionsmöten
med företrädare Kustbevakningens ledningför centrala region Syd,samt
Länsstyrelsen Skåne Sjöfartsinspektionsområdei län, Polismyn-Malmö,

Öresund.digheten Brandkåreni Blekinge län, Malmö Marindistriktsamt
Åklagar-Sammanträffande också förhar skett med företrädare Polis- och

myndighetema i Stockholm med räddningsverk.Statens Vidare harsamt
ordföranden och träffat företrädare för Tull-Kustsekreteraren facket.
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erfarenheternaregleringen ochrättsligainformera sig denFör att avom
gjortför utredningenhar företrädareländerbeivra oljeutsläpp i andraatt

tvådeltagit iStorbritannien,och sammanträ-studiebesök i Nederländerna
förHelsingforskommissionens projektgruppdelarden med hela eller av

Östersjöstrategin deltagit igenomförandet uppföljningenoch samt se-av
ochBonn-överenskommelseniför kontraktsslutanderninarium de parterna

medsambandEuropeiska Unionen EU. Iinomövriga medlemsstater stu-
Mari-Internationalutredningentill Storbritannien besöktedieresan även

Organization INIO i London.time
lagförberedande arbetsgruppi DanmarkSommaren 1998 tillsattes en

åtgärder detbeträffandeförslag tilluppgift komma medmed att
för utredningen haroljeutsläpp. Företrädarestraffrättsliga beivrandet av

sekreterare.sammanträffat med arbetsgruppens
Företagsbotsutredningengång haft medhar vi kontaktUnder arbetets

kemi-1993:04, Utredningen1995:06, Miljöbalksutredningen MJu om
FöRäddningsverksutredningenkalieolyckor 1996:09 ochFöm.m.

1996:10.
samrådibedrivit har bl.a. inneburit vivi har arbetetDet sätt attsom

på åtgärderunder hand framfört synpunktermed berörda myndigheter som
lagstiftning. medförtkan vidtas inom för gällande Detta har attramen nu

åtminstonevåra brottsutredningen, i vissaöverväganden rörande avseen-
håller få praktiskagenomslag i detden, redan har genomförts eller att

något mycket positivt.arbetet, självklart ärsom
många kompliceradeUtsläpp skadligaolja och andra ämnenav rymmer

frågeställningar. betydel-varit nödvändigt utelämna i sigDet har därför att
frågor från avsnitt 2.8.sefulla utsläpp fartyg i vid bemärkelse serörsom

tillVidare har vi huvudregel begränsa redovisningennödgats attatt som
förhållandena sådana gestaltade sig den september 1998.de lavse
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från introduktionfartygUtsläpp2 -

ämnesområdettill

Allmäntl

förorenandeutsläppoch andra äm-Skadeverkningama oljeutsläpp avav
årtiondena fått uppmärksam-ökadfrån någotfartyg deär senastesomnen

vår omfattandeSverige medinte minst igällerhet i hela världen. Detta
Östersjön.tilltill delskärgård långsträckta kust,och gränsarstorsom

långsiktiga ef-såvälorsakar akutaOlja och skadligaandra ärrmen som
bl.a. ned-effekterna i formpå omedelbarafekter rniljön. deFörutom av

består hotbilden ifågeldöd,smutsning och fisk- eller

sjöfågel,bestånd framför alltdecimering känsliga avav-
massdöd ryggradslösa djur,av-

beteenderubbningar,icke dödliga sjukdomar ocheffekter som-
fiskproduktion,minskning artrikedom ochav-

i organismerackumulering oljekomponenter samtav-
påverkar detkemiska miljön,förändringar i fysikaliska ochden som-

biologiska livet.

från harföroreningar fartyglångsiktiga effekternaUndersökning de avav
baraoljeutsläpp. svenska detframför allt inriktats I ärstörre ut-vatten

000 oljagrundstötningen utsläpp 1släppet i Tsamband med sesis tonav
Internationelltår långsiktiga undersökningar.följts med1977 ärsom upp

utanförCanyons förlisningdet främst de olyckorna med Tstora orrey
Cadiz grundstötningår olja,England 1967 120 000 Amocoutsläpp tonca

Valdezår 000 olja, Exxonutanför Frankrike 1978 utsläpp drygt 220 ton
år 36 000 olja, Braersgrundstötning utanför 1989 utsläppAlaska ton

olja och Sea Empressförlisning vid år 1993 utsläpp 84 000Shetland ton
000februari 1996 utsläpp 70grundstötning utanför Storbritannien i ca

långsik-föremål för studier och uppföljningolja varit eller ärton avsom
iolyckor har redovisatstiga miljöeffekter. Miljöeffekterna dessa storaav

oljeskade-marinabilaga till Räddningsverkets "Det svenskarapporten
skyddet inför 2000-talet".
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Den långsiktiga miljöpåverkan småföljer oljeutsläpp mycketärsom av
svår få undersökningar föroch har gjorts utvärdera de totalamätaatt att
miljöeffekterna från mångaantal mindre oljeutsläpp, skettett stortav som
olika källor långunder tid. kroniska tillförseln olja recipi-Den tillaven
enten skapar nivåeremellertid situation med förhöjda oljekolvätenen av
vilka ökar risken bestående påför skador ekosystemet.

En utförligare för effektenredogörelse olja i marin miljö ilämnasav
bilaga

2.2 Utsläpp olja i världshavenav

Det finns ingen helt tillförlitlig statistik hur andel den totalaöver stor av
tillförseln stårolja till världshaven sjöfarten för. Gjorda undersök-av som
ningar pekar dock den övervägande mängden utsläppt olja härröratt
från landbaserade Sådanakällor. utsläpp sker kontinuerligt från industrier,
kommunalt avloppsvatten sådantoch de inte tilldrar sigsättett attm.m.
någon uppmärksamhet. Oljehalten i utsläppen oftaststörre liten och kanär
endast upptäckas med kemisk analys.

Oljeutsläpp från fartyg sker i allmänhet synbart ochsättett ut-mer
släppen orsakar påtagliga skador fåglarstränder, Det bak-är motm.m.
grund härav inte anmärkningsvärt dessa utsläpp väcker uppmärk-störreatt
samhet.

SEAINTO THEPOLLUTIONSOURCE OF OIL

.Rn . I ITanker 1,2,,
operations Naturalsources

°~36.6%

Tanker
etc.WadeIndustrial

accidents 60,8%
4,7%

Other Shipping productionOffshore
2-114,4%

1990UNEPEnvironmentalKälla: ProgrammeUN
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ned-världshaven visartillförseln olja tillBeräkningar den totala enavav
Är 6,1 miljoneråtgående totala utsläppen tillberäknades detrend. 1973

år till miljonerår. uppskattades 1981 3,2mängdenDen totala tonton per
åretår 2,35 miljonerår 1989 beräknades tillmedan mängden ton omper

jfr GE-Research Council 1975 och 1985, IMO 1990NationalNRC
ofIMO/FAO/UNESCO/WMO/WHO/IAEA/UN/UNEP Joint GroupSAMP,

Studiesof Pollution, Reports andthe Scientific MarineExperts Aspectson
50, 1993, 22-27.no. s.

Även från desjöfarten har minskat underolja kommerutsläppen somav
år miljontvå till halvdecennierna och beräknades 1989 tonsenaste ca en

Sjöfartsår år IMO 1990, Svenskjämfört miljoner 1981med 1,47 tonper
uppskattade mängdema byggerTidning 1993 50, 52. De en ge-s.nr.

år,olikanomsnittlig variera högst mellanberäkning och kan avsevärt
främst olyckor med tankfartyg.beroende förekomsten storaav

Några samband medfrån fartyg flera orsaker. sker iOljeutsläppen har
vårdslöshet,fel. har sin grund iolyckor eller orsakas tekniska Andraav

utrustning i samband med lastning, loss-vid handhavandet ellert.ex. av
avsiktliganing eller bunkring. förekommer det utsläppDärutöver som

sist-flagrant föreskrifter. desker helt i strid gällande Bakomsättett mot
överväganden; billigarenämnda utsläppen ligger ofta ekonomiska det är

dem tilloch enklare de skadliga i havet lämnasläppa ämnena än attatt ut
bidramottagningsanordningar i hamn. En omständighet kan förmodassom

ocksåtill avsiktliga risken för bli upptäckt ochde utsläppen är att att
ådömd straffpåföljd liten.mycketär

frånOljeutsläppen fartyg brukar delas i operationella utsläpp, dvs.upp
sådana utsläpp samband med fartygens normala drift, och utsläppharsom

olyckor.p.g.a.
omfat-Utsläpp i tankfartygsolyckor leder ofta tillhar sittsom ursprung

också någottande skadeverkningar. Olyckor med tankfartyg tilldrarär som
sig Vanliga olycksorsaker grundstötning, brand,uppmärksamhet. ärstor
explosion och kollision.

Under de årtiondena flera med tankfartyg inträffat.har olyckorsenaste
Förutom de internationellt kända olyckorna med Canyon,Torreymer

underAmoco Cadiz, Exxon Valdez, Braer och Sea Empress inträffade
åren på1976-1996 utsläpp200 olyckor och orsakadeöver som var en
minst International Tanker Fede-700 olja Owners PollutionITOPF,ton

Statitics. tankfartygsolyckor genomsnittligaAntalet och denration,
sådanamängden statistikenutsläppt olja olyckor har under den tidp.g.a.

nedåtgåendedock visat oljatrend. Av de 0,5 miljoner tonavser somen ca
fartygen årligen står operationella förberäknas släppa de utsläppen hu-ut
vuddelen.
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De operationella utsläppen kan följande slag:vara av

utsläpp oljebemängt barlastvattenav-
utsläpp oljebemängt spolvatten efter rengöring lasttankarav av-

från innehållandeutsläpp länsvatten maskinrum smörjolja och/ellerav-
bunkerolja
utsläpp oljerester avskilts vids.k. sludge, dvs. separeringav som av-

bunkeroljatung m.m.

Utöver förekommerangivna utsläpp olja släpps ityper att utovan av sam-
band med lastning och lossning, inklusive bunkring. Flertalet dessa ut-av
släpp inträffar i hamnar. Orsaken till olja kommit kan ventilfelatt ut vara
eller slangbrott överfyllning felaktigtgrund handhavandeävenmen av

utrustning eller bristande tillsyn förekommer. Denna oljeutsläpptypav av
förklarliga avsiktliga. så-skäl sällan Däremot det inteär ovanligtär attav

dana utsläpp på någonberor oaktsamhet ombord.av

Utsläpp frånolja sjöfarten, hela världen U.S. National Academy ofav
Sciences

1981 1989
miljoner ton miljoner ton

Tankfartygsoperationer ankerT 0,7 0,159opera-
tions, utsläpp i samband med rengö-t.ex.
ring fartygets tankarav

Tankfartygsolyckor anker accidentsT 0,4 0,1 14

Utsläpp länsvatten, sludge Bilge and 0,3 0,253av
fuel oil discharges

Utsläpp i samband med torrdockning 0,03 0,004
Dry-docking

Utsläpp i samband med lastning och loss- 0,022 0,030
ning, inklusive bunkring Marine termi-
nals, including bunkering

Olyckor med andra fartyg tankfartyg 0,02 0,007än
Non-tanker accidents

Skrotning fartyg Scrapping of ships 0,003av
Totalt 1,47 0,57

Källa: National Research Council NRC 1985, IMO 1990
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från tankfartygsolyckor.oljeföroreningarDen bäst kända källan till är
Även incidenter vid lastning, lossningolja i samband medsläpps utsom

myndigheternas kännedom.inklusive bunkring oftast till Däremotkommer
frånsvårare olja härrör dedet betydligt uppskatta mängdenär rentatt som

operationella utsläppen.
års olja fördeladeVid 1973 beräkningar hur utsläppenoch 1981 avav

föroreningskällansig mellan olika aktiviteter bedömdes den största vara
medfrån vanligen utsläpp i sambandutsläpp tankfartygsoperationer, ren-

från åruppskattningengöring fartygets lastoljçxtankar. I den senasteav
frånandra utsläpp maskinutrymmen1989 bedöms utsläpp slüdge ochav

enskilda utsläppskällan.volymmässigt den störstavara
Även operationella utsläppen betydligt fler deantalsmässigt de änär

från harhar sin i olyckor. det gäller utsläpp tankfartyggrund Närsom
från kombina-ITOPF fört statistik tankfartygsedan 1974 utsläpp ochöver

innehållertionsfartyg. information 000 inci-Databasen 10närmareom
perioden hälftendenter med tankfartyg. Under 1974-1997 härrörde drygt

från tankfartygsoperationer be-utsläppen medan knappt 20 procentav
dömdes Utsläpp beträffande vilka infor-ha sin grund i olyckor. relevant

någonmation saknas inte kunnat hänföras till tidigareeller desom av
nämnda kategorierna utsläppen.stod för 25 procentca av

Orsaker till oljeutsläpp från tankfartyg 1974-1997

Utsläppsorsak Antal utsläpp

7-700 7007 Totaltton ton ton
Tankfartygsopera-
tioner Operations
Lastning/lossning 2757 288 306015
Bunkring 541 24 565-
Andra operationer 1621 47 1209-
Olyckor accidents
Kollision 144 225 85 454
Grundstötning 217 186 101 504
Fartygshaverier 67 39 653547
Hull failures
Brand/explosion 149 16 20 185
Andra utsläppsorsaker 22 l 3 157 34 2404
Totalt 7730 1010 294 9034

Källa: ITOPF Statitics
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i svenska2.3 Oljeutsläpp vatten

registre-år statistik antalet1970för sedan överKustbevakningen KBV
statistiken kan utläsasAvinom svenskrade oljeutsläpp attansvarszon.

1970-talet förbörjanminskade underoljeutsläppantalet registrerade attav
årår och fram till 1991Efter 19821976-1982.årendärefter öka mellan

Därefter harantalet utsläpp.minskning ikunde generellt konstateras en
visskonstaterasåter dock har kunnatÖkat,antalet registrerade utsläpp en

år 1997 registrerade KBVtvå åren. Undernedåtgående trend de senaste
årenansvarsområde. Motsvarande siffror försvensktoljeutsläpp inom395

utförligare redovis-respektive 415. En4821996, 1995 och 411,1994 var
i del C.oljeutsläpp lämnasning statistikKBV:s överav
sannolikt mörker-föreliggerutsläppenkonstateradeUtöver de ett stort

KBVutsläppen enligtbedöms faktiskavolymrnässigt detal. Antals- och
registreras. kanuppgå så många de Dettill minst nämnasdubbelt som som

detmed endast 10 %räknarNederländerna,andra länder, attatt t.ex. avca
totala antalet utsläpp upptäcks.

till deutsträckning koncentreradeiUtsläppen utmed svensk kust är stor
gårtill svenska hamnarfartygsstråken. delen trafikenDen störstastora av

Brofjorden och delenGöteborg ochlängs västkusten främst till västra av
tilloch MalmöHelsingborg, LandskronaSydkusten främst till samt

Även dvs. fartyg endastpå genomfartstrafiken,Stockholm ostkusten. som
måste i hög grad be-anlöpa svensk hamn,svensk kust attutan enpasserar

oljeutsläpp.vid riskerna föraktas totalbedömning aven
marinkommandon förekommerEnligt Försvarsmaktensberäkningar av

Öresund,årligen Gotland,fartygsrörelser i 15 50040 000 västerca ca om
vid Södra Kvarken bl.a.24 000 Gotland och 11 000 seösterca caom

Sjöinforrnation, 1997, 95.Räddningsverkets Samordnad Denrapport s.
längsgående svårfartygsrörelser beräkna,exakta omfattningen är attav

årenligt bedömningar KBV och Försvarsmakten varje ettpasserarmen av
Östersjön främst Gotlandmycket betydande fartygantal östergenom om

påsöder Skåne till utländsk hamn.vägsamt om en
årMerparten upptäckts under kande utsläpp antasav som senare vara

operationella. perspektiv kan konstateras operatio-I längre störreattett
nella från något ocksåutsläpp tankrengöringar minskat kraftigthar som
konstaterats internationellt. Skälen till detta torde interna-strängarevara
tionella regler ocksåtankfartygs konstruktion resultatet inter-om men av
nationella bestämmelser mottagningsanläggningar för ioljeavfailom
harrmarna.

I Sverige från någonhar vi varit förskonadedessbättre riktigt tank-stor
fartygsolycka. Flera olyckor lett till omfattande skador i svenska vat-som

påoch svensk kust har dock inträffat. exempel kanSomten nämnas ut-



107fartyg...frånUtsläpp1998:158SOU

CTtankfartygetnorskafrån detolja000och 10på 000mellan 4släpp ton
då norskaolja det0002utsläppår 1964,Härnösand tonGogstad vid av ca

skånska sydkus-utanför dengrundgickår 1973Jawachtatankfartyget
Stock-grundstötning imed Tsamband sesisiolja000utsläpp 1 tonten, av

med detsambandtjockolja i5 500utsläppskärgård år 1977,holms tonav
utanför Vent-grundstötningGramscisAntoniomotortankfartygetryska

år 1981,olja i Dalarö0001utsläppochår 1979Lettland tonspils i av ca
hittillspå grund. Den störstagickMartinJosétankfartygetdå det ryska

Östersjön Globe Asimiår 1981,inträffade näriförekommitolyckan som
i Litau-Klaipedautanförolja16 000drygtoch släppteförolyckades tonut

en.
oljepåslagenflestaför devaritVästkustenharGeografiskt utsattsett

Öresund, and-Gotlandsydkust ärSverigesåren.tio samtdeunder senaste
genomsnittet.oljepåslagför änkustområden risken är störredärra

oljepåslag denunderflertaletperspektiv harinternationelltiSett se-ett
påslag dock föror-harsmå.förhållandevis Fleratioårsperioden varitnaste

huntank 5Texempel kansanering. Som nämnasförkostnadersakat :sstora
olja.150-200utsläppGävlebukten1986 ii december tongrundstötning

till 18i falluppgick dettaoljesaneringför kommunernasKostnaderna ca
utanförskeddeThuntank 5sedanutsläppetkronor. Detmiljoner största

Volgonefi 800utsläppfrån tankemår 1990 tonskärgårdKarlskrona ca
miljonertillfälle 17vid dettablevinsatsför KBV:solja. Kostnaden ca

iKBVsaneringkostnad förmedan kommunernas attkronor, sam-p.g.a.-
Östersjöländer allpraktiskthandkunde tagetmed fyra andraverkan ta om

miljoner kronor.stannade vid 1,7olja till sjöss -
år 1987.Tjörninträffade vidoljepåslaget"dyraste"ojämförligtDet

96 miljonerdrygtuppgick tilloljesaneringför kommunernasKostnaden
olja. KBV:skubikmeter100omhändertagande upptag-förkronor caav

Vil-miljon kronor.sjöss kostade 1olja tillmängdmotsvarandening caav
troligaDeninte klarlagts.utsläpp hardettaorsakadeket fartyg orsa-som

tankrengöring.till utsläppetken varaanges
Underbetydande.för oljeutsläppsaneringskostnadema ärtotalaDe pe-

138drygtsammanlagtRäddningsverketbetalade1986-1996rioden ut
oljasaneringförersättningitill kommunernamiljoner kronor somav

skallsiffraTill dennapåslag kusten.orsakattill sjöss ochsläppts ut
tidmotsvarandeolja underbekämpningförkostnaderläggas KBV:s av
in-oljeutsläppvidräddningstjänstförkostnaderkommunernas somsamt

ansvarsområde.inom kommunaltträffat
tid endastharunderoljesaneringenförutgifterAv enstatens samma

eller den-ansvarigeför utsläppetdenefter kravbegränsad del motersatts
In-oljeskadefonden ang.Internationellarespektiveförsäkringsbolagnes

fram-harErsättningskravavsnitt 4.3.2.oljeskadefondenternationella se
kanvisst Detfartyg.riktasmisstanke kunnatnågraställts i fall, där ettmot

utgått föroljeskadefondenfrån Internationellaersättningnämnas att
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Thuntank 5 med drygt 23 miljoner kronor för Volgoneftoch med drygt 16
miljoner kronor. När gällerdet olyckor inträffat under tidigare år harsom
ersättning från Internationella oljeskadefonden utbetalats med drygt 95
miljoner kronor med anledning Antonio Gramscis grundstötning årav
1979 jfr International PollutionOil Compensation Funds 1997.rapport

Skälet till ersättningsanspråk så fåframställs i fall främst detäratt att
råderofta ovisshet varifrån oljan kommer. vissaI fall kan ol-antas attom

jan härrör från utsläpp utanför svenskt Olja ocksåkan frånkommavatten.
sjunkna fartyg.

2.4 framtidaDen risken för oljeutsläpp
Även internationell statistik pekar nedåtgående dåtrend det gäl-om en
ler sjöfartens ocksåutsläpp olja kan skönjas del negativa tendenser.av en
Exempel härpå åldradeden svårighetertankfartygsflottan,är rekryteraatt
kvalificerat sjöfolk problem med implementeringen internationellasamt av
konventioner och bristande miljömedvetande i vissa länder.ett

Av betydelse för bedömningen den framtida riskbilden vadav avser
svenskt intresseområde också några tendenser tillär förändringar iom

kan förutses.transportmönstren
Mot bakgrund den information bl.a. inom Helsing-presenteratsav som

forskommissionens expertkommitté för bekämpningsfrågor HELCOM
Combatting Committee, Helsingforskomrnissionen vidare avsnittang. se
4.6.2 kan följande fåomständigheter betydelse för den framtida risken för
oljeutsläpp.

Polen beräknar tredubbla sin oljeimport för minska kolförbrukning-att-
En utbyggnad oljeterrninalen i Gdansk också förestående.ären. av

Ett flertal projekt rörande eller utbyggda oljeterrninaler och hamnarnya-
Östersjöregioneni de ochöstra sydöstra delarna har redovisats deav se-

åren. Flera länder också öka sin importnaste olja köl.att överavser av
Ryssland tidigaredenersätter olja till Baltikum medexporten exportav-

köl.över Nya hamnar/utlastningsterminaler planeras.
Finland importerar den olja behöver från Nordsjön imerparten av man-

stället för tidigare frånhuvudsakligen forna Sovjetunionen. Samtidigtsom
finns långt framskridna planer pipeline med kapacitet 10 mil-en en
joner år från områderyskt till raffinaderiet/terrninalenton i Borgå iper
Finland. En del denna olja avsedd förärstor export.av

ÖsterjöområdetUnder år har i kunnat ökning frak-senare noteras en- av
såvälmed torrlastare oljefraktandeter fartyg, vilka i många fall kon-som
inte uppfylla gällande sjösäkerhetskrav,staterats s.k. substandard ships.
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Rysslandfrån ochBaltikumochtilloljetrafikenMerparten passerarav
ellerutökningredovisatsplanerSkåne. Enligt desöder ny-enomsomom

tankfartygtrafik medökadoljeterrninaler kanlandbaseradebyggnad enav
i vadosäkertTyskland. Deti ärhamnaroch östratill Polenförutses även

flertaletalla ellerOmförverkligas.kommermån redovisade planer att
Östersjöområdet fåskulleioljeutvinningprojekt blir merensamt omav

ökningavsevärdtillleder detnärvarandeföromfattningbetydande än en
Östersjön Skage-ochKattegattegentligafartygstrafiken i samt genomav

rack.
sjötrans-ökningenfortsattaförväntadekonstateraderedanDen samt av

förekomstenliksomi synnerhet,och oljetransporterallmänheti avporter
på grundoljeutsläppbåde förriskökadinnebärships,substandards.k. en
riskernaökadedetill sjöss. Motutsläppoperationellaoch förolyckorav

ochför förebyggavidtasfortlöpandeåtgärdersådana attskall vägas som
sjösäkerhetenökaförreglerinternationellaminska oljeutsläppen, attt.ex.

betydelsefulla inter-mycketdetkonstruktionfartygensförbättraoch samt
mottagningsanordning-medförbedrivsnationella arbete att systemensom

Östersjöregionenitillfredsställandefungeraavfall skalloljehaltigtförar
europeiska harrmar.i övrigaoch

svenskadetinriktningenredovisningi sinRäddningsverket har avav
ris-bedömningengjort den2000-taletinföroljeskadeskyddet attmarina

nivå ochnuvarandebestå falli attkommerför oljeutsläppkerna vartatt
uteslutas.inte kanökning absoluten

kemikalierUtsläpp2.5 av

kemikalierutsläppomfattningen ärvolymmässigaantals- ochDen avav
liknande denutsläppNågon statistik dessasvår uppskatta. överatt ens -

antalbegränsatEndastförs inte.oljeutsläppenbeträffandefinns ettsom -
sådant utsläppregistrerade. Ettfrån fartyg finnskernikalieutsläppfall av

vid loss-ammoniakdå 160år 1976,inträffade i Landskrona utton rannca
far-medi sambandgånger läcktnågrakemikalierning. Vidare har ut

natriumdikromatkromtrioxid ochlastkomtygsolyckor, tonettt.ex. avpar
Öland år samband med1973. Idå annatfartyg förliste ettut ett norr om

några veckorår läckte underGotland 1993grundstötningfartygs norr om
i havet.monoammonium phosphatefartygets last utav

kernika-registreradetill antaletanledningarfinns flera tänkbaraDet att
betydligtkemikaliertransporteradeMängden ärlieutsläpp begränsat.är

ocksåskerolja. Generellttransporteradmängdenmindre transporternaän
småuppstårkemikalietransporterVidfartyg. rest-med och säkrarenyare

ke-sig medsåsom oljavidlossning. Behovet göramängder vid att av--
kernikaliernasmedförSlutligenlikadärmed intemikalierester är stort.

sällan upptäcks.utsläppendå ibeteende de kommer vattnet attut
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2.6 Förorening toalettavfall och fastgenom
avfall

Sjöfartens utsläpp toalettavfall fastoch avfall ganska litenägnasav upp-
bådemärksamhet internationellt och i Sverige. otillåtnaKällan till förore-

ningar såupptäcks sällan och dessa leder åt-aldrig till rättsligagott som
Ändågärder. utsläpp avfall problem.är ett stortav

På i princip alla fartyg toalettavfall och fast avfall. Utsläppgenereras av
toalettavfall får alltid ske från12 nautiska mil land.än Denärmastemer
flesta fartyg någonhar därför förutom form avfallssystem, t.ex.av en-
uppsamlingstank eller anläggning för rening eller sönderdelning ochen
desinfektion toalettavfallet innebär avfallet kanett system attav som-
släppas direkt överbord.

Anläggningar för hantering toalettavfallet har tendens dy-attav en vara
underhålla och fungerar ibland mindre tillfredsställande. Mottag-attra

ningsanordningar för toalettavfall förekommer inte i alla harrmar. Dess-
det ofta dyrt lämna avfallet sådanär till anläggningutom detta gäl-att en

ler dock inte i Sverige, där särskild avgift inte för avfallslämning.tas ut
Risken därmed i ställetär släpper avfallet direkt överbord.stor att man

fall dåiäven utsläpp tillåtet.inte är
Kvantiteten fast avfall fartyg varierar. Störstettsom genereras

Ävenmängd blir pådet kryssningsfartyg. på fritidsfartyg myck-genereras
avfall. Med miljoner sådana7 fartyg iet över världen siffranstörre avser

utgången år 1994 och omfattar fritidsfartyg 12 blirstörre meteränav
sopberget frånäven dessa fartyg avsevärt.

Att förvara ombord till dess kommer till hamn plats-ärsopoma man en
och personalkrävande. Kostnaden för lämna avfall i hamn ocksåkanatt
uppgå till avsevärda belopp intedock i Sverige, där kostnaden för avfalls-
lämning inkluderad i hamnavgiften.är Frestelsen inte minst nattetidatt
kasta avfall överbord därförär stor.

2.7 Luftföroreningar

Inte heller sjöfartens utsläpp luftföroreningar fråga tidigareärav en som
varit prioriterad.nämnvärt Internationella bestämmelser förhindrandeom

sådana föroreningar har beslutats först årunder 1997. Bestämmelsernaav
har inte i kraft.ännu otillåtnaAtt upptäckaträtt luftföroreningar innebär
särskilda problem.
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vårt uppdragAvgränsning2.8 av

oljeut-beivrandeträttsligadeteffektiviseragår påVårt uppdrag avattut
uppdragetiTyngdpunktenförorenandeutsläpp andra ämnen.ochsläpp av

därför främstBetänkandetoljeutsläppen. ägnasfår liggadock anses
tillämp-delardock ioch förslagövervägandenVåra är storadessa utsläpp.

förorenandeandrautsläpp ämnen.olagligaliga även av
omfattandesådanaflestadetänkeroljeutsläpp ut-Då talar omman

des-oftastnämligenfartygsolyckor. Det ärföljdenoljasläpp är avsomav
problemställningarDemassmedialt intresse.sigtilldrarutsläppsa som

emellertid i flerasigtill skiljerupphovvid olyckorutsläpp avse-gersom
operationellabeivrandet dedå det gällerföreliggerfrån deenden avsom
vanligtvisutsläppetorsakar ärfartygdetdärförbl.a.utsläppen, att som

utsläppockså därförmyndighetersvenskatillgängligt föroch attkänt men
utsläppStatistisktavsiktliga. utgörintesin i olyckorhar grund ärsom
utsläppantaletdet totalaockså begränsad delfartygsolyckor avenp.g.a.

betydande.olycka kanvidsläppsmängden oljaom än ut varaensom
sådana utsläppsiktefrämstVåra förslagöverväganden och tar som

till-de kanemellertid intehindrarDettaoperationella.kan attantas vara
dåelleroaktsamhetgrund ihar sindå olyckorutsläpplämpas även p.g.a.

sådant Vissautsläpp.för begränsaåtgärder vidtagitstillbörliga inte ettatt
utsläppförhindraför möjligheternabetydelsefrågeställningar har attsom

också behandlas.kommervid olyckor att
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uppbyggnadRegelverkets3

regelverketAllmänt3 om

folkrättsligautsträckningi styrsnäringSjöfarten är stor reg-avsomen
harSverigehandlingsutrymmeVilketsamarbete.internationelltochler

folk-därförfartyg bestämsfrån ytterstföroreningarfrågori rör avsom
tillträttSverigekonventionerregionalaochglobaladerätten, somav

med skildaingåttSverigeöverenskommelser stater.andrasamt somav
endasttillbegränsasdärför intekangällande attför rättredogörelseEn

internationellabakomliggandedetOcksålagstiftning.svensk re-avse
behandlas.gelverket måste

härrörskadliga ämnen,och andraoljafrån fartygUtsläpp somav
hu-regleras i Sverigedrift,med fartygetssambandieller i övrigt står
far-frånföroreningåtgärder1980:424vudsakligen lagen motomav

fartygfrånföroreningförbudbestämmelserfinnslagen motItyg. om
från fartygmottagningkonstruktion,fartygsföreskrifteroch avom

ochtillsynskadligainnehåller ämnenoch avfall samtrester omsom
föroreningar. La-och beivrabegränsaförebygga,åtgärder förandra att

förore-åtgärder1980:789förordningen motkompletteras omavgen
Sjöfarts-meddeladeföreskrifterdetaljeradefrån fartygning samt avav

framför allt på 1973byggerlagstiftningensvenskaverket SjöV. Den
far-frånföroreningförhindrandetillkonventioninternationellaårs av

1973/78. Lag-MARPOLfrån 1978ändringsprotokolloch desstyg
har sittbestämmelseremellertid ocksåinnehållerstiftningen ur-som

ratificerat.Sverigeandra konventioneri somsprung
inled-regelverket kandet svenskainternationellasåväl detOm som

ibland svår-ochsvåröverskådligtomfattande,detningsvis ärsägas att
endastspecifik frågaföreskrifter ikan SjöV:stolkat. sällanInte enav

resolu-eller iviss konventioniföreskrivitsutläsas vadatt enensom
till-skallnedan,angående dettaIMOtion, antagits organ, sesom av

erkändaallmäntocksåtillämplighet begränsasSvensk lagslämpas. av
lagstiftningen.framgårdessa direktfolkrättsliga grundsatser attutan av

vad följerBrBbrottsbalkenkap. 7 §Således i 2 attt.ex. avsomanges
till-lagssvenskgrundsatser begränsarfolkrättsligaallmänt erkända
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lämplighet och svensk domstols behörighet vad direktutöver följersom
nämnda kapitel i brottsbalken.av
Ingripanden oljeutsläpp många komplicerade frågeställ-mot rymmer

ningar. dettaI kapitel lämnas översiktlig redogörelse för intematio-en
nellt konventionsarbete. Vidare behandlas vissa folkrättsliga principer.
I kapitelnästa redogörs med utgångspunkt från olika konventioner-
och avtal för internationell och svensk reglering rörande förorening-
från fartyg. följandeI kapitel behandlas vissa specifika frågor ärsom

särskild betydelse för vårt uppdrag. Redovisningen blir med nöd-av
vändighet ganska omfattande. Vi har emellertid erfarit det i dag rå-att
der osäkerhet regelverkets tillämpningstor i skilda frågor. För attom
kunna bedöma vilka åtgärder från svensk sida möjligaär vidtaattsom

det ocksåär nödvändigt ha grundläggande kunskaper det bak-att om
omliggande internationella regelverket.

3.2 Internationellt konventionsarbete

Konventioner utarbetas inom internationella samarbetsorgan. tillFram
dess konvention kan godkännas medlemsländerna förekommeren av
vanligtvis omfattande förberedande arbete.ett Sedan förslaget godkänts
inbjuds medlemsländerna underteckna och därefter ratificera kon-att
ventionen. För konventionen skall träda i kraft krävs ratifikationatt av

visst antal på sjöfartensett område krävsstater därutöver oftast att
dessa stater viss världshandelsflottan.representerar procenten av
Många gånger detär långsam fram till dess konventionen process en

kraft.trätt i
Numera utformas konventioner på sjöfartens område med korten

allmän del medan detaljerade tekniska frågor regleras i bilagor
annexes. Metoden underlättar ikraftträdandet förändringar ochav nya
tillägg amendments, eftersom beträffande sådana vanligtvis till-man
lämpar principen s.k. tacit acceptance.tyst Denna metodacceptom
innebär, i till den regelmässigt tillämpasmotsats då det gällersom
ikraftträdandet konventionen i sig, land inte inom viss tidatt ettav som
anmält invändningar ändringsförslag hamot godtagitett detsam-anses

Vanligt är ändringar blir gällandeatt inte viss andel dema. om av ur-
sprungliga medlemsländerna sig ändringsförslaget.motsätter Regionala
konventioner bygger dock huvudregel på För ändringarsom consensus.
i sådana konventioner uppställs därmed krav ingen motsätterattsom
sig ändringen.

Omfattande ändringar eller tillägg i protokollgörs till konvention.en
För ikraftträdande protokoll ställs ofta krav på ratificeringav ettav
visst antal stater.



uppbyggnad 115RegelverketsSOU 1998:158

konstruk-fartygsrörandebestämmelserikraftträdandetFör nyaav
clauses.grandfatherfarfars-klausulers.k.vanligentillämpastion
tillämpasskallregel intebestämmelser ikorthetinnebär iDessa att nya

visstefterbyggsfartygpåendast ettexisterande fartygpå utan som
gälla.skall börjakonventionsändringendåtidpunktoftast dendatum,

tid innanlångdet oftamedförfarfars-klausuler tarattTillämpningen av
fartygsflottan.pågenomslagfårgenerelltkonstruktionskravnya

allt-ibland förkritiseraskonventionsarbetet att tainternationellaDet
reglerändradearbetetriktas ärkritik atttid.för lång En motsomannan

efter detstånd förräntillkommer attområde ofta intevisstpå enett
gäl-detdåkonventionernade viktigasteinträffat. Någraolyckastor av

direkttillkommithaocksåkan sägasfrån fartygföroreningler som
RelatingInternational Convention toolycka,inträffadföljd t.ex.enav

CasualtiesOil PollutionofHigh inthe SeasIntervention caseson
International Conven-ingreppskonventionen,ellerINTERVENTION

ansvarig-ellerCLCPollution DamageOilCivil Liability fortion on
EstablishmenttheConventionInternationalhetskonventionen samt on

Oil Pollution DamageforCompensationforInternational Fundof an
vilkakonventionerna,nämndafondkonventionen. DeellerFUND

medolyckan Torrey Canyonföljd utan-tillkommitsamtliga avsom en
kapitel,behandlas i nästakommerår 1967,för Storbritanniens kust att

avsnitt 4.2 och 4.3.

Konventionsstyrd lag3

till demanslutit sigbindande for deblirKonventioner stater ge-som
anslutit harsigSedanratificering.undertecknande och sta-statennom

Förkonventionen.och efterlevnadför implementeringten ansvaret av
med-ochmyndigheterför svenskabindandekonvention skall bliatt en

för-svensksvensktillregelverket rättborgare måste göras engenom
ibestämmelsernainförlivanationelltmetoderfattning. finns tvåDet att

s.k. inkorpora-ellertransformations.k.konvention, genomen genom
tion.

författningellerdet laginnebär iInkorporeringsmetoden att annanen
ochSverigegäller idirektbestämmelserföreskrivs konventionensatt

användsinkorporeringsmetodenlandet.här i Närskall ha tillämpning
svenskförfattningstext igällandekonventionstextenblir den autentiska
brukarautentisksvensksaknarBeträffande konventioner texträtt. som

vid sidanpublicerastill svenskaöversättninghjälpmedelett avensom
autentiskade texterna.

behö-konventiondelaromarbetas deVid transformering somenav
Därvidförfattningstext.till svenskinförlivas svenskmed rätt an-ver
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vänds den teknik frågai systematik och språkbruk normaltom som an-
vänds vid intern lagstiftning. formEn transformationrent ärannan av

konventionstext, avfattad enbart på främmandeäratt språk, ietten som
eller mindre ordagrann tillöversättning svenska in i dentasen mer
författningen.svenska detta fallI det den svenskaär versionen ärsom

den gällande författningen.
allaNästan konventioner på sjöfartens område kompletteras ettav

antal andra internationella bestämmelser.stort Dessa ibland detär av
slag de bindande förär medlemsländerna och måste införlivas medatt
svensk Andrarätt. internationella bestämmelser formi ickeutges av
bindande koder eller rekommendationer. Beträffande sådana detär upp
till varje land innehållet skallavgöra till nationellgörasatt rätt.om

Ansvaret för implementeringen internationella regler rörande sjö-av
farten åvilar huvudsakligen SjöV. Vid implementeringen används om-
växlande inkorporerings- respektive transforrneringsmetoden.

Vissa konventioner mycket allmänna skrivning.är i sin För att en
konvention skall kunna tillämpas inom olika förekommerrättssystem

det överlämnas flaggstaten utformaatt kompletterande detalj före-att
skrifter. Detta medför det kan skillnaderuppstå mellan olika ländersatt
lagstiftning och också tolkningssvårigheter då skall försöka fast-man
ställa reglernas innebörd.

3.4 Havsrättskonventionen och folkrättslig
sedvanerätt

3.4.1 Bakgrund

öfarten två rättssystem; sjörätten och havsrätten.styrs Hur uppdel-av
ningen mellan de två diciplinema skall föremål förgöras är diskussion.
Enligt den doktrineni vanligast förekommande teorin tillvaratar sjörät-

de juridiska regler harten sjöfartsmässig särprägel medan densom en
folkrättsliga relevansen i utsträckning överlämnas havsrätten.stor
Något förenklat kan havsrättensäga denutgöratt inom vilkenman ram
sjörätten existerar. Så länge nationella och internationella sjörättsföre-
skrifter inte strider havsrättens regler och principermot deär accep-
tabla folkrättslig synvinkel. I FN:s havsrättskonvention UNCLOS,ur
United Nations Convention the Law of the Sea har havsrätten i storon
utsträckning kodiñerats. Vissa delar konventionen kan emellertidav
sägas nyskapande.vara
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förläggas tillbrukargammal.mycket DessHavsrätten är ursprung
ha-utvecklade den teoriGrotiusholländaren Hugo1600-talet, då om
förgrundläggande betydelseblevfrihet liberumDevets som avmare

komandra världskrigetEfterregelsystem.åhundrandenasde närmaste
till anspråk påtendensinnebärande delssnabb utveckling i gång, enen

specialjurisdik-olikainrättandedelsutökade territorialhav, typer avav
rörande fisketterritorialhavet,utanförför ut-tion kuststaten samtt.ex.

kontinentalsockeln,pånaturtillgångarnaforskning och utvinning av
kusten.underlagdennasdvs. på havsbotten och i närmast

kodiñe-för folkrättensverkafortlöpandeuppgifterEn FN:s är attav
inleddeshavsrättenfördragsrättslig regleringArbetet påring. re-aven

International Commis-folkrättskommissiondan år 1947, då FN:s
utarbetade1949-1956och mellan årenuppgiftenILC sigsion, tog an
fria havet.respektive detterritorialhavetförutkast till rättsordningett

havsrättskonferens,förstaförArbetet utgjorde underlag FN:s av-som
konventioner.resulterade fyraoch islutades år Geneve1958 i

territorialhavet ochangåendeapril 1958den 29Konventionen-
september 1964,kraft den 10tilläggszonen trädde i

fria havet trädde iangående detapril 1958den 29Konventionen-
kraft den september 1962,30

kontinentalsockeln träddeangåendeaprilKonventionen den 195829-
kraft deni 10 juli 1964 samt

för havetsfiske och skydd1958 angåendeKonventionen den 29 april-
1966.kraft den 20levande trädde i marsresurser

tredje havsrättskonferensHavsrättskonventionen resultatet FN:sär av
ladesmed konventionstexten1973-1982vilken avslutades år 1982 att

undertecknadedäribland Sverige,fram för undertecknande. 158 stater,
ratifikation.med förehåll för Konven-detta tillfällevid konventionen

tolv månader efter detnovember 1994,tionen trädde kraft deni 16 att
1995/96:l4Oproposition Havs-den ratificerats Genom60 stater.av

riks-föreslog regeringentillämpningsavtaleträttskonventionen och att
de lagar och ändringar ikonventionen ochdagen skulle godkänna anta

riksdagen godkänt vad regering-befintliga fram. Sedanlagar lagtssom
ratificeraderskr. 1995/962271 Sve-föreslagit 1995/96:UUl7,bet.en

havsrättskonventionen juni 1996.rige den 25
aspekter havensalla påHavsrättskonventionen reglerar i stort sett
miljöområdet.användning, minst på Kon-och havsbottens fredliga inte
framgångar detpåventionen har betecknats FN:s störstasom en av

uppgick i november 1998rättsliga området. Antalet konventionspaiter
icke anslutnatill traktaträttslig bemärkelse130 stycken. strikt ärI stater

tillämpar den dock ibundna Flertalet dessainte konventionen. avav
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medlemmar skilda internationellapraktiken, både direkt och som av
faktisktkonventionen tillämpasorganisationer. faktumDet ävenatt rent

och dessa andraicke-konventionsstater inte protesterar mot sta-attav
indikation på konventionenstillämpning densamma utgör attters enav

gällande sedvanerätt och i denna form bin-regler, i de flesta fall, utgör
der staterna.

mellankonventionens syften skapa balans rättig-Ett är statersattav
konventionspartheter och skyldigheter. Tanken antingenär att en

eller Reservationer till enskildamåste godta hela konventionen inget.
artiklar således inte tillåtna.är

omfattande grundmycket och på olikaKonventionen är statersav
frågorvarierande intressen havsrättsliga kännetecknas i mångai texten

fall framtidasvepande formuleringar. Konventionsparternas praxisav
kommer därför den mån denna praxis leder till samtyckei parternas- -
enligt artikel Wienkonventionen traktaträtt få särskild bety-31 i attom

fördelse uttolkningen konventionen.av
Havsrättskonventionen innehåller förutom regler havets indel-om-

ning i vattenområden och jurisdiktion dessa vattenområdenöverstaters
bl.a. omfattande regelverk med förpliktande bestämmelser tillett-

förskydd den marina miljön. regler innefattar alla slags förore-Dessa
frånningar bl.a. fartyg behandlar lagstifta på dettarättsamt staters att

område och ingripa utländska fartyg överträder tillämplig lag-mot som
stiftning. Nedan följer kortfattad förredogörelse vissa övergripandeen
principer, vilka uttryckkommit till i konventionen. Den regle-närmare
ringen i frågor försärskild betydelse vårt uppdrag kommer dock attav
behandlas följi ande kapitel.

3.4.2 Indelningen i olika vattenområden

En inre de vattenområden ligger innanför deutgörsstats vatten av som
s.k. baslinjema, vilka bestäms detaljerat regelsystem för hurettgenom

skall drasgränser i vattenområdet kusten. Utifrån dettanärmast regel-
skärgård och hamnar generelltär inresystem vatten.

Varje har enligt havsrättskonventionen till territorialhavrättstat ett
på högst tolv nautiska mil räknat från baslinjen.

En inre och territorialhav bildar sjöterritorium.stats vatten statens
Sveriges sjöterritorium framgår lagen 1966:374 Sveriges sjö-av om
territorium.

Enligt havsrättskonventionen har kuststater dessutom till tillrätt en
territorialhavet angränsande eller tilläggszon contiguous zone påzon

längst 24 nautiska mil från den s.k. baslinjen. Inom den angrän-som
sande kan kuststaten kontrollrätt för hindra och bestraf-utöva attzonen
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fa överträdelser lagar och författningar rörande tullar, skatter, in-av
vandring eller hälsoskydd inom dess territorium eller territorialhav. In-

den angränsande regleras således andra frågor kuststatersänom zonen
"miljöjurisdiktion". Bestämmelserna rörande den angränsande zonen
saknar därmed betydelse för möjligheterna ingripa oljeutsläppatt mot

och kommer inte beröras fortsättningsvis.attm.m.
Den kanske viktigaste nyskapelsen havsrättskonventioneni kust-är

inrätta exklusiv ekonomiskrätt fårZonen inte sträckastaters att en zon.
sig längre 200 nautiska mil från de baslinjän varifrån territorialhavetser
bredd räknas. I den ekonomiska har kuststaten vissa suveränazonen
rättigheter, utforska och levandeutnyttja och icke-levande till-t.ex. att
gångar, till jurisdiktion med avseende bl.a.rätt på skydd och beva-samt
rande den marina miljön. Kuststatens jurisdiktion emellertid be-ärav
gränsad och den ekonomiska flerai avseendenärzonen
"internationell". Således gäller i den för friaprincip det havet gällande

till fri sjöfart.rätten
För de särskilda befogenheterna skall kunna utnyttjas denatt i an-

gränsande respektive ekonomiska krävs inrättar sådanaatt statenzonen
Sverige har inrättat ekonomisk lagen 1992: 140lzoner. en genomzon

Sveriges ekonomiska vilken trädde i kraft den januaril 1993.om zon,
Däremot har Sverige inte inrättatännu någon angränsande Grän-zon.

för Sveriges ekonomiska angivna förordningenär iserna zon
1992:1226 Sveriges ekonomiskaom zon.

Det fria havet den del havetär ligger utanför tenitorialhavenav som
och, i förekommande fall, de ekonomiska inklusive de s.k.zonerna
frskezonerna. finnsDet inte något fritt hav tillgränsar Sverigessom
ekonomiska zon.

Enligt havsrättskonventionen och allmän folkrätt får det fria havet
utnyttjas för sjöfart alla nationer och ingen får lägga någon delstatav

friadet havet under sin överhöghet. Detta innebär att statav en gene-
rellt inte kan maktutöva fartygsett över befinnerstatsen annan som
sig detpå fria havet.
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territo-markeringekonomiska svartochsjöterritoriumSveriges zon
ekonomiska zonSverigesförmarkeringröd gränsrialvattengréins,
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vattenområdenjurisdiktion och3.4.3 Staters över

fartyg

sammanhang talaroffentligrättsligt internationellt tvåI ett man om
lagstiftande och verkställande. harformer jurisdiktion; En statav som

verkställande vattenområde har alltid lag-jurisdiktion inom nästanett
område, medanstiftande jurisdiktion inte alltidöver motsatsensamma

fallet.är

Territoriell jurisdiktion

Utgångspunkten för folkrätten varje och såledesär är suveränatt stat
har exklusiv jurisdiktion, både lagstiftande och verkställande, sittöver
territorium. räknasTill territorium inre territorial-stats vatten samten
havet, vilka vattenområden sjöterritorium. Jurisdiktionenutgör statsen
begränsas dels alla måste respektera andra suverä-stateratt statersav
nitet, dels måste respektera folkrättsliga reg1er.Jurisdiktio-att statenav

territorialhavet inskränks främstöver principen utländ-nen genom om
ska fartygs genomfart.till s.k. oskadligrätt Inre däremotvatten anses

integrerad del kuststatens territorium därutgöra har fullstatenen av
suveränitet. Någon till oskadlig genomfart föreligger inte här.rätt

Särskilda regler gäller beträffande försund utnyttjas intematio-som
nell sjöfart, s.k. internationella sund. föreliggerHär ovillkorlig rätten
för utländska fartyg till s.k. detransitpassage och tillgränsarstater som
internationella sund har endast begränsad ingripa utländskarätt att mot
fartyg med anledning överträdelser under jfr havs-av passagen
rättskonventionen, del artikel 233. BestämmelsernaIII inter-samt om
nationella sund dockinverkar inte på rättsreglerna i sund där genom-
farten helt eller delvis reglerad sedan gammalt gällandeär inter-genom
nationella konventioner särskilt sådana sund artikel 35 c, s.k.rörsom
historiska sund. Sverige har i samband med ratificeringen havs-av
rättskonventionen förklaring varigenom klargjorts sundenavgett att

Öresundmellan Sverige och Danmark respektive Finland
Ålandsöarna skall betraktas s.k. historiska sund.som

Principen tenitorialjurisdiktion ligger till grund för två andra in-om
havsrätten och den internationella sjörätten förekommande juris-om

diktionsbegrepp; kuststatsjurisdiktionnämligen och hamnstatsjurisdik-
tron.
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Hamnstatsjurisdiktion

fullhamnstatsjurisdiktion har jurisdiktionEnligt principen statenom
handelsfartyggenerell för utländskasina hamnar. Någon rättöver att

föreligga. till hamnanlöp kan emellertidanlöpa hamn inte Rätten anses
har länderna inomföreligga avtal mellan EU rättstater, t.ex. attp.g.a.

hamn eller särskilda villkoranlöpa varandras hamnar. Om stängsen om
måste det emellertid ske enligt grunderställs för anlöpa hamnatt en

villkor för hamnanlöpdiskriminerar någon viss Sådanainte stat.som
kontrollera föroreninguppställs för förhindra, begränsa elleratt avsom

den marina miljön skall offentliggöras och IMO skall underrättas.
anlöpt kan jurisdiktion självklartHar utländskt fartyg hamnett ut-en

beträffande på fartyget medan befin-överträdelser begås detövas som
i hamn. hamnstatsjurisdiktion emellertidsig Med i vissaavsesner

sammanhang beträffande fartyg hamn åt-i vidtaäven rättstatens att - -
gärder med anledning överträdelser skett i territorialhavstatensav som
eller ekonomiska andra fall med hamnstatsjurisdiktionIzon. avses en

befogenhet i avseendengenerella vissa jurisdiktion,utövastats att t.ex
inspektion administrativaoch andra åtgärder.genom

Hamnstatsjurisdiktionen enligt havsrättskonventionen har speciellen
innebörd och reglerar hamnstaters befogenhet utföra undersökningaratt

vidta rättsliga åtgärder beträffande utsläpp skett från utländ-samt som
ska fartyg utanför sjöterritorium eller ekonomiska dvs.statens zon
utanför hamnstatens normala jurisdiktionsområde. Utsläpp skett isom
hamnstatens sjöterritorium eller ekonomiska faller under kuststats-zon
regimen.

Kuststatsjurisdiktion

Med utgångspunkt från territorialprincipen har kuststat jurisdiktionen
sitt tenitorialhav, s.k. kuststatsjurisdiktion.över jurisdiktion kanDenna

endast inskränkas avtal eller folkrättsliga regler.genom
Som begränsas jurisdiktionen i territorialhavet prin-angettsovan av

cipen utländska fartygs till oskadlig genomfart.rätt Reglernaom om
oskadlig genomfart kodiñeratshar i havsrättskonventionen del kap.II,

Genomfart enligt konventionen färd territorialhavetär ien genom
syfte antingen detta anlöpa inre eller inlöpaatt utan att vattenpassera
till inre eller till havs frångå inre Genomfart skallvatten vatten. vara
oavbruten och skyndsam och innefattar och ankra endasträtt att stoppa
på närmare angivna villkor artikel 18. Oskadlig genomfartär en om
den kuststatens "lugn, ordning ellerstör säkerhet". Genomfart ettav
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oskadlig bl.a. fartyget deltar åtgärdutländskt fartyg iinteär om som
förorening strid med konventionen.medför avsiktlig och allvarlig i
kuststatsjurisdiktion huvudregelden ekonomiska inteI är utanzonen

Havsrättskonventionen dock möjlighetundantag. staternasnarare ger
till begränsad dessa Således har kuststatenjurisdiktion iöveren zoner.
den ekonomiska rättigheter, rörande fisket.vissa suveräna t.ex.zonen

har jurisdiktion med avseende bl.a. på skydd ochDärutöver kuststaten
bevarande Regleringen den lagstiftandeden miljön.marinaav av res-
pektive då det gäller föroreningar frånverkställande jurisdiktionen far-

finns i havsrättskonventionens del Generellt harXII. kuststatentyg sett
omfattande befogenhet enlighet med allmänt erkändai interna-atten -

tionella regler utfärda lagar och andra författningar föroch attnormer -
förhindra, begränsa kontrollera föroreningar från fartygoch i den eko-
nomiska utländska fartygingripaRätten överträ-att motzonen. p.g.a.
delser lagstiftningen däremot begränsad.ärav

Flaggstatsjurisdiktion

Mot principerna hamnstats- och kuststatsjurisdiktion står principenom
flaggstatsjurisdiktion, enligt vilken flaggstaten har jurisdiktion överom
fartyg för flagg fartyget befinner sig. Ettett statens oavsettsom var

fartyg befinner friasig på det havet principi endast underkastatärsom
flaggstatens jurisdiktion.

Fartygets flaggstat den i vilket fartygetär registrerat. Villko-ärstat
för fartygs villkoren förregistrering förarättensamt att statsren en

flagga fastställs enskilt land.varje Enligt havsrättskonventionenav
artikel 91 måste det föreligga verkligt samband mellan fartygetett
och den flagga för.fartyget Så emellertid inte alltid fallet.ärstat vars

de flestaI länder krävs för registrering och föra landetsrätten att
flagga anknytning mellan fartyget och det land eller regionen som
landet medlem i vilket fartygetär EU registrerat. Såär ärt.ex. t.ex.
fallet i Sverige. Andra länder medger emellertid registrering i nationella
register fartyget saknar egentliga beröringspunkter med regis-trots att
terlandet, s.k. fartygsregister. del länderöppna En dessa har varkenav
vilja, makt eller uppbyggd administration för upprätthålla inter-atten
nationella krav rörande fartygens standard, bemanning och sociala för-
måner för de ombordanställda. Allmänt gäller dessa länder tillåteratt

fartyg bemannas med sjöfolk från andra nationeratt registerlandet.än
Vidare kan fartygen under mycket förmånliga skattevillkor.operera
Det förekommer också landet fartygsägaren anonymitet. Iatt garanterar
allmänt språkbruk talar fartyg, registrerade i länderattman om som
tillämpar beskrivna för bekvämlighetsflagg.principer,ovan
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bekvämlighetsflaggade fartyg i världstonnagetAndelen procent av
angående s.k. register ochuppgick år till drygt 301990 öppnaprocent

Kasoulides State Control andbekvämlighetsflagg C. Port Ju-Georgese
1993, 77-109 medrisdiction, Evolution of the State Regime,Port s.

hänvisningar.
bekvämlighetsflaggade fartyg ibland upphov tillproblemDe gersom

andra ställen detta betänkande.beröras också på ikommer att
för jurisdiktion medför inga problem så längeolikaDe principerna

ellerfartyg befinner flaggstatens sjöterritorium ekonomis-sig inomett
havet. Problemenka eller då fartyget befinner sig på det friazon upp-

ellerfartyget befinner sig inom sjöterritoriumstår när statsen annan
flera då samtidigt kommer haekonomiska eftersom juris-stater attzon,

konflikt mellan olika tilldiktion fartyg. Denna rättöver staterssamma
fartygjurisdiktion har då gäller föroreningar från löstsdet attgenom

främst flaggstatens kuststatens intressen balanserats varandra.och mot

i havsrättskonventionens3.4.4 Huvuddragen
regelsystem

Havsrättskonventionen kallats för omfattandehar den miljökon-mest
ventionen hittills fullbordats. delKonventionens XII innehåller ettsom
övergripande fråga det miljöskyddetregelverk i marina och detom
finns anledning förmoda framtida globala eller regionala överens-att
kommelser kommer konventionens bestämmelser. Genomatt styras av
del har konventionsstatema skyldighetenXII tagit på sig värnaatt om
den marina miljön och vidta åtgärder för reducera utsläppatt att som
kan föroreningar.orsaka Bestämmelserna främst sikte på kuststatertar
och flaggstater.

I konventionen flaggstatens införabetonas lagar och andraattansvar
bestämmelser, vilka minimum skall de internationellamotsvarasom
reglerna på kan,området. å andra sidan, med stödKuststater sin ju-av
risdiktion inom och den ekonomiska införaöterritoriet nödvän-zonen
diga regler för motverka föroreningar från fartyg.att

Då det gäller ingripandenrättsliga fartyg förorenar havs-mot som
miljön föreskrivs flaggstaten har direkt för de fartygatt ett attansvar

för dess flagg eftersig tillämpliga internationella reglerrättarsom oav-
fartygen befinner fartygsig. Om påstås ha brutit inter-sett ett motvar

nationella regler åligger det flaggstatenoch på begä-att statsnonner en
inleda utredning och, tillräckliga finns,bevis inleda rättsprocessran om

beträffande den överträdelsen.påstådda Andra skyldiga påärstater att
begäran bistå flaggstaten dess utredning.i
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förhållande-motsvarande flaggstaterKuststater har på sätt gettssom
dess rättigheteromfattande befogenheter ingripavis när suveränaatt

hotas.
med internationella regler, företa under-får, enlighetHamnstater i

frivilligt anlöpt hamn för på så säkrasökningar fartyg sättattsomav
förfaranden beträffan-får också inleda rättsligabevisning. Hamnstater

utanför jurisdiktion. föroreningende utsläpp inträffat Omstatenssom
eller ekonomiska fårhar skett inom sjöterritoriumstats zonen annan

flaggstaten, kuststaten ellerdet dock endast ske på begäran av annan
skadats eller löper risk skadas.stat attsom

komplement tillbeskrivna hamnstatsjurisdiktionenDen utgör ettnu
för formflagg- och kuststatsjurisdiktionen och uttryck globalger en av

jurisdiktion, med flaggstatens jurisdiktionsrätt ochkonkurrerarsom
ibland också med kuststatens.

Havsrättskonventionens regelsystem vad kuststatens respek-i avser
tive hamnstatens till ingripanden utländska fartyg kommerrätt mot att
behandlas skalli kapitel emellertid redan anmärkas kon-Det attnu

innebärventionens regelsystem kuststater vidare in-rättatt getts atten
gripa endastutländska fartyg under genomfart vadär änmot som som
tidigare följa folkrättslig sedvanerätt, då ingripande endastansetts av
fick ske vid och allvarliga föroreningaravsiktliga i territorialhavet.
Samtidigt skall det fortfarande råderbetonas osäkerhet kringatt stor
den egentliga innebörden bl.a. flera de artiklar i det kapitel i kon-avav
ventionen Verkställighetbenämns Enforcement.som

Regelsystemet havsrättskonventionenenligt uppbyggt på så-är ett
dant flaggstater uppfylldesätt alla konventionens bestämmelseratt om
skulle det inte behöva förekomma ansvariga på utländskt fartyg,att ett

bevisligen skyldigagjort sig till oljeutsläpp i svensktett vatten,som
undgick därför flaggstatenbara underlät Problemetatt attansvar agera.

långt ifrån alla flaggstater lever till de krav konventionenär att upp som
ställer. praktiskt kan det också svårt Rör flaggstatenRent få tillattvara
stånd lagföring. bakgrund därav finns starktBl.a. intresse förmot etten
kuststaten, främst berörs oljeutsläpp i dessett vatten, attsom av agera

de för överträdelsen ansvariga.mot
reglerar folkrättsligaHavsrättskonventionen de aspekter för-ärsom

knippade med bl.a. från fartyg.föroreningar konventionen hänvisasI
på flera ställen till vad betecknas tillämpliga internationella reglersom
och ofta tillägget dessa och skallmed regler ha fast-attnonner, normer
ställts behörig internationell organisation eller vid allmän diplo-av en
matkonferens. förDet viktigaste tillskapandet globala reglerorganet av
vad och skyddetSjösäkerhet den marina miljön IMO,är ettavser av
FN-organ skapades år 1948.som

5 SOU 1998:158
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organisationochsyfteIMO3.5 -

mellansamarbeteförmekanismertillhandahålla sta-syfteIMO:s är att
gällerdå dettillvägagångssättpraktiskaochregelgivningvaditer avser

skallhandel. IMOinternationellmedsambandsjöfart har upp-som
frå-gällerstandarder såvittanvändbarapraktisktunderlättaochmuntra

förebyggandekontroll ochnavigeringeffektivSjösäkerhet, samtgor om
administrati-behandlaskall vidareIMOfartyg.miljöförstöring frånav

syftena.angivnagäller derättsliga frågoroch somva
för samarbeteorganisationLondon,i ärhar sittIMO, säte ensom

svenskarbetet frånskötsPraktisktregeringar.mellandvs.mellan stater,
hade IMO1997januariuppdrag. Iregeringensfrämst påsida SjöVav

medlemsländer.fullvärdiga155
theAssembly, rådettheförsamlingens.k.denIMO består av

Mari-sjösäkerhetskommitténhuvudkommittéer;fyraCouncil samt
mil-skydd den marinaförkommitténMSC,Safety Committee,time av

kom-MEPC,Environmental Committee,ProtectionMaritimejön
föroch kommitténLCLegalfrågor Committee,för juridiskamittén
harTCC. ManTechnical Committee,Cooperationsamarbetetekniskt

rörandeunderkommittébl.a.underkommittéer,också antalstortett en
Flag implementation.state

sammanträderochbeslutandedet högstaFörsamlingen är organet
däremellan.förekommaSessioner kanregelbundet år. Extravartannat
övergripan-har Vissamedlemsländer ingår,allaFörsamlingen, vilkeni

rådet.verkställandehögstaIMO:suppgifter väljerde samt organ,
medlemsländeringår, består 32vilket bl.a. SverigeRådet, i somav

konventionsändring årkriterier. Genomfastställdaväljs utifrån vissa en
länder utökats tillantaletkrafi, harhar idock inte1993, trättännusom

40.
arbete drivs inomför detförsamlingenunderRådet somansvarar

församlingensrådetsammanträden utövarMellan församlingensIMO.
utfärda bindan-befogenhethar dockförsamlingenuppgifter. Endast att

Församlingenmedlemslåndema.tillrekommendationerde samman-
arbete IMOPågående inomi London.november l997trädde isenast

kapitelredovisas i 15.kommer att
medglobala konventionerantalhar utarbetatsIMOInom stortett

föroreningarmiljönskydd för den marinaför sjöfart ochregler mot
emeller-konventionernatillämpningen äreffektivafrån fartyg. Den av

och förmågaviljaenskilda medlemsländernasberoende detid attav
makt dettainationell IMO har ingendessaimplementera i rätt. avseen-

vidkommandeför svensktkompletterasglobala konventionernade. De
rörandeöverenskommelserochkonventionerantal regionalaettav

frågamellan isamarbetetvattenområdenskyddet olika statersamtav
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åtgärder vid föroreningar. Regelverket kompletteras även EG:som av
regelgivning.

3.6 EG-rätten

Sveriges medlemskap innebäri EU EG-direktiv och andra rättsakteratt
måste beaktas nationella bestämmelser beslutas.när

Bindande rättsakter kan ha formen förordningar, direktiv eller be-av
slut art. 189 i Romfördraget. EG-förordningar direktär gällande och
skall inte införlivas i nationell Däremot det vanligträtt. är förord-att
ningama måste kompletteras med nationella regler, straffsank-t.ex. om
tioner vid överträdelser förordningens regler eller bestämmelser.av

Direktiv bindande i förhållandeär till det resultat skall uppnåssom
överlåter medlemsländerna besluta den formennärmareattmen om

för genomförandet. Direktiv får omformas i den nationella
lagstiftningen och direktivtexten behöver inte överföras ordagrant och
oförändrad. legalitetsprincipEn skall dock tillämpas vid genomförandet

deni meningen direktivets regler skall återspeglas i författningstext,att
åtminstone reglerna fastställer skyldigheter eller grundar rättigheterom
för enskilda. Det såledesär inte tillräckligt direktivet följs iatt
administrativ praxis. Uttalanden förarbetenai till lagstiftningen inteär
heller tillräckliga för direktivbestämmelser skallatt genomfördaanses
jfr 1994/95: 19, 526. likhetI med internationella konventionerprop. s.
omarbetas direktiv i allmänhet, transformeras, de införlivasnär med
svensk rätt.

Beslut begränsade frågor direktiv.än Besluten förutsätter iavser mer
allmänhet någon nationell genomförandeâtgärd.

bedömningEn EG-rättens betydelse på sjöfartens område kanav
emellertid inte begränsas till analys rättsaktema. Särskilt be-en av
stämmelserna i Romfördraget den marknaden harom gemensamma

betydelse. Vidare måste hänsynstor till den rättsbildningtas EG-
domstolen står för sin praxis tillämpningen fördraget ochgenom om av

Ävenrättsaktema. sådana dokument inte direktär bindande försom
medlemsländema, uttryck för EU:s imen som ger gemensamma syn
vissa frågor, är betydelse för hur den svenska lagstiftningen påav ett
visst område bör utformas.

EU:s samlade policydokument frågori rörande Sjösäkerhet och för-
hindrande föroreningar från sjöfarten finns i kommissionens med-av
delande A Common Policy Safe Seas, lades fram i februarion som
1993. Gemenskapens sjöfartspolitik redovisas i kommissionens grön-
bok, betecknad Mot sjöfartsstrategi den s.k. Kinnock-rapporten.en ny
I grönboken, presenterades i 1996, vidareutvecklas politikensom mars
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behand-policydokumentmiljöskydd. EU:sochSjösäkerhetfrågori om
redo-arbete inom EUpågåendedär15.4, ävenavsnittöversiktligt ilas

behandlasutredning,vårbetydelse förharEG-reglerSådanavisas. som
ämnesområde.respektiveunder



Internationell och svensk reglering 1291998: 158SOU

regleringoch svenskInternationell4

från fartygföroreningrörande

både nationella ochhavsmiljölagstiftningen har behovden svenskaI
viktigastetillgodosetts. De konven-internationella överenskommelser

sjöfart och skydd för den marinationema regleraroch avtalen som
från från kronologisk ordning.miljön föroreningar fartyg iär

Globala konventioner

års1969 Convention Relating Intervention theInternational to on-
High Pollution Casualties el-Seas in Cases of Oil INTERVENTION

årler ingreppskonvention och dess tilläggsprotokoll 1973, vil-genom
ket konventionen utvidgades till omfatta andra skadligaäven ämnenatt

oljaän
års1969 Convention Liability forInternational Civil Oil Pollu-on-

tion ansvarighetskonventionen, med tilläggsproto-Damage CLC eller
årkoll 1992senast

års1971 Convention Establishment ofInternational the Inter-on an-
Compensationnational Fund for for Oil Pollution Damage FUND

åreller fondkonventionen, tilläggsprotokollmed 1992senast
års1972 Convention the International Regulations for Preventingon-

Collisions COLREG eller de internationella sjövägsreglemaSeaat
års1972 Convention the Prevention of Marine Pollution byon-

Dumping of Other eller LondonkonventionenWastes and Matter LC
reglerar dumpning miljöfarliga förbränning avfallämnen samtav av
till sjöss

års1973 International Convention for the Prevention of Pollution-
from årsShips och protokoll till konventionen1978 MARPOL
1973/ 1978

års1974 International Convention for the Safety of Life Seaat-
SOLAS

års1978 International Convention Standards of Training, Certifi-on-
cation and Watchkeeping for Seafarers STCW
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Preparedness,PollutionOilConventionInternational1990 års on-
beredskapskonven-den s.kOPRC ellerand Co-operationResponse

tionen
ellerISM-kodenCodeSafetyInternational Managementårs1993-

SOLASsäkerhetsorganisationskoden ingår iinternationella

och avtalkonventionerRegionala

mellan Danmark,omarbetad 1993överenskommelseårs1971-
fråga åt-samarbete iangåendeoch SverigeFinland, Island, Norge om

Köpenhamnsavtaletgärder oljetöroreningar,mot
Östersjöområ-skyddårs konventionårs respektive 19921974 om av-

Helsingforskonventionendets marina miljö,
detControl,Understanding Port StateMemorandum ofårs1982 on-

hamnstatskontrolls.k. Parismemorandumet om
miljöförorening isamarbete vidöverenskommelseårs1983 om-

Nordsjön, Bonnavtalet

Andrasvensk lagstiftning.återspeglas iInnehållet i flera konventioner
in-svensk Många Sverigesbehöva införlivas ihar inte rätt.ansetts av

från regle-fartygternationella frågor föroreningaråtaganden i rörsom
endast föreskrifter.i SjöV:sras

förordningarna på området iviktigaste nationella lagarna och är,De
kronologisk ordning

Svensk lagstiftning

avfallförbud dumpning i1971:1154Lagen vattenmot avom-
ingå imiljöbalken, SFSfr.o.m. januari 1999kommer den 1 att se

1998:808 och 811
för oljeskada till sjössansvarighet1973:1198Lagen om-

internationella oljeskade-ersättning från den1973:1199Lagen om-
fonden

åtgärderoch förordningen 1980:789Lagen 1980:424 motom-
förorening från fartyg

ötrafikiörordningen 1986:300-
102Räddningstjänstlagen 1986:1-

faitygssäkerhetsförordningen1988:49 ochFartygssäkerhetslagen-
1988:594

Sjölagen 1994:1009-
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lämnasNedan översiktlig redogörelse för de områden de fören som
vårt uppdrag betydelsefulla konventionema och avtalen reglerarmest

på vilket dessa implementerats i svensk Eftersomsätt rätt. regle-samt
ringen i MARPOL 1973/78 betydelse för vårt arbeteär störst be-av
handlas denna konvention och den svenska lagstiftningen åtgärderom

förorening från fartyg först. specifika frågorVissa rörande regle-mot
ringen såväl i 1973/78 andraMARPOL i konventioner kommersom

behandlasäven följande kapitel.iatt

4.1 MARPOL-konventionen och den
svenska lagstiftningen åtgärder motom

förorening från fartyg

l Bakgrund

Det internationella arbetet med konvention för förhindra förore-atten
ningar utsläpp olja från fartyg påbörjades börjani 1950-genom av av
talet Storbritannien anordnade konferens iatt ämnet. Dennagenom en
resulterade i 1954 års Oil Pollution Convention, OILPOL Convention i
fortsättningen förkortad OILPOL. Konventionen reglerade främst ope-
rationella utsläpp beständiga oljor, dvs. råolja, brännolja, tjock die-av
selolja och smörjolja blandningar innehåller sådana oljor.samt FÖ-som

år 1954 det normala förfarandet oljeförorenat frånattre vattenvar
lasttankar och maskinrum pumpades direkt havet.i

OILPOL ändrades i skärpande riktning åren 1962, 1969 och 1971.
Den ökningen sjötransporterade oljeprodukter, storlekenenorma av

på tankfartygen och de växande volymerna transporterade kemikalier
till sjöss ledde efterhand fram till behov helt konventionett av en ny
med regler utsläpp alla slags skadliga ämnen, 1973 årsom av
MARPOL-konvention.

4.1.2 Allmänt regleringen i MARPOLom

MARPOL-konventionen behandlar inte bara föroreningar från alla ty-
olja också andra marina föroreningar ochutan innehåller särskiltper av

stränga utsläppsregler för ekologiskt känsliga områden. Vidare upp-
ställs krav rörande fartygs konstruktion och vilken utrustning skallsom
finnas ombord för säkerställa utsläpp inte sker i stridatt med kon-att
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föranordningarreglerocksåinnehållerKonventionenventionen. om
skadligaoch andra ämnenoljasådanalandmottagning i rester avav

i havet.får släppasinte utsom
anordnadeskraftiMARPOL-konvention trättårs1973Innan en
internationellasäkerställauppgiftmedLondondiplomatkonferens i att

för-oljetankfartyg ochförfrämstsäkerhetökadskulleregler gesom
från fartyg TSPP-föroreningarmiljönmarinaskydd den motbättrat av

tillprotokoll1978 årsbl.a. iresulteradeKonferensenkonferensen.
ProtokolletMARPOL-protokollet.s.k.detMARPOL-konventionen,

MARPOL-konventionentillägg tillochiändringarinnehåller vissa
ochkonventionen ärreviderad versionpraktikeniutgör av-avenmen

tillträderlydelse. Enursprungligadessdenna i statersättasett att som
bestämmel-konventionensbundenblir ävenMARPOL-protokollet av
enhet. Då idärförskallprotokolletochKonventionen som ensesser.

såväl konventio-användsMARPOLförkortningenfortsättningen avses
protokollet.somnen

bestämmelser rö-med allmännaantal artiklarMARPOL består ettav
ochcertifikat, besiktningaröverträdelser,beivrandetrande bl.a. omav
kanmedför ellerhändelserrapporteringinspektioner samt somavom

skadligai havet ämnen.medföra utsläppbefaras av
föreskrifter tilltekniskafinnskonventionentillbilagor annexesI

behandlarföroreningar. Annex Iolikaförhindrande typer avav
kemikalierflytandeskadligaolja,förorening somannexgenom

tillskadliga ämnenbulk, IIIi transporterastransporteras somannex
dylikt, IVellerfraktcontainrareller iförpackad formsjöss i annex

fastföroreningtoalettavfall och Vförorening genomannexgenom
endadetvalfria. IV äroch V AnnexIVavfall. III,Av är somannexen

hade denoch loch dess Iglobalt. MARPOLi kraftinte trätt annex
motsvarande 92,79 %länder97tillträttsjanauari 1997 avav

världshandelstonnaget.
kraft, hardock inte har ivilket trättännuprotokoll från 1997,Genom

luftföroreningar.reglerarinförts,VInyttett somannex
till MARPOLeller ändringarantal tilläggUnder årens lopp har ett

antal resolu-därutöverkompletterasRegelverketbeslutats. ett stortav
beslutade IMO.guidelines,och anvisningartioner av

lagstiftningensvenskadenAllmänt4.1.3 om

svenskihar implementeratsMARPOL-konventionenBestämmelserna i
frånföroreningåtgärder1980:424lagenfrämst moträtt omgenom

meddeladeföreskrifterförordningtillhörandefartyg med samt genom
SJÖFS kungörelser.och1985: 19SjöV senareav
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omfattade ba-från fartyg tidigareföroreningåtgärderLagen motom
vanligt språkbrukbetecknades då ivattenföroreningar. Den vatten-ra

trädde iändring,förkortades VfL. Genomföroreningslagen samt som
luftföroreningar.också Benäm-omfattar lagenkraft den juli1 1996,

längre riktigt adekvat.därför intevattenföroreningslagen ärningen
VfL, mycket in-liksom förkortningendenna benämning,Samtidigt är

lagens omfattningförändringdenarbetad. tydliggöraFör att somav
då skall be-VlfL, någotförkorta lagenhar dock valtskett vi att som

och luftföroreningar.omfattar bådeteckna lagen vatten-att
fartyg härrörfrånskadligaVlfL gäller utsläppsådana ämnen somav

drift, dock utsläppenmed fartygets ärsambandeller i övrigt står i om
och därmed förenad,utvinningföljd utforskning,omedelbar aven

mineraltillgångar.havsbottnenslandbaserad, hantering av
far-förbud förorening frånskilda kapitelregleras underI lagen mot

skadligaavfall innehållerochfrån fartygmottagning restertyg, somav
straff andradagböcker tillsyn, ochfartygs konstruktion,ämnen, samt

far-föroreningar frånbegränsa och beivraåtgärder för förebygga,att
förbränning avfalldumpning elleromfattar inteLagentyg. av som

regleras dumpningslagen 1971: 154.i 1
värl-svenska fartyg överallt ibestämmelser tillämpliga påLagens är

fartyg sjöterritori-och på utländska inom Sverigesden huvudregelsom
utländska statsfartyg,och gäller dock inteekonomiska Lagenum zon.

frånörlogsfartyg undantagnainte affärsdrift. Svenskaanvänds i ärsom
VlfLVlfL ll kap.tillämpningen kap. kap. 4-11 l §4-6 7samtav

föreskrivna vadbegränsningar ijfr 9 kap. förordningen. Vissa är2 §
utländska fartyg befm-vidta åtgärdermöjligheterna motatt somavser

föranledda Sverigessig utanför svenskt inre Dessa ärvatten.ner av
också grundläggandetillträde följertill havsrättskonventionen avmen

jurisdiktion vattenområdenfolkrättsliga rörandeprinciper överstaters
tilloskadligoch fartyg utländska fartygsprincipen rättsamt genom-om

fart.
Tillsynsmyndighet beträffande svenska fartyg enda undantaget är

svenska och används förfartyg eller brukasägs staten som an-avsom
trafik befordra gods eller passagerareändamål allmäni ärännat att

samråd med beslutar,SjöV. den SjöV i KBVI utsträckning svarar- -
förKBV tillsynen.även

la-tämligen svåröverskådlig. självaDen svenska lagstiftningen Iär
finns bara allmänna bestämmelser. Hänvisning sker ivissa stor ut-gen

meddelade regeringen eller den myndig-sträckning till föreskrifter av
het främst Lagstifiningstekniken kanregeringen bestämmer, SjöV.som
diskuteras torde oundviklig på områdedenna i såett storvara sommen
omfattning internationella regler, vilka därtill teknisktärstyrs av
komplicerade ständigt utvecklas.samt
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återfinns framför alltskilda frågor imateriella regleringen iDen
SJÖFS främst transformeringsme-kungörelse har1985:19. dennaI

bestämmelser.implementeringen MARPOL:s Se-toden föranvänts av
emellertid alltid implementeratsändringar MARPOL har intetillnare

stället harden urspungliga Iändringar skett i texten.att genomgenom
i resolutio-föreskrivits ändringar till MARPOL,kungörelse antagnaatt

utsträckning i resolutio-skall i denIMO, tillämpas som angesner av
hänseende förutsätter i sådant fallVad gäller i visst ettettnerna. som

de aktuellahar vad föreskrivs i resolutio-kännedomatt om somman
implementeringsteknik har på tid diskuterats ochSjöV:s senarenema.

allmän regelverket.arbete har medpåbörjats översynett en av
och den svenska regleringendet följande redogörs för MARPOLI av

Huvudvikten har lagtsutsläpp olja andra förorenande påoch ämnen.av
regelverket andra skadligaregleringen medan rörandeolja ämnenav

endast redovisas översiktligt.

olja4.1.4 Utsläpp av

Regleringen bygger på utsläppi MARPOL principen olja i prin-att av
cip skall förbjudna och oljerester skall tilllämnas mottagnings-attvara
anordningar i hamn. förbudet utsläpp har dock meddelatsFrån vissaom
undantag. Allmänt gäller utsläpp, sker nödsituationinte i el-att som en
ler har samband med olyckshändelse, bara får ske utsläppetsom en om
innehåller mycket små halter olja.

4.1.4.1 Vilka utsläpp förbjudnaär

Utsläppsbestämmelserna utformadei MARPOL olika beroendeär på
vattenområde förklarats specialområde eller inte. Avettom som

MARPOL:s följerregler också utsläppsförbudet inte tillämpligtäratt
utsläppet sker för tillgodose fartygets säkerhet eller rädda liv tillattom

ellersjöss utsläppet orsakas skada på fartyget eller dess utrust-om av
ning, förutsatt att

alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits efter det skadan in-att
träffat eller utsläppet upptäckts, syfte hindra elleri långt möjligtsåatt
begränsa utsläppet och

eller befälhavaren inte handlat avsiktägaren i orsaka skada elleratt
vårdslöst och med kännedom skada troligen skulle bli följdenattom en
regel ll och b.a

ÖstersjönFör svenskt vidkommande det viktär harstor att statusav
specialområde. Därmed gäller nämligen utsläppsreglersträngare isom
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Ös-Östersjöområdet, denallt vattenområde i egentligaomfattarvilket
och inloppet till OstersjönFinska vikentersjön med Bottniska viken,

vid Skagerack.Skagentill latitudparallellen genomupp
Northsammanhang tilläggas West Europeanskall i dettaDet att

verkan från med denspecialområde med ochsannolikt blirWaters" nytt
har fattats, MEPC.7440 och 7741.augusti 1999. Beslut häroml se

skall förfarandet vidBeträffande tacitändringen i MARPOL accep-
länder invändningtillämpas. tillräckligt mångaOm inte gör mottance

träda kraft. nämnda speci-ändringen kommer den därmed i Detatt nu
till latitud 62 graderalområdet omfattar bl.a. Nordsjön N samtupp

Östersjöområdet. Med detför specialom-Skagerack intill gränsen nya
ekonomiskasjöterritorium ochrådet kommer hela Sveriges att ut-zon

utsläppsreglerna enligt MARPOLspecialområde och de strängaregöra
blir därmed tillämpliga.

mellan utsläpp lastoljaDä det gäller utsläpp olja skiljer man avav
och utsläpp olja från maskinutrymmen.av

specialområden råder förbud utsläpp all olja från last-Inom mot av
tankutrymmen inklusive för eller segregerad bar-utompumprum, ren
last. det tillåtet under vissa förutsättningar släppaDäremot är att ut

från maskinrummindre mängder olja länsvatten inom antarktisområ-i
råder alla utsläpp olja. Oljehaltendet dock totalförbud i utsläppmot av

från maskinutrymmen får dock aldrig överstiga ppm delarl5 ppm
miljon, million, oljehalt enligt utförda under-parts en somav en per

sökningar inte observeras visuellt. Utsläpp oljerester, s.k. slud-kan av
inte tillåtet.ärge,

Utanför nautiska mil från land får be-specialområde och 50änmer
gränsade från lasttankutrymmen inklusivemängder olja släppas ut

utsläpp sådan olja tillåten delsFör närvarande gäller ärattpumprum. av
för eller barlast, dels tankfartyget befinner undersegregerad då sigren
färd nautiskoch oljeflödet överstiger 30 liter mil och den totalainte per
oljemängden andelinte överstiger viss den transporterade ol-senastav
jemängden l/3O beroende på tankfartygetl/ eller 00015 000 när är
byggt.

Utsläpp andraolja från maskinutrymmen i vattenområden änav
specialområden generellt ske under någotfick tidigare generösare
betingelser specialområde nautiska mil från landinom utsläpp 12än
fick ske understeg och andraoljehalten 100 vissaom ppm
förutsättningar gällde för utsläppuppfyllda. övrigt inomDetsammavar
specialområde från fartyg med bruttodräktighet under 400. Genomen
ändringar i MEPC.5l32, IMO publikationMARPOL, 520E,ävense

trädde i krafl den juli 1993 blev tillämpliga alla6 påsom men som
fartyg först från och med den 6 juli gäller emellertid1998, attnumera
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karaktärvattenområdetsoberoendeutsläpp från maskinutrymmen, av
får överstiga 15storlek, aldrigoch fartygets ppm.

före-utsläppför inomkonstrueradesåUtsläppsreglema attär att
anord-medmåste fartygetskall få skeskrivna utrustatgränser vara

oljehalten utsläppenrespektive ioljetlödetningar garanterar attsom
bruttodräktighet påmedtankfartygFörligger under angivna gränser. en

med övervaknings-utrustadeskallgäller deminst 150 ettatt vara
häromsesloptanksarrangemangdrifttör oljeutsläpp i samt ettsystem

alla fartyg medstorlekdennaTankfartygnedan. samt enav
utrustade medskall vidare400bruttodräktighet minstpå ut-vara

gäller andra fartygdet änmaskinrumsutsläpp. Närförsläppsutrustning
oljeavfall skall behållashuvudregeln alltde nämnda däremotär attnu

lämpligut-fartyget skall hagäller krav påombord. Om utsläpp sker att
drift.släppsutrustning i

respektive i regelregel l och 2finns i 9Utsläppsbestämmelserna
specialområden.sistnämnda reglerar utsläpp i2 och 3, där den10

tabeller.sammanfattas iUtsläppsbestämmelsena kan tre

storlekarTabell Olj etankfartyg allal av

från inklusiveOljeutsläpp lasttankutrymmen pumprum

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAspecialområde ellerI
segregerad barlastför ellerutanför specialområde utom ren

inom nautiska50men
mil från landnärmaste

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAUtanför specialområde
for segregerad barlast ellerelleroch 50 nautiskaän utom omrenmer

omständigheter uppfyllda.från samtliga följandemil land ärnärmaste
Tankfartyget under gång.är
Oljeutflödet överstiger liter nautiskinte 30 per

mil.
sammanlagda mängden olja utsläppetiDen

överstigerinte
före datumför tankfartyg byggda vissta

l/l5 000
därefter l/30 denb for tankfartyg byggda 000 av

oljemängden.transporteradesenaste
Tankfartyget drift godkänt övervak-har i4. ett

och kontrollsystem för oljeutsläppnings- samt ett
sloptanksarrangemang.
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tank,barlast idefinitionerMARPOL:senligtförståsbarlastMed enren
såolja, har rengjortsför attsedan den använts transportsenast avsom

istillaliggande fartygfrånsläppsbarlastenfrån den, ut ettbarlast om
synligaupphov tilldagtid, inteunderväderklartlugnt ivattenrent, ger

hellerochstränder inteomgivandeeller påolja påspår vattenytanav
omgivandepå strän-ellerundereller emulsionoljeslamtill vattenytan

kontroll-ochövervaknings-godkäntbarlastensläppsder; ettut genom
vi-sådantpåbaseratskall bevis system,för oljeutsläpp, ett somsystern

avgörandeöverstiger 15utflödet inteoljeinnehållet i varaatt ppmsar
oljaspårsynligaävenbetrakta barlastenför upp-avatt omrensom

itagits inbarlastvattensegregerad barlastMedtäcks. ensommenas
och avseddbunkeroljesystemetochlastolj att sta-skild fråntank, helt e-

el-förande barlastförellerbarlastförandefordigvarande nyttjas avav
skadligaellerolja ämnen.inteler last utgörs avsom

fartyg medoch andrastorlekarallaOljetankfartygTabell 2 enav
400minstbruttodräktighet GRT av

från maskinutrymmenOljeutsläpp

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAspecialområde1
omständigheterföljande ärsamtliganärutom

uppfyllda.
under gång.Fartyget är

överstigerutflödet inte 15Oljehalten i ppm.
drift godkänd ñltreringsut-har iFartyget en

försedd medför oljehaltigtrustning vatten, au-
larm.ochvid 15tomatstopp ppm

från lastpumprumkommerinteLänsvatten
Oljetankfartyg.oljelastresterblandas medeller

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAspecialområdeUtanför
omständigheterföljandesamtliga ärfrom. 6 juli 1998 närutom

uppfyllda.
under gång.Fartyget är

inte överstiger 15Oljehalten i utsläppet ppm.
förfiltreringsutrustningdrifthar iFartyget en

oljeinne-säkerställeroljehaltigt attvatten som
iblandöverstigerutsläppet inte 15hållet i ppm
förseddskallpå utrustningenställs krav att vara

larm.ochmed automatstopp
från lastpumprumkommerinteLänsvatten

oljelastrestero1jetankfa1tyg.medeller blandas
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Tabell 3 Andra fartyg oljetankfartyg med bruttodrälctighet GRTän en
under 400

frånOljeutsläpp maskinutrymmen

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAoch utanför specialområdeI
fr.o.m. juli6 1998 samtliga följande omständigheternärutom

uppfyllda.är
gång.Fartyget underär

Oljehalten i utflödet inte överstiger 15
ppm.

har driftFartyget i godkänd oljefilt-en
reringsutrusming inom specialområden är
kraven och inte uttryckligen angivna
i måsteMARPOL, dettrotsmen anses un-
derförstådda.

4.1.4.2 utsläppsbestämmelserSvenska

Den svenska regleringen vilka utsläpp förbjudna finnsär i såvälav som
VlfL:s förordningens andra kapitel. Kompletterande regler harsom

SJÖFS SJÖFSmeddelats i 1985:19, 2 kap. 3-9 och 1992:12. Enligt
SJÖFS 1994:10 skall de ändringar i utsläppsbestämmelserna före-som
skrivs i resolution MEPC.5132 Discharge criteria of Annex tilläm-

på svenska fartyg i den utsträckning i resolutionen.pas som anges
kap.I 2 2 § VlfL mycket kort och koncist följande.anges

Östersjö-"Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska samtzon
området utanför dessa vattenområden får olja inte släppas frånut
fartyg skall behållas ombord eller avlämnas till mottagnings-utan
anordningar för olja.

frågaI andra vattenområden meddelar regeringen eller denom
myndighet regeringen föreskrifter förbudutser mot ut-som om
släpp olja."av

Föreskrifter vad skall förstås med olja i lagens mening finns iom som
SJÖFS 1989:27, 2 kap. definieras1 Här olja "petroleum i varjesom
form, däri inbegripet råolja, brännolja, oljeslam, oljeavfall och raffine-
rade produkter med undantag för petrokemiska produkter i 3som avses
kap. skadliga flytande utredningensämnen, anmärkning; till olja
skall, inskränkning i definitionens allmängiltighet,utan hänföras de
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oljehal-omfattarolja ävenbegreppetbilagaförtecknas iämnen som
blandning.tig

elleroljaalla utsläppförledaskanregleringen att tro attAv avman
och ekonomiskasjöterritoriumSverigesblandning inomoljehaltig zon

finns iutsläppsförbudetfrånundantagoch deförbjudnaär att som
emellertidSåvattenområden. ärdessagälla inomskulleMARPOL inte

utsläppsför-frånundantagVlfL har§kap. 2fallet. Med stöd llinte av
föreskrifter.dels SjÖV:siförordningen,meddelats dels ibudet

§VlfL intemed kap. 2börja 2tillframgårförordningen attAv att
och haroljetankfartygintefartyg ärutsläpp från bl.a.gäller ensom

tillämplig§ intekap. 2 ärVidare 2bruttodräktighet under 400. attanges
den del Sve-befinner sig ifartygfrånutsläpp oljafrågai avsomavom

Östersjöområdet. falldessaIingår iinteekonomiskariges somzon
SjöV.utsläppförbudföreskriftermeddelas mot avom

innebärbestämmelseförordningen finns därutöver att rentI somen
fråga länsvattengäller ifår släppas Detsammabarlastvatten rentut. om

meddelasföreskrifterenligtsläppsunder förutsättning det utatt avsom
meddela föreskrifterskäl får dock SjöVsärskildadet finnsSjöV. Om

inomeller länsvattenbarlastvattenförbud utsläpp rentrentmot avom
sådant oljehaltigtförståslänsvattenMedsjöten-itorium.Sveriges rent

oljeinnehålletsåfrån maskinutrymmefartygs attrenatsvatten ett som
överstiger 15utspädning inteutan ppm.

mellan utsläpp l inom Sve-uppdelningföreskrifterSjÖV:sI görs en
Östersjöområdet special-utanför detta, 2 inomochriges sjöterritorium

Med special-l och 2.vattenområdenandra änområde och 3 inom
Östersjö-specialområdenandraföreskrifterna änområde förstås enligt

reglerat.området särskiltsom är
Beträf-fritidsfartyg.tillämpliga påinteUtsläppsbestämmelsema är

olja eller oljehaltigutsläppendastfande sådana fartyg att avanges
gäller särskiltpraktiskt möjligt. Dettadetblandning bör undvikas ärom

stillaståendeplatser medhamnområden och på andravid badstränder, i
påfritidsfartygen dockröranderegleringen ärändringEnvatten. av

gång.
fritidsfartygfartygutsläppsbestämmelsema för andra änsvenskaDe

följande.kan sammanfattas enligt
SJÖFS gällerutsläppsreglerhar de1994:10 strängareGenom som

Eftersomtillämpliga på svenska fartyg.fr.o.m. den juli gjorts6 1998
emel-beträffande utländska fartyg harkraftiMEPC.5l32 inte satts

dåsvenska och utländska fartygmellanskillnad uppståttlertid vissen
Eftersom svensk domsrättsjöterritorium.sker utanför Sverigesutsläpp

utländskt fartyg den ekono-från isaknas utsläpp sketti dag då ettett
torde kunna föreliggaendast undantagsvismiska och domsrättzonen

utanför svensk ekonomiskutländskt fartygutsläpp skett från ett zonom
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häromse vidare och kapitel 17 har deavsnitt 5.4 utsläpps-generösare
bestämmelser ibland gäller för utländska fartyg praktikeni ingensom
betydelse för lagföringsmöjligheten. måste den skillnadDäremot isom
dag föreligger beaktas ärendeni uttagande vattenförore-rörsom av
ningsavgift.

bristandeDen överensstämmelsen mellan de svenska utsläppsbe-
stämmelserna haroch MARPOL uppmärksammats SjöV ochav en
ändring torde kunna förutses relativt snart.

De svenska utsläppsbestämmelserna sammanfattas i tabellerna 4-6.

Tabell från4 Oljeutsläpp lasttankutrymmen inklusive pumprum
oljetankfartyg

UTSLÄPP FÖRBJUDNAInom Sveriges sjötenito-
Östersjöområdetrium och för eller segregerad barlastutom ren

utanför detta alla fartyg
inom andra specialom-samt

råden svenska fartyg
UTSLÄPP FÖRBIUDNAInom andra vattenområ-

den ochän för50 eller segregerad barlastän ellerutommer ren om
från land samtliga följandenärmaste omständigheter uppfyllda.ärn.m.

vilket innebär förbjudna a Fartyget under gång.är
inom den del bSveriges Den utsläppshastigheten intemomentanaav
ekonomiska inte överstigerzon som

Östersjöområdetingår i beträffande utländska fartyg 60 liter/n.m.
beträffande svenska fartyg liter/n.m.30

SJÖFS 1994: och10 MEPC.5 132.
c Den sammanlagda mängden olja i utsläppet
inte överstiger eller15 000 l/30 000 bero-
ende på fartyget byggt.när är
d Fartyget har drifti godkänt övervak-ett
nings- och kontrollsystem slop-samt ett
tanksarrangemang.
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från oljetankfartygTabell 5 Oljeutsläpp maskinutrymmen och and-
GRT minst 400fartyg med bruttodräktighet avra en

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNASverigesInom sjöter-
Östersjöom- samtliga följande omständigheterritorium och närutom

rådet uppfyllda.utanför detta alla är
gång.underfartyg inom andra a Fartyget ärsamt

specialområden Utsläppet länsvattensvenska b olje-rentavser
fartyg halten inte överstiger 15 ppm.

försett med har ic Fartyget och driftär
godkänd utrustning för rening och filtrering

oljehaltigt med automatiskvatten stopp-av
anordning och larm.

inte frånd Länsvatten kommer last-
eller blandats med oljelastresterpumprum

oljetankfartyg.
OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAInom andra vattenom-

råden således beträffandebl.a. utländska fartygän närutom
inom den del Sveriges oljehalten i inte överstigerutsläppet 15av ppm
ekonomiska inte eller samtliga följande omständigheter ärzon som

Östersjöområdetingår i uppfyllda.
gång.a Fartyget underär

b Fartyget befinner sig från12änmer n.m.
land.

Oljeinnehålletc mindre 100är än ppm.
d försettFartyget med och har i driftär en
godkänd utsläppsutrustning för 100 ppm.

Länsvatten inte fråne kommer last-
eller blandas oljelastrestermedpumprum

oljetankfartyg.
ubeträffande svenska fartyg SJOFS

1994:10, MEPC.5132 samtliganärutom
följande omständigheter uppfyllda.är

gång.a Fartyget underär
Oljehalten ib utsläppet inte överstiger 15

PPm-
har ic Fartyget drift godkänd oljeñltre-en

ringsutrustning för 15 ppm.
d Länsvatten inte frånkommer last-

eller blandas med oljelastresterpumprum
oljetankfartyg.
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påfrån fartyg medmaskinutrymmen6 OljeutsläppTabell en
400bruttodräktighet GRT under

FÖRBJUDNAOLJEUTSLÄPPInom Sveriges sjö-
Östersjö- beträffande utländska fartygterritorium och närutom

oljeinnehållet utspädning inteområdet utanför detta över-utan
samtliga följandeellerstiger 15i specialom- närandrasamt ppm

Östersjöområdet uppfyllda.omständigheterråden ärän
gång.undera Fartyget är

Oljeinnehållet mindre 100b änär ppm.
frånUtsläppet minst 12 landc görs n.m.

tillåtet inom Sverigesvilket medför
sjöterritorium.

SJÖFSbeträffande fartygsvenska
1994: 10, MEPC.5132 närutom
oljeinnehållet utspädning inte över-utan

underförstått fartygetstiger 15 är+ppm
gång lämplig utsläppsut-och harunder

förrustning 15 ppm.

OLJEUTSLÄPP FÖRBJUDNAandraInom vattenom-
råden beträffande utländska fartyg närän utom

oljehalten i utsläppet inte överstiger 15
eller samtliga följandenär omstän-ppm

digheter uppfyllda.är
gång.undera Fartyget är

b Oljehalten understiger 100 ppm.
befinner sigc Fartyget 12änmer n.m.

från land.
i drift lämpligd Fartyget har utsläppsut-

förrustning 100 ppm.
SJÖFSbeträffande fartygsvenska

1994:10, MEPC.5132 närutom
samtliga följande omständigheter är upp-
fyllda.

Oljehalten i utflödet inte överstigera 15

PPm-
gång.b Fartyget underär

drift lämpligc Fartyget har i utsläppsut-
rustning för 15 ppm.
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4.1.4.3 tankfartygs utrustning och konstruktion förKrav att
förhindra utsläpp

innehållerMARPOL detaljerade bestämmelser hur tankfartyg skallom
konstruerade för utsläpp skall undvikas. Bestämmelsernaatt tarvara
både påsikte förhindra utsläpp vid olyckor med fartyget utsläppochatt

förorenat barlastvatten eller efter rengöring lasttankar.vattenav av

segregerade råoljabarlasttankar och för rengöring medsystem

råoljetankfartygGenom MARPOL-protokollet infördes beträffande nya
påmed dödvikt minst 000 för produkttankfartyg20 ochtonen nya

oljetankfartyg för råoljaanvänds olja medäntransportsom av annan
dödvikt på påminst 30 000 krav segregerade barlasttankar medtonen

sådan kapacitet fartyget kan framföras säkert under barlastresoratt utan
i anspråk lasttankar för vattenbarlast. Samtidigt infördes förbudatt ta

använda för barlastvattenlasttankar vid svåra väder-änmot att annat
Ävenleksförhållanden. för existerande oljetankfartyg med minst

40 000 dödvikt ställdes huvudregel krav segregerade bar-tons som
lasttankar finnsdock undantag. Tanken bakom påkravet segregerade
barlasttankar tillrätta sådanakomma med utsläpp förorenatattvar av
barlastvatten tidigare mycket vanliga. Genom kravet attsom var
barlasttankama på sådantskulle placerade desättett att ettvara gav
skydd oljeutflöde i händelse grundstötning eller kollision skullemot av

utsläpp förhindras.olyckor kunnaäven p. g.a.
En nyhet infördes års1978 protokoll systemetannan som genom var

med crude oil washing COW. COW innebär lasttankama inteatt ren-
med råolja,med dvs. själva lasten.görs Genom rengöravatten utan att
råoljamed skulle de tidigare mycket vanliga utsläppen oljeblandatav

efter rengöring lasttankar förhindras. Ett för rengöringvatten systemav
råoljamed blev obligatoriskt för råoljetankfartyg med minst 20 000nya
dödvikt.tons

Med förståsoljetankfartyg beträffande nämnda krav endastnytt ovan
fartyg

föra vilka byggnadskontrakt tecknats efter juniden l 1979, eller
b byggnadskontrakt inte finns,när köl sträckts eller befinnervars som

sig på byggnadsstadiummotsvarande efter den 1 januari 1980, eller
c levererats efter den 1 juni 1982, ellersom
d har undergått väsentlig förändringsom en

1 för vilken kontrakt tecknats efter den 1 juni 1979, eller
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påbörjats efter den lbyggnadsarbetenkontrakt finns,2 när om
juni 1982.efter den 1januari avslutats1980 eller

minst 70 000 död-fartyg medgäller förVissa speciella regler tons
vikt.

segregerade bar-kravenföregående konstaterasdet kanAv att
råolja för olje-inte gäller allarengöring medlasttankar och försystem

behållasskall dettain i lasttankamatankfartyg. Om barlastvatten tas
mottagningsanläggning i hamn elleroch tillombord lärrmas utan-en -

utsläppsutrustningspecialornrådeför släppas ut som upp-genom en-
nedan.fyller i 15kraven regel se

Utsläppsutrustning och sloptanksarrangemang

måste finnasinnehåller utrustningRegel 15 bestämmelser om-om som
bruttodräktighet minst 150 även häroljetankfartyg medbord aven

några utsläpp olje-finns och skalldock undantag garantera att avsom
från rengöring lasttankutrymmenhaltigt barlastvatten eller vatten av

håller tillåtnasig inom gränser.
bruttodräktighet minst 150 skallTankfartyg med utrusta-av varaen

de med
överföring förore-Anordningar för rengöring lasttankama ochav av

från till sloptank,nande barlastrester tankspolvätska lasttankamaoch
utformade på sådant sker enligt föreskrifternautsläpp görs,sätt att som

tillåtna utsläpp.om
Tillräcklig uppstår vidsloptankkapacitet för den slopatt emotta som

förorenadtankspolning, oljerester och barlastrester avgenom genom
fartygets oljelastkapacitet.som huvudregel minst 3 % av

kontrollsystem för oljeutsläpp.Ett godkänt övervaknings- och Sys-
skall försett med registreringsanordning fort-temet somvara en ger en

ilöpande registrering utsläppet liter nautisk mil och denav per av
sammanlagda mängden eller oljehalten i utsläppet ochutsläppta ut-av

innehålla uppgiftsläppshastigheten. Registreringen skall tidpunktom
övervaknings-år.och dag för skall bevaras i minstutsläppet och tre

såoch kontrollsystemet träda i funktion utsläpp ochskall görsettsnart
såskall varje utsläpp automatiskt denkonstruerat närstoppasattvara

överstiger tillåtenoljeutsläppshastigheten den ellerärmomentana som
uppstår sådantdet på Varje felfel skall antecknas i olje-systemet.om

angåendedagboken handlingar,fartygets nedan. Ett manuelltse re-
får påskall finnas, användas i händelse fel det ordi-servsystem som av

narie ordinarie funktionsdugligtdet skall görassystemet, systemetmen
påbörjas, såvidainnan inte påbarlastresa fartyget tillnästa är väg en

reparationshamn.
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fastställande gränsskiktetförgränsskiktsmätareTypgodkända av
sloptankar.mellan olja och ivatten

skall ihandhavande överensstäm-Anvisningar for systemets vara
manuelltskallhandbok. Anvisningarnamed godkändmelse avseen

oljasyfta till säkerställahandhavande och skalloch automatiskt attatt
med föreskrifterna.stridtillfälle släpps ivid något ut

bygger på prin-från lasttankutrymmenoljehaltigtUtsläpp vattenav
oljehaltigt förs tillinnebärcipen load-on-top. Denna vattenatt enom

oljan avskiljs och läggeroljan får settla, dvs.flera däreller sloptankar,
därefter släppas havet iunderliggande kan isig på Det utvattnetytan.

behålls ombord. oljatillåtet medan oljan Nyenlighet med vad ärsom
gamla.lastas sedan ovanpå den

behöver inte angivenfartyg bruttodräktighet under 150medFör en
huvudprincip olje-finnas. dessa gäller i ställetutrustning För attsom
till mottagningsan-haltigt avfall behållas ombord och lämnasskall en

på utsläppsutrust-läggning Möjlighet till dispens från kraveti hamn.
sysselsättstankfartyg endast i fart inomning kan också meddelas som

specialområde.

Dubbel botten och sidordubbla

beskrivna föreskrifterna rörande utrustning och konstruktionDe ovan
tankfartyg huvudsakligen sikte på förhindra operationella ut-tar attav

tillsläpp oljeförorenat Genom tillägg MARPOL,vatten.av
angående reglerna ochMEPC.5232, IMO-publikation 52OE 13 F

kraft juli särskilda konstruktions-13 G, trädde i den 6 1993, harsom
krav också införts syftet minska risken för oljeutsläpp vid kolli-med att
sioner och grundstötningar. Bestämmelserna i avseende ärnämntnu

oljetankfartygmycket komplicerade. Mycket kort innebär regel 13 F att
försedda med dubbelmed dödvikt 600 skall bottenminst tonen varaav

fårunder hela lasttanklådan. Lasttankarnas kapacitet inte överstiga 700
kubikmeter kollisionsskydd form dubbel sidobordlägg-inte iettom av

sträckning längs hela tanklådans längd.ning anordnas med en
Oljetankfartyg dödvikt måste konstruera-med minst 5 000 tons vara

Dubbelde med dubbel sidobordläggning längs hela tanklådans längd.
botten kan förutsättningar med s.k. midheightunder vissa ersättas ett

Ävendeck. konstruktioner kan dessa kan visaandra accepteras om
skydd oljeutsläpp vid grundstötning och kollisionmotsamma som

dubbel botten eller dubbel sida.
Regel oljetankfartyg13 gäller baraF
föra vilka nybyggnadskontrakt tecknats från och med den juli 1993,6
eller



Internationell146 och svensk reglering... SOU 1998:158

b nybyggnadskontrakt finns, då kölen lagd eller befinnerär sigom
på motsvarande byggnadsnivå från och med den 6 januari eller1994,

c levererats från med den juli elleroch 6 1996,som
d undergått byggnadsförändringstörresom

för vilken efterl kontrakt tecknats den 6 juli 1993, eller
2 kontrakt finns, byggnadsarbetet påbörjats efter denom om

6 januari eller avslutats efter den juli1994 6 1996.
regelI 13 G finns bestämmelser behandlar hur råoljetankfartygsom

med minst 20 dödvikt och kombinationsfartyg000 fartygtons avsett
för fastaantingen olja eller laster ibulk med dödvikt påtransport av en
minst byggda före30 000 och datumär angivna skall fa-ton som ovan

efter ålder eller ombyggnad till dubbel botten eller dubbla sidor.utsas
Mycket kort innebär regleringen huvudsak befintligai oljetankfartygatt

dessa storleksklasser skall uppfyllaöver regel år i13 F 25 vissa fall 30
efterår leverans.

Världsflottan tankfartyg tämligen ålderstigen.är Huvuddelenav av
de mycket tankfartygen från början ellerär mitten 1970-talet.stora av
Många fartyg alltså 20 år gamla och byggda föreär än det attmer
MARPOL trädde kraft.i Vissa bedömare räknar med delatt storen av
de gamla fartygen kommer skrotas de åren. kommernärmaste De dåatt

fartygersättas måste uppfylla kraven på dubbel bottenatt av nya som
och dubbla sidor. Efterhand tankfartygsflottan byts kommerutsom
därmed risken för oljeutsläpp vid olyckor minska. Det emellertidäratt

märka övergångsbestämmelsema medför det kommeratt att tidatt att ta
innan tankfartygsflottan generellt uppfyller de nyligen kon-antagna
struktionskraven. Vidare skall gamla fartyg inte nårnoteras att som upp
till de angivna dödviktsgrånserna kan segla hela livstidsin krav påutan

Ärdubbelsig botten dubblaeller sidor. fartyget byggt i mittenvare av
1970-talet gäller i dessa fall inte heller kravet på segregerade barlast-
tankar.

ÖstersjönTransporten oljeprodukter i redan i dag betydande.ärav
Enligt bedömningar gjorts Helsingforskommissionen angåendesom av
detta avsnitt 4.6.2 kan ökning därtill förväntas WWForgan, se en
Baltic Bulletin 2-3/95. Ca tredjedel de fartyg med vilka ol-en av
jetransportema årligen sker förseddainteär med dubbel botten eller
dubbla sidor. åstadkommaFör tidigare utfasning dessa fartygatt en av
har Sverige på uppdrag Helsingforskommissionens sjöfartskommittéav
HELCOM Maritime Committee utarbetat förslag till HELCOM-en
rekommendation med innebörd de fördragsslutande medatt parterna
ekonomiska incitament, avgifter och hamntaxor, skall verka försom en
tidigare utfasning de miljömässigt mindre säkra fartygen. Förslagetav
innebär också skall oljebolagen till endastatt staterna uppmuntra att

tankfartyg, vilka minimum uppfyller kraven i regel 13engagera som
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för oljetransporter. kommer dock sannoliktsina dröja bit inDet att en
på 2000-talet beslut fattats vilka åtgärder skall förinnan vidtasom som

tidigare utfasning skall kunna ske.att en

svenska regleringen tankfartygs konstruktion och4.1.4.4 Den av
utrustning

Bestämmelser fartygs konstruktion meddelas ReglernaSjöV.om av
SJÖFSåterfinns huvudsaki i 1985:19, 2 kap. ändrade17-24 §§. De

konstruktionskraven enligt resolution MEPC.5232 nya reglerna 13 F
SJÖFSoch 13 G har gjorts tillämpliga1994:10 på svenskagenom

fartyg.

4.1.4.5 på fartygs för förhindraKrav utrustning otillåtnaatt
utsläpp från maskinutrymmen

Som tidigare redovisats bedöms utsläppen oljeförorenat frånvattenav
lasttankutrymmen ha minskat under år. Merparten olagliga ut-senare
släpp i dag utsläpp från maskinutrymmen. Sådana utsläpp kan skeavser
från alla fartyg tillåtna bara oljehaltenär inte översti-typer av men om

15 Regel innehåller krav16 på utrustning på fartyg där oljager ppm.
bränsle och inte last.transporteras som som

Fartyg med bruttodräktighet minst 400 skall utrustadeen av vara
med

Filtreringsutrustning för oljehaltigt säkerställer olje-vatten attsom
blandning släpps i havet efter ha inte över-ut att passerat systemetsom
stiger 15 ppm.
2. En eller flera uppsamlingstankar för oljerester sludge kansom
omhändertas på sådana uppkommersätt, vidannat t.ex. rester som re-
ning bunker- och smörjoljor och vid oljeläckage i maskinutrymmen.av

För fartyg med bruttodräktighet minst 10 000 ställs krav på atten av
den oljeñltreringsutrustning fartyget försett med ochär larmsom ger
automatiskt utsläpp oljeinnehållet överstiger 15 Sam-stoppar om ppm.

krav gäller huvudregel för andra fartyg med bruttodräktig-ma som en
het mellan 400 och 10 000, mängder oljatransporterar storasom som
bränsle och in vattenbarlast bränsletankar.itarsom

Beträffande andra fartyg oljetankfartygän med bruttodräktigheten
under 400 avsiktenär, allt oljeavfall skall behållassagts, attsom ovan
ombord och avlämnas till mottagningsanordning i hamn. sådanaFör
fartyg ställs därför inte krav på det skall finnas länsvattenrenings-att ett

Sådana fartyg skall antingen utrustade så be-system. de kanattvara
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släppas enligtavfallet kaneller såoljeavfallet ombordhålla utatt reg-
utsläpp sker400. Ombruttodräktighet minstför fartyg medlerna omen

länsvattenreningssystem.driftfartyget ha imåste ett
endastbeträffande fartyg ärdetskall tilläggasDet att engagera-som

landsmöjlighet för respektivefinnsspecialområdende inomi resor
frånstorlek, medge undantagfartygetsoberoendeadministration att, av

kravvissa andraunder förutsättning ärutsläppsutrustningkravet på att
måste fartyget bl.a.skall kunna medgesuppfyllda. undantagFör att va-

behålla allt avfalllänsvattentank förförsett tillräckligtmed attstorenra
varvidmottagningsanordning,tilllämnasombord och detta måste en

oljedagboken.iskallanteckning härom göras
oljehaltigt länsvatten inomutsläppskall anmärkasVidare att spe-av

med ñltreringsut-fartygetfår ske ärcialområden endast utrustat enom
larmanordning. gälleroch Detta ävenautomatiskrustning med stopp-

Utsläppha sådan utrustning.behöverenligt regel 16 intefartyget enom
detta otillåtetutrustningskravet medförstrid det särskilda äri attmot

oljehalt.oavsett
länsvattenreningssystemmed krav påSvenska bestämmelser m.m.

SJÖFS återkommer1985:19, kap. 25-36 §§. Vifinns huvudsakligen i 2
till dessa bestämmelser i avsnitt l9.9.5.

handlingar4.1.4.6 Fartygets

Föreskrifter certifikatom

oljetankfartyg med bruttodräktighetEnligt allaMARPOL skall en av
med bruttodräktighet 400minst och alla andra fartyg minst150 en av

försedda medoch internationell intematio-används i ettresa varasom
International Oil Pollutionnellt oljeskyddscertifikat Prevention Certi-

ficate. storleksklasser trafik skall de besikti-fartyg dessa iInnan i sätts
varefter certifikat utfärdas för första gången. Regelbundna besikt-gas,

fartyget genomgår väsentlig förändringningar skall därefter ske. Om
behörig myndighet skall certifikatet upphöradenna godkäntsutan att av

gälla.att
oljeskyddsceitiñkat, IOPP-certiñkat,Internationella s.k. upprättas

enligt formulär bilaga till appendix tillframgår MARPOLsom av
annex

Den certifieringsskyldigheten finnssvenska regleringen i kap.4av
förordningen åtgärder förorening från fartyg. Certifierings-motom
skyldigheten för fartyg medsvenska regleringenöverensstämmer i
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VlfLmed stöd 6 kap.ellerutfärdas SjöVCertifikatMARPOL. avavav
träffat avtal. certi-Ettmed vilket SjöVklassificeringssällskaputländskt

genomgåttfartygetbl.a. väsent-SjöVförklaras ogiltigtfikat kan omav
för förorening.påtaglig riskmedföraförändring kanlig som

får intecertifieringsskyldighet föreligger,vilkafartyg, förSvenska
gäller utländskacertifikat. Detsammasaknarför sjöfart deanvändas om

eller ekonomiskasjötenitoriumSverigesstorlek inomfartyg av samma
hand-motsvarandefartyg hautländskacertifikat fårstället förI enzon.

utländsk myndighet.behörigutfärdatsling som av

Olj edagböcker

regelfinns i MARPOL, 20.oljedagböckerFöreskrifter förande avom
bruttodräktighet minst 400etankfartyg medfartyg oljPå andra än omen

oljetank-Påmaskinrumsoperationer.föras avseendeskall oljedagbok
oljedagbokskall förutom150fartyg bruttodräktighet minstmed omen

dagbok last/barlastoperationer.förasför maskinrumsoperationer över
tankoljedagboken skall för varje någonAnteckning näri göras av

fartyget.följ ande ombord pååtgärder vidtas

maskinrumsoperationer1 För
.

bränsletankar,barlastning rengöringa eller av
frånb förorenad barlast eller rengöringsvattenutsläpp av

bränsletankar,
sludge,0 bortskaffande oljeresterav

bortskaffande på länsvattend utsläpp överbord eller sättannat av
maskinutrymmen.har samlats isom

last/barlastoperationerFör
lastninga oljelast,av

olj underb omdisponering ombord elast resa,av
lossning oljelast,O av

avdelade barlasttan-d barlastning lasttankar och särskilt renaav
kar,

lasttankar, med råolja,e rengöring ävenav
utsläpp undantag utsläpp från segregeradebarlast medav av
barlasttankar,

g utsläpp från sloptankar,vattenav
h berörda ventiler och liknande anordningarstängning närav

avslutats,utsläpp från sloptankar
avskiljning särskilt avdeladestängning ventiler för renaav av

barlasttankar från last- och strippningsledningar,
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j bortskaffande oljerester.av

människoliv eller för för-Vid utsläpp olja skett för räddaatt attav som
skett grundhindra skada på fartyget eller lasten, eller på skadasom av

omständigheternapå fartyget eller oundvikligt läckage, skall kring och
skälen oljedagboken.för utsläppet antecknas i

Oljedagboken skall föras med ordning och tydlighet och anteckning
skall avslutad skall undertecknasdröjsmål. Varje operationgöras utan

den befälsperson befälspersoner hafteller de för åtgär-ansvaretav som
den. sida skall undertecknas befálhavaren.Varje av

Oljedagbok skall föras enligt internationellt fastställt formulär som
framgår bilaga till appendix tillMARPOL IIIav annex

Oljedagboken skall huvudregel förvaras ombord och på så-ettsom
dant ställe kontrolleras.den lätt kan Varje kontraktslutande tillatt part

har oljedagbokenMARPOL kontrollera på utländskt fartygrätt ettatt
befinner medlemsstatens hamn och fårsig i i samband härmed ko-som

piera delar oljedagboken och befälhavarenkräva skall rik-intygaattav
tigheten sådan kopia. Om intygande befálhavaren har skettav en av
skall kopian godtas bevis vid varje rättsligt förfarande.som

Svenska bestämmelser förande oljedagbok finns i kapitlen i5om av
såväl lagen förordningen åtgärder förorening från fartyg.motsom om

SJÖFSBestämmelserna kompletteras föreskrifterSjöV:s i 1985:19,av
SJÖFSkap.2 40 § och 1989:27, kap. Enligt den2 41 svenska regle-

ringen skall på fartyg storleksklasseri de i MARPOL olje-som anges
dagbok föras konventionen.på i Påsätt svenskt oljetank-som anges
fartyg med bruttodräktighet under skall anteckning150 åtgärderen om
rörande last/barlastoperationer i skeppsdagboken,göras maskindagbo-
ken eller i särskild lastliggare.

kontrollenOm finnsoljedagböcker bestämmelse i kap.5 2 §av en
VlfL innebär oljedagboken fartygpå svenskt på begäranatt ettsom
skall hållas tillgänglig för polismyndighet, tullmyndighet, tillsynsmyn-
dighet eller myndighet regeringen Detsamma skallutser.annan som
enligt lagen gälla i fråga motsvarande handlingar på utländska far-om

befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i den mån regering-tyg som
föreskriver detta. Befälhavare på svenska fartyg också skyldigaären
låta behöriga utländska myndigheter del oljedagboken.att ta av

I förordningen till lagen regleras befogenheteninte för svensk myn-
dighet kontrollera oljedagboken utländska fartyg.på stället finnsIatt

allmän bestämmelse föreskrifter bl.a. kontrollennärmareatten om om
oljedagböcker på utländska fartyg meddelas SjöV. Någon före-av av

skrift härom har emellertid meddelats.inte Med stöd bestämmelser-av
tillsyn i kap. VlfL6 har dock tillsynsmyndighet möjlighet attna om

granska oljedagboken i samband med inspektion. Andra myndighe-en
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lagstiftningen förorening från far-torde emellertid ha stöd iinteter om
oljedagbokenför företa granskning på utländskt fartyg.etttyg att av

oljeföroreningarBeredskapsplan vid

MARPOL infördes, med tillämpning den aprilI 4 1994senast
MEPC.4731, krav på det ombord på alla oljetankfartyg medatt en
bruttodráktighet och på andra fartyg med bruttodräktighet150om en

minst 400 skall finnas nödplan shipboard oil pollutionom en emer-
plan för hur skall förfara vid oljeföroreningar regel 26.gency man

Planen skall bl.a. innehålla procedurer för rapporteringsförfarandet vid
oljeföroreningsincidenter beskrivning de åtgärder skallsamt en av som
vidtas ombord för begränsa eller kontrollera oljeut-att ettav personer
släpp.

SjöV har med stöd kap. förordningen4 1 § åtgärder motav om
förorening från fartyg föreskrivit resolution skallMEPC.4731att
tillämpas på svenska fartyg deni utsträckning i resolutionensom anges
SJÖFS 1994: 10.

4.1.5 kemikalierUtsläpp av

MARPOL innehåller regleri tillämpliga vidär transportannex som
flytande kemikalier ibulk. Reglerna bygger på riskgradering fy-iav en
olika kategorier, betecknade med den farligasteA-D, A katego-ra som

rin. Detaljerade föreskrifter förhindrande utsläpp havetiges om av av
flytande kemikalier. Föreskrifterna ökar i stränghet med farlig-ämnets
hetsgrad och havsområdets karaktär. Av betydelse då det gäller ut-

Östersjöområdetsläppsbestämmelsema specialområdeär är ävenatt
såvitt II.avser annex

Utsläpp kategori och förbjudnaämnen A B i princip inomärav av
specialområden. Således föreskrivs huvudregel barlastvatten,attsom
tankspolvätska eller andra eller blandningar innehåller såda-rester som

skallämnen lämnas till mottagningsanläggningar i land. Endastna un-
der vissa särskilt förutsättningarangivna får därefter återstående myck-

små sådana släppas till havs.ämnenet rester utav
Också beträffande kemikalier kategori uppställsC kravsträngaav

för utsläpp skall få ske dock något utsläpp skeratt generösare om
utanför specialområde. Minst rigorösa krav gäller för kate-ämnen av
gori D.

Gemensamt för alla kemikalier utsläpp aldrig fårär sketyper attav
då fartyget befinner sig mindre 12 nautiska mil frånän land.närmaste
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för oljamotsvarande sättgäller påFrån utsläppsförbudet un-som --
följdellernödsituation ärutsläppet skett idantag en av enenom

olyckshändelse.
far-bestämmelserfinnskemikalietankfartygOckså beträffande om

uppställs vissa fall krav påiVidareutrustning.konstruktion ochtygs
fartyget läm-procedurer innansärskildaenligtrengöring lasttankarav

skett.lossningden hamn därnar
påmotsvarandeskall påkemikalietankfartyg sättOmbord på som

rörande lastenoperationerlastdagbokoljetankfartyg föras över som
Kemikalietankfartyg används i interna-vidtas ombord på fartyget. som

internationellt förore-utrustade medtrafik ocksåtionell måste vara
bulk.flytande iskadliganingscertifikat ämnenför transport av

kemikalietankfar-utsläpp kemikalier,Föreskrifter angående omav
SjöV.meddelas i Sverigeutrustningkonstruktion ochtygs avm.m.

SJÖFS 1985:19,avseende återfinns iangivetVerkets föreskrifter i nu
SJÖFS 1987:4.kap. 3 med ändringari

toalettavfall4.1.6 Utsläpp av

toalettavfall,reglerar föroreningtillAnnex IV MARPOL, genomsom
krafthar inte i internatio-s.k. frivilligt trättAnnexet ännuär ett armex.

medlemsländer motsvarande drygtnellt. hade 40januari 64I 1997 pro-
för ikraftträdandeundertecknatvärldshandelstonnaget annexetcent av

världs-ratifikation länder motsvarande minst 50krävs procent avav
handelstonnaget.

avfall från formavlopp och varjeMed toalettavfall förstås annat av
från sjukvårdslokalertoalett, i toalettrum, avloppurinoar och spygatt

från innehållertvättställ, och avloppvia badkar utrymmespygatt, som
avloppspillvatten blandat medlevande djur eller ärannat somsom

i det föregående.angetts
fartyg ellertillämpliga på viss storlekFöreskrifterna i IV är avannex

antalföra visst Vilkafartyg godkända änär att ett personer.mersom
kraft.fartyg till den tidpunkt då träder iomfattas knutetär annexetsom

HelsingforskonventionenSverige har ratificerat IV. Genomannex
har bestäm-konvention avsnitt 4.6.2 MARPOL:sse angående denna

Östersjöområdet.melser tillämpliga itoalettavfall gjortsom
Helsingforskonventionensden lagstiftningen har bestäm-I svenska

melser införts för utsläpp inom Sveriges sjöterritoriumtoalettavfallom
Östersjöområdet Utsläppsbestämmelsema till-eller utanför detta. är

fartyg hör hemma landlämpliga på svenska fartyg utländska isamt som
hartillämpar Helsingforskonventionen och bruttodräktig-som som en
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SJÖFSföra 10eller godkänt änhet minst 200 är att mer personerav
kap.1985:19, 5.

följande fallförbjudet itoalettavfallUtsläpp är utomav
avfallet obehandlat,landmil från ärnautiskaa 12 närmasteän ommer

med måttlig hastighet fartygetskerendast utsläppet när ärdock un-om
der gång,

finfördelatland, avfalletfrån ärnautiska milb 4 närmasteän ommer
och desinficerat,

för toalettav-godkänt reningsverkfartyget harc helst, ettvar som om
eller upphov tillmissfargarfall drift utsläppet intei och vattnet ger

partiklar detta,synliga i
den tillåterjurisdiktion,di farvatten under staten ut-stats omannan

släppet.
nödsituationer el-Föreskriñerna förbud utsläpp gäller inte imotom
rimligaeller dess utrustning, försiktig-ler vid skada på fartyget om

hetsåtgärder vidtagits.
medutsläppsfcârbudet skall utrustadeomfattasFartyg varasom av

finfördelning och desinficering eller renings-antingen för ettett system
landanslutning.verk eller uppsamlingstank för toalettavfallet samten

toalettavfall nyligenförbudet utsläpp harEn utvidgning motav av
föreslagits till Helsingforskonventionens IV.tilläggettgenom annex
Tillägget, träda kraft den 1999, innebärberäknas i 1 januari att ut-som
släppsbestämmelsema rörande toalettavfall kommer gälla far-ävenatt

med under eller inte får fler 10bruttodräktighet 200 äntyg taen som
för den regelns tillämplighet dockförutsättningEn ärpassagerare. nya

meddessa mindre fartyg utrustade toalett.äratt
från med denregeln skall tillämpas och 1 januari 2000. FörDen nya

fartyg byggda gäller dock först från denföre detta datum regeln janu-1
ari 2005.

förseddafartyg tillägget omfattar, dvs. sådana medDe ärsomsom
kunnatoalett, skall utrustade för hålla kvar toalettavfallet iattvara en-

lighet med riktlinjer skall godkända HELCOM:s Maritimevarasom av
Committee.

4.1.7 Utsläpp fast avfallav

Även frivilligttill MARPOL s.k. har iV är trättettannex annex, men
Östersjkraft den december Nordsjöområdena31 1988. speci-ärsamt

alområden enligt V.annex
fastMed avfall förstås sådant hushålls- driftavfall,ochmat-, utom

färsk fisk fisk,eller delar sådan uppstår under fartygsettsomav nor-
mala användning, bli föremål för kontinuerligmåste och periodisksom
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omfattas MARPOL:s övriganågotkvittblivning och inte an-av avsom
nex.

föroreninggäller regleringendetbetydelseAv störst när av genom
förbjudna såvälavfall plastmaterial inomfast alla utsläpp ärär att av

Även andra fastutsläpp allaspecialområden. typerutom av av av-som
specialområde.förbjudna inomfall, bortsett från Förär mat-matrester,

så långt från land möjligt och all-gäller skall skeutsläpprester att som
från land.tid minst 12 nautiska mil närmaste

gäller utsläpp fast avfallUtanför specialområde änatt annatav
från land möjligt; beträf-plastmaterial skall ske så långt närmaste som

fande ströbräder beklädnads- och förpackningsmaterial flyteroch som
och avfallbeträffande fastminst 25 nautiska mil samt matrester annat

såvida inte avfallet sönder-minst 12 nautiska mil, passerat genom en
fårdelare eller avfallskvarn. sådant fall utsläpp ske minst nautiskaI 3

mil från land.
Från föreskrivs för utsläpputsläppsförbudet undantag sker isom

nödsituation olyckshändelse oavsiktlig förlusteller vid samt synte-av
tiska fisknät, förutsatt alla rimliga försiktighetsåtgärder vidtagits föratt

hindra sådan förlust.att
SJÖFSBestämmelser fast avfall finns kap.i 1985:19, 6 samtom

SJÖFS utsläpp gäller1991:1. Förbudet fast avfall inte utsläppmot av
Beträffande avfallfrån fritidsfartyg. sådantmatrester att ut-av anges

släpp bör undvikas vid badstränder, i hamnområden och på andra plat-
med stillastående vatten.ser

4.1.8 iSkadliga förpackad formämnen m.m.

MARPOL innehåller bestämmelser då skadligtäven ämne transporteras
fartygpå förpackadi form eller i fraktcontainer, flyttbar ellertank

landsvägs- eller jänvägstankvagn. Regleringen, återfinns isom annex
ochIII trädde kraft den juli har begränsad betydelse föri l 1992,som

vårt uppdrag. Beträffande klassificering, dvs. indelning skadligtav
gods olikai farlighetsklasser, då det gäller förpackning, etikette-samt
ring, dokumentation, stuvning och farligt godsseparation har IMOav
antagit IMDG-koden International Maritime Dangerous Goods Code.

Föreskrifter skadliga i förpackad formämnentransportom av m.m.
SJÖFSåterfinns främst i kap. särskilda1985:19, 4 i föreskrifter.samt

Vid sjötransporter slagdetta gäller också de allmänna reglerna i 1a-av
1982:821 förordningen 1982:923 farligtsamt transportgen om av

gods.
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luftföroreningarUtsläppl av

utsläppminska sjöfartens luftförore-Arbetet med internationelltatt av
Under höstensärskilt prioriterat. 1997ningar har hittills varitinte antog

till vilket reglerar luftföro-emellertid MARPOL,IMO VInyttett annex
för svavelhalten fartygs-innebär bl.a. ireningar. gränsAnnexet att en

särskilda områden. sådant områdebränslet fastställas för Ettkan vissa
Östersjön. finns också bestämmelserkommer Iutgöras annexetatt av

användautsläpp kväveoxiderreducera fartygens attatt genomavom
effektivare motorer.

kraft månader efter det det tillträttsträder 15Armex VI i 12 att av
världshandelstonnaget.motsvarande minst 50stater procent av

VlfL tillämplig på luftföroreningar. Några särskilda bestäm-är även
melser föroreningar har emellertid inte införts.reglerar dessa ännusom
Problemet luftföroreningar har dock uppmärksammats på såmed sätt

farledsavgiftde fartyg använder lågsvavlig olja får lägre änatt ensom
andra fartyg. katalytiskfartyg installerar avgasrening kanDe som an-
söka få farledsavgiften återbetald. endastdel Systemet harattom en av

brukvarit i sedan den januari 1998, utvärdering skall1 görasen nu av
SjöV.

l 10 Mottagningsanordningar för oljehaltigt och
.

skadligt avfallannat

MARPOL uppbyggd kring principen oljehaltigt och skad-är att annat
ligt avfall skall behållas ombord för därefter lämnas tillatt mottag-en
ningsanordning fartygetdå anlöper hamn. de fördragsslutandeAtt sta-

skall tillhandahålla tillräckliga mottagningsanordningar, dit avfallterna
lämnaskan onödigt dröjsmål för fartygen, föreskrivs beträffandeutan

fyra MARPOL:s undantaget III. Mest detaljeradeärav annex annex
föreskrifter finns då det gäller vilka hamnar och vilkai på andra ställen

mottagningsanordningar för oljehaltigt avfall finnasmåste samtsom
vilka krav gäller för dessa anordningars kapacitet.som

Grundläggande regler svenska mottagningsanordningar finns i 3om
kap. VlfL, förordningeni till lagen i föreskrifter meddeladesamt av
SjöV. Den svenska regleringen innebär anordningar för mottagningatt

oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten finnasskall på platser där oljaav
lastas eller oljetankfartyg på vissa andra platser enligtsamtrepareras
vad regeringen föreskrivit. driver verksamhetenDen för attsom svarar
behövliga och behandlingsanordningarmottagnings- finns. Motsvaran-
de bestämmelser gäller för mottagning barlastvatten eller tankspol-av
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ellerkemikalier lossasställen därkemikalier påinnehållervätska som
kemikalietankfartyg repareras.

från maskinutrymmenoljerestermottagningBestämmelser avom
renhållningsförordningenavfall finns ifasttoalettavfall ochsamt

skall från fartyg ligger iförordningdenna1990:984. Enligt 10 § som
olje-bortochförsorgkommunenshamn transporterastas emotgenom

toalettavfall,tankspolvatten,barlast- elleroljehaltigtavfall dock
dock barlastvattenskadligaandra ämnenfast avfall och rester av

förbjudetkemikalier detinnehåller äreller tankspolvätska attsomsom
meddelade med stödföreskrifterenligtVlfL ellersläppa enligtut av

innehava-kommunägd skall hamnensinteden lagen. hamn ärI somen
renhållningstjbehovet änster.för kommunen avangere

mellan SjöV och bl.a.har inlettsdiskussionskall tilläggasDet att en
mellan förore-gränsdragningenNaturvårdsverketföreträdare för om

alla avseendenrenhållningslagstiftningen i ärningslagstiftningen och
fartygs-hanteringhamnarnaslämplig det gäller frågor rörnär avsom

avfall.genererat
avfallfartygsgenererat gåttavlämningSverige har då det gäller ettav

principinternationella regleringen iviktigt längre denän attsteg genom
avfall.behandling sådantavgift mottagning ochingen får förtas ut av

toalettavfall och fastBeträffande oljerester från maskinutrymmen samt
kostnaderna för verksamhetenhindraravfall finns dock inget attsom

avgifter längemotsvarande generella såtäcks hamnavgifter ellergenom
fee.avfallslämningen, s.k. no-special- Frånsärskild avgift förinte uttas

avgift har meddelats vissa undantag. Systemetförbudet särskildatt ta ut
kapitelåterkommer vi till imottagningsanordningamamed de svenska

25.
Öster-införasno-special-fee på gång iDet svenska är attsystemet

Östersjöstrategin.element i Systemetsjöområdet och ingår ärettsom
se härom kapitel 15.också under övervägande inom EU

ingreppskonvention och dessårs4.2 1969

tilläggsprotokoll år 1973

befogenheter in-definierar kuststatersDen s.k. ingreppskonvention att
sammanhangfria havet vilket i dettagripa utländska fartyg på detmot

ekonomiska jfr Churchill,får inkludera R.R A.Vstats zon,anses en
för förebygga föroreningThe law of 1988 262Lowe, the att ge-sea, s.
på grund fartygsolycka ellerolja eller andra förorenande ämnennom av

för sådan förorening. Konventionenbegränsa skadeverkningarnaatt av
utanför Storbri-tillkom följd olyckan med CanyonTorreysom en av
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ingripanden för före-baraavsåg inledningsvistannien år 1967 och att
tilläggsprotokoll utvid-år 1973olja.förorening Genombygga genom

förorenande 1969gälla andratill ämnen.gades konventionen ävenatt
och protokollet den 30kraft den 6 maj 1975konvention trädde iårs

1983.mars
fria ha-fast har på detslåsingreppskonventionen rättI attatt staten

för förhindra, lindra eller elimineraåtgärdervidta nödvändiga attvet
danger för kust-fara andallvarlig och överhängande grave imminent

förorening eller risknärliggandekustlinje intressenellerstatens genom
sådan förorening.för

konventionen samråd med andra be-måste föregåsenligtIngrepp av
samråds-fall behövs inte någotbrådskanderörda Endast i ytterststater.

skyldig begränsa sina åt-ingripanden kuststatenförfarande. Vid är att
eventuella skador kanproportion tillgärder så dessa står iatt som upp-

stå föroreningen.genom
vid sidan havsrättskonventionensgällerIngreppskonventionen om

utländska med anledning olagligaregler fartygingripanden mot avom
havsrättskonventionen, del XII.utsläpp jfr artikel 221 i

Införlivandet i svensk rätt

med stöd ingreppskonventionen kommerPrincipema för ingripande av
bestämmelse fårtill uttryck VlfL. Enligt denna SjöV KBVi kap. §7 5
föreligger risk föri brådskande fall vid utsläpp eller då det utsläpp av

förbud föreläggan-olja eller meddela sådana ochskadligt ämneannat
nödvändiga för förhindra svensktden beträffande fartyget är att attsom

eller svenska i övrigt skadas iterritorium, svenskt lutftrum intressen av-
förordningen förorening från fartygsevärd män. Enligt kap. §7 4 om

omfattas ingreppskonventionen dennaskall vid ingripanden avsom
samrådsförfarande, tillämpas.bestämmelser, bl.a.konventions om

skadeståndsrâttsliga för4.3 Det ansvaret

tilloljeskada sjöss

års och års4.3.1 1969 1992

ansvarighetskonvention

ersättningsanspråkAnsvarighetskonventionen reglerar civilrättsliga på
grund års ansvarighetskonvention tillkom efteroljeutsläpp. 1969av

1998:158SOU6



SOU 1998:158reglering...Internationell och svensk158

kraft år 1975trädde iKonventionenolyckan med Torrey Canyon. men
Även ändringarna årår 1992.protokoll,har ändrats senast omgenom

helt konven-frågaändringsprotokoll detbetecknas är1992 om en ny
fram-ändringsprotokolletoljeskador och iförreglerartion ansvarsom

skall kallasmed ändringarkonventionenden ursprungligahålls att
till ändrings-anslutit sigSverige haransvarighetskonvention.års1992

1994/951362,1994/95:LU28,rskr.bet.1994/952169,protokollet prop.
övergångsperiod harUndermaj 1996.trädde kraft den 30i ensom

1998ansvarighetssystem. juniårs Ii 1969dock Sverige stått kvar även
dock vissaansvarighetskonvention iratificerat 1992 årshade 34 stater

dockFortfarandeikraftträdande. ärforfall med datum ettett senare
konvention.till 1969 årsanslutnaantal endaststort stater

demansvarighetskonventionen ersättaärHuvudsyftet med att som
ansvarighetskonventionoljefororening. 1969 årsskada grundlidit på av

konventionsstatspåoljeskador uppkommertillämplig på ter-är ensom
ändringsprotokolletterritorialvatten. Genomritorium, inbegripet dess

omfattatilltillämpningsområdet utvidgats ävenhar det geografiska att
ekonomiskakonventionsstats zon.en

till fartygetskanaliserat Anvaret ärför oljeskada ägare.Ansvaret är
Ägaren förfarit uppsåtligthan varkenstrikt. alltså ansvarig ävenär om

från det striktaundantag finns dockvårdslös.eller varit Vissa ansvaret.
berodde krigs-skadan påbefrias frånkanFaitygsägaren ansvar om

ellernaturkatastrof, sabotage utomståendepåhandling eller allvarlig av
fyrarför underhållskyldighetkuststaten försummat sin att avsvaraom

för navigering.eller andra hjälpmedel
mineraloljor innehåller kolväten,beständigaEndast skador från som

smörjolja, omfattasdieselolja ochråolja, eldningsolja, tjocksåsom av
ansvarighetskonvention det förut-konventionen. Enligt 1969 års är en

från vilket utsläppetersättningsskyldighet det tankfartygförsättning att
last ibulk. Ersättningsansva-skedde verkligen transporterade olja som

från fartyg i barlast.gäller således utsläpp gårinteret som
gälla ol-ändringsprotokoll skallEnligt års1992 ansvarssystemet

ellerfrån fartyg konstrueratjeskador utsläpp är anpassatsomgenom
fartyget fak-bulklast. betyder inteför olja Det attatt transportera som

skallbulklast för konventionentiskt måste olja atttransportera va-som
omfattas alltså, och utsläppgår i barlasttillämplig. Tankfartyg somra

bunkerolja omfattasfrån lasten ellerfrån dessa fartyg oljerester avav
fartyg kankombinationsfartyg dvs.Vidare omfattasansvaret. som-

olja ochlast desåväl olja när transporterartransportera som annan -
ol-under följer oljetransport, det inte visas ingapå attresor som en om

ändringenfanns ombord efter oljetransporten. P.g.a.jerester kvar om-
frånfattas tankfartyg sina tankar oljerestertill sjöss rengör an-som av

svarighetssystemet.
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Ägarens för och olycka begränsatär till vissansvar en samma en
fartygets dräktighet. gällerDessutom högstaton ettsumma per av er-

sättningsbelopp olycka. Det maximala belopp ansvarighetenper som
omfattar efter ändringar år 1976, miljoner14 särskildaantogsvar, som
dragningsrätter SDR, värdet beräknasSDR efter Internationellaav en
valutafondens, regler, vilketIMF:s drygt 150 miljoner kro-motsvarar

Genom ändringsprotokollet har det högsta ersättningsbeloppetnor.
höjts till 59,7 SDR eller 660 miljoner kronor.ca

Om ägaren själv har orsakat skadan uppsåtligen eller vårdslöshetav
har han dock inte någon begränsa sitträtt att ansvar.

För få åberopa ansvarsbegränsningen måste fartygsägarenatt upp-
s.k.rätta begränsningsfond vid den domstol där talan har väcktsen om

förersättning oljeskada.
Fartygsägarens ansvarighet skall täckt försäkring ellervara av en av
säkerhet slag fartygetnär 2 000annat äntransporteraren tonav mer

olja last. där fartygetDen registrerat skallär till försäk-stat attsom se
ringsplikten uppfylls. Ett särskilt försäkringscertifikat skall utfärdas och
medföras ombord fartyget.på Varje konventionsstat skall dessutom
försöka förhindra fartyg för dess flagg och försäkrings-att ärsom som
pliktigt går trafiki giltigt certifikat. Konventionsstatema har ocksåutan
åtagit sig inte utländska fartyg i sina hamnar,att försäk-ta inteemot om
ring finns för ansvarigheten enligt konventionen. gällerDetta far-även

från harinte tillträtt konventionen.tyg stater som

4.3.2 års1971 och års1992 fondkonvention

Genom fondkonventionen upprättades den internationella oljeskade-
fonden för ersättning skador orsakats förorening olja.av som av genom
Fondkonventionen avsedd kompletteraär ägaransvaret enligtatt ansva-
righetskonventionen och fungerar Supplement till denna. Staterettsom

inte anslutnaär till ansvarighetskonventionen får inte tillträdasom
Ävenfondkonventionen. till fondkonventionen finns ändringsproto-ett

koll från år 1992, vilket Sverige tillträtt prop. 1994/95: 169, bet.
1994/95:LU28, rskr. 1994/95:362 och trädde ikraft samtidigtsom som
ansvarighetskonventionen. Under övergångsperiod har Sverige docken
stått kvar iäven 1971 års ersättningssystem.

Fondens skyldighet betala ersättning till skadelidandeatt gäller en-
dast för skador har uppkommit inom fondstats område, dvs. in-som en

har tillträtt fondkonventionen.stat Den inte kunnat fåom en som som
ersättning eller full ersättning från fartygsägaren för skada orsakaden

oljeutsläpp berättigadär till frånersättning fonden följandei fall:av tre
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ansvarighetskonventionen,enligtansvarigfartygsägaren inte ärom
vidföreligger dockbefrielsegrundernadärför någonattt.ex. av

krigshandling,
betala denkanförsäkringsgivarehansellervarken fartygsägaren2 om

ansvarighetskonventio-betala enligtskyldigadeersättning är attsom
ellernen

far-gäller förbegränsningsbeloppdetöverstigerskadorna somom
ansvarighetskonventionen.enligtansvarighettygsägarens

inteorsakatsför skadoransvarigpraktiken inteFonden iär som av
det kankompensationtillmöjlighetDockidentifierade fartyg. omges

ansvarighets-omfattasfartygorsakatsskadanvisas ettatt avsomav
beloppsammanlagdabegränsat. DetFondens ärkonventionen. ansvar

överstigaolycka får inteför ochbetalas ersättningkan i sammaensom
Ändringsprotokollet införsinnebär detfrån 199260 miljoner SDR. att

till miljonerskede uppgår 135förstaidär fondens ettett system ansvar
miljoner SDR.andra till 200och iSDR ett

avgifterfinansierasoljeskadefondenInternationella somgenom
eldningsolja. Avgift betalasråolja och tjocksjötransporteradläggs på

vissfondstat tagitijuridiskaden fysiska eller emotperson som enav
grundavgifter ochformfonden utgår itillmängd olja. Avgifterna av

årsavgifter.
involverad iår 1997 varitoljeskadefonden hadeInternationella t.o.m.

miljoner pundSammanlagt 166ersättningsärenden.hundratal överett
regleradeframställts.krav Avanledninghar utbetalts med er-somav

Thuntankanledning 5:sSverige isättningskrav kan nämnas att av
miljoner kronormedgottgörelse 24grundstötning 1986 fåttår samtca

kronor med anledningmiljonerutbetalats drygt 16det från fondenatt
Oil Pollution Compensa-InternationalVolgoneft seolyckan medav

Funds 1997.tion rapport

lagstiftning rörandeSvensk4.3.3

olj eskadaförersättningsansvaret

bestämmelser enligt årsmateriella 1992Ansvarighetskonventionens
SFSändringarinförlivade i svenskkonvention rättär genom

sjölagenBestämmelserna isjölagen 1994:1009.1995:1081 i kap.10
verkställighetsföreskriftermed1996: 12kompletteras förordningenav

regler till följdändrade Sve-till Lagstiftningen10 kap. sjölagen. avom
kraft den maj 1996konvention trädde i 30ratificering årsriges 1992av

kompliceradeperiod har dock gällt över-SFS 1996:11. Under en
bestämmelser ersättningsanspråkåterfannsgångsregler. Tidigare om
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oljeskada främst ansvarighet för oljeska-i lagen 1973:1198p.g.a. om
da till oljeskadelagen.sjöss

Regleringen svensk med ansvarighetskonven-i rätt överensstämmer
dock har reglerna strikt vid oljeskada ölagenstionen, samtom ansvar

regler tillämpliga ocksåansvarsbegränsning gjorts på skador i Sve-om
eller orsakade fartygrige dess ekonomiska inte omfattaszon av som av

konventionen bl.a. torrlastfartyg inte kan olja i sinatransporterasom
djuptankar och fartyg kan betecknas havsgående,inte t.ex.somsom
flodfartyg och fartyg bara kan gå insjöar. svensk finnspå I rättsom
också längre gående kanalisering till fartygsägaren falletän ären som
enligt ansvarighetskonventionen.

Fondkonventionen har införlivats med svensk vissarätt attgenom
artiklar enligt frånlagen 1973: 199 ersättning den internationellal om
oljeskadefonden fondlagen skall gälla svensk Skyldighetenrätt.som

lämna de uppgifter den oljeskadefondeninternationella behöveratt som
för beräkning avgifter till fonden regleras lageni 1975:1083av om
uppgiftsskyldighet rörande olja.mottagen

För redogörelse den svenska lagstiftningennärmare hänvisasen av
till Ansvarighet för oljeskada till1973:140 sjöss ochprop. prop.

Ändrade1994/952169 regler förersättningsansvaret oljeskador tillom
sjöss. Skadeståndsansvaret kommer behandlas i dettaäven betän-att
kande, avsnitt 5.8.

4.4 mänskliga faktornDen

4.4.1 Utbildning, certifiering och bemanning av
Öfolk

Konventionen utbildning, certifiering och bemanning sjöfolk,om av
STCW-konventionen, år 1978 och trädde krafii år kon-1984. Iantogs
ventionen deñnierades för första gången minimistandarder i fråga om
utbildning, certifiering och bemanning sjöfolk, avsedda gällaattav

helaöver världen. Tidigare fastställde varje land för sig utbildnings-
och kvalifikationskraven för sjöfolk, varvid hänsyn sällan till detogs
krav gällde i andra länder.som

I slutet 1980-talet påbörjades inom IMO revidering års1978av en av
STCW-konvention. ansåg konventionenMan inte uppfyllde sittatt
syfte upprätthålla enhetliga internationella miniminorrner därföratt och
höll på förlora sin trovärdighet. huvudsakligaDet skälet till dettaatt var
enligt IMO konventionen saknade precisa och ofta användeatt normer



SOU 1998: 158reglering...162 Internationell och svensk

vilket ledde till mycket skil-belåtenhet,uttrycket till administrationens
kunde lita påuppfattning inteda tolkningar och att manenav normerna

Översynen hade främst till syftekonventionenSTCW-certifikaten. av
samlad kod, klargörabestämmelser tillöverföra alla tekniska attatt en

sjöfolk krävakrävsden kunskap och kompetens attsamt attavsom
kontrollen och godkännerden direktamedlemsländerna behåller över

befälandra radioperso-kvalifikationerna befälhavare ochhos de samt
fartyg för landetsombord pånal de tillstånd tjänstgöraatt somsom ger

flagga.
omfattande revideringen STCW-konventionenResultatet den avav

reviderade kon-lades fram diplomatkonferens i juni 1995. Denvid en
Certifikatkraft februari 1997. enligt konven-ventionen trädde i den l

få utfärdasdock fortfarande ochtionen i äldre lydelse kommer att er-
gäller sjöfolk påbörjat sinkännas till den februari 2002. Dettal som

före den augusti 1998.utbildning eller tjänstgöring till sjöss l
allmän del medårs STCW-konvention består1995 reviderade av en

förändring, bila-antal artiklar vilka genomgått någoninteett samt en
med Detaljerade tekniska krav finns i denregler i åtta olika kapitel.ga

s.k. STCW-koden. innehåller obligatoriska föreskrifter rörandeDel A
kompetenskraven del innehållerför olika kategorier sjöfolk medan B
vägledande rekommendationerna hur konventionsstaterna bör gå tillom

för genomföra konventionens krav. Konventionen komplette-väga att
antal resolutioner, beslutade IMO.ettras av av

Konventionen tillämplig fartyg registrerade ipåäven äranses som
till konventionen fartyget besökerinte anslutnaär närstater som en

hamn i konventionsstat. anslutna länderna åtar sig i den utsträck-Deen
ning det behövs till icke-konventionsfartyg inte behandlas påatt attse

förmånligt konventionsfartyg och tillämpa kontroll-sätt änett attmer
funktioner för.på fartyg vilken flagga fartygenoavsett

Kontrollen utländska besättningar uppfyller konventionensattav
krav på utbildning och andra färdigheter sker främst kontrollgenom av
utfärdande certifikat. Enligt års reviderade STCW-konvention har1995
dock sjöfolks för-hamnstaters faktiskt kontrollera kompetensrätt att -

fall tilli då certifikat i ordning utökats gälla vissainte är närutom att-
risker finns, kollision eller grundstötning inträffat,när närtyper ettav

olagligt utsläpp skett eller vissa brister i manövreringen konstate-när
rats.

kvalifikationskrav skall tillämpas utfärdande certifikatDe vidsom av
for olika kategorier sjöfolk varierar med fartygets storlek och denav
funktion ombord certifikatet åligger medlemsstaternaDet attsom avser.
säkerställa utfärdascertifikat endast för kandidater uppfylleratt som
villkoren i koden. befälhavare och andra befäl skall kunna vid-För att
makthålla fortbildassina kunskaper måste de i takt med utvecklingen.
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skallDe minst femte Visa de uppfyller gällande frågaår krav ivart att
tjänsteduglighet yrkesskicklighet.och Medlemsländema skallom svara

för utbildning fartygoch för alla står under deras tillsyn försesatt som
med ändringar det internationella regelverket rörandei Sjösäkerhet och
skydd för den miljön.marina

Certifieringskraven för olika kategorier sjöfolk

STCW-konventionen från traditionellutgår uppdelning sjöfolk ien av
däcksbesättning och maskinbesättning. Certifreringskrav gäller gene-

Ävenrellt för befälhavare och andra befäl. för manskap deltar isom
vakthållning på bryggan eller i maskinrum gäller i vissa fall krav på
certifiering. befälhavare, nautiskt befälFör och däckspersonal kvali-är
frkationskraven kopplade fartygetstill bruttodräktighet. För maskinbe-
fäl gäller i stället för fartygets bruttodräktighet kompetensfaktorsom
vilken effekt fartygets maskiner utvecklar.

Med befälhavare enligt språkbruk,gängse den har befälavses, som
Överstyrrnanfartyget.över den befálsperson står befäl-är närmastsom

havaren i och på vilken befälet fartyget ankommeröver i händelserang
befälhavaren blir oförmögen fullgöra åligganden.sinaatt Ma-attav

skinchef den främsteär maskinbefålet, ansvarig för fartygets fram-av
drivningsmaskineri drift och underhåll mekaniska och elektris-samt av
ka installationer på fartyget. Närmast maskinchefen i försteärrang ma-
skinisten.

För certifiering befälhavare gäller huvudregel vederbö-attsom som
rande skall uppfylla hälsokrav,vissa minst 20 år, ha godkändvara
sjötjänstgöring, ha genomgått godkänd utbildning och träning samt
uppfylla de särskilda kompetenskraven i STCW-koden. Kraven på exa-
mination omfattar endastinte navigation och handhavandeannat av
fartyget också lasthantering, inklusive utsläppsbestämmelser ochutan
olika procedurer för hanteringen då lasten olja,utgörs interna-samtav
tionell och nationell sjörätt, bl.a. MARPOL. Liknande krav på
sjötjänstgöring, utbildning ställs förcertifiering överstynnan,m.m. som
maskinchef och förste maskinist. Speciella krav föruppställs befälha-

och personal på bl.a. tankfartyg.vare annan
Examination maskinchef eller förste maskinist innefattar intesom

bara teoretiska och praktiska kunskaper i tekniska frågor ocksåutan
sjörätt, inklusive bestämmelser rörande skydd för den marina miljön
och metoder för förhindra förorening. Försiktighetsåtgärderatt som
skall observeras för förhindra föroreningar oljaatt samtgenom an-
vändningen utsläppsutrustning och sludgesystem fört.ex. är övrigtav
något ingår i examinationen alla maskinbefäl.som av
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sjöbefäl bestämsinnehållet utbildningenikonkretaDet avavmer
iSTCW-konventionen.ställskravutifrån devarje enskilt land som upp

konventionrevideradei 1995 års ärviktigaste ändringenkanske attDen
utbildning och kvalifi-kontrollmedlemsländerna ålagts överutövaatt

godpersonal, vilka går iochbefälhavarekationer hos de partenannan
utfärda certifikat.för attgenom

ha ingettden augusti 1998skulle lVarje medlemsland senast en
uppfyller konventio-redogjort for hurtill IMO därrapport manman

juridis-bl.a. vilkaRapporteringsskyldighetenbestämmelser. avsernens
for till konven-åtgärder vidtagitsochka administrativa att attsesom

ochför teoretisktillämpasuppfylls, vilka målsättningartionen som
kompetenskontroll och certifiering,praktisk utbildning, examination,

kursplaneranordnad med redovisningutbildningenhur är osv.avm.m.
och hur certifieringenfärdigheterhur kontrollen besättningenssamt av

granskas ochinformation skallbedrivs. Respektive lands prövas av en
anspråk.arbete beräknas två år iexpertpanel IMO.inom Detta ta ca

förmår de kanvid granskningen visaAvsikten de länder,är attatt som
handlande, skall publiceraskonventionsstadgandena i på "enomsätta

utfärdade länder publicerats på "denvit lista". Certifikat inteav som
godtas efter den februarivita listan" kommer i praktiken inte 1 2002.att

uttryck för förhållningssättDen ändrade konventionen är ett nytt ge-
medlemsländernasden kontroll kommer ske sätt attattnom avsom

direkta befogen-uppfylla konventionens krav och IMOatt gettsgenom
Konsekvenserna anlita sjö-heter i förhållande till enskilda länder. attav

förmåttfolk certifierade visainte är attstat man upp-som av en som
ställer blir också uppenbarafyller de krav konventionen attgenomsom

fartyget hamnstatskontroll.då kan kvarhållas vid en
Syftet STCW-konventionen generellt höjamed ändringarna i är att

sjöfolks för besättningarkompetens varje stat attatt om-genom svarar
bord på den uppfyller konventionens krav.fartygstatens

medlemsländer,januari 1997 hade IMO:s motsvarandeI 120 av mer
ratificerat STCW-konventionen% världshandelstonnaget, iän 95 av

dess Vid harursprungliga lydelse. 1995 års ändringar principen ta-om
helt övervägande delen världshandels-cit tillämpats. Denacceptance av

flottan således konventionen dess ändrade form.bundna iär av
Konsekvenserna konventionen förändringarna i inte såär storaav

seriösa flaggstater tillsett sjöfolkoch redare, redan tidigare harattsom
erforderlig kvalifikationer.utbildning och ställer konventio-Däremot

krav på flaggstater kontroll for-mindre seriösa ochutöva överattnen
bättra sjöfolks kvalifikationer på tidigare inte förekommit.sättett som
På relativt kort medföra redaresikt bör konventionen inte vågar ris-att
kera låta sjöfolk "icke-godkända" länder ombord.från tjänstgöraatt
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konventionenårs ändringar iSTCW-konvention 19951978 års samt
direktiv 94/58/EG mini-unionens rädskompletteras Europeiska omav

sjöfolk, rådets direktivför ändratmikrav på utbildning genom
98/35/EG den maj 1998.25av

bemanninglagstiftning fartygsSvensk om

maskinchefsrespektive åliggandenBestämmelser befälhavaresom
fartygssäkerhetslagen 1988:49 och far-finns dels sjölagen, dels ii

be-1988:594. nämnda reglernatygssäkerhetsförordningen De nu
Bestämmelser reglererar behörighet förhandlas i avsnitt 5.2.2. som

förförordningen 1998:956 behörighet sjö-sjöpersonal återfinns i om
kraftbehörighetsförordningen, vilken trädde den augustipersonal i l

sjöbe-behörighetsförordning. Utbildning1998 och 1982 årsersatte av
Även sjöbefälsutbildningensjöbefälsskola.fail sker högskola eller påi

föremål förär översyn.
allmäntdet kvalifikationskrav för befälhavare gäller be-Då gäller att

handelsfartyg eller fiskefartyg medfálhavare på svensktett en
bruttodräktighet skall svensk medborgare och ha fylltminst 20om vara

år. Särskilda krav rörande utbildning och tjänstgöring regleras i be-20
hörighetsforordningen. behörighetskravenSjöVDet är prövarsom om
för sjöpersonal uppfyllda och utfärdar behörighetsbevis.är

4.4.2 Internationella säkerhetsorganisationskoden -
ISM-koden

flestaDe regler för bättre Sjösäkerhet och säkrare transporter utar-som
betats teknisk Efter olyckan medinternationellt är natur.av passagerar-
färjan Scandinavian våren intensifierades emellertid arbetetStar 1990

regler förinom IMO med utveckla minska antalet olyckoratt att som
har faktorn"sin grund i den "mänskliga i det mänskliga70-80 % ärca
misstag ligger bakom fartygsolyckor. Efter omfattande arbeteettsom

inom november 1993 resolution A.74ll8,IMO i den s.k. ISM-antogs
koden International Safety Code, vilkenManagement därefter införts

del SOLAS-konventionen.som en av
SOLAS-konventionen har utförligt behandlats Sjösäkerhetskom-av

mittén betänkandeti Handlingsprogram för ökad Sjösäkerhet SOU
1996: och182 kommer inte särskilt dettai betänkande. Häratt tas upp
skall endast SOLAS innehåller regler for hur fartygnämnas sjö-att ur
säkerhetssynpunkt konstruerade,skall utrustade och bemannadevara
på tillfredsställande SOLAS-konventionens bestämmelsersätt. åter-ett
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fartygssäker-fartygssäkerhetslagen ochhuvudsakligen ifinns i Sverige
hetsförordningen.

deñnieringochKodens innebörd av ansvar

samspel mel-ochpå helhetssynbyggerISM-kodens regelsystem etten
Syftet med kodenoch besättning. ärfartyglandpersonal,lan rederi, att

driftledning ochstandard för säkerinternationelltillhandahålla aven
förallmänt hållenförorening. Kodenförhindrande ärfartyg församt av

brett område.kunna tillämpas inom ettatt
vadjuridiskafysiska ocholikakoden definierasI personers ansvar

fartyg.förorening frånförhindrandetsäkerheten och avavser
"företaget",miljöskydd ligger hossäkerhet ochförHuvudansvaret

ellernågon organisationellervarmed fartygets ägare per-annanavses
fartyget be-den hyrmanager ellerredaren thesåsom utansomson,

för fartygets drift ochfartygsägarensövertagitsättning, har ansvarsom
de skyldigheter och detdärvid gått med på övertaatt ansvar somsom

anmälasärskild bestämmelse skallföreskriver. Enligtkoden ägarenen
definitioner regering-varmed enligt kodenstill administrationen avses
föra fysisk ellerfartyget hari det land flagga rätt att om annanen vars

fartyget.för driftenjuridisk än ägaren avperson ansvarar
befogen-definiera och dokumenteraåligger företagetDet att ansvar,

leder, utför eller verifieraroch för all personalheter samverkan ar-som
förore-och förhindrandetpåverkar säkerhetenbete och avsom avser

eller flera i landskall också närning. Företaget utse personer som,en
ochdirektkontakt med den högsta företagsledningenså lämpligt, harär

tillsäkerhets- och miljöaspektemaskall övervaka samt attse er-som
till fartygen.forderliga landbaserat stöd avdelasochresurser

också för och personal-övergripandeFöretaget har ett ansvar resurs-
fartyget skall bemannat medfrågor. företagets liggerI att varaansvar

enlighet med nationella ochkvalificerad, behörig och frisk besättning i
skall fastställas för säkerställainternationella krav. Rutiner att att per-

befattningförflyttas och innehar bl.a.sonal ellerärsom som somny
uppgifter.berör miljöskydd ordentligt insatta i sina åligger vi-blir Det

företaget infonnera personalen reglerdare utbilda och relevantaatt om
bör utarbeta planer och instruk-och föreskrifter ocksåFöretagetm.m.

fartygetstioner för de nyckelfunktioner ombord säkerhetrör samtsom
förhindrande förorening. olika uppgifterna bör definieras ochDeav
kvalificerad utföra dem.personal utses att

Enligt koden säkerhetsorganisationssystem utarbetas.skall Sys-ett
fartygsdriftskall bl.a. medföra säkrare och säkrare arbetsmiljötemet en

riskfyllda identifieras och undvikssituationeratt samt attgenom genom



SOU 1998: 158 Internationell och svensk reglering... 167

också genomför fortlöpande träning personalen säkerhets-iman en av
arbete och Säkerhetsorganisationssystemeti klara nödsituationer.att
skall utformas så överensstämmelse nås med regler och rekommen-att
dationer utfärdats bl.a. myndigheter och klassificeringssällskap.som av

Företaget bör utarbeta säkerhetsorganisationssystem inne-ett som
håller bl.a. följande komponenter

policy för säkerhet och miljöskydd,en-
instruktioner och förfaranden för säkerställa säker drift fartygatt av-

skydd miljön enlighet med dels relevanti internationell lag-samt av
stiftning dels flaggstatens lagstiftning,

klar ansvarsfördelning och bestämda kommunikationskanaleren-
mellan landbaserad personal och sjöpersonal inom dessasamt grupper,

förrutiner olyckor och bristande efterlevnadrapportering be-av av-
stämmelserna i ISM-koden,

handlingsplan för nödsituationer och-
förrutiner interna ochkontroller organisationen.översyn av-

Enligt koden fastställaskall företaget förrutiner beredskap vid
nödsituationer. Vidare skall isäkerhetsorganisationssystemet ingå ruti-

säkerställer bristande efterlevnad kodens bestämmelser,attner som av
olyckor och olyckstillbud till företaget, utreds och analyse-rapporteras

åtgärdas.samtras
Företaget har också för fartyget underhålls och skall förattansvar

detta ändamål tillse regelmässiga inspektioner genomförs, bristeratt
och olyckor rättelser och åtgärdergörs dokumenteras.rapporteras,

Verifiering och skall ske säkerhetskontrolleröversyn internagenom
och säkerhetsorganisationssystemet skall utvärderas regelbundet.

I särskilt avsnitt regleras befälhavarens befogenheter.ochett ansvar
åliggerDet företaget klart definiera befälhavarens detnäratt ansvar

gäller genomföra företagets policy för säkerhet och miljöskydd,att att
motivera besättningen så den iakttar denna policy, lämpligaatt att ge
order och instruktioner på tydligt och enkelt kontrollerasätt,ett att att
specifika krav iakttas och säkerhetsorganisationssystemetöveratt se
och förekommande brister till den landbaserade ledningen.rapportera

Säkerhetsorganisationssystemet skall tydligt betona befälhavarens
befogenheter och bör befälhavaren har det övergripandeattange ansva-

och befogenheten fatta beslut säkerhet och förhindranderet att om av
förorening och efter behov begära företagets hjälp. I koden betonasatt
vikten alla regeringar vidtar åtgärder för stödja befälhavarenatt iattav
hans arbete för sjösäkerheten och skyddet den marina miljön samtav

den högsta ledningens grundläggandeatt förär god sä-engagemang en
kerhetshantering.
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Certifiering

företagcertifiering. DetslagtvåförekommerISM-kodenEnligt somav
godkänd säkerhetsorga-angåendedokumentskall hafartygetdriver ett

certi-skall det finnasCompliance. Dessutomof ettDocumentnisation
Safetyfartygför varjesäkerhetsorganisationgodkändangåendefikat

normaltutfärdascertifikatochDokumentCertificate.Management av
erkänd organisa-sjöfartsmyndighet ellernationellaflaggstatens av en

dokumentfartygensklassificeringssällskap. Då ut-vanligention ett
fö-sambandet mellankontrollerasjöfartsmyndighetenfärdas skall att

med det godkän-enlighetfungerar iombordorganisationenochretaget
säkerhetsorganisationssystemet.da

tillämpningISM-kodens

förjuli 1998bindande deninternationellt lISM-koden blev passage-
minst 500. Förbruttodräktighetmedtankfartygrarfartyg församt aven

skall koden500bruttodräktighet minstlastfartyg medandra varaaven
medlemsländer-dockharIMOinförd den juli 2002.l uppmanatsenast

lagstiftningennationellamed denISM-kodeninförliva snarastattna
möjligt.

obligato-beslutats3051/95förordningharInom EU ettomgenom
förmed den juli 1996från och 1ISM-koden redanriskt införande av

hamnar EU.trafikerar inomregelbundetpassagerarfartygvissa som

Införlivandet i svensk rätt

ifar-bestämmelsermed svensk rättISM-koden har införlivats genom
utfärdadeföreskrifter1995:1187tygssäkerhetslagen SFS samt genom

SJÖFS svenskagäller för alla1997:13. KodenochSjöV 1996:2av
flagg,oberoendetrafik svenskamed påoch för fartygfartyg vatten, av

svenska rederier,koden allaVidare gällerdessa fartygs rederier.samt
svenskafartyg eller isjöfart med svensktde inte bedriver vat-även om

föranvändsbara fartygcertifieringsskyldighetenDock gällerten. som
bruttodräktighet minst 20.personbefordran eller äryrkesmässig vars

för olikasuccessivtinförasISM-koden kommerenligtKraven typeratt
koden vissajuli gällermed den 1998fartyg. Från och l passagerar-av

passagerarfartyg får med-och andrapassagerarfartygfartyg ro-ro som
kemikalietankfartyg,oljetankfartyg,passagerareföra minst 13 samt
med bruttodräk-höghastighetsfartygochgastankfartyg, bulkfartyg en

Kontrollfartygens rederier.förtighet eller500 attsamt av re-om mer
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för svensktISM-kodenenligt görsuppfyller kravenderier och fartyg
Sjöfartsinspektionen.SjöVvidkommande genomav

hänvisas tillISM-kodenredogörelseFör närmare prop.aven
Ändringar l988:49.fartygssäkerhetslageni1994/95: 186

omberedskap förkonventionårs19904.5

föroreningvidsamarbeteochinsatser
OPRColja,genom

tillkomkraft år 1995,trädde iberedskapskonventionen,s.k.Den som
olyckan med Exxon Valdezefter denamerikanskt initiativpå stora

ställs bl.a. krav på fartygkonventionenutanför Alaska våren 1989. I att
for hantera oljeutsläpp vid ha-beredskapsplanerskall ha detaljerade att

de inte utvecklasskallincidenter ävenliksomverier, rapporterasatt om
det finnasskall natio-beredskapskonventionenolyckor. Enligttill stora

oljeutsläpp och de fördrags-beredskapsplaner förnella och regionala
varandra vidsamarbeta och assisteraförbinder sigslutande attstaterna

överföra kun-och utrustningoljeolyckor, samordna träningakuta samt
med beredskap.skap och teknik till länder sämre

utländska myndigheter vidfrån eller tillBestämmelser biståndom
räddningstjänstlagen 1986:1102. Kon-räddningsinsatser finns i 69 §

särskilda bestämmelser iföranlett någrahar i övrigt inteventionen
bet. 1990/9l:FöU1, rskr.1990/912180,svensk lagstiftning prop.

l990/9l:l7.

och avtalkonventioner4.6 Regionala

Köpenhamnsavtalet4.6. 1

gäller mellanomarbetat 1993 Sverige,Köpenhamnsavtalet från 1971
samarbetet mellanoch Island ochDanmark, FinlandNorge, sta-avser

fördragsslutande förbinderhavet.vid olj eförorening i De parternaterna
bevis-övervakning, undersökning, rapportering,sig samarbetaatt om

bistånd vid bekämpning allmänt informa-säkring, bekämpning, samt
miljön förorening oljationsutbyte syfte skydda den marinai motatt av

Länderna samarbetar vid bekämpningsope-och andra skadliga ämnen.
träffas teknik- ochhar övningar irationer, samt expert-gemensamma

frågorhar samarbetet i bl.a.Efter omarbetningen 1993 öv-grupper. om
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övervakning intensifie-alarmeringsrutiner ochningar, gemensamma
hade den juli ratifice-avtalet från 1993 l 1998 ännu inteDetrats. nya

länder.samtliga nordiskarats av

Helsingforskonventionen4.6.2

Östersjöområ-syfte skyddaHelsingforskonventionen, har till attsom
dets från olika källor, undertecknades årmarina miljö föroreningarmot

Östersjön.strandstatema vid träd-1974 de dåvarande Konventionenav
Östersjönkraft omfattar egentliga med Bottniskade i år och vi-1980

Öresund, och lilla Bält ochken, Finska viken Stora Kattegattsamt upp
till Skagen Skagerack breddgraden.i vid 57:e

ÖsteuropaMed de politiska förändringarna i i slutet 1980-taletav
effektivtskapades helt förutsättningar för miljöpolitisktettnya samar-

Östersjön.bete om
År polska1990 svenska och statsministrarna initiativ till Ronne-tog

Östersjönsbykonferensen marina miljö. deltagande ländernaDeom
beslutade utarbeta åtgärdsprogram med syfte äter-att gemensamt ett att

Östersjönsställa ekologiska balans. utarbetadesProgrammet gemen-
Östersjöländerför samtliga ochsamt representanter representan-av av

för Världsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Europeiska in-ter
vesteringsbanken Nordiskaoch investeringsbanken.

Under lades och Helsingforskonvention1992 reviderad fram.nyen
Den Helsingforskonventionen undertecknades förrepresentanternya av
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Polen,Litauen, Ryssland, Sverige

Öster-och Tyskland i samband med diplomatkonferens för skydden av
sjöområdets marina miljö, hölls i Helsingfors i april Vid1992.som
konferensen miljöministrarna deklaration, Theäven Baltic Seaantog en
Declaration, den strategiska inriktningen och huvudelementen iom av
det åtgärdsprogram initierades i Ronneby. EuropeiskaDen Ge-som
menskapen EG skrev på den Helsingforskonventionen i septem-nya
ber 1992. har ratiñceratSverige 1992 års konvention prop.
1992/932237, bet. 1992/93:JoU26, rskr. 1992/932361. Denna hade i
november 1998 dock kraft.inte iännu trätt

1992 års konvention består inledning, 38 artiklar bila-7samtav en
Till skillnad från konvention1974 års omfattar 1992 års konven-gor.

Östersjön.tion även inre i Bestämmelser för förhind-staternas vatten
rande förorening från fartyg finns i artikel bilaga8 i IV. I arti-samtav
keln stadgas bl.a. skall utveckla och tillämpa enhetligaatt parterna

beträffande tillhandahållandet mottagningsanordningar förnormer av
avfall från fartyg. Genom bilagan åtar sig tillämpa bestäm-parterna att
melsema i MARPOL, IV rörande toalettavfall.även bilaganIannex
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föro-syfte förhindramellan isamarbetetbehandlas också attparterna
från fartyg.rening

verkställandekommissionharHelsingforskonventionen or-somen
år. Till kommissionengång ärsammanträder minstvilken en pergan,

HelsingforskommissionenHelsingfors.beläget iknutet sekretariat,ett
Miljökommittén Marinekommittéer;fyraHELCOM har permanenta

Tecnical Committee,kommitténTekniskaEnvironmental Committee,
och BekämpningskommitténCommitteeSjöfartskommittén Maritime

antal arbetsgrupper.Därtill kommerCombatting Committee. stortett
antal riktlinjerhar utarbetatsHelsingforskonventionensInom ettram

fartyg, oljebekämpningrörande utsläpp frånrekommendationeroch
bedrivits förintensivt arbeteåren harUnder de attettsenastem.m.

Östersjö-avfall från sjöfarten, den s.k.komma till med utsläpprätta av
för detta arbete lämnas iredogörelse resultatetstrategin. En närmare av

avsnitt 15.2.
mycket utsträckning på andraHelsingforskonventionen bygger i stor

förorening från fartyg pådet gäller MARPOL.globala konventioner; då
därför mycket begränsadHelsingforskonventionens bestämmelser har i

ratifi-införlivas med svensk Sverigesutsträckning särskilt behövt rätt.
endast föranlett tilläggHelsingforskonvention harcering års1992 ettav

avfalllagen 1971:1154 förbud dumpning ii vatten.mot avom
för Helsingforskonventionen hänvisasredogörelseFör närmareen

och 1992/93:237 1992till l975/76:6 1974 års konventionprop. prop.
års konvention.

4.6.3 Hamnstatskontroll

Parismemorandumet hamnstatskontrollom

internationella regler rörande fartygs säkerhetför övervakaAnsvaret att
hand fartygets flaggstat.och förhindrande förorening åvilar i förstaav

antal flaggstater underlåter emellertid implementera ochEtt attstort
tillämpa Problemen med det växande antaletinternationella normer.

från flaggstater, medfört detundermåliga fartyg, främst vissa har att
finns behov hamnstater effektiv kontrollutövarävenatt ut-av en av
ländska fartyg. kontroll utländska fartyg frivil-hamnstatersOm somav
ligt befinner finns bestämmelser bl.a.sig hamn i SOLAS, MARPOLi
och STCW-konventionen. övervakningen tillämpningen be-För av av
stämmelserna konventioner undertecknades deni bl.a. dessa 28 januari

of1982 the Memorandum Understanding MOUParis Port Stateon
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sjöfartsmyndighetemaföreträdare för i Belgien,Control PSC av
Förbundsrepubliken Tyskland, Grekland,Danmark, Finland, Frankrike,

Portugal,Irland, Italien, Nederländerna, Spanien, StorbritannienNorge,
juliöverenskommelsen trädde i kraft denoch Sverige. Innehållet i l

och Rysslandhar Kanada, Kroatien, Polen anslutit1982. Senare även

sig.
Överenskommelser efterhamnstatskontroll har hand ocksåom

mellan länder i Latinamerikakommit slutas i andra regioner, t.ex.att
och i Asien-Stillahavsregionen.

betecknas memorandum samför-Parismemorandumet ettsom om
företrädare för nationellastånd och undertecknades de sjöfartsmyn-av

dighetema Vadoch inte ländernas regeringar. i memorandu-sägssom
bl.a. till andra sjöfartsmyndigheter, skyndsamhetunderrättelsermet om

vid inspektioner ändra något i de rättigheter ellerinteär avsett attm.m.
skyldigheter följer de konventioner, vilkas tillämpning staternasom av
åtagit sig övervaka.att

reglerar, antyder, denParismemorandumet titeln kontroll ut-som av
ländska fartyg inspektioner fartygensker då befinner sig isom genom
hamn. Målsättningen skall inspekteravarje hamnstat 25är att procent

de främmande handelsfartyg besöker hamnar understatensav som en
tolvmånadersperiod. Enligt memorandumet åtar sig inteparterna att ge

förmånlig behandling fartyg från ratificeratintestateren mer som
någon de aktuella konventionerna.av

Inspektioner skall enligt huvudregeln utföras besök ombord isom
syfte granska certifikat och andra dokument memorandumetatt som
hänvisar till. Saknas något dokument eller finns det klara grunder
clear grounds fartyget i grundläggande avseenden inteatt attanta

vad de relevanta dokumenten skallimotsvarar ut-som anges en mer
förlig inspektion företas. Som exempel på klara grunder för-kansom
anleda ingående inspektion kan öfartsmyndighetennämnas atten mer
fått brister från sjöfartsmyndighet eller från be-rapport om en annan
sättningsmedlemmar eller andra berörs fartygets skick ellersom av
drift eller sjöfartsmyndigheten fått fartygetpå be-att rapport atten om
gåtts brott utsläppsbestärnmelsema. Vidare upptäckta fel el-utgörmot
ler försummelser vid förande oljedagbok företaskäl ingå-attav en mer
ende inspektion fartyget.av

fartygNär väljs för inspektion skall sjöfartsmyndigheten särskiltut
beakta risker förbundna med fartygstyper,vissa oljetank-är t.ex.som
fartyg och kemikalietankfartyg. Vidare skall fartyg flaggade i staten

under den treårsperioden fler kvarhållandenvisar änsenastesom ge-
nomsnittligt prioriteras för inspektion. falletDetsamma beträffandeär
fartyg konstaterats flertalha brister.ettsom
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säkerhetsris-medfördet finns bristerinspektion visarOm att somen
nationella sjöfartsmyn-miljön skall denmarinaför denker eller risker

kvarhållande.åtgärder,erforderligadigheten vidta t.ex.
bestårkommitté,Hamnstatskontrollen leds av represen-somav en

företrädareoch/ellersjöfartsmyndighetlandsför respektivetanter av
för sjötransporterlandetför det departement inom samtsom ansvarar

deltarVid kommitténsEU-kommissionen. mötenförrepresentantav en
Internationella arbetsorganisationenochförföreträdare IMOäven

Ocksåobservatörer.ILOInternational Labour Organisation, som
Guard och företrädareUnited States CoastKustbevakningen i USA

hamnstatskontroll deltar kommit-iTokyo-överenskommelsenför om
sjöfartsmyndigheter"."samarbetande Kom-arbete egenskapténs i av

för harmoniseraoch skall verkaårligenmittén sammanträder att proce-
sekretariat beläget ihamnstatskontrollen. Kommitténs ärdurerna kring

nämnd, bestå-knutet rådgivandekommitténNederländerna. Till är en
medlemmar iländer intemedlemsländer i EU, två ärende två somav

nämndensrådgivandeföreträdare för EU-kommissionen. DenEU samt
och strategiskhuvuduppgifter handha frågor politiskär natur.att av

samlas databas ifrån hamnstatskontroller iRapporter en gemensam
för och deSaint-Malo Frankrike. Databasen tillgängligi är avvar en

kontrollarbetet. Varje åranvänds i det löpandedeltagande länderna och
föregående årssammanställning resultatetstatistisk överut avges en

hamnstatskontroller.

EG-direktivet hamnstatskontrollom

Europeiskahamnstatskontroll kompletterasParismemorandumet avom
den juni 1995 tillämpningenunionens råds direktiv 95/21/EG 19av om

förhindrande föro-för säkerhet på fartyg,internationella avav normer
fartygarbetsförhållanden ombord pårening boende ochsamt som an-

framförs medlemsstaternas territori-löper gemenskapens hamnar och i
hamnstatskontroll. Syftet med direktivetalvatten direktivet är attom

minskning antalet undermåliga fartyg deåstadkomma drastisk ien av
medlemsstaternas jurisdiktion dels ökadligger undervatten genomsom

efterlevnad gemenskapslagstiftninginternationell och tillämplig in-av
de berörda dels upprättandetområdena,om genom av gemensamma

förkriterier för hamnstaters fartygskontroll och harmoniserade rutiner
inspektion och kvarhållande fartyg med beaktande de förpliktel-av av

medlemsstaternas sjöfartsmyndigheter åtagit sig enligt Parismemo-ser
randumet hamnstatskontroll. 1995 års EG-direktiv har ändrats denom
27 april bestämmelser införts rörande1998 98/25EG, varigenom
ISM-koden.
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4.6.4 Bonn-avtalet

The for Co-operation in Dealing with Pollution ofAgreement the North
by Oil and Other Harmful Substances, Bonn-avtaletSea samarbeteom

vid bekämpning förorening Nordsjön, undertecknades år 1983.av av
Överenskommelsen omfattar både olja och andra miljöfarliga ämnen.

kontraktslutande Belgien, Danmark,De Frankrike, Neder-ärparterna
länderna, TysklandNorge, Storbritannien, Sverige, EU.samt

samarbetet mellan de kontraktsslutandeBorm-avtalet reglerar parter-
händelse eller risk för utsläppi utsläpp förorenande iämnenna av av

Nordsjöområdet. behöver förhjälp bekämpa ellerEn oljapart attsom
andra skadliga begärafår sådan hjälp övriga Enligtämnen parter.av
överenskommelsen också skyldiga underrätta varandraär parterna att

olyckshändelser och förekomster utsläpp inom Nordsjöområdetom av
kan förväntas allvarligt förhot kust ellerutgöra ett partssom annan

därmed förknippade intressen. Avtalet kan andrasägas operera genom
konventioner också via andra internationellamen organ.

för Bonn-avtaletInom har successivt byggts omfattan-ettramen upp
de samarbete frågori föroreningar. har bl.a.rör Det utarbetatssom
regler och för dokumentationrutiner och bevissäkring olagliga ut-av
släpp, rutiner för samordnad flygövervakning avtalsområdet ochen av
för samordnade bekämpningsinsatser vid olyckor och illegalastörre ut-
släpp.

Under har omfattandeår arbete också bedrivits förett attsenare un-
dersöka möjligheterna effektivisera det rättsliga beivrandet olag-att av
liga utsläpp. förInom detta arbete har bl.a. utarbetats hand-ramen en
bok "Oljeutsläpp till sjöss Bevissäkring vid frånutsläpp fartyg", vil--
ken till svenskaöversatts försorg.KBV:s Pågående arbete inomgenom

för behandlasBonn-avtalet i avsnitt 15.3, också på andraramen men
ställen i detta betänkande.

Bonn-avtalet har behövainte föranleda några lagstiftningsåt-ansetts
gärder i Sverige jfr 1983/84:88, bet. 1983/84:JoU22, rskr.prop.
1983/841161.
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eutsläppoljvidSanktioner5 m.m.

Inledning1

VlfLfartyg finns i 10 kap.frånstraff vid föroreningBestämmelser om
sådant brottpåföljdsregler gällerSpeciellabrottsbalken.och i ettom

utsläpp olja kanVid föroreningutländskt fartyg.begås på ett avgenom
särskildkan ådömasenskilda falletstraff i detoberoende enav om --

i kap. VlfL. Vi-enligt bestämmelserna 8vattenföroreningsavgifc tas ut
ekonomiska fördelarutsläpp värdetdare kan vid alla typer somavav

förverkade enligt kap. §förklaras 36 4uppkommit för näringsidkaren
under kap. § BrB angivnaoch näringsidkaren kan, i 36 7 omstän-BrB

ellerSlutligen kan oljeutsläppföretagsbot.digheter, också åläggas ett
föranleda skadeståndsansvar.förorenandeutsläpp ämnenannat av

begå Strafffysiska brott.kan endastEnligt gällande rätt personernu
därför ådömas juridiskabrottspåföljd kan inteeller personer.annan

emellertidvattenföroreningsavgift kanföretagsbotFörverkande, samt
riktas juridiskmot person.en

redare ellerstraff kan ådömasdet i kap. VlfL talas äga-Då 10 attom
riktaskan således åtal intefartyget juridiskaoch dessa är personerre av

förinomkan någonden juridiska Däremotmot som ramenpersonen.
åtal.brottet bli föremål förverksamhet begåttden juridiska personens

havälja den eller de skalluppstår dåSärskilda problem utatt som anses
sammanhanget skallibegått brottet, dvs. bestämmaatt ansesvem som

gäller redaransvaret det inteDå detföreträda redaren eller ärägaren.
verkställandebetrakta denaktiebolagonaturligt redaren är ettatt om --

straffbestämmelsen.tillämpning Där-direktören vidredare avensom
finna för be-mycket svårt stödkan det vid ägaransvaret attemot vara

jfrjuridiskstraffning fysisk ärviss ägaren en personperson omav en
analogisk, eller kva-105-106.Lagrådet 1993/94:l30 Genomi s.prop.

då det gälleremellertid skett i praxissianalogisk, har såtillämpning
andra straffbestämmelser ålägger ägaren ansvar.som

har föremål förstraffansvar varitjuridiskaFrågan personersom
Straff-utredningens betänkandeFöretagsbotsutredningen. Iöversyn av

127 föreslås bl.a. olag-för SOU 1997:juridiska ettattansvar personer
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ligt utsläpp begåtts juridisk verksamhet skall föranle-isom en persons
da företagsböter förslagför den juridiska enligt till 32ett nyttpersonen
kap. i Straffansvar skall kunna ädömas enskildBrB. näringsidka-även

konsekvens förslaget företagsböter föreslåsSom attre. en omav nuva-
företagsbot vattenföroreningsavgittenrande avskaffas. Betänkan-samt

har föremåldet varit för remissbehandling och bereds för närvarande i
Regeringskansliet.

5.2 straffrättsliga vidDet olagligaansvaret

utsläpp

5.2.1 Regleringen i VlfL

Regler för brott VlfLzs bestämmelser finns lagensi ti-motom ansvar
onde kapitel. Enligt kap. döms10 § den1 uppsåtligen ellersom av
oaktsamhet bryter förbud utsläpp olja och andra skadligamot mot av

till böterämnen eller fängelse i högst två år, inte gärningen be-ärom
lagd med straff i brottsbalkensträngare BrB. Detsamma gäller den

så långt det möjligt inte begränsar sådantär utsläpp, tillettsom som- -
följd olyckshändelse släppts från fartyget.utav

Om befálhavaren har brustit i den tillsyn behövs för utsläppattsom
inte skall ske döms han till böter eller fängelseäven i högst två år enligt
10 kap. 2 Har befälhavaren överlåtit för tillsynen hante-ansvaret av
ringen skadliga ombord tillämnen visst befäl eller har visst befäl så-av
dant till följd tjänstens beskaffenhet, gäller dock iansvaretansvar av
stället det befälet.

Enligt lO kap gäller6 § vidare redaren eller dömsägarenatt som om
han själv begått gärningen han underlåtit vad skäligengöraattom som
kunnat fordras honom för förhindra det inträffade.attav

skallDet anmärkas det beträffande befálhavarens, redarens ochatt
ägarens inte uttryckligen i lagtexten förutsättningattansvar anges en
för gärningen begåttsär uppsåtligen eller oaktsamhet.att Iansvar av
formuleringarna "brustit deni tillsyn behövs" respektivesom
"underlåtit vad skäligen kunnat fordrasgöra honomatt för attsom av
förhindra det inträffade" ligger dock indirekt krav på oaktsamhet.ett

detNär gäller brottskatalogen i VlfL kan allmänt sägas oftastatt man
inte direkt lagen kan utläsa vilka handlingar straffbelagdaärav som

detta kräver studium förordningenutan även till lagenett samtav av
SjöV:s föreskrifter. Således hänvisar kap.10 l § VlfL till kap.2t.ex.
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i sinkap. kanutsläpp. 2förbjudna Avreglerarkapitelvilketlag,samma
bestäm-regeringenmyndighetdenellerregeringenutläsas atttur som

utsläpp.förbud Därut-föreskriftermeddelarflesta fall motdei ommer
enligt vilken regering-bestämmelse,allmänkap. 2 §finns i llöver en

föreskriva eller ifårregeringenmyndigheteller den utser en-somen
vilkenförsta stycket, ärbl.a. kap. 2 §från 2undantagfall medgeskilda

fartyg inomfår släppasolja intebestämmelse utden attangersom
Ostersjöområdetekonomiskaochsjöterritorium samtSveriges zon

vattenområden.utanför dessa
redovi-utsläppsförbuden harregleringsvenskochInternationell av

vissakan konstaterasredovisningdennaavsnitt Genom atti 4.1.sats
med-stycket VlfL harförstakap 2 §utsläppsförbudet i 2frånundantag

bestämmelsernamaterielladeoch ÖVregeringendelats attsamtavav
återfinns lagen.olja inte iskadligaandra ämnen änrörande utsläpp av

ochtankoljautsläppregleringnuvarandeMycket kort innebär att av
utsläppendasjöterritorium. DeSverigesfår ske inomsludge inte av

oljemängder ismåmycketområdedetta ärtillåtna inomolja ärsom
Sve-15-ppm-utsläppen. Inomde s.k.från maskinutrymmen,länsvatten

avfallfastkemikalier ellerutsläpphellerfär interiges sjöterritorium av
huvudregel äga rum.som

olja, toalettav-utsläppförhudenFritidsfartyg omfattas inte mot avav
kan i dessaStraffrättsligtfast formfall och avfall i matrester. ansvarav

Även statsfartyg inteutländskaVlfL.fall ådömas enligtinte an-som
tillämpningsområde llfrån VlfLzsundantagnavänds affársdriñi är

från fartyg.föroreningförordningenkap. VlfL, jfr kap. 2 §1 § 9 om
föreskrifter utsläppoch SjöV:senligt MARPOLGenerellt gäller att

farty-nödvändigt förutsläppet varitfår skesamtliga avfallsslag omav
tillrädda människoliveller förombordvarandes säkerhetoch de attgets

VlfL. så-för dessa fall finns inte i AttNågot direkt undantagsjöss. en
beskaf-till faransmed hänsynbrott dendan endastgäming utgör om

omständigheterna övrigtoch iåsamkats ärfenhet, den skada annansom
nöd i kap. 4§bestämmelsen 24emellertidoförsvarlig följer omav

BrB.
medföra straffansvarolyckshändelse kanOljeutsläpp till följd en-av

Medmöjligt.långt detbegränsats så ärdast utsläppet inteom
SJÖFS utsläppoch 1985: 19enligt MARPOLolyckshändelse förstås ett

utrustning, intefartyget eller dessföljd skada påär omsom en enav
el-avsikt orsaka skadahandlat ieller antingenbefälhavarenägaren att

skulle bliskada troligenkännedomler vårdslöst och med attom en
Är eller oaktsamhet föreligger inteföljd uppsåtfölj utsläppet aven

ådömas för överträdelseskall därmedolyckshändelse och att enansvar
olyckshändelse inteVlfL. Kanskett utsläppsförbuden i 2 kap. 2-3av

möjligt kanbegränsats långt detinte så äruteslutas har utsläppetmen
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alltid ådömas med stöd kap.2 § VlfL.4 Ansvar kan ocksåansvar av
ådömas befälhavaren han inte sådant utsläpp se här-rapporterat ettom

nedan.om

5.2.2 Olika personers ansvar

föregåendeAv det har framgått flera olika kan görasatt personer
straffrättsligt för oljeutsläpp.ansvariga frånBortsett denett rentsom
faktisk släppt oljan kan ådömas befälhavaren eller be-ut annatansvar
fäl. Vidare kan ådömas redaren eller ägaren.ansvar

Befälhavaren

Det sjörättsliga regelverket utgår från befälhavaren har detatt yttersta
och övergripande ombord på fartyg. Befälhavarens befo-ansvaret ett
genheter och kommer i svensk till uttryckrätt i sjölagenansvar
1994: 1009 och fartygssäkerhetslagstifmingen.

I 6 kap. sjölagen regleras befälhavarens allmänna åligganden. Enligt
1 § åligger det befälhavaren innan påbörjas till fartygetatt atten resa se

sjövårdigt.är Under gång åligger det befälhavaren tillatt attresans se
fartyget framförs och handhas på förenligtsätt är med sjö-ett gottsom
manskap. Han skall känna till de påbud och föreskrifter förgällersom

farvattende fartyget skall trafikera och på de det skall anlöpaorter
2 § och han för föreskrivna dagböcker förs fartygetpåattansvarar
4 §. Det skall också befälhavare på fartygnämnas prejasatt ett som

behörig svensk myndighet skyldig åtlydaär prejningen. Hanatt ärav
också skyldig låta fartyget visiteras 3 §.att

Kompletterande bestämmelser befälhavares åligganden finns iom
respektive kap. fartygssäkerhetslagen5 l988:49 och fartygssäkerhets-
förordningen 1988:594.

I lagen befálhavaren skall till han har den kännedomatt attanges se
fartyget han behöver för kunna fullgöra sina skyldigheterattom som

beträffande säkerheten på fartyget. Innan påbörjas skall befäl-en resa
havaren till fartyget sjöklart. Vidaregörs åligger det befälhavarenattse

till ombordanställda då de tillträderatt befattningatt sin får be-se - -
hövlig kännedom fartyget grundläggande säkerhetsbe-samtom om
stämmelser och åtgärder vid sjöolycka.

Befälhavarens hänger med han den harärattansvar samman som
praktiskstörst möjlighet övervaka och bevaka fartygets driftatt då detta

befinner sig till sjöss. Den tekniska utvecklingen har dock inneburit att
rederierna har betydligt kontrollstörre fartygsdriñenöver ochnumera
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ledaskulle kunnaolika situationer. Dettabefálhavarens hanterasätt att
Befäl-till redaren.roll förhållandebefálhavarens iurholkningtill en av

fatta beslut frågorbefogenhet iochställninghavarens självständiga att
har dock nyligenförhindrande föroreningrörande säkerheten och av

koden avsnitt 4.4.2.angående Re-ISM-kodenkommit till uttryck i se
samband med införlivandetdetemellertid inte iansåggeringen att av

befälhava-skäl ändra regleringenfannsISM-koden svenski rätt att av
befogenheter ochbefälhavarenshänvisades tillDet att an-rens ansvar.

1994/95: 86 26.sjölagen se lfrämst fastställs i 6 kap. s.prop.svar

befäl ombordAnnat

befälhavaren ansvarig förbefälvissa fall kan görasI än att ettannat
befälhava-kan grundas påAnsvarigheten antingenoljeutsläpp skett. att

Överlåtit för tillsynen hantering-andra befälettill det överansvaretren
till följdbefälet har detta sinaskadliga ellerämnen att ansvar aven av

vedertagen arbetsfördelning kanallmänna tjänsteåligganden. Enligt
maskinchefenför olja lastas medanhat.ex. styrman ansvareten som

för fartygets drifi.för olja användssvarar som
drift och underhåll fartygets maskineriMaskinchefens för avansvar

fartygssäkerhetslagen kap.framgår 5med tillhörande anordningar av
maskinchefen påbörjasockså innan3 §. denna lagI att en resaanges
tillhörande anordningar behörigtskall till maskineriet med iärattse

brandskyddsanordningar klara för omedelbart bruk ochskick, är attatt
drift ombord. Enligt fartygssä-vad behövs för maskineriets finnssom

maskinchefen också skyldig till befäl-kerhetsförordningen är att attse
uppgifter maskinchefenshavaren har tillgång till de rörsom ansvars-

område, behövs för fartygets säkra framförande 5 kap. §.2som
vad i svensk lagstiftningDet skall anmärkas att som anges om ma-

skinchefens endast gäller sådant befäl på svenska fartyg. An-ansvar
maskinchef/befálhavare inte heller oomstridd. Påsvarsfördelningen är

ovanligt allt ligger på befälhava-utländska fartyg det inteär att ansvar
ren.

straffrättsligtbefálhavaren skall kunna undgåFör att genomansvar
befäl krävs, enligt vanligadelegering tillsynsansvaret till annat reg-av

befálhavaren uppdragitler delegering den vilken attattom av ansvar,
för har tillräcklig utbildning och erfarenhet påta sigtillsynen attsvara

sådantett ansvar.
Kedjan besättningsmedlemmar kan ansvariga förgöras ettsomav

och försökeroljeutsläpp medför det inte ovanligt vältraär attatt var en
de flesta fall där åtal väckts har åtaletpå någon Iöver ansvaret annan.

riktats Vad kunnat få fram har det inte i något fallbefálhavaren. Vimot
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föremål för åtal, hanförekommit eller blivit interedaren ägarenatt om
samtidigt tillhört besättningen ombord.

Ägaren/Redaren

den fartygsregistret antecknatsMed fartyg iägaren ett avses somav
anteckning finns, den civilrättsligteller, sådan inteägare somsom om

Ägarefartyget. till fartyg kan eller flera fysiskaäger ett vara en
och/eller juridiska personer.

definierat VlfL ellerredare inte i i örättslig lag-Begreppet är annan
stiftning. gäller för alla olikaEn definition begreppet,av som samman-

Enkelt uttryckt kan redarenhang, också svårär sägasatt utrustage.
normaltfartyget för sitt ändamål. språkbruk med redaren denI avses

driver sjöfart med godstransportsom av personer, m.m.
vanlig uppfattning redaren de fartyg med vilkaEn han be-är ägeratt

driver sjöfart. också vanligt förr. traditionelle fartygsägarenSå Denvar
Ägarenskötte samtliga funktioner rörde fartyget. i gång verk-sattesom

samheten, ledde den och bar den ekonomiska risken. Under sådana för-
hållanden fartygets också dess redare. Situationen i dag denär ägare är

begreppen ägare/redare inte alltid sammanfaller och redarfunktio-att
kan fleradelade mellan på olika sätt.nerna vara

Ägaren kan fartyghyra sitt eller upplåta hela eller delar det tillut av
befraktare, varmed den för räkning fartyget upplåtes för be-avses vars
fordran gods. till vilken fartygetDen upplåtits kan antingenav vara en
fysisk eller juridisken person.

En vittgående redarensövergång typiska driftsfunktioner känne-av
tecknar det kallas bare-boat befraktning skeppslega. Vid "rena"som
bare-boat avtal hyr eller leasar befraktaren helt fartyg och försörjerett
fartygets bemanning, underhåll försäkringutrustning, och sättersamt
det trafik föri Vid formräkning. denna upplåtelse bär befrakta-egen av

Ävensamtliga kostnader och risker med fartyget. finansieringenren om
och finansieringskostnaden åvilar blir bare-boat befraktarenägaren rent
faktiskt fartygets redare och betraktas också sådan. Också vid tids-som
befraktning, dvs. hyra fartyg för gods under viss tid,ett transportav av
kan det så förhyraren har betydande inflytande driften.överatt ettvara
Redaren har normalfalletvisserligen i hand fartyget, dess utrustningom
och bemanning, kommersielladen driften tidsbefraktaren.styrsmen av

Tidsbefraktare vanligen företag, ofia râvaruproducenterär större
exempelvis oljebolag, kan också rederi tillfälligtettsom men vara som

behöver utöka flotta för ökandesin transportbehov.möta Påatt senare
tid har det blivit vanligt traditionellaäven ägarrederier byggeratt en
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dotterbolagfartygpå hyra in ägsdel verksamhetsin attstor som avav
rederier.eller andrat.0.m. av

heladvs. hyraresebefraktning,befraktningsformYtterligare är aven
hamn tillgods frånfartyg föreller delar transportett annan.enav enav

befraktaren direktnormal någotinteresebefraktningsavtalEtt settger
drift.inflytande fartygetsöver

antal mel-förekommer i dagavtalsforrnemade angivnaUtöver ett
mellanfördelatspå skilda ägarenlanformer där redarfunktionerna sätt

den bare-boat-komplikation kanytterligareoch befraktaren. Som som
s.k.bortfrakta fartyget tillfartyg sineller tidsbefraktat i turett annan,

Ägaren/redaren s.k.ocksåkanunderbefraktning. management-genom
specialiserat sig påenskilda eller bolagandraavtal överlåta som--

redarfunktionema.eller flera Manage-utföraolika områden att aven
förfogande och åtarkunskap till redarens/ägarensmentbolag ställer sin

särskiltför rederiets räkning,fartyget närsig driva och/elleratt operera
och dylikt. Enligt vadteknisk övervakningdet gäller bemanning, som

betänkande Handlingsprogram förSjösäkerhetskommitténsanförts i
åtskilliga skandinaviskaSjösäkerhet, 1996:182, arbetarökad SOU t.ex.

drifisbesluten delegerade till demrederier med huvuddelen av som ar-
till särskilt driftbolag bildat delarbetar ombord. Ibland sker detta ett av

redarfunktionerbefälet. andra utförsförekommerDet även attav av
managementbolag.

redarfunktionernaBakgrunden till den uppsplittring skett äravsom
kompetensdet svårt för rederi hålla sig med på alla områ-äratt ett att

den. fartyg företag saknar kunnandeDet inte ovanligtär ägsatt av som
sjöfart fartyget investering lik andra. Ef-och baraom som ser som en

det bygga rederirörelse köpermycket dyrtär ägarentersom att upp en
den kompetens utifrån, från eller flerahan behöver ett manage-som
mentföretag.

föregående det mycketdet framgår kan svårt och krävaAv att vara
omfattande fastställa det konkreta falletutredning iatten vem som

skall fartygets redare. belysande exempel, behand-Ettanses somvara
förhål-lats Sjösäkerhetskommittén SOU 1996: 182 429 deutgörav s.

landen beträffande fartyget Scandinavianrådde Star, ettsom passage-
rarfartyg fick allvarlig brand ombord, varvidår 1990 158 personersom
omkom.

Redarfunktionen beträffande Scandinavian Star uppdelad påvar
respektive Överförd till antal olika bolag. stod bolagetSom ägareett
K/ S Scandinavian bolag hade bare-boat certepartiStar. Detta ettgenom
hyrt fartyget Shipping Ltd, hade tids-till Project i sinut tursom
bortfraktat fartyget kommissiontill DaNoVR ApS. Den genom-som
förde redarenutredningen efter olyckan konstaterade i utgångs-att
punkten redarfunktionen överlåtasoch kunnaär ägaren att anses genom
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tidsbefraktning.avtal bare-boat charter intehyra men genomom
det således Projekt Shipping LtdEnligt allmänna regler skulle vara som

Å underandra sidan framkom utredningenredare.att attvar anse som
befälhade anställt och stoddet ApS närmastVR DaNo somvar som

uttaladeför driften fartyget. Kommissionen detden praktiska att varav
Shipping Ltd redareoklart det Projekt attsom var anse somom var

redarfunktionen hade överförts tilleller det möjligen så VRattom var
ApS.DaNo
förhållandet redarbegreppet oprecist har medfört det iDet äratt att

den sjörättsliga lagstiftningen ibland införts brukaransvar vid sidanett
för vattenföro-redaransvaret. Så har skett vadt.ex. ansvaretavserom

reningsavgiften. Då denna avgift skulle införas se 1982/83:87prop. s.
17-18 påpekande Redareförening bordeSveriges övervägaatt ettman
brukaransvar vad gällde avgiften. Departementschefen konstaterade att
det inte alltid enkelt kan klargöras skall tillredarevem som anses vara

fartyg och bakgrund de olika avtalsforrner kanett att motman av som-
förekomma i vissa fall kan komma fram till förhyraren fartygatt ettav-
har sådant inflytande driften avgiftsskyldigheten bör åvilaöverett att
honom i stället för redaren. Enligt departementschefen det därförvar
befogat införa brukaransvar för avgiftsskyldigheten. Så skeddeatt ett
också. Någon motsvarande regel vad gäller straffrättsligadet ansvaret
infördes dock inte VlfL.i

lagstiftning finnsI sjörättslig dock brukaransvar vid sidanettannan
redaransvaret. härpåExempel kap. sjölagen.är 20 13 § dennaIom pa-

ragraf tillämpning lagens straffbestämmelservid med reda-attanges av
jämställs den i redarens ställe har haft befattning med fartyget.re som

Även i kap.l 2 § fartygssäkerhetslagen finns generell bestämmelseen
med innebörd vad i lagen redare skall gälla densägs ävenatt som om

redarensi ställe har befattning med fartyget. förarbetenaEnligt tillsom
sist angivna lag 1987/88:3prop. 54 bet. 1987/88:TU4, rskr.s.
1987/88:42 härmed den rättsligen disponera farty-ägt överavses som

exempelvis fått fartygetnågon upplåtet sig avtalget, som genom om
tidsbefraktning. Med redare enligt förarbeten denavses samma som
fyller redarfunktionerna.

Genom de beskrivna reglerna har vissa bestämmelser gällernu som
redaren gjorts tillämpliga på har befattning med farty-även annan som

Begreppet redare har emellertid inte definierats lagstiftningen.iget.
Frågan införa sådan definition har föremål förvarit behand-attom en
ling vid flertal tillfällen, har varje gång avvisats.ett men

Senast legaldefinition redarbegreppet diskuterades isom en av var
samband med införandet ISM-koden i svensk lagstiftning. fartygs-Iav
säkerhetslagen förhar godkänd säkerhetsorganisation lagtsansvaret en

RÅpå rederiet. Riksåklagaren påpekade i lagstiftningsärendet att av-
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saknaden definition begreppet redare medför svårigheter attav en av
fastställa vilken bär det straffrättsliga och önske-ansvaretperson som
mål framfördes införa legaldefrnition redarbegreppet. Re-attom en av
geringen ansåg emellertid det fanns skälinte införa sådan de-att att en
finition hänvisade frågai denna till specialmotiveringen till kap.1utan

fartygssäkerhetslagen2 § l994/95:l86prop. 26-28.s.
Syftet med straffansvar för redare/ägare då bestämmelserna iett

VlfL överträds den har förär fartyg åratt ytterst ansvaret att ett ut-som
och drivs i enlighet med gällande bestämmelser också skall bärarustat

det straffrättsliga för brister i dessa hänseenden. Vem äga-ansvaret av
redaren eller i visst hänseende bör bära det straffrättsli-ren, annan som

kan emellertid variera beroende på vilken straffbestämmel-ansvaretga
aktualiseras. Med de mycket komplicerade förhållandense som som

kan råda beträffande fartyg kan det förekomma någonett änatt annan
den vid samlad bedömning är redare har sådantatt ettsom en anse som
inflytande driften detöver rimligt straffrättsligaär detatt att ansvaret
åvilar honom. Nuvarande reglering innebär emellertid endast ägarenatt
eller redaren kan ansvarig.göras

5.2.3 Regleringen i brottsbalken

olagligtEtt utsläpp kan förutom enligt VlfL föranleda straff enligt- -
bestämmelserna i kap.13 BrB. Enligt VlfL skall dock enligtansvar
BrB:s bestämmelser bara utkrävas gärningen belagd medärom
strängare straffi BrB.

Enligt 13 kap. 8 § döms denBrB förorenar bl.a. påvatten etta som
sätt medför eller kan medföra sådana hälsorisker för människorsom
eller sådana skador på djur och växter, inte är ringa betydelse,som av
eller betydande olägenhet i miljön för miljöbrott till böter ellerannan
fängelse högsti två år, inte behörig myndighet tillåtit förfarandetom
eller detta allmäntär vedertaget. Om brottet dömsär till fängelse igrovt
lägst månader eller höst år. Vid bedömningen brottet ärsex sex av om

skall särskilt beaktas, det har vållat eller kunnatgrovt vålla varakti-om
skador omfattning eller gärningen harstor varit sär-ga av om armars av

skilt farlig Om gärningen med hänsyn till omständigheterna kanart. an-
försvarlig, döms inte till enligt paragrafen.ses ansvar

Om brott begås oaktsamhet dömsett enligt kap.13sagtssom nu av
9§ andra stycket för vållandeBrB till miljöstöming till böter eller
fängelse högsti två år.

Brottsbalkens straffbestämmelser miljöbrott och vållande tillom
miljöstöming kommer fr.o.m. den januari1 då1999, miljöbalken träder

kraft,i oförändrade återfinnas balkensi kap.29 SFSatt 1998:808.
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VlfL harkap. §finns i 10 1hänvisningdenändringNågon somav
miljö-förbiseende vidtorde bero påskett, någotemellertid inte ettsom

kraft hänvisas iiintemiljöbalken trättännuEftersomtillkomst.balkens
bestämmelser.följande till BrB:sdet

bl.a.förorenabestår ienligt BrB vattengärningenbrottsliga attDen
männi-hälsorisker försådanamedförakanmedför ellerpå sättett som

bety-ringainte ärochpå djurskador växter,eller sådanaskor avsom
miljön.olägenhet ibetydandedelse, eller annan

innebäreller skador"riskermedföra vissa"kan attföroreningAtt en
beaktansvärdpraktiskframkallatgärningenför krävsdet att enansvar

i frågaStraffansvar kan kommapå miljön.effektför negativrisk en
det särskildabeläggas ikaneffekten intemiljöskadligadennäräven

risk förföreliggertypisktdetvisar,utredningenfallet settatt enenmen
ansvarsmed-normaltpåtagligrisk såsådan effekt och denna är att en

aktuella åtgärden.från denavståttskulle haveten person
till-1980/81:371980/81:108, JuUlagstiñningsarbetet prop.Under

påpekades,uppmärksamhet. Detföroreningdrog sig s.k. kumulativ att
isoleradvisserligen inteföroreninginträffadet ibland kunde ett en

för-med tidigaretillsammansmiljönrisker förmedför betydande men
risker för miljönföroreningsnivåtill så högupphovoreningar attger en

förorening gi-departementschefenuttaladeuppkommer. dettaOm att
mil-fallet deni detstraffansvarföranleda ävenbör kunnavetvis att

med andra förore-kumulationgrunduppstår påjöskadliga effekten av
ningar.

ringaockså uttrycken "intediskuterades ärlagstiftningsärendetI av
uppmärksammades fö-Därvidolägenhet"."betydandebetydelse" samt

försämringlandskapsbilden,förändringar ireteelser sådana avsom
ol-nedsmutsning,ochimöjligheten till rekreation t.ex.naturen genom

till Lagrådetförklarade vid remissenDepartementschefenjeutsläpp. att
miljöbrottsbestämmel-omfattasföreteelser skulle kommasådana att av

straffbarabegränsa detnödvändigtmenade det attatt varserna, men
krav.kvantitativaområdet genom

skall be-och brott intestraffbara områdetmellan detGränsen som
påtaladesproblem, vilketvållat betydandestraffas har praktikeni av

RÅ uttalade itill miljöbalk. Regeringenförslagetremissyttrandeti över
begreppetoch tillämpningentolkningenlagstiftningsärendendet avom

Del 530.1997/98:45, lföljande prop.ringa brott bl.a. s.
bedöma ringaöverträdelsehuruvida ärVid bedömningen att somen
regeln omedelbarttill detrelation intressemåste igärningen sättas som

frågai endastAnsvarsfrihet bör komma när gär-syftar till skydda.att
medobetydligbedömning framstårsammanvägdningen vid somen

omedelbart skyddashänsyn till det intresse är avsett att genomsom
straffansvaret.
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för miljöbrott förutsätter gärningsmannen uppsåtligen be-Ansvar att
gått brottet. torde betyda gämingsmannen, på uppsåtsläranDetta sättatt

innebär förfarandetkänner till de förhållanden förorenarattanger, som
och har omfattande fall så mycket sakförhållandenauppsåt i ivart av
det särskilda fallet vad sådana enligt erfarenheten kan få för följdoch

det finns grund för förfarandet kan medföra den i gärningsbe-att att
skrivningen skadliga effekten. det brister i gärningsmannens uppsåtOm

straffförfarandet oaktsamt kan ådömas för vållande till miljö-ärmen
störning.

Tillämpningen5.2.4 straffbestämmelserBrB:sav

pâ olagliga utsläpp

Straffbestämmelser till skydd för miljön finns flertali special-ett
straffrättsliga bestämmelser, miljöskyddslageni 1969:387. Dett.ex.
vanliga straffbestämmelser i specialstraffrättenär subsidiära iäratt
förhållande till straffbud seBrB:s 45 § miljöskyddslagen. detDåt.ex.
gäller olagliga utsläpp förorenande till sjöss har däremot denämnenav
ordningen valts straff enligt endastBrB skall ådömas tillämp-att om en
ning balkens straffbestämmelser kan föranleda straff.strängareav

Enligt rubricerasBrB gärning normalgradenär mil-en som som av
jöbrott eller vållande till miljöstöming belagd med straffsom samma

olagligt utsläpp enligt VlfL. Straff enligt kan därmedBrBettsom en-
dast bli aktuellt falli då miljöbrottet bedömaär att grovt.som

5.3 Straffansvaret vid andra överträdelser av

VlfL

Även rad andra gärningar olagliga utsläpp straffbeläggsän i VlfL.en
delEn straffbestämmelser sikte på brott föreskrifter rörandetar mot

mottagningsanordningar. flestaDe straffbestämmelsema emel-avser
lertid handlingar sjöfartbegås vid med fartyg. Således döms densom

uppsåtligen eller oaktsamhet bryter förbud trafik i visstmot motsom av
farvatten eller föreskrifter läktring olja ellermot mot t.ex. nytt-om av
jandeförbud meddelats för fartyget till böter eller fängelse i högstsom

år lO kap. 3 §. Vidare döms befälhavare uppsåtligen ellerett som av
oaktsamhet fartyganvänder saknar föreskrivet certifikat ellerett som
för vilket föreskrivits förbud sjöfart till böter eller fängelse i högstmot

månader 10 kap. och4 § 3.. samtligaI angivna fall kansex nu en-
ligt kap.10 redaren6 § eller dömas till hanägaren underlåtitansvar om
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för förhindra detfordras honomskäligen kunnatvadgöra attatt avsom
inträffade.

Även föreskrifter förande oljedagboköverträdelse äravomav
oaktsamhet begår sådanuppsåtligen ellerstraffbelagd. Den enavsom

förekommande fall maskin-befälhavaren och iöverträdelse, normalt
SJÖFS reglerar på skyldig-jfr 2 kap. 41 §chefen 1989:27, som vem

till böter eller fängelse iavseende vilar, kan dömasheten i nämntnu
högst månader kap. 4 § 3..10sex

eller oaktsarnhet underlåterOckså den uppsåtligen att rap-avsom
eller händelser innebär risk förutsläpp skadliga ämnenportera somav

till böter eller fängelse i högst månader 10förorening kan dömas sex
avseende åvilarkap. 3.. för rapporteringen i4§ Ansvaret nämntnu

befälhavare svenskt eller utländskt fartygenligt SjöV:s föreskrifter på
SJÖFSSJÖFS kap.kap. och 1985:19, 7 4-6 §§.1994:22, 1 37 -

vilka alla föranleda fángelsepåföljd,nämnda brott, kanFörutom nu
kap.bestraffas förseelser med böter 10 § kap.antal 5 10ett stort samt

5..6 §

Straffet då oljeutsläpp begås på5.4 ett m.m.

utländsk fartygett

Enligt lagen begränsning1996:517 tillämpningen svenskom av av
lag vad gäller brott begångna utländska fartyg begränsnings-vissa på
lagen f°ar straffinte böter dömas brott be-strängare än ut ett motom
stämmelser förebyggande,i svensk lag begränsning och kontrollom av
förorening miljön begås på fartygden marina registrerat iettav en
främmande fartyget befinner sig utanför svenskt inrenärstat vatten.

gäller dock allvarliga och uppsåtliga gärningarDetta inte som avser
förorening i territorialhavet.

Begränsningslagen har tillkommit följd Sveriges ratifice-som en av
ring havsrättskonventionen och direkt följd vad före-ärav en av som
skrivs dennai konvention endast böter eller ekonomiskattom annan
sanktion får ådömas för brott detta slag artikel 230.av

Begränsningslagen omfattar alla brott bestämmelsermot som avser
förebyggande, begränsning kontroll föroreningoch den marinaav av
miljön begås utländskt fartyg. Påföljdsbegränsningenpå gällerettsom

brottsrubricering och gärningsmannens nationalitet. Enoavsett oavsett
svensk befälhavare utländskt fartyg kan såledespå lika liteett som en
utländsk befälhavare sådant fartyg dömas till fängelsepå i andra fallett

då utsläppet ellerän skett på inre gärningen allvarligutgörvatten om en
och uppsåtlig förorening territorialhavet. Om brottet begåtts på ettav
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svenskt fartyg fängelse straffskalaningår däremot alltid i oavsett om
den kan ansvarig svensk eller utländsk medborgare.göras ärsom

följdEn begränsningslagen, vilken direkt kan utläsasinte la-av av
föreliggersvensk domsrätt inte då utsläpp eller brottär att ett annatgen,

enligt begränsningslagen begåtts på utländsk fartyg i svensk ekono-ett
misk Eftersom brottet i sådant fall begåtts inom områdeettzon. som
inte tillhör någon och svårare straff böter kan följainte påän gär-stat
ningen föreligger enligt kap.inte domsrätt 2 2 § heller enligtBrB. Inte

kap. fjärde2 3 § punkten föreligger eftersomBrB domsrätt, brottett av
detta slag normalt kan riktatinte Sverige i den meningmotanses som

deni bestämmelsen.avses
konsekvenserDe påföljdsbegränsningen avsaknadensamtsom av

svensk domsrätt har för tillämpningen svensk lag kommer berö-attav
också på andra ställen dettai betänkande.ras

Vattenföroreningsavgift5.5

5.5.1 Allmänt

Vattenföroreningsavgift administrativ sanktionär beslutasen som av
KBV. Bestämmelser vattenföroreningsavgift finns kap.i 8 VlfL.om

Vattenföroreningsavgiften tillkom sanktionsform år 1984. Av-som
giften skall förbud utsläpp olja har ochtas ut ett överträttsmotom av
utsläppet inte obetydligt, ellerär olja, i strid med förbud mot ut-om
släpp, till följd olyckshändelse släpps från fartyget och utsläppetutav
inte begränsats så långt det möjligt l §.är

Syftet med avgiften främst dvs.är preventivt, avgiften skall inte an-
vändas för kompensera oljeskador eller bekosta åtgärder före-att som
bygger skadeverkningar olja. heller förutsätterInte påförandegenom av
vattenföroreningsavgift utsläppet medfört någon ekonomisk fördelatt

skall dras in till sådanaäven synpunkter varitstaten, ettsom om av
motiven för avgiften.införaatt

För vattenföroreningsavgift skall kunna påföras måste liksomatt -
för straffrättsligt utsläppsförbud ha elleröverträttsett ett ut-ansvar -
släpp till följd olyckshändelse inte ha begränsats så långt det möj-ärav
ligt. Vattenföroreningsavgift kan inte påföras fritidsfartyg eller utländ-
ska statsfaityg inte används affársdrift.i hellerInte kan avgift på-som
föras vid utsläpp skett i nödsitutaion. Olyckshändelse harsom en sam-

innebörd då detta begrepp förekommer kap.i 2 VlfL4§ sema som
härom ovan.
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skallobetydligtutsläpp ärbedömningenVid attett somanseom
Även farlighetsgradkvantiteten. ämnetsden utsläpptafrämst beaktas

166.och36, 52, 731982/83:87jfrbetydelseemellertidhar s.prop.
i la-har inteoljemängdenutsläpptaför den angettsnedreNågon gräns

bestämma.rättstillämpningentillhar överlämnats attutangen

avgiftpåförasskall5.5.2 Vem

fysiskaVlfL påföras denenligt kap. 2 §Vattenföroreningsavgift skall 8
fartygets redare. Omöverträdelsenvideller juridiska varsomperson

inflytandetavgörande överutövade detställeredarensinågon annan
nå-den andre. Finns intepåförasställetskall avgiften idriftfartygets

kan detellervadavgiften enligtpåförasskall sagtsovansomgon som
dennefastställas är,fördröjtväsentligenblirärendetinte utan att vem

fartygetsöverträdelsen ägare.viddenavgiften påförasskall varsom
avgiften.för betalningsolidarisktpartrederiDelägare i avsvarar

storlekVattenföroreningsavgiftens5.5.3

omfatt-till utsläppetsmed hänsynbestämsVattenföroreningsavgiften
tabell. Efter ändringfastställdstorlek enligtoch fartygetsning som

1994:1796 lägstaSFS1995 utgörträdde kraft den januarii l vatten-
vid utsläppavgiftbasbelopp.föroreningsavgift Denna uttasett som

bruttodräktighetstal ärfrån fartyg medliterunderstiger 000l ett som
vattenföre-förbeloppsgränsNågonmindre eller lika med 3 000. övre

till 001uppgår 501Vid utsläpp änreningsavgiften finns inte. mersom
bruttodräktighet basbelopp99med högstavgiften för de fartygliter är

påbörjat antal 000 literför varje 1basbeloppmed tillägg med 0,06 ut-
bestämdaden sålundasläppts Om000 liter olja50l vat-över ut.som

omständigheterna framstårhänsyn tilltenföroreningsavgiñen med som
eller efterges.VlfL nedsättasfår kap. §oskälig, den enligt 8 4

beträffande jämkning1982/83:87 39-40,förarbetena,I s. angesprop.
skall tillämpasmöjlighetvattenföroreningsavgiften dennaatt re-av

till nedsätt-huruvida möjlighetendiskuteradesstriktivt. propositionenI
hanfall befälhavaren visari dåskulle kunna tillämpasning trotsatt

till mottagningsan-föroreningarnalämnarimliga försök inte kunnat
tänk-kundeutredningen utgöraläggningar i land, något angett ensom

Generaltullstyrelsen som dåförbar grund nedsättning, varsommen
skäl.godtagbart De-ansåghuvudman för kustbevakningen inte ettvar

jämk-uteslutet meddet bordepartementschefen förklarade inteatt vara
tillförorenat avfallavlämnamöjligheternaning fall brister ii attav
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mottagningsanläggningama. jämkning i sådant fallFör skall detett
dock dokumenterat bristerna varit sådant slag någotatt ett attvara av

handlingsalternativ förelegat förinte redaren eller befälhavarenannat
släppa oljan tillän sjöss.att ut

Andra fall då enligt departementschefen kan jämkningövervägaman
eller eftergift då avgift skall utgå för oljeutsläppär olyckaatt ett p.g.a.

begränsatsinte så långt det möjligt, omständigheternaär högimen
grad förmildrande. förarbetenaEnligt skall avgiftär inte heller tas ut

svenskt fartyg släppt olja i utländskt och redan ådömtsett ut vattenom
tillräckligt påföljd utländsk myndighet.strängen av en
Jämkning vattenföroreningsavgiften har beslutats i två nyligenav

avgjorda mål Stockholms tingsrätt. det falletI styrkt att ut-av ena var
släppet omfattat 10 25 liter olja och i det andra högst 40 liter. Tings--

ansågrätten i båda fallen, bl.a. med beaktande utsläppets ringaav om-
fattning, vattenföroreningsavgiften kunde nedsättas till hälftenatt
Stockholms tingsrätt, avd domar4:3, 1998-05-15 måli B 4-38-97 samt
1998-06-12 i mål 4-60-97.B

5.5.4 Principer för avgiftsskyldigheten

Vattenföroreningsavgift enligt principen strikt deItas ut om ansvar.
fall oljeutsläpp skett i strid förbud i VlfL eller föreskrifterett imot
meddelade med stöd lagen, eller då utsläpp förorsakatsettav av
olyckshändelse och utsläppet inte begränsats långtså det möjligt,är tas
avgift det behöver bevisas någon handlatut uppsåtligen ellerutan att att

oaktsamhet.av
oljeutsläppEtt förekommer inom för den normala verk-som ramen

samheten på fartyg alltid det slag utsläppetär sker i stridett att motav
förbud. Avgift skall i sådana fall regelmässigt Av MARPOLtas ut.
följer utsläppsförbudet inte gäller bl.a. utsläppetatt varit nödvändigtom
för fartygets säkerhet eller för rädda människoliv till sjöss. Omatt ut-
släppet skett dessa skäl skall avgift inte påföras. hellerInte skallav av-
gift olja släpps till följd olyckshändelsetas ut och utsläppetutom av en
begränsats så långt det möjligt.är

Vilka bevisregler skall tillämpas i ärenden Vattenförore-som om
ningsavgift diskuterades Lagrådet i samband med Vattenförore-attav
ningsavgiften infördes. Lagrådet konstaterade inställningen bakomatt
förslaget det fastställts utsläpp skett från fartyg,att att såett ettvar om

myndigheterna berättigade utgå från utsläppet otillåtetatt attvar var om
inte det från sida åtminstone gjordes sannolikt utsläppetmotpartens att
varit nödvändigt för fartygets säkerhet eller för rädda människolivatt
eller utsläppet berott på olyckshändelse.att Om olyckshändelse förelåg

7 SOU 1998:158
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objektivtdetförbevisbördan setthamyndigheten attemellertidskulle
ochhandla på sättfolkoch hans annatbefälhavarenmöjligt för attvarit

utsläppet.därmed begränsa
godtagbara närbevisreglemaförutsattadeLagrådet fickEnligt anses

vattenföroreningsavgiftenslagdetsanktionsavgiftgälldedet somaven
inteutsläpp,härmedsambandipåpekade att ettLagrådetutgör. som

kanvidarenormaltnödsituation, antaseller utanskadaförklaras enav
avgifisskyldighet semedförhandlandesådantfrånhärröra ett som

avgiñspliktigtanmärkaskan ut-46-47. Det1982/83:87 att etts.prop.
uppsåtligttillhärledastorde kunnaocksåfall ettde allra flestasläpp i

fast-det kanintenågon ävenhandlandeeller oaktsamt omperson,av
denneställas vem

Förfarandet5.5.5

särskildavattenfdroreningsavgifi gällerförfarandet ärendeniFör om
föreläggandenförbud ochmeddelabl.a.kanochbestämmelser KBV

betalningsäkerställasäkra bevisningfartyg förbeträffande samtattett
hänseen-befogenheter i nämntvattenföroreningsavgiften. KBV:s nuav

denkommunikation medunderlättaFörde behandlas i avsnitt 7.2. att
bestämmelsesärskildenligtbefälhavaren gettsavgiftspliktige har en

för-underrättelse enligt §17behörighet på vägnar emottapartensatt
lagrum.dettayttrande iochvaltningslagen 1986:223 som avsesavge

be-underrättelse KBV:sbehörigBefálhavaren ocksåär ta emotatt om
beslutet.slut överklagasamt att

överklagasvattenföroreningsavgift kanbeslut ärendeniKBV:s om
regionled-där dendensjörättsdomstol pådentill tingsrätt ortärsom

avgiftenDåbeslutet har sittöverklagade säte.meddelade detning som
skulle tingsrätter-överklaganden prövasmedförde dettainfördes att av

Sedan regionledning-Göteborg.ochMalmöSundsvall, Stockholm,ina
regi-meddelade denbeslutskallKarlskronaSyd finnsi i avnumeraen

Beträffande talantingsrätt.till Kalmaröverklagas motonledningen
föråtalbestämmelserna i RBdelartillämpligabeslut gäller iKBV:s om

handläggningenVidstraff böter.följa svårare änvilket kanbrott på inte
åklagare.allmänföreträdsdomstoli staten av

vattenföroreningsavgiftdom varigenomdomstolsbeslut ellerKBV:s
säkerhetförordnas ellerintepåförts får verkställas annatgenast, om

gällerverkställighetenfullgörande. Omavgiftsskyldighetensställs för
allmänt mål.utsökningsbalken Utmättvad föreskrivs i egen-omsom

beslutet harsamtycke, förrängäldenärensdom får dock inte säljas utan
laga kraft.vunnit



1998:SOU 158 Sanktioner vid oljeutsläpp 191m.m.

5.6 Företagsbot

5.6.1 Förutsättningarna för företagsbot

Företagsbot ekonomiskär sanktion kan åläggas näringsidka-en som en
Ävenför brott begåtts i utövningen näringsverksamhet. juri-re som av

diska kan åläggas företagsbot. Bestämmelser företagsbotpersoner om
finns i 36 kap. 7-10 BrB. Sanktionen har konstruerats sär-som en
skild rättsverkan brott. följdEn härav samtliga förutsättningarär attav
för straffansvar måste uppfyllda. krävsDet således otillåtenattvara en
gärning blivit begången och förutsättningarna för personligt straff-

skall föreligga om gärningsmannenän inte behöver identifie-ansvar
ras. Som ytterligare förutsättningar för företagsbot gäller brottslig-att
heten skall ha inneburit åsidosättande de särskildaett skyldig-grovt av
heter förenadeär med verksamheten eller varit allvarligtsom annars av
slag och näringsidkaren inte gjort vadatt skäligen kunnat krävassom
för förebygga brottsligheten 7 §.att

Företagsbot skall inte åläggas brottsligheten varit riktad nä-motom
ringsidkaren eller det skulle uppenbart oskäligtom attannars vara
ålägga företagsbot.

5.6.2 Företagsbotens storlek

Företagsbot döms direkt i lägst tio kronorut och högsttusenpengar -
miljoner kronor 8 §. företagsbottre När bestäms skall särskild hänsyn
till brottslighetenstas omfattning och förhållande tillart, näringsverk-

samheten 9 §. Med brottslighetens förstai hand hur allvar-art avses
ligt brottet är också sådana omständigheter eventuellamen som
vinstmotiv, brottet begåtts uppsåtligen eller oaktsamhet, gär-om av
ningsmannens ställning i förhållande till näringsidkaren och vikten av
de intressen har skadats. Jämkning eller eftergiñ kan ske nä-som om
ringsidkaren, eller företrädare för denne, döms till påföljd för brottet,

brottet medför betalningsskyldighet eller särskildom rättsverkanannan
för näringsidkaren eller det påkallatär särskilda skälom annars av
10 §-
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praktikeniFöretagsbot5.6.3

ochkartlagtsnyligenharföretagsbot ut-reglernaTillämpningen omav
betänkande, SOUutredningensFöretagsbotsutredningen. Ivärderats av

utred-kartläggningenresultatetredovisas samtff.2221997:127 avs.
med allkartläggningenvisarutredningenEnligtslutsatser.ningens

spelatinfördes endastsedan denföretagsbotentydlighetönskvärd enatt
uppenbartdetochrättslivet ärpraktiskaroll det attunderordnad ihelt

hållpå mångaåtminstoneförväntningardeden inte motsvaratatt som
svårareutredningenenligtdetärinförande. Däremotvid dessfarms --

så be-företagsboten fåtttillanledningensig säkertuttala att enatt om
bety-praktiskaringaföretagsbotenstillOrsakernaanvändning.gränsad

gi-företagsboteniliggadockutredningen atttorde enligtdelse snarare
i högtillämpningsområdet blivittilllederutformningvits attsomen
före-iblandproblemprincipiellatill de ansettsgrad begränsat än som

påjuridiskasanktionerrepressivamed riktaligga motatt personer
verksamhet.dessibegåttsgrund brott somav

finnsbetänkandeFöretagsbotsutredningenstillbilagaI sam-enen
föremål förforetagsbot blivitdär talan20 domarmanställning över om

medbrottellerfrån fartygutsläppfallprövning. annatInget sam-avser
väcktsföretagsbottalanfallhar i någraband med sjöfart. Däremot om

utsläppexempel kan nämnasmiljöbrottslighet. Somför andra typer av
fjord ochindustriområde ifrånproduktkemiskmiljöfarlig ett enav

vid bolagsspillolja vär-PCB-haltigbristande hantering ettav
kr ochmedföretagsbot 200 000åladesfalletförstamekraftcentral. detI

med 000 kr.det andra 150i

Förverkande5.7

FörverkandeAllmänt5.7.1 om

brott, intesärskild rättsverkan ärFörverkandeOckså utgör ensomaven
brott har Be-förutsätter ägtoftastbrottspåföljd ettatt rum.men som

antalifinns i 36 kap. BrBFörverkandestämmelser samt ett stortom
for-ske iFörverkande kan antingenförfattningar.specialstraffrättsliga

Sakförverkande inne-värdeförverkande.sakförverkande ellermen av
Värdetör-förverkad.förklarasrättighetellerbär föremålatt ett en --

för-förtjänsteregendom eller vissavissvärdetverkande innebär att av
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klaras Förverkande. FörverkandesådantEtt har formen förpliktel-av en
för den berörde betala det förverkade beloppet. Förverkande skerattse

vanligtvis hos gärningsmannen kan också riktas andra fysiskamotmen
eller juridiska personer.

Några särskilda förverkandebestämmelser liknande dem finnssom-
vid brott fiskelagen 1993:787 Förverkande fisk, fiske-t.ex. mot om av
redskap, fiskefartyg och andra hjälpmedel förekommer VlfL.inte i-
Förverkande kan därmed bara bli aktuellt med stöd de allmänna be-av
stämmelserna i 36 kap. FrånBrB. och med den januaril 1999 regleras
Förverkande vid miljöbrott och vållande till miljöstöming också miljö-i
balken.

5.7.2 örverkandeF utbyte hjälpmedel enligtsamtav
BrB

Enligt BrB:s förverkandebestämmelser kan Förverkande ske utbyteav
brott eller vad någon tagit ersättning för kostnader iemotav av som

samband med brott l och§ egendom hjälpmedelanväntsav som som
vid brott eller dess värde 2 §. De förverkandebestämmel-nämndanu

endastär tillämpliga vid brottsbalksbrott. Förverkande utbyteserna av
vinning uppstått i och med brottslig handling. Utbyte iavser som en

denna bemärkelse uppkommer inte vid olagliga utsläpp. För hjälp-att
medel skall kunna förverkas krävs det påkallatär till förebyggandeatt

brott eller eljest särskilda skäl föreligger. Inte heller Förverkandeav av
hjälpmedel torde undantagsvisän kunna aktualiserasannat vid olagliga
utsläpp bedömaär miljöbrott.attsom som

5.7.3 Förverkande ekonomiska fördelar enligtav
36 kap. 4 § BrB

Förverkandekatalogen i BrB innehåller också särskild bestämmelseen
Förverkande ekonomiska fördelar uppkommit för nä-om av som en

ringsidkare till följd brott begångetär iett näringsverksamhetav som
4 §. Bestämmelsen infördes år 1982 Ds Ju 1981:3, prop.
1981/82:142, bet. 198l/82:JuU 53. Syftet med denna bestämmelse är

detgöra möjligt tillatt samhället dra in de Företagsekonomiskaatt
vinster kan uppkomma hos företag eller företagare till följdsom av
brott i deras näringsverksamhet. Bestämmelsen subsidiärär till 1 och

§§.2 Tillämpningen emellertidär inte begränsad till brottsbalksbrott
Förverkande kan skeutan även vid specialstraffrättsliga brott. Förver-

kande kan riktas juridiskaäven mot personer.
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förbättradedenbestämmelsenfördel enligtekonomiskMed avses
brottuppnårnäringsidkarenställning att ettekonomiska genomsom
för-uppskattad skillnad iFördelen utgörsverksamheten.begås i enav

brottetuppkommitden situationmellanmögenhetsställning genomsom
såle-Fördelhadebrottet inte ägt ärrått,skulle hadenoch rum.omsom

för-medföretagsekonomisk meningimed vinstliktydigt utandes inte
indirekt harpåbesparing sättellerförtjänstdel förstås den ett upp-som

skall förkla-vadbevisningbrottet. Kananledningkommit i somomav
deföras får värdetmed svårighetendastellerförverkat allsinte avras

med hänsynskäligttill beloppuppkattas ärfördelarnaekonomiska som
omständigheterna.till

förverkandefulltunderlåtas ärdelvishelt ellerFörverkande kan om
beaktasskall bl.a.förhållandetså ärVid bedömningenoskäligt. av om

betalningsskyldighetdet finns anledning att anta att sva-somannanom
åläggasbrottet kommer nä-fördelarnaekonomiskade attmot avrar

skade-Härmedfullgöras denne.ellerringsidkaren t.ex.avsesavarmars
skadornäringsidkaren frivilligt ersätterståndsskyldighet eller att som

sanktionsavgifi.åläggsuppkommit eller hanatt en
vattenföroreningsavgiftmed denbakomliggande syftetDet ut-som

sådana företagsvinsterdelvis dra inoljeutsläppvid olagligagår är att
fördetvid olagliga utsläpp,uppkommer äveneller besparingar omsom

ekonomiska fördelarnågraförutsättningavgiflsskyldighet inte är atten
vinstkonñskationdubbelnågonEftersom tanken inteuppstått. är att

vattenföroreningsavgift ellerålagtsförhållandetskall ske måste det att
skallavgörandet förverkandevidbeaktaskan komma åläggasatt om

avgifisskyldigheten normaltkanske enligt 36 kap. Det4 antas att an-
tillräcklig reaktion.utgörases en

kap. ibestämmelsen i 36 4 § BrBstödFörverkande med synesav
undantagsfall ochenstaka såvitt viförekommit ipraktiken endast ha vet

utsläpp.aldrig vid olagliga

miljöbalkenenligtFörverkande5.7.4

förverkan-införts särskilda bestämmelserkap. miljöbalken harI 29 om
Förverkande kanvållande till miljöstöming.ochde vid bl.a. miljöbrott

innehållande produk-eller sådanaprodukterbl.a. ske kemiska varorav
fortskaffningsmedel ochbrott. Vidare kanföremål förvilka har varitter

förklaraseller medförts vid brottharandra hjälpmedel använtssom
för förebygga brott eller detbehövsförverkade det att annarsomom

värdeför får dessstället egendomfinns särskilda skäl. I sagtssom nu
§.utbyte brott 12förklaras förverkat liksom av
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Tillämpningsområdet förverkandebestämmelsenför något oklart.är
Den torde främst ha tillkommit för möjliggöra förverkandeatt av pro-
dukter och organismer olagligen införts utrotningshotade djursamtsom
och i strid förbudhanterats och ersättningväxtarter motsom som er-
hållits vid försäljning skyddade djurarter. Också förverkandeav av
fortskaffningsmedel och hjälpmedel torde sikte på denärmast ta nu
nämnda brotten. förverkande värrnelådorT.ex. förnämns transportav

fågelungarlevande frysboxaroch för förvaring dödaägg samtav av
djur jfr 1997/98:45, del 313. Inte heller de nämnda för-prop. s. nu
verkandebestämmelsema få någonkan betydelse vid olagligaantas ut-
släpp årsskiftetefter skall bedömas enligt miljöbalken.som

Skadestånd5.8

Skadestånd har funktion straff och syftar tillän kompense-atten annan
den har sålidit skada denne i ekonomiskasätts ställ-attra som samma

ning ingen skada hade inträffat.som om
Skadestånd kan förekomma antingen i kontraktsförhållanden

inomobligatoriskt eller kontraktsmässigt skadestånd eller det intenär
föreligger kontraktsförhållande mellan den lidit skada och denett som
ersättningsskyldige utomobligatoriskt skadestånd. Det inomobligato-
riska skadeståndet saknar intresse i dessa sammanhang.

5.8.1 Skadeståndsansvaret i sjölagen

Regler det skadeståndsrättsliga i sjörättsliga förhållandenansvaretom
finns i avdelning IH i sjölagen. Enligt allmän bestämmelse i 7 kap.en
l § redarenär ansvarig för skada befälhavaren, medlem be-som en av
sättningen eller lots orsakar fel eller försummelse i tjänsten.en genom
Redaren också ansvarig, vållasskada någonär dennenärom av annan,
på redarens eller befälhavarens uppdrag utför arbete i fartygets tjänst.
Skadestånd redaren har betalat kan han kräva tillbaka densom av som
vållat skadan. Särskilda bestämmelser skada fartygsom genom sam-
manstötning finns i 8 kap.

I 9 kap. regleras redares begränsa sin ansvarighet.rätt Bestäm-att
melserna bygger 1976 års konvention begränsning sjörättsligtom av

SÖskadeståndsansvar 1983:98, den s.k. begränsningskonventionen.
Enligt konventionen har redare begränsa deträtt högstaatten sam-
manlagda åläggaskan honom med anledning ochansvar som av en

sjöolycka. Särskilda regler vid oljeskada ochsamma ansvaretom om



1998:196 Sanktioner vid oljeutslápp SOU 158m. m.

vid sådan emellertidtill ansvarsbegränsning skada finns i 10 kap.rätten
sjölagen.

Skadeståndsansvaret5.8.2 vid oljeskada

Skadeståndsansvaret sjölageni 10 kap. bygger, tidigare nämnts,som
till årsdel 1992 ansvarighetskonvention. enligt dennaAnsvaretstor
konvention kanaliserat till och strikt. Ersättnings-är ägaren äransvaret
anspråk regressanspråkrespektive kan riktas besättningsmedlem-mot

m.fl. anspråket vållatendast den vilken riktas har skadanmotmar om
uppsåtligen vårdslöshet sådaneller och med insikt skadaattav grov om
sannolikt skulle Omuppkomma. skadan orsakats redare inteav en som

befraktare eller i redarens ställeär ägare, en en annan person som
handhar fartygets drift, kan dock regressvis föra talan den-ägaren mot
ne.

Ansvarighetskonventionen fartyggäller bara ellertransporterarsom
konstruerade för oljaär bulklast och bara vid ol-att transportera som

jeskador orsakas beständiga oljor. Inte heller den svenska regle-som av
ringen omfattar skador orsakade andra beständiga oljor. Däremotänav
gäller regeln strikt för också då oljeskada orsakasägarenom ansvar av
andra fartyg de omfattas konventionen i dessa fallän gällersom av
dock begränsningsreglema i 9 kap. och den särskilda bestämmelsen

kanaliserar till inte tillämplig.ägaren äransvaretsom
Med oljeskada såvälenligt konventionen lagen förstås dels ska-som

da orsakats förorening olja och uppkommit utanförsom av genom som
frågafartyget, i försämring miljön dock endast utebliven vinstom av

kostnader återställningsåtgärderför rimliga har vidtagits ochsamt som
planeras, dels kostnader för förebyggande åtgärder och skada som or-

sådanasakats åtgärder.av
Skadeståndsanspråk aktualiseras vid oljeutsläpp kan iblandsom

uppgå till mycket belopp. Särskilda regler gäller därför förstora rättom
begränsa sitt ochägaren upprättandet begräns-att ansvar om av en

ningsfond. Vidare finns bestämmelser obligatorisk försäkringspliktom
då 2 000 oljaän bulklast. Det skall anmärkaston transporterasmer som

någon för fartygsägaren begränsa sitt interätt föreliggeratt att ansvar
vållathan skadan uppsåtligen eller oaktsamhet och med in-om av grov

sådansikt skada sannolikt skulle uppkomma.att
Ett viktigt komplement till ansvarighetskonventionen fondkon-är

ventionen, möjliggör frånersättning Internationella oljeskadefon-som
den angåendese fonden avsnitt 4.3.2. Det skall emellertid anmärkas

frånersättning oljeskadefonden utgåendast kan skadan orsakatsatt om
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vidoch endastansvarighetskonventionenomfattasfartygett avsomav
oljor.beständigautsläpp av

Försäkringsskydd5.8.3

normalt täcktoljeskadaskadeståndsansvar vid ärFartygsägarens av en
försäkringsplikt inte föreligger.då obligatoriskockså i fallförsäkring,

oftast obe-erbjuderförsäkringenIndemnity P Iand ettProtection
i försäkrings-Begränsningartredjeskydd förgränsat mot man.ansvar

globalbegränsningskonventionen, delsdelsskyddet regleras ge-genom
regel-oljeskador. Vidarebegränsningsregler vid görssärskildanom

uppsåt vårds-vid ellerfrån försäkringsskyddetmässigt undantag grov
försäkringstagarensendast vidobserveraförsäkringstagarenlöshet av

går försäkringstagarenbevisasällanuppsåt Eftersom detm.m.. attatt
för-oaktsamhet täckeruppsåtligen elleroljeutsläpporsakat ett av grov

skadeståndsanspråk. Försäk-eventuellafallsäkringen i de allra flesta
vattenförororeningsavgiftomfattaiblandringsskyddet även somsynes

påförts och böter.t.o.m.

Nyttj och andra5.9

åtgärderadministrativa

påkan följa överträdelsersanktionerVid sidan straff och andra somom
åtgärdersådana administrativa kanVlfLzs bestämmelser är somav

fall,inspektion och, i förekommandevidtas beträffande fartyg t.ex.ett -
avhållande faktorsäkerligen betydelsenyttjandeförbud stor somav-

dåförhållanden. kostnad uppkommersjörättsliga Denbrott imot som
vinster följdende uteblivnaligger i hamnfartyg är attsamtett som av

uppgår mångakommersielltutnyttjasinte kanfartyget under tiden
eller andra eko-eventuella bötergånger belopptill betydligt änstörre

nomiska sanktioner.
beslutas vanligtvisåtgärder slagAdministrativa nämnt avav nu

och kommer be-myndighetens tillsynsansvarinom förSjöV attramen
i kapitel ochhandlas 7
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Brottsutredningen6

Inledningl

och andra skadligabrottmål oljeutsläppVid förundersökning i ut-om
kap. rättegångs-bestämmelserna i 23de allmännasläpp till sjöss gäller

mål såledesbrottsutredningen sådana åvilarför ibalken RB. Ansvaret
befogenhet polisiära ingripan-begränsadpolis/åklagare. göraViss att

befogenheter harDå dessahar emellertid KBV. KBV utövarden även
fartyg till hamn.och inbringamyndigheten även rätt ettatt stoppa

förundersökning ochbestämmelserkapitel behandlar RB:sDetta om
befogenheter tillpolisiärastraffprocessuella tvångsmedel KBV:ssamt

åtgärderför sådana administrativakapitel redogörssjöss. I nästa som
kapitel belyser den svenskaVlfL. Följande tvåkan företas med stöd av

på utländska fartyg.lagstiñningens tillämplighet

Förundersökning6.2

förundersökning inledas så det påEnligt kap. skall23 § RBl snart
brottskäl finns anledninggrund angivelse eller anta att ettannatavav

uppenbart brottetförövats. dethör under allmänt åtal Om är attsom
dock inledas.förundersökning inte Förun-går utreda behöverinte att

genomföras det ändå finns tillräckli-hellerdersökning behöver inte om
påföljdkan föranledaför och brottet bl.a. inteskäl åtal antas annanga

handlingeller dylikRB. polisrapportböter 23 kap. 22 § Iän annanen
misstänkte erkänner eller förnekarframgå denbör i sist nämnda fall om

redogörelserväsentliga innehållet i hördadetgämingen samt personers
fortsättningenförundersökningskungörelsen 1947:948, i24 och 25 §

förkortad FuK.
huvudsyftebrottmål har flera syften.Förundersökning i Ett är att ut-

fall kanblivit begånget, i så skäligenreda något brott har vem somom
tillräckliga skäl för åtal finns.misstänkas för brottet och Ett annatom

huvudsyfte förundersökningen bereda målet så bevis-med är attatt
huvudförhandlingen 23ningen kan förebringas sammanhang vidi ett
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kap. 2 § RB. Förundersökningen skall emellertid också fylla den funk-
tionen den fårmisstänkte inblick i det bevismaterial föreliggeratt som

honom. kan därmed få tillHan stånd eventuella kompletteringarmot av
utredningen och i förberedaövrigt sitt försvar inför huvudförhandling-

jfr 23 kap. 18 § RB.en
Beslut inleda förundersökning fattas polismyndighet ellerattom av
åklagare. förundersökningenHar inletts polismyndighet och ärav av

saken inte enkel beskaffenhet skall ledningen förundersökningenav av
åklagareövertas så någon skäligen kan misstänkas för brottetsnartav

eller också i fall det påkallatär särskilda skäl 23 kap.annat om av- -
§ första3 stycket RB.
Redan innan förundersökning hunnit inledas får enskild polisman

hålla förhör eller vidta andra åtgärder betydelse för utred-ärsom av
ningen 23 kap. tredje3 § stycket RB. Denna befogenhet avsedd förär
s.k. primärutredning sker i anslutning till brottet.nära De utred-som
ningsåtgärder främst kan komma frågai brottsplatsundersök-ärsom
ning förhör med och vittnen. Förhör vid primärutredningsamt parter
sker ofta direkt på brottsplatsen. På tillsägelse polisman emellertidärav
den befinner sig på den plats där brottet förövats också skyldig attsom
medfölja till förhör hålls omedelbart därefter. hanVägrarett utansom
giltig orsak, får polismannen med honom till förhöret 23 kap. 8 §ta
RB.

Befogenheten för enskild polisman vidta utredningsåtgärder medatt
stöd 23 kap. §3 RB vidgades år 1994. sambandI härmed infördes iav
3 § FuK bestämmelse polisman ingriper brott elleratta moten om som

kommer till platsen för brott eller amnälan, skall vidtaett tarannars upp
de utredningsåtgärder möjligaär förundersökningäven intesom om
hunnit inledas, och utredningen skall möjligt färdigställas direkt påom
plats.

I propositionen till ändringarna prop. 1994/95:23 78 betonadess.
polismans pårätt vidta utredningsåtgärderatt endastatt eget ansvar

gäller för det absoluta inledningsskedet utredning, vilket framgårav en
endasträtten föreligger då förundersökningatt inte hunnit inledas,av

dvs. innan behörig har inforrnerats. Enligt 3 a§ skallFuKperson po-
lisman så det kan ske anmäla vidtagna åtgärder för någonsnart fårsom
leda förundersökningen. I och med anmälan gjorts har polisman inteatt

vidtarätt ytterligare åtgärder med stödatt 23 kap. 3 § beslututanav
skall då fattas i frågan förundersökning skall inledas eller ej.om

förtjänarDet påpekas bestämmelsen kap.i 23 3 § inteatt RB ger po-
lisman rätt använda tvångsmedel. Förutsättningarna härföratt regleras i
24, 26, 27 och kap.28 RB.

Förundersökning företas i två skeden. Under det första skedet görs
det spanings- och efterforskningsarbete varigenom skall utredas ettom
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andramisstänkas. Detkanskäligenochbegångetbrott blivit somvem
blivit miss-sedan någonutredning ägerdenskedet utgörs rumsomav

dåtidpunktenochskedenaolikademellantänkt för brottet. Gränsen
svåriblandkanviss atttillkoncentrerasmisstankarna varapersonen

eftersom denbetydelse,emellertidtidpunkt ärfastställa. Denna storav
förundersökning-skall ledafråganföravgörandebl.a. är somom vem

misstänkte underrättasdentidpunktvid dennaVidare skall omen.
försvarare.biträdasmisstanken sin rätt attsamt avom

omständigheternaskyndsamtsåbedrivasskallFörundersökning som
läg-skall denfullfölja denanledninglängreFinns det intemedger. att

RB.23 kap. 4 §nergas
eller dågenomförasbehöverförundersökning intefall dåiFörutom

fården,fullföljaskälfinnsdet intedärförned attskall läggasden att
förunder-inleddläggainleda ellerintebeslutaåklagare attatt enner

sökning
rimligtstår ikostnader inteskulle krävafortsatt utredning somom

ibrottetkanoch det dessutombetydelsetill sakens antas attförhållande
bö-påföljdsvåraretill någon änskulle ledalagföring intehändelse av

ellerter,
tillskeskulle kommainteåtal för brottetdet kan att2. antas attom

ellerkap. RB sär-åtalsunderlåtelse i 20bestämmelserföljd omomav
eller enskilt intresseallmäntväsentligtnågotskild åtalsprövning samt

ned 23eller läggsinledsförundersökning inteåsidosättsinte attgenom
stycket RB.andrakap. §kap. § och 23 l4 a

huruvidameddelasbeslutskallfullföljts,förundersökningHar en
Åtal ri-begåttsför brott§ RB.kap. 20 utomåtal skall väckas 23 som

Sådantförordnande.särskiltendast efterväckashuvudregelket får som
el-svenskt fartygbegåttsbrottetdock inteförordnande krävs ettom

sådantbesättningentillhördebefälhavaren eller någonler ettsomav
BrB.fartyg 2 kap. 5 §

absolutgäller i principåtal finnsskäl förtillräckligaOm en
âtalsun-dock beslutaåklagarenfårkap. § RBåtalsplikt. Enligt 20 7 om

enskiltväsentligt allmänt ellernågotförutsättningderlåtelse under att
skulle föran-brottet intekandetbl.a.åsidosättsintresse attantasom

Åtal detbl.a.underlåtasfår ocksåpåföljd böter.leda än avomannan
påföljd förnågondet krävsuppenbart intesärskilda skäl attär att av-

meddet helleroch intebrottslighetfrån vidarehålla den misstänkte
väcks.skäl åtalandrakrävshänsyn till omständigheterna attav
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6.3 Straffprocessuella tvångsmedel

Straffprocessuella tvångsmedel används för såda-termsom gemensam
ingripanden regleras i 24-28 kap. åtgärderRB. De kan fåna som som

betydelse vid brott oljeutsläpp redovisas nedan. För samtliga åtgär-om
der gäller de endast får beslutas skälen för åtgärdenatt uppvägerom
det intrång eller i övrigt åtgärden innebär för den misstänktemen som

föreller något motstående intresse.annat

6.3.1 Häktning, anhållande och gripande

Beslut häkta fattasnågon domstol 24 kap.att § RB.5 Enligtom av
huvudregeln 24 kap. RB krävsl § för häktning dels den miss-att
tänkte påär sannolika skäl misstänkt för brott, för vilket föreskri-ett är

fängelse i minst delsår, detvet med hänsyn till brottetsett beskaf-att
fenhet, den misstänktes förhållande eller någon omständighetannan
finns risk för hanatt

avviker eller på något undandrarsätt sig lagföringannat eller straff,
undanröja bevis eller på någotatt försvårarsätt sakensgenom annat

utredning eller
fortsätter sin brottsliga verksamhet.
Om det kan påföljden endast kommer bliantas böteratt får häkt-att

ning med stöd huvudregeln inte ske. Under speciella förutsättningar,av
vilka regleras i 24 kap. 2§ RB, får dock häktning den påärav som
sannolika skäl misstänkt för brott ske oberoende brottets beskaffen-av
het. Dessa förutsättningar är

den misstänkte okänd ochär vägrar och hemvistattom uppge namn
eller hans uppgift detta kan ellerantasom om vara osann,

den misstänkte saknar hemvist inom riket och det finns förriskom
han bege frånsig riketatt undandrar lagföringatt sig eller straff.genom

Med stöd 24 kap. 3 § kanRB denäven häktas endastär skä-av som
ligen misstänkt för brott dvs. lägre misstankegrad än sannolikaen
skäl, dock endast förutsättningarna för häktning i övrigt ärom upp-
fyllda och det synnerligär vikt den misstänkte förvariatt itasav av-
vaktan på ytterligare utredning brottet. En sådan s.k. utrednings-om
häktning får dock endast pågå under högst vecka.en

Om det finns skäl häkta någon eller någon skäligenatt är miss-om
tänkt för brottet och det synnerligär vikt han förvari iatt tasav av-
vaktan på ytterligare utredning, får han anhållas. Beslut anhållandeom

Ävenfattas åklagaren 24 kap. 6 § RB. anhållningsbeslut fårutanav
enskild polisman i brådskande fall gripa den det finns skäl attsom an-
hålla 24 kap. första7 § stycket RB. Enskild polisman har också rått
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flyende fotellerbar gärningpåträffas påbrottslinggripa un-att somen
andraföljafängelsestraff kansådantbrottetförutsättning är attder att

föregåen-någongripitpolismanfall dåparagraf. utanIstycket samma
anhållits i sinnågongripandetdåelleranhållningsbeslutde somavser

miss-åklagaren. Dentillanmälasskyndsamtgripandetskallfrånvaro
omedelbartåklagarenvarefteråklagare,ellerpolisskall hörastänkte av

RB.kap. 8 §anhållas 24skallhanskall besluta om

anmälningsskyldighetReseförbud och6.3.2

tillståndförbjudsmisstänkteden att utanreseförbud förståsMed att
den miss-innebärAnmälningsskyldighet attanvisad vistelseort.lämna

polismyndighet.anvisadsig hosanmälatidervissapåtänkte åläggs att
meddelas delskananmälningsskyldighetreseförbud ellerBeslut omom

den miss-anhâllande, delsellerhäktningtillskälföreliggerdet om
följa,fängelse kanvilketpåför brott,misstänktskäligentänkte är ett

någoteller på sättavvikerhanrisk för annatföreliggeroch det att un-
begefinns hanriskstraff. Omeller attsig lagföring attdandrar genom
ellerreseförbudstraff kanlagföring ellerriket undandrar sigfrånsig

beskaffenhet 25brottetsoberoendemeddelasanmälningsskyldighet av
kap. § RB.l

åkla-meddelasamnälningsskyldighetreseförbud ellerBeslut avom
RB.kap. 3 §domstol 25ellergaren av

Kvarstad6.3.3

till det allmännaersättningellerbl.a. bötersäkerställaFör att annan
för domstolmöjlighetbrottmål finnsdömas i attkan komma utattsom

kvarstad 26beslutaförutsättningarangivnaunder i kap. RB26 om
någon skäligen ärkvarstad krävsbeslutRB.kap. 1-2 För att§§ om

befaras hankandet skäligenoch attmisstänkt för brott attatt genom
undan-påegendom eller sättundanskaffaavvika eller annatattgenom

kvarstad fårdomstolens beslutpåavvaktanbetala.drar sig Iatt un-om
Är faraförvar. detegendom ilöseller åklagarendersökningsledaren ta

Anmälanpolisman.enskildvidtasåtgärdfår sådani dröjsmål även av
undersökningsledaren ellertillskyndsamtfall görasskall i sistnämnda

skallegendomenfråganskallomedelbart prövaåklagaren, omsom
RB.förvar kap. 3 §kvarbli i 26
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6.3.4 Beslag

Föremål, bl.a. skäligen kan ha betydelse för utredningantassom om
brott eller på grund brott förverkat, får i beslag 27 kap. 1 §tasvara av
RB.

Enligt huvudregeln det domstolen,är åklagaren eller undersök-
ningsledaren beslutar beslag. Då enskild polisman med lagasom om

griperrätt eller anhåller misstänkt eller verkställer häktning, hus-en
rannsakan, kroppsvisitation eller kroppsbesiktning får han dock fö-ta

Ävenremål därvid påträffas i beslag. i fall får enskild polis-annatsom
vid fara i dröjsmål föremål påträffas i beslagta 26 kap. 4 §man som

RB.
Då beslag verkställts polisman föregående beslut åklagareutanav av

eller undersökningsledare skall åklagaren eller undersökningsledaren
omedelbart beslaget skallpröva bestå.om

6.3.5 Husrannsakan

Om det förekommer anledning brott begåtts, påatt vilket fängelseett
kan följa, får husrannsakan företas hus,i eller slutet förvarings-rum
ställe för eftersöka föremål,att underkastat beslag,är ellersom annars
för utröna omständighet,att kan ha betydelse för utredningantassom

brottet, s.k. reell husrannsakan 28 kap. § RB.l Husrannsakan fårom
också vidtas bl.a. för söka efter någon skallatt gripas, anhållas el-som
ler häktas, s.k. personell husrannsakan 28 kap. 2 § RB.

Beslut husrannsakan vid förundersökning meddelas normaltom sett
undersökningsledaren, åklagaren eller domstol 28 kap.av 4§ RB.

Om det faraär i dröjsmål har också enskild polisman rätt företa hus-att
rannsakan 28 kap. 5 § RB.

6.3.6 Kroppsvisitation och kroppsbesiktning
Under vissa i 28 kap. RB uppställda förutsättningar kan en person
kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas. Med kroppsvisitation avses en
undersökning kläder och någon bär på sigannat väskorav samtsom av

någon har med sig. Kroppsbesiktning undersökningm.m. som avser av
människokroppens och inre tagandeyttre frånsamt människo-av prov
kroppen och undersökning sådanaav prov.

För kroppsvisitation och kroppsbesiktning krävs det finns anled-att
ning brott har begåttsanta att på vilketett fängelse kan följa och sådan
åtgärd får vidtas för ändamål reell husrannsakan, nämligensamma som
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förbeslag eller utrönaiföremål kan atteftersökaför tas annarsatt som
brottet.utredningenförbetydelsekanomständigheter omvara avsom

skäligenfår utföras denkroppsbesiktningochKroppsvisitation som
förutsätt-under vissadockkroppsvisitationför brottet;misstänkaskan

ningar även annan.
åldaga-domstol,kroppsbesiktning beslutasochKroppsvisitation av
enskilddröjsmål fårfara iVid ävenundersökningsledaren.ellerren

§ RB.åtgärd kap. 13sådan 28beslutfattapolisman om
brottmåligäller äveni RB nämntsBestämmelserna omsom ovan

således poli-inomfalleröverträdelserSådanautsläpp.olagliga
verksamhetansvarsområde. polisiäraDenprimärasens/åklagares som

Sjö-antingenutförstill sjössingripandenochbestår övervakningi av
polisen eller KBV.

öpolisen6.4

organisationoch6.4.1 Uppgifter

polismyndigheter. Förvissaspecialfunktion inomSjöpolisen utgör en
ochåtta polismyndighetersjöpolisenheter vidfinnsnärvarande

Citylandet; Stockholmplatser istationerade elvasjöpolisgrupper
Stockholm SydWaxholm,NordStockholmNacka strand,

Karlskrona, Kungshamn,Västervik,Nyköping,Nynäsharrm,
Stockholm,Luleå. Sjöpolisenheten iVästerås ochGöteborg, Karlstad,

regionsamlokaliserad med KBV,i strand,ligger Nacka är ost.som
ibestår närpolisi fungerauppgifterSjöpolisens speciella att som

sjösäkerheten.i syfte höjaskärgården sjöövervalmingutföraoch attatt
skärgårdsbefolk-till delmotiverasHållandet sjöpolisgrupper stor avav

fritidsbåtstrañken. Verksamhe-ochordningsmaktningens behov avav
Organisatoriskt tillhörpolismyndighet.respektiveleds operativtten av

sjöpolis-länstrafikavdelningen ochBlekinge länsjöpolisenheten i t.ex.
länsordningspoli-Götalands läni Västravid Polismyndighetenenheten

föroreningslag-brottsjörelaterade brott,Utredningar även motsen. av
i Stockholmnågra sjöpolisenhetema, bl.a.stiftningen, bedrivs vid av

och Karlskrona.
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6.4.2 och personalResurser

Vid samtliga sjöpolisposteringar finns eller flera båtar fören
sjöpolisverksamheten, f.n. förfogar Sjöpolisen sammanlagtöver 14
polisbåtar. begränsat antal polismän vid sjöpolisgrupperna,Ett tjänstgör
antalet varierar mellan olika områden. Flest anställda har Sjöpolisen i
Stockholms län. få tjänstgöra sjöpolis måsteFör ha avlagtatt som man
skepparexamen eller motsvarande genomgått kurs påsamt en
Polishögskolan för blivande sjöpoliser. sjöpoliserVissa har även
genomgått kurs för personal utreder sjörelaterad brottslighet.en som

Sjöpolisverksamheten på de flesta säsongsbetonad och verk-är orter
samheten till företrädesvissjöss inriktad på de kustnäraär områdena.

avgörande för möjligheternaAv betydelse ingripa vid utsläpp tillatt
sjöss därför verksamhet.KBV:sär

6.5 Kustbevakningens polisiära
befogenheter

6.5.1 Allmänt Kustbevakningens uppgifter ochom

organisation

KBV är civil myndighet under Försvarsdepartementet har tillen som
uppgift bl.a. utföra sjöövervakning och kontroll- och till-att annan
synsverksamhet. för miljöräddningstjänstenKBV till sjöss ochsvarar
medverkar i sjöräddningstjänsten. KBV:s verksamhet bygger till stor
del samverkan med sådana huvudansvariga myndigheter saknarsom
eller har otillräckliga för verka till sjöss. Verksamhetenattresurser

övergripande regeringen årligen utfärdadestyrs reglerings-genom av
brev och storleken de anslag beviljas myndigheten igenom av som
statsbudgeten.

KBV uppbyggdär med central ledning belägen i Karlskrona, fyraen
regionala ledningar; Nord Härnösand, Syd Karlskrona, Väst
Göteborg och Ost Stockholm 25-tal lokala kuststationer ochsamt ett

flygstation. förMed undantag Stockholm och Karlskrona region-ären
ledningarna samlokaliserade med respektive marinkommando.

KBV:s centrala ledning, med generaldirektör och stab, handhar lång-
siktig inriktning, planering och utveckling internationelltsamt samar-
bete. Den centrala ledningens operativa enhet bl.a. för uppfölj-svarar
ning och analys KBV:s operativa och tekniska verksamhet. Enhetenav
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vid behovkanochledningsberedskapoperativupprätthåller dessutom
flygverksamhet. Denför KBV:soperationerleda större samt svarar

ochuppföljningövergripandeförb1.a.enhetenadministrativa svarar
personal-utbildning,utveckling,administrativverksamheten,analys av

service.administrativövrigekonomiadministrationoch samt
ochgenomförandeplanering,förRegionledningama upp-ansvarar

minutopera-för denverksamheten. Ansvaretoperativaföljning denav
vakt-befälet. Ivakthavandedetliggerregionentiva ledningen inom
andramedsamverkaockså aktivtingåruppgifterbefälshavande att

tjänste-dessutomfinnsvarje regionInommyndigheter och enorgan.
rniljöräddningsopera-behovviduppgiftmedi beredskap startaattman

regionchef.jourhavandeövrigtitioner samt vara
föremål förorganisation översynKBV:s äranmärkasskallDet att

1999.januarifrån med den lochförutseskanändringaroch att

personaloch6.5.2 Resurser

såväl fartygmedtill sjösspå högbyggerverksamhet närvaroKBV:s
påbörjasskall kunnaMiljöräddningsoperationerflygplan.medsom

omedelbart.
deutformade förantal fartyg mötaförfogar attKBV över stortett

tillgång utsjöbe-till 2KBVharställer. F.n.verksamhetenkrav som
ochterritorialhavetdelarnauppgifter i deförvakningsfartyg yttre av

Sverigesuppgifter inomförpatrullfartyg30ekonomiska zonen,den
ianvändsfartygenmiljöskyddsfartyg över-även12sjöterritorium,

verk-racerbåtar för kustnära253vakningsverksamhet, svävare,
stränderoljabåtar bekämpningarbetsbåtar för40-talsamhet, ett av

region förfogarvarjeGenerellt kan3 flygplan. sägasm.m. attsamt
arbetsbåtar.racerbåtar och Farty-miljöskyddsfartyg,patrullfartyg,över

dei där bästbrukkanregionernatilldock inte bundna tasär utangen
för tillfället.behövs

i den lokalatjänstgör450drygtanställda,har 600KBV or-varavca
ledningsorganisation.regionalcentral ellerövriga iganisationen och

grundutbildninggenomgår års2,5Kustbevakningstjänstemän gersom
sjösspolisbefogenheter tillochtull-kompetens,nautisk och teknisk

harVarje tjänstemanfall.fartygsinspektör i vissabefogenhetsamt som
sjöräddningstjänst.miljö- ochutbildning inomdärutöver
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6.5.3 Kustbevakningens medverkan vid polisiär
Övervakning

KBV:s polisiära befogenheter regleras i lagen 1982:395 Kustbe-om
vakningens medverkan vid polisiär övervakning i fortsättningen för-
kortad LKP. Syftet lagenmed detär möjligt förgöra kustbevak-att en
ningstjänsteman snabba ingripandengöra i de fall polis till-att inte är
gänglig. KBV:s befogenheter beskrivs medverkan vid polisiärsom
övervakning. förarbetenaI understryks ingripanden i la-att som avses

förstai hand ankommer på polisen och avsikten inte rubbaäratt attgen
på denna ordning se pr0p.l98l/82:1 14 19.s.

Lagen l § gäller bedriverKBVnär övervakning till havs och kust-i
i Vänern och Mälaren för hindra brottvattnen föreskriftersamt iatt mot

lagar och andra författningar gäller bl.a. bevarande den marinasom av
miljön och naturvård, åtgärder förorening från fartygmotannan samt
skydd för den marina miljön andra förorenande åtgärdermot än vatten-
förorening eller dumpning avfall. Lagen vid övervakningär iav an-nu
givna avseenden tillämplig inomäven Sveriges ekonomiska zon.

Kustbevakningen har enligt lagen 2 § självständigtett attansvar
ingripa anledning förekommer brott har förövats sådana fö-attom mot
reskrifter räknas i §l LKP, således bl.a. åtgärder förore-som motupp
ning från fartyg. KBV:s ingripanden omfattar i sådanastort sett upp-
gifter inledningsvis kan ske vid brottsutredning. Således har tjäns-som

vid KBV befogenheterteman tillkommer polismansamma attsom
hålla förhör och vidtaga åtgärd med stöd 23 kap. 3 § tredjeannan av
stycket RB,

med någon till förhör med stöd kap.ta 23 8 § RB,av
gripa någon med stöd kap.24 första7 § stycket RB,av
företa husrannsakan med stöd 28 kap. 5 § RB åtgärden har tillav om
syfte eftersöka den skall gripas elleratt verkställa beslag.attsom
Enligt 3 § LKP har kustbevakningstjänsteman också befo-samma

genheter polisman enligt 13 § polislagen 1984:387 avvisa,som att
avlägsna eller omhänderta den sitt uppträdande i trafikensom genom
till sjöss ordningenstör eller omedelbar farautgör för denna eller när
det behövs för avvärja brott bl.a. sådana föreskrifteratt mot som avser
åtgärder förorening från fartyg.mot

Som framgått redovisningen straffprocessuella tvångsmedelav om
kan befogenheten gripa någon med stöd punktenatt 3 endast utövasav
i brådskande fall och då skäl föreligger för anhållande. KBV har dock
alltid möjlighet med stöd bestämmelsen i kap.att 24 7 § andraav
stycket RB gripa någon påträffas på bar gärning eller flyende fot,som
under förutsättning den misstänkte begått brott, påatt vilket fängelse
kan följa. Befogenheten företa reell husrannsakan förutsätteratt att
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detfölja, ärkanVilket fängelsebrott, på samt attmisstanken ettavser
intekustbevakningstjänstemananmärkasskalldröjsmål. Detfara i att

omständighetersyftet utrönaallmännadethusrannsakan i attföretafår
kustbe-brottetutredningenförbetydelse samt atthakan antas omsom
beslag.beslutabefogenhetgenerellhar attintevakningstjänsteman om

föremålbeslagtaföljer dockmisstänkt rätt attgripaMed rätten att enen
föremål iBefogenhetRB.jfr kap. 4 §påträffas 27 att tadärvidsom

författning RB,änstödmed t.ex.föreliggakan ocksåbeslag annanav
1993:787.fiskelagen

åtgärdvidtaellerhålla förhörbefogenhetgällerVad KBV:s att annan
paragrafenstilltidigarehänvisade LKPkap. 3 § RBstöd 23med av
medsambandiupphävdes 1994årstycke attfjärde stycke. Detta po-
förarbetenautvidgades. Iprimärutredningvidtabefogenhetlismans att

ibefogenhetdenuppmärksammatshaintetill den ändringen somsynes
lagstöd LKP. GenommedKBVavseende tillkommerdetta av

ihar bringatsLKP1997,kraft den 1trädde i1996:1642, marssom
befogenhetkustbevakningstjänstemansochmedöverensstämmelse RB,
tillkommermed denöverensstämmerprimärutredningvidtaatt som

polisman.
kap. fjär-lydelsen 23 3 §gällandetillkomstden vidEnligt LKP:s av

endast beslutasbestämmelsenmed stödåtgärderstycket fickde RB av
förarbetenaolägenhet. Iuppskjutaskunde ut-åtgärderna inte utanom
behörig förun-för fall dåavseddendastbestämmelsentalades att var

fanns nå kon-möjlighettillgänglig. Omdersökningsledare inte attvar
enligtborde dettaradiokommunikation,takt med sådan, t.ex. genom

hade därvid bestämmaFörundersökningsledarenförarbetena ske. att
borde anlitas. Omoch KBVinledasskulleförundersökning omom

självkustbevakningstjänstemanhade däremotnåskontakt inte kunde
förundersökninginledandeförelåg förförutsättningarbedömaatt avom

25-26.1981/82:se 114 s.prop.
kustbe-ochbeträffande polismans ävengjortsändringDen som nu

utredningsåtgärder innebärföretabefogenhetvakningstjänstemans att
olägenhet slopat.kan uppskjutas ärintepå åtgärdernakravet utanatt att

vidta§skyldighet enligt 3 FuKtill polismansNågon motsvarighet atta
för kustbevak-föreskrivendockfinns inteutredningsåtgärder

ningstjänsteman.
skall kunnaenligtbefogenhetemapolisiära ut-För KBV:satt ovan

enligt 4 §kustbevakningstjhar änstemanändamålsenligtpå sättövas ett
inbringa det tillellerfartygoch visiterabefogenhetLKP att stoppa

åtgärddock sådanhärförsvensk förutsättning ärhamn. En att uppen-
innehållerskall kunna LKPbefogenhetema utövas.förbart behövs att

befogenhetkustbevakningstjänstemansföreskriftockså allmän omen
tjänsteåtgärd §.verkställa 8använda våld för attatt
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6.5.4 Avgränsningen Kustbevakningensav

befogenheter

Befogenheterna enligt får enligtLKP och5 6 endast kust-utövas av
bevakningstjänstemän innehar viss befattning och utbildning ochsom
endast i omedelbar anslutning till den gärning föranleder åtgärden.som
Samtliga åtgärder skall skyndsamt anmälas till polismyndighet och
därmed den fortsattaövertas handläggningen ärendet polisen seav av

23. Enligt 7 § kan dockLKP undersökningsledaren anlita bi-prop. s.
träde KBV uppdra kustbevakningstjänstemanåtsamt vidta för-av att
undersökningsåtgärder, det lämpligtär med hänsyn till omständig-om
heterna.

Begreppet i omedelbar anslutning till gärningen

Vad med befogenhetema endast fåratt iutövas omedelbarsom avses
anslutning till den gärning föranleder ingripandet berördes förar-isom
betena till lagstiftningen. I propositionen 20 uppmärksammade de-
partemenschefen de speciella förhållanden råder till havs och attsom
KBV inte alltid befinner påsig den plats där gärningen begås eller av
andra skäl inte i ståndär ingripa omedelbart. Somatt exempel nämndes

oljeutsläpp uppmärksammasatt underett övervakning bedrivs frånsom
flygplan kustbevakningsfartygnärmasteatt inte kan på platsmen vara
förrän Ävennågra timmar efter det gärningen begicks.att i sådana fall
borde det enligt departementschefen kunna hävdas ingripandeatt ett

sker då fartyget anländer till platsen äger i omedelbar anslut-som rum
ning till gärningen. Enligt departementschefen borde KBV:s in-rätt att
gripa i sådant fall gällaett lämnatoavsett be-rapportvem som om en
gången överträdelse.

De nämnda uttalandena viss ledning frågani när KBV:s befo-ger
genheter enligt LKP upphör. Syftet med lagstiftningen är KBVatt ge
rätt vidta vissa åtgärder i de fallatt polis inte finns tillgänglig medan
sådan inte föreliggerrätt det är naturligt polisen Med be-attom agerar.

befogenhetema fårgreppet att utövas endast i omedelbar anslutning till
gärningen torde således åsyftas KBV endast haratt rätt ingripa "påatt
färsk gärning" i de fall då det inte praktisktär möjligt och naturligt att

Ävenpolisen ingripanden kan självklart ske, dåagerar. senare men en-
dast på uppdrag förundersökningsledare.av
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i hamnBefogenheterna

föremålvaritbefogenheterangående KBV:sfrågaYtterligare somen
hamnomräden inomigällerbefogenheterna ävendiskussionför är om

LKP.i l §övervakningsområdedet fysiska angessom
ursprungligengälldeövervakningpolisiärvidmedverkanLagen om

beskrivningenBeträffandekustbevakning.med dessTullverketför av
lågdepartementspromemoriadeniövervakningsområdet somangavs

övervak-sådanbedrivaskall"Tullverketlagstiftningentill grund för att
förbehövsMälarenoch attVänernoch i kustvatten,tillning havs som

föreskrifteraktuellauppräknadesDärefter....".hindra brott sommot
be-aktuellatill denkommentarenövervaka. ITullverketdet ålâg att

övervak-bl.a.711980:1betänkandet DsH attistämmelsen s.angavs
gäll-hade. Då detredanuppgifter KBVningsuppgifterna i l § somvar

uttalades:övervakningsområdetbeskrivningende av

övervakningbedrivaskallkustbevakningendärvattenområden"De
beskriv-i Sammaingripanden loch ha möjlighet göraatt anges

oljebe-beträffandegälleransvarsområdekustbevakningensning av
till sjöss."kärnpning

hade §1981/822114 lpropositionfram iladesdet förslag till lagI som
Tullverketfrånmotsvarade bortsettochomformulerats attnågot nu-

tillutvidgatsövervakningsområdetfysiska attdetmed ochKBVersatts
fråga den lydelseisåvittekonomiska ärgälla Sverigesi para-nuzon -

ibestämmelsernauttalades20propositionengrafen har dag. atti I
och iövervakning till havsbedrivertullverketborde tillämpaslagen när

Departementschefen fortsatte.Mälaren.ochi Vänernkustvattnen samt

övervakningsområdetfysiskadetbeskrivning motsva-"Denna av
sammanhang i frågaanvänds iformulering annat omsomrar en

beträffande tullverketsnämligenansvarsområde,tullverkets ansvar
tullverketsfallallra flestade ärtill sjöss. loljebekämpningenför

svenskt territori-tillnaturligt begränsatheltövervakningsområde
fallnågraförfattningama. Ibakomliggandeföljer devilket avum,

sjöterritorium.utanför svensktövervakningsområdetsträcker sig
och havs-havsfisketillsynoljebekämpning,Så fallet i frågaär om

bottenövervakning."

ansvarsområde vadKBV:stullverkets numeraHänvisningen till avser
fysiskadetibland hävdatstill detlettoljebekämpningen har attatt

vidbefogenheterpolisiärasåvitt KBV:sövervakningsområdet avser
motsvarande mån.begränsade ioljeutsläpp skulle vara
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Vad gäller räddningstjänsten vid oljeutsläpp till sjöss svarade vid
tidpunkten för lagstiftningens tillkomst Tullverket för åtgärder till havs
och i kustvattnen, ochVänern Mälaren för avvärja eller begränsaatt
skada till följd utflöde olja eller skadligt.är 2 § in-annatav av som
struktionen 1973:884 för Tullverket i dess lydelse fr.o.m. den julil
1974. Ansvaret gällde dock inte i bl.a. hamnar, där för olje-ansvaret
bekämpningen enligt dåvarande brandlagen l974:60 ålåg kommunen.
Även i dag kommunerna för oljebekämpningen i hamnar, vil-ansvarar
ket följer 6 § jämfört med b27 § räddningstjänstlagen 1986:1102.av
I sistnämnda paragraf nämligen KBV för rädd-attanges svarar
ningstjänsten vid bl.a. oljeutsläpp inom Sveriges sjöterritorium, med
undantag vattendrag, kanaler, hamnar och andra insjöar än Vänern,av
Vättern och Mälaren, inom Sveriges ekonomiskasamt zon.

Föreskrifter övervakningen bestämmelser angående åtgärderom av
förorening från fartyg fanns föremot LKP:s tillkomst i särskild kun-en

görelse 1964:834 förordnande för tullpersonal ombesörja vissattom
polisbevakning. Enligt dennal § kungörelse ålåg det tjänsteman vid
tullverkets kustbevakning övervaka efterlevnadenatt bestämmelser-av

för trafiken till sjöss och åtgärder vattenförorening frånna far-motom
Kungörelsen upphävdestyg. då LKP trädde i kraft.

Uttalandena det fysiska övervakningsområdet förarbetenai börom
förstås så LKP generelltatt befogenheterna får medanutövasanger var
den faktiska befogenheten i visst hänseende följer bakomliggandeav
författning. de fallI KBV inom det aktuella övervakningsområdet har

för övervakningenett viss författning så har kustbevak-ansvar av
ningstjänsteman rätt ingripa med stöd LKP.att av

Förbudet förorening från fartyg gäller inommot Sveriges sjöterrito-
Östersjöområdetrium och ekonomiska utanförsamt dessazon vatten-

områden. Begreppet Sveriges sjöterritorium omfattar inre såle-vatten,
des även hamnar. Tillsynsmyndighet enligt VlfL SjöVär ävenmen
KBV för övervakning och tillsyn. ocksåDet är KBVsvarar beslu-som

vattenföroreningsavgift.tar KBV har i anslutning härtillom tillagts be-
fogenhet bl.a. beordra fartyg i hamn.att ett

VlfLzs bestämmelser är tvekan tillämpligautan även i hamnar. Då
det är aktuellt ingripa fartyg i hamnatt tordemot ett KBV oftast ha
etablerat kontakt med polis eller åklagare. I sådant fall sker ingripande

polis eller kustbevakningstjänsteman på uppdrag förundersök-av av av
ningsledaren. Det kan emellertid inträffa ingripande måste skeatt ett
omedelbart kontakt hunnitutan etablerasatt med behörig förundersök-
ningsledare. Om det i sådant fall inte möjligtett är för polis ingripaatt
och syftet med LKP skall kunna uppnås måste KBV:som befogenheter
i princip gälla även i hamnar. Den omständigheten KBV inteatt svarar
för miljöräddningstjänsten hamni föranleder inte bedömningannan
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Sjöpolisutredning-hamnomrâden jfribefogenheterangående KBV:s
Översyn 86-88,1992:51,sjöpolisen, SOU samtbetänkande s.avens

verksamhet,maritimabetänkande StatensSjöverksamhetskommitténs
183.SOU 1996:41, s.

tillinskränktaenligt LKPbefogenheterKBV:sframgått ärSom ovan
oljeut-anledningåtgärder medpolisiära t.ex. ettinledande avatt avse

enskildåtgärdersådanaiBefogenheterna stortsläpp. motsvarar som
1a-Enligthar inletts.förundersökningredan innanpolisman kan företa
påellerförundersökninginleda attpå KBVinteankommer det attgen

arbetet kanpraktiskadetförundersökningsåtgärder. Iinitiativ vidtaeget
vadvid bedömningengränsdragningsproblemuppkommaemellertid av

utred-förochprimärutredning när ansvaretbetecknaskan somsom
märka såvidarepolis.till Det är snartöverlämnas attmåste attningen

endastenligt i principså RBbestämd ärmisstanke riktas mot personen
för brottsut-förundersökningen. Attledabehörig ansvaretåklagare att

detmedföråklagareochpolismellan KBV,uppdelat attredningen är
svårtkan avgörakustbevakningstjänstemannenenskildeför den attvara

kom-åtgärd. Till dettabeslut vissfattabehörigär att om ensomvem
iotydlighetersnabba beslut. Förseningardet ofta krävsatt p.g.a.mer

kan,kommunikationsvägaromständligaochansvarsfördelningen om
från svensktfartyg på bortutländskt vägingripandet vatten,ettavser

medkontakt etableratssedankan ske. Omtill följd ingripande inteatt -
vidtauppdrar KBVdenne inteförundersökningsledarebehörig att-

utredningen intetill följdocksåfår dettaförundersökningsåtgärder att
ingripandet.samband medslutföras i omedelbartkan

komplicerasoljeutsläpputredningenvidAnsvarsfördelningen yt-av
finns möj-och LKP,regleringen i RBvid sidanterligare det,att avav
VlfL.med stödparallella åtgärderlighet vidta deti närmasteatt av

den svenskahänförliga tillomständigheter,angivna ärUtöver som
ingripandenbefogenheter vidmyndigheterssvenskaregleringen, styrs

ochöverenskommelserinternationellaocksåutländska fartygmot av
åtgärderhur olikabetydelseharFrågor ärfolkrättsliga principer. som

denVliL hurbestämmelser itillförhåller sigenligt ochRB LKP samt
folk-internationell reglering ochtillförhåller sigsvenska lagstiftningen

generella till-och LKP:sfrågor liksom RB:ssedvanerätt.rättslig Dessa
behandlas iutländska fartygbegångna pålämplighet vid överträdelser

kapitel
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administrativaandraochTillsyn7

åtgärder

beslutasåtgärder kanadministrativaVlfL olikareglerasI typer somav
fartygetsberoende på delsolikaRegleringen äreller KBV.SjöV avav

fartyget befinneroch delsutsläppdels ägtnationalitet, ett varrumvar
vidtas.åtgärd skallsig då en

Tillsynl

inleds medAvsnittethandelsfartyg SjöV.Tillsynen utövasöver enav
verksamhetförkortfattad redogörelse öV:s m.m.

ochSjöfartsverkets verksamhetAllmäntl om

organisation

Verksam-Kommunikationsdepartementet.underSjöV affärsverkär ett
rullandefastställanderiksdagensheten övergripandestyrs avgenom

ekonomiska målVerksamhetsmål ochtreårsplaner där bl.a. anges.
har dennatransportsektorn och inomSjöV delutgör att svaraen av

sjöfart kanförsjöfartens infrastrukturväsentliga delarför samt attav
for-effektiva och miljövänligaunder säkra,bedrivas i svenska vatten

fartyg,ombord på svenskaför säkerhetenDärtill skall verkaSjöVmer.
oberoende farvatten.av

omfattarinstruktion för SjöVmed1995:589Enligt förordningen
Sjösäkerhet, lotsning, isbrytning, sjö-uppgifter bl.a. tillsynSjÖV:s över

skyddet försjöräddningfarledsutmärkning,kartläggning och samt
utsträckningbetydandefartyg. ifrån SjöVmiljön föroreningmot svarar

överenskomna bestäm-internationelltför nonngivning, bl.a. attgenom
i svenskimplementerasmelser fartygsutrustning rätt genomm.m.om

författningssamling.utfärdas i SjÖV:satt
huvudkontor i Norrköping, 13består organisatorisktSjöV ett re-av

sjöfartsinspektionsområden.och Därut-gionala sjötrafikområden tre
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finns sjöfartsinspektionskontoröver i Rotterdam vilket organisato-ett
hörrisk till sjöfartsinspektionsområdet i Malmö.

Inom SjöV finns avdelningar; sjötrafikavdelningen, sjökarteav-sex
delningen, isbrytningsavdelningen, Sjöfartsinspektionen, tekniska av-
delningen och ekonomiadministrativa avdelningen, antalsamt ett sta-
ber. Varje avdelning förestås direktör. Den avdelning ärav en som av

betydelse då det gäller skyddetstörst den marina miljön Sjö-ärav
fartsinspektionen. avdelnings samladeDenna verksamhet syftar till att

till kraven fartygspå säkerhet och skydd förorening frånatt motse
fartyg kraven rederiers fartygspå och säkerhetsorganisationsamt upp-
fylls. Sjöfartsinspektionens verksamhet delas in i teknisk säkerhet, ope-

säkerhet,rativ milj olycksutredningar.samt

7.1.2 Resurser och personal

SjöV förfogar antal fartyg,över vilka dock främst avseddaett stort år
för sjömätning, lotsning, sjöräddning och isbrytning. SjöV har också
tillgång till antal hydrokoptrar.ett

SjöV har drygt anställdal 400 130 tjänstgör inom Sjö-varav ca
fartsinspektionen.

7.1.3 Inspektion

Inspektion fartyg regleras i 6 kap. VlfL, har rubriken tillsyn.av som
Det tillsynsmyndighetär beslutar fartyg skall undergå in-ettsom om
spektion. Inom SjöV Sjöfartsinspektionen för uppgiften att ut-ansvarar
föra inspektioner. Sjöfartsinspektionen bedriver sin verksamhet dels
centralt i Norrköping, dels inom regionala inspektionsområden medtre
kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö vid kontor i Rotter-samt ett
dam.

denI utsträckning SjöV beslutar får tillsyn i form inspektionsom av
även utövas KBV. Någon generell föreskrift KBV skall medver-attav

ÖFSka vid tillsyn enligt VlfL har inte meddelats. harDäremot ÖV SJ
1993:2 med stöd kap. fartygssäkerhetslagenlO l § l988:49 ochav

förordningen25 § 1982:923 farligt gods efterochtransportom av
samråd med föreskrivitKBV KBV skall tillsyn fartygutövaatt iav
form inspektion. Sådan inspektion skall fartygs bemanning,av avse
lastning farligt gods förpackadi form, kontroll giltiga certifikatattav
och deklarationer enligt lagen och förordningen föreligger, kontroll av
fartygs djupgående och kontroll antalet på mindre far-av passagerare

KBV:s tillsyn skall fartygtyg. normalt inte nyttjas i vid-avse som mer
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personal från KBVendastfårnordsjöfart utövasfartsträckt än samt av
godkänd, utbildning.särskild, SjöVgenomgått avsom

medfartyginspektionföretarKBVbehovföreliggerDå det att avav
kontaktar behörigpraktiskt KBVlösasVlfL får dettastöd attgenomav
aktuella fallet in-i detbemyndigandefårochvid SjöVinspektör attett

spektera fartyget.
kontrol-vid inspektionVlfL skallstycketfjärdeEnligt kap. 2 §6 en

drittförhål-det skick ochiutrustningoch dess ärfartyget attleras att
förorening. Om in-för förebyggabehövssådanalandena är attsom

utfärdats certifikatharför vilketutländskt fartyg,spektionen ettavser
VlfL inspektionenkap. §skall enligt 6 3handlingar,motsvarandeeller

handlingardessa handlingargranskningtillbegränsas samt somaven
finnssåvida detoljedagböcker m.m., intekap. 1 § dvs.i 5 grun-avses

driftfor-ellereller dess utrustningfartygetdad anledning attatt anta
certifika-uppgifterna iavviker frånavseendenväsentligahållandena i

handlingarna.ellerten
möjligheten företa in-ibegränsningarföreskriver ingaLagen att

fartyg,gäller utländskadå detfartyg. hellersvenska Intespektion av
sådana be-gäller någrapåhamn eller inrebefinner sig i vatten,som

förkan utnyttjasInspektionsmöjligheten hamni ävengränsningar. att
misstanke föreliggerförebyggande inspektionerföreta utan attrent om

brott.
saknas beträffandeförebyggande inspektioners.k.Möjligheten till

eller den ekonomis-territorialhavetfartyg genomfart iutländska under
VlfLenligtdessa fall föreliggerinspektion ika företaRätt attzonen.

förbjudet skettutsläppmisstankeendast vid olika grad att ettomav
fartyg skall kunna underkas-förfrån Förutsättningarnafartyget. att ett

delsförbjudna utsläppetpå det ägtinspektion beror delstas rum,var
företa inspektionen.det aktuelltfartyget befinner dåsig är attvar

får enligtterritorialhavbefinner sig i SverigesDå utländsk fartygett
detfartyget företas endastinspektionkap. andra stycket6 2 § omav

skett från fartyget iförbjudet utsläppfinns klara skäl ter-ettatt anta att
ritorialhavet.

fartyg begåttsutländskt på vilketMöjligheterna till inspektion ettav
och befinner sig i denekonomiskaoljeutsläpp i Sverigesett zon som
fråganterritorialhavet då inspektionekonomiska eller om upp-zonen

VlfL.kommer §regleras i 6 kap. 2 a
får endast ske två särskilt angivna situatio-Inspektion fall ii dessa

skall det uppenbart det har skettdet först reglerade falletI attvaraner.
elleroch detta utsläpp skall ha medfört kunnatutsläpp från fartygetett

eller därmedmedföra på stränder i Sverigebetydande skador samman-
territorialhav ellerhängande eller på tillgångar i Sverigesintressen

ekonomiska zon.
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detI andra fallet föreliggaskall det grundad anledning till misstanke
förbjudet utsläpp den ekonomiskai krävsDärutöverettom zonen.

utsläppet har medfört eller kan medföra betydande skador påatt
stränder därmedi Sverige eller sammanhängande intressen eller på till-
gångar i Sveriges territorialhav eller ekonomiska ochzon

fartygets befälhavare har lämna begärda uppgifter ellervägratatt att
har lämnat uppgifter uppenbarligen inte medöverensstämmersom
verkliga förhållanden och

inspektionen påkallad omständigheternaär i övrigt.att av
De lagstadgade begränsningarna beträffande möjligheten ingripaatt

utländska fartyg har tillkommit följd havsrättskonven-mot som en av
tionen och ansluter enligt förarbetena prop. 1992/93:54 59 ochs. prop.
1995/962140 164-165 till artikel 220 i havsrättskonventio-närmasts.

Vad föreskrivs i denna artikel behandlas i kapitelnen. som
det föregåendeAv kan konstateras särskild reglering saknas vadatt
den situationen utsläpp skett på inre i territorialha-att ett vatten,avser

respektive i den ekonomiska fartyget hunnit denvet iutzonen men
ekonomiska respektive det friapå havet då frågan ingripandezonen om
uppkommer. Möjlighet till ingripande föreligger i dessa fall endast med
stöd till omedelbart förföljanderätten eller hot-pursuit-principen.av
Denna regleras i havsrättskonventionen, artikel lll se vidare avsnitt
8.2.6.

Det märka VlfLär inte klart vad gäller i de fallatt att ettanger som
oljeutsläpp har skett på inre fartyget befinner sig i territori-vatten men
alhavet då frågan inspektion uppkommer. Inre delärvattenom en av
kuststatens territorium. brottetOm begåtts inom detta vattenområde
torde några folkrättsliga begränsningar gälla frågainte i ingripan-om
demöjlighetema, fartyget befinneräven sig i tenitorialhavet då in-om
gripandet sker se härom vidare nedan avsnitt 8.2.1 och 8.2.2.

7.1.4 Förbud och förelägganden enligt 7 kap. VlfL

Befogenhet för SjöV respektive KBV meddela förbud och föreläg-att
gande beträffande fartyg regleras i kap.7 då sådan åtgärdett be-samt -
slutas i ärenden angående vattenföroreningsavgift i 8 kap. VlfL.-

Förbud och förelägganden kan enligt kap.7 4 § VlfL meddelas om
fartyg företer väsentliga brister frågaiett konstruktion, utrustningom

eller drift eller sådana föreskrifter förbud trafik i farvattenmotom om
inom Sveriges sjöterritorium eller ekonomiska behövs för attzon, som
förebygga förorening, har överträtts.

Med stöd kap. VlfL7 5 § kan vidare förbud eller förelägganden,av
nödvändigaär för förebygga eller begränsa förorening,att med-som
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fartyg ifrånsläppsskadligt ämne ut etteller någotoljadelas annatom
såbefaraskanskäligeneller det attbestämmelsergällandestrid mot

svenskt territo-anledninggrundad attfinns antaoch detskekommer att
skadas häri-kanövrigtisvenska intressenellerlufirumsvensktrium,

utsläppelleroljeutsläppDå ett annatmån.avsevärdi ett avgenom
eller åt-sjöolyckaorsakatsterritorialhavetutanförskadliga ämnen av

ang.ingreppskonventionensgällerolyckasådanmedsambandgärder i
kap.samråd 7föreskrifter4.2avsnittkonvention,denna m.m.omse

fartyg.frånföroreningåtgärderförordningen§4 motom
meddelaskap. 4-5stöd 7medföreläggandenFörbud eller avav

beslut kaninteSjöV:smeddelas KBVfårSjöV även av-omavmen
förebygga,föråtgärderkrävsdet atttillmed hänsynvaktas att snara

förordningen åtgär-kap. 3 §7föroreningeller bekämpabegränsa om
fartyg.frånföroreningder mot

fårförbudFöreläggande och avse
vidareelleravgångfartygetsförbud mot resa,-

utrustning,använda vissförbud att-
färdväg,vissföljafartygetföreläggande för att-

hamnfrån vissavgåanlöpa ellerskallfartygetföreläggande att en-
uppehållsplats,eller arman

drift.ellerframförandefartygetsfrågaföreläggande i om-
meddelaskan därutöverkap. §Med stöd 57av

ellerläktringlossning,lastning,eller fortsättapåbörjaförbud att-
ellerbunkring

skadligt ämne.olja ellerföreläggande läktra annatatt-
konstruktion, utrustningfartygetsfrågaidet gäller bristerNär om

skallbristernaföreläggandemeddelaseller alternativtdrift kan attom
avhjälpas.

innehållaskallparagrafernaangivnaenligt deförbudBeslut upp-om
föreläggan-Besluträttelse.vidtas förskallåtgärdergift de omsomom

åtgärderna skallvilkenden tiduppgift inominnehållaskallde varaom
efterfår alltVitefårbeslut viteVid samtliga sättasvidtagna. ut. om-

redare ellerbefälhavare,fartygets ägare.ständighetema riktas mot
myndighetentid fårangivenföretas inomförelagd åtgärd inteOm

ellerfartygets redarebekostnad ägare.påverkställa beslutetlåta av
dröjsmålsådantbeslutet integäller då denDetta även utanavsersom -

ellerbeslutetunderrättasbeslutet kansyftet medäventyrar omsom -
denbli vidtageninte kanåtgärd krävs väntasomedelbar avmenom

beslutet.medsom avses
skalleller vidarefartygs avgångförbudBeslut genastmot resaom

Polis-till KBV.lotsmyndigheternaanmälas tull- ochför polis- samt
för förhindraåtgärderbehövs, vidtadetmyndigheten skall, attom

förbu-lotsmyndighet skall, så längeochTull-överträdelse förbudet.av



220 Tillsyn och andra åtgärderadministrativa SOU 1998: 158

det gäller, inställa de förrättningar för fartygets ankommer påresa som
dem.

Beslut förbud eller föreläggande skall tillställas befälhava-genastom
och fartygets redare eller Då ingripandet utländsktägare. ettren avser

fartyg skall underrättelse omständigheterna kring ingripandet genastom
lämnas till konsuln eller den diplomatiskanärmaste förrepresentanten
den där fartyget 7 kap.registrerat 6 § förordningenär åtgärderstat om

förorening från fartyg.mot
Bestämmelserna förelägganden och förbud gäller enligt sinom or-

dalydelse oberoende fartyget registrerat och ocksåär oberoendeav var
fartyget befinner sig då frågan förbud eller föreläggande ak-av var om

tualiseras. Frågan regleringen medöverensstämmer Sveriges inter-om
nationella åtaganden behandlas i avsnitt 9.4.3.

Det skall anmärkas de förbud och förelägganden kan med-att som
delas med stöd de angivna paragrafer-na har till syfte förhindraattav

Åtgärdernaeller begränsa skador förorening. således inteärgenom av-
sedda tillgripas för säkra bevisning med anledningatt överträ-att av en
delse eller för säkerställa ekonomiska anspråk. sådanaFör beslutatt
krävs förutsättningarna härför uppfyllda.äratt

7.1.5 Olj eprov

Av kap.7 ll § andra VlfLstycket framgår polismyndighet eller denatt
myndighet har befogenhet meddela beslut enligt kap. får7 5 §attsom

oljeprov ombord på fartyg förta undersöka varifrån förorenandeett att
olja har kommit och myndigheten för sådant ändamål får avbrytaatt
fartygets det inte leder till någon väsentlig olägenhet. Befo-resa, om
genhet meddela beslut enligt 7 kap. VlfL5 § har,att fram-som ovan
gått, SjöV eller det behövs åtgärder för förebygga, be-attom snara-

eller bekämpagränsa föroreningar KBV.-
Några begränsningar i oljeproverrätten inte föreskrivnaäratt ta i

VlfL. Förhållandet mellan den svenska regleringen och internationell
behandlasrätt i avsnitt 9.3.

7.2 Förbud och förelägganden i ärenden om

vattenföroreningsavgift
För säkra bevisning säkerställaatt betalning i ärendensamt vatten-om
föroreningsavgift har tillagtsKBV befogenhet besluta förbudatt om
eller förelägganden beträffande fartyget, förbud fartygetst.ex. mot av-
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gång eller vidare eller föreläggande för fartyget anlöpa vissattresa
harm.

För föreläggandeförbud eller i syfte säkra bevisning krävsett att att
det skäligen kan vattenföroreningsavgift skall åt-Avserantas att tas ut.
gärden frånutländskt fartyg, vilket förbjudet utsläpp skett i denett ett
ekonomiska och därtill befinner sig i territorialhavet ellerzonen, som

måsteden ekonomiska det dock klarlagt det skettatt ett ut-zonen, vara
släpp från fartyget och detta utsläpp skall ha medfört eller kunnat med-
föra påbetydande skador stränder i Sverige eller därmed sammanhäng-
ande påintressen tillgångareller i Sveriges territorialhav eller ekono-
miska samma förutsättningar kvarhållandekrävs för enligtzon som
havsrättskonventionen, artikel 220 punkt härom nedan avsnittse
8.2.3.

Om beslut fattas påföra någon fartyget ellerär ägareattom som av
lasten vattenföroreningsavgift får KBV till säkerställande statensav
anspråk avgiften meddela förbud eller förelägganden enligt ovan.
Beslut gäller längst till dess verkställighet sker. Beslut förbud ellerom
föreläggande får fattas innan avgiftsärendetäven det finnsavgörs om
sannolika skäl avgift kommer påföras någonatt att är ägaresom av
fartyget eller lasten.

Beslut förbud eller föreläggande gäller någotinte i fall längre änom
fjorton dagar efter sådantdet beslut först meddelades. Ställs säker-att
het för avgiftsskyldighetens fullgörande skall beslutet omedelbart hä-

vilket också skall ske det skäl inte längre finns fog förvas, annatom av
åtgärden.

Beslut förbud eller föreläggande för säkra bevisning får med-attom
delas SjöV det behövs åtgärder. Verkets beslut skallav om snara un-
derställas KBV:s centrala ledning. Detsamma fallet beträffandeär för-
bud och förelägganden har meddelats regional ledning inomsom av
KBV 8 kap. 4 § förordningen åtgärder förorening från fartyg.motom

KBV:s beslut förbud eller föreläggande får överklagas till denom
tingsrätt sjörättsdomstol i denär där den enhet vid KBVortsom som
meddelat det överklagade beslutet har sitt säte.

Beträffande handläggningen vid domstol skall bestämmelserna i 52
kap. 3 och 5-12 §§ RB förfarandet i hovrätt vid överklagandeom av
beslut tillämpas.

Gången i ärenden vattenföroreningsavgift och möjligheten tillom
förbud och förelägganden enligt förarbetenaär tänkt fungera enligtatt
följande jfr 1982/83:87 55-58.prop. s.

Då KBV uppmärksammar oljeutsläpp och det skäligen kanett antas
vattenföroreningsavgift skall fåratt KBV meddela de förbud ochtas ut,

förelägganden beträffande fartyget nödvändiga förär säkra be-attsom
visning. När beslut fattas påföra vattenföroreningsavgift skallattom

1998:1588 SOU
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avgiftsbe-Ettbevissäkringssyfte hävas.meddelats isådant beslut som
huvudregelnenligtvattenföroreningsavgift ärslut i ärendet ome-om

alltså beslutetkanKronofogdemyndighetenverkställbart.delbart p.g.a.
betalningsskyldige.dentillhörlastellerutmätning i fartyggöra som

anslut-i omedelbarskeverkställighetsâtgärd alltid kaninteEftersom
beslu-i samband medKBVmeddelas, kanavgiftsbeslutning till ettatt

förbehövsförelägganden sä-ellersådana förbudmeddela attsomtet
anspråk för betalningikaneller lastenfartyget vat-kerställa tas avatt

verkställighettill dessSådant gäller barabesluttenföroreningsavgiften.
sker.

för säkerställaKBV,meddelas kanOckså avgiftsbeslutinnan attett
gäller detförutsättningSomkvarhålla fartyget.avgiftsbetalning, att

eller lastägarenfartygsägaren ärskäl förfinns sannolika att av-
si-fall tänkt för dekvarhållande i dettatill ärgiftspliktig. Möjligheten

omedelbart fattainte kanKBVdå bevisning säkratsalltuationer men
olje-analyserdärföri avgiftsärendet, väntarbeslut attt.ex. avman

prov.
ellermeddela förbudframgått begränsningar iSom rättenär attovan

föreskrivna förendastutländskt fartygbeträffandeförelägganden ett
beträffandebevisningåtgärden för säkrafall vidtasdet ett ut-attatt

för kvar-Förutsättningarnaekonomiskaskett i densläpp zonen.som
i havs-kravhållande med dei detta fall överensstämmer angessom

rättsliga6 inleda220 punkt förrättskonventionen artikel rätten att
måsteförutsättningarinte dessaförfaranden. diskuterasDet kan va-om
betalningkvarhållande säkerställadå sker föruppfyllda även attettra

avsnitt 9.4.2.häromse
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ansvarsfördelningenSammanfattning7.3 av

myndigheterolika svenskamellan

myndigheterolika svenska vid ingripan-Ansvarsfördelningen mellan
åskådliggörasoljeutsläpp kan i följande tabell.den anledningmed av

SekundärtPrimärtUppgift ansvar ansvar
medverkan

Polis/åklagare KustbevakningenIngripande vid misstanke
brott/brottsutredningom

Tillsyn Sjöfartsverket Kustbevakningenoch kontroll en-
ligt V1fL inspektioner,
förbud/föreläggande
enligt kap. VlfL7
Beslut och ingripanden i SjöfartsverketKustbevakningen
ärenden vattenförore-om
ningsavgift
Miljöräddningstjänst till Kustbevakningen Försvarsmakten, Sjö-
sjöss fartsverket, polisen

mfl. medverkar
begäran

Miljöräddningstjänst i Kommunerna med Kustbevakningen, För-
hamnar och stränder stöd Rädd- svarsmakten m.fl. med-av

ningsverket verkar begäran
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fartygutländska8 Ingripanden mot

Inledande kommentarer den svenska8.1 om

regleringen

framgått föregående kapitel ingripandenSom i regleras vid oljeutsläpp
både RB och LKP VlfL. De begränsningar gällersamtm.m. av av som

fråga myndigheters befogenheteri svenska ingripa utländ-att motom
framgårska fartyg emellertid inte uttryckligen RB eller LKP medanav

sådana begränsningar delvis kommit till uttryck i VlfL. Tillämpningen
RB och LKP begränsas dock bestämmelsen i 2 kap. 7 § BrB, därav av
föreskrivs frågadet i tillämplighetsvensk lags och svensk dom-att om

stols behörighet skall iakttagas de begränsningar följer allmäntsom av
erkända folkrättsliga grundsatser eller, enligt vad därom särskiltär
stadgat, Någonöverenskommelse med främmande makt. motsvaran-av
de bestämmelse finns däremot inte i VlfL.

Folkrättsliga grundsatser, vilka begränsar Sveriges rätt utövaatt
straffrättslig fåjurisdiktion i syfte ståndtill lagföring, detäratt en av
slag de skall beaktas, oberoende de kommit till uttryck iatt av om
svensk författning såeller ej. inte falletDäremot med Sveriges inter-är

åtagandennationella i övrigt. Vid direkt konflikt mellan lag ochen en
konvention Sverige anslutit sig till lagtillämparen skyldigär attsom
följa de inhemska ståndpunktlagarna. Denna modifieras emellertid av

vilja undvika folkrättsliga överträdelser. En allmän tolknings-atten
princip våradärför författningar förenliga våramedär intematio-äratt

åtagandennella och de skall tolkas i fördragsvänlig anda, för-s.k.att
dragskonform tolkning jfr l993/94:ll7 Inkorporeringen Eu-prop. av
ropakonventionen fri rättighetsfrågoroch andra och 37.s.

Av kommentaren framgårtill 2 kap. §7 BrB bestämmelsen bl.a.att
innebär frågorhänsyn skall till immunitet för främmandeatt tas om

beskickningar och Ocksådess medlemmar. regler immunitetstaters om
för andra örlogsfartyg och statsägda handelsfartyg inte bru-staters som
kas kommersiellt måste betraktas folkrättsliga grundsatser härsom
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i övrigtfartyg. Vadgäller dessaVlfL inteanmärkasskall att rymssom
tveksamt.däremoti detta begrepp är

många kodifieringavseendeniHavsrättskonventionen vara enanses
vidkuststatsjurisdiktionenregleraskonventionenfolkrätt.allmän Iav

återfinns delfrämst ibestämmelserfrån fartyg. Dessabl.a. förorening
di-del innefattarhar enligt dennakuststatenbefogenheterXH. De som

ingri-mellan huruvidaåtskillnad inteNågonrekta ingripanden. görs
begränsningarpolisiär karaktär. Deadministrativ ellerpandet är somav

därmed tillämpligainspektionför företa ävendirekt ärattangetts m.m.
vi-Något för ingripa istödenligt eller LKP.ingripande sker RB attom

folkrätt. I detfall inte enligt allmäniomfattning föreliggerdare vart
havsrättskonventio-kuststatsjurisdiktionen enligtförföljande redogörs

företas med stödsådana åtgärder kanVidare behandlas avsomnen.
skilda formerregleringenMARPOL. kapitelNästa ägnas avav

internationellsvensk ochenligtmaktutövning fartyg rätt.mot

Kuststatsjurisdiktionen enligt8.2

havsrättskonventionen och MARPOL

fartygverkställande makt utländskaSveriges lagstiftande och äröver
vattenområdena vårintill kust.jurisdiktionsrättenberoende överav

frånjurisdiktionsrätten minskar längre kustenGenerellt kan sägas att
kommer.man

territorium.del kuststatensHamnar och inre ärvattenannat en av
Över Ocksåvattenområden jurisdiktion. terri-har kuststaten fulldessa

territorium. härtorialhavet kuststatens Kuststaten hardelutgör aven
denna, liksom den verkställandeomfattande lagstiftande makten men

oskadlig genomfartutländska fartygs tillmakten, begränsas rättav
angående genomfart avsnitt 3.4.3. I den ekonomiskaoskadlig zo-se

såväl den verkställande makten be-den lagstiftande änär som mernen
gränsad.

påvid brott inre8.2.1 Kuststatsjurisdiktionen
vatten

inte jurisdik-Havsrättskonventionen reglerar kuststaters rätt utövaatt
begått inre ochtion utländska fartyg brottmot vatten som me-som

föremålblirdan de fortfarande befinner sig inre för ingripan-vatten
dåde. Rätten ingripa i dessa fall obegränsad. Om fartyget in-är ettatt

gripande skall företas befinner sig i territorialhavet följer tillrätten
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angående denna arti-artikel 27 punkt 2 sestraffrättslig jurisdiktion av
förföljande nedan "Hot pursuit" kanomedelbart seEfterkel nedan.

ekonomiskaingripande ske i denäven zonen.

vid brott iKuststatsjurisdiktionen8.2.2

territorialhavet

författningarfår lagar och andraEnligt artikel kuststaten21 röran-anta
territorialhavet med avseende bl.a. sjösä-de oskadlig genomfart av

trafiken till sjöss bevarande kuststatenskerhet och reglering samt avav
kontroll förorening därav.miljö förhindrande, begränsning ochoch av

får, då så till sjösäkerheten, ock-nödvändigt med hänsynKuststaten, är
så till oskadlig genomfartfartygkräva utländska utövar rättenatt som

trafiksepareringssystemfarleder tillämpar de denanvänder de och som
för reglering fartygs genomfart artikel 22.anvisar eller föreskriver av

tankfartyg fartyg lastade farliga eller skadligaSärskilt och med ämnen
åläggas sådanasin genomfart till farleder.kan begränsaatt

författningar dock inte tillämpasKuststatens lagar och andra skall
utformning, konstruktion, bemanning eller utrustning utländska far-av

de inte uttryck allmänt accepterade internationella reglertyg, om ger
eller får så-standarder artikel punkt 2. inte heller ställa21 Kuststaten

pådana krav faktisktutländska fartyg medför till oskad-rättenattsom
lig genomfart förvägras inskränks formellteller eller eller faktisktsom
diskriminerar någon fartyg fraktareller fartyg last till ellerstats som
från någon eller för dess räkning artikel 24.stat

Utländska fartyg skyldiga vid till oskadligutövandetär rättenatt av
sådanagenomfart iaktta lagar författningaralla och kuststatensom an-

tagit enligt artikel 21. Kuststaten har emellertid inte alltid hindrarätt att
genomfart fartygbara för bryter dessa lagar för-ellerettatt motman
fattningar. Rätt hindra fartygs genomfart föreligger endastatt om ge-
nomfarten inte oskadlig artikel 25. Skadlig genomfartär anses en vara

Åtgärderden lugn,kuststatens ordning eller säkerhet.störom som
medför avsiktlig och allvarlig förorening i strid med konventionen in-
nebär enligt artikel genomfarten19 inte skall oskadlig. Omatt anses

fåröverträdelsen detta slag kuststaten sin teriitorialmaktär utövaav
fartyg och ombord. Vid överträdelser inte detmot ärpersoner som av

slag de kan kuststatens lugn, ordning eller säkerhetstöraatt anses synes
generellt gälla kuststatens myndigheter kan ingripa fartyget ochatt mot
de för överträdelsen ansvariga fartyget, inte varak-personerna men
tigt avbryta fartygets oskadliga genomfart jfr Eek m.fl. Folkrätten,
1987, 415. Konventionen kodifierar dock vissa begränsningar is.
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på utländskaombordjurisdiktionstraffrättsligkuststatens utövarätt att
territorialhavet.genomfartfartyg under av

i falljurisdiktion dessastraffrättsligakuststatersartikel 27I attanges
utföra under-anhålla ellerarresti syfteinte bör utövas att en person

begåtts ombordbrottanledningisökning investigation somav
genomfartfartyget under dess änannat

sig till kuststaten,sträckerföljderbrottetsa om
ordning-i landet ellerlugnetsådant slag detb brottet störär attavom

territorialhavet,en
befälhavare ellerbistånd fartygetsbegärtsmyndigheternasc avavom

tjänstemän, ellerkonsuläradiplomatiska ellerflaggstatens
medundertrycka olaga handelnödvändiga föråtgärdernad är attom

narkotika eller psykotropa ämnen.
från angivna regel2artikel 27 punktgenerellt undantagEtt gernu
anhållande och undersök-företaobegränsaddock kuststaten rätt atten

inrekuststatensefter ha lämnatpå fartygning utländskt attett som
Enligt ordalydelsen gäller undantagsre-territorialhavet.vatten passerar

territorial-begåtts genomfartendå undergeln överträdelseäven aven
be-förhållanden tillämplig brottettorde denhavet. Under alla vara om

gåtts på inre vatten.
Då skall kuststaten, befälhavarenstraffrättslig jurisdiktion utövas om

diplomatiska eller konsulära tjänste-flaggstatensbegär det, underrätta
sådanåtgärder.några nödsituation kanvidtar Iinnan denmän enen

åtgärderna vidtas. Vidöverlämnas medanunderrättelse dock övervä-
anhållande företas skall enligtgande huruvida böreller hur ett gene-en

sjöfartensvederbörlig hänsyn till intressen.rell regel myndigheterna ta
föroreningar territorialhavet enligtAvsiktliga allvarligaoch av anses

de kuststatens lugn, ordning ochartikel 19 det slag sä-störattvara av
sådana således straffrättslig jurisdiktionVid föroreningar kankerhet.

genomfart avbrytas. Särskilda bestämmelseroch fartygetsutövas som
företa inspektion och inledareglerar kuststatens befogenhet ävenatt

finnsolagliga utsläpp i territorialhaveträttsliga förfaranden beträffande
också i del XII.

frånmiljönbevarande den marinaskydd ochDenna del behandlar av
från ju-fartyg. verkställandeskilda föroreningskällor, bl.a. Kuststaters

återfinnsfrån i kap. Jurisdiktionenrisdiktion vid föroreningar fartyg
Enligt denna artikeli territorialhavet i artikel 220 punktregleras där

får bestäm-inkräkta tillämpningen relevantakuststater, utan att av
genomfart i territorialha-behandlar oskadligmelser i del kap. 3 som
fartyg föreliggerföreta fysisk inspektion utländskt detvet, närettav

grounds for believing fartyget underklara skäl clear attatt anta ge-
the territorial of State,nomfart territorialhavet navigating in sea aav

författ-during therein lagar och andraits överträtt statenspassage
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tillämpliga in-ellerkonventionenmedenlighetiantagitsningar, som
kontrol-ochförhindra, begränsaförochternationella regler attnormer

fårdärtill kuststatenberättigarbevismaterialetNärlera förorening.
proceedings inbegripetförfaranden instituterättsligainledaäven

iskyddsreglervissaiakttagandemeddockkvarhållande fartyget, avav
kap.

utländsktingripamöjlighetsaknasartikel 27 mot ettMed stöd attav
fartyget inlöptebegåtts innanbrottanledning ter-fartyg med somav

endasthamn ochfrån utländskkommerfartygetritorialhavet enom
inrekuststatensanlöpaterritorialhavet vatten.utan attpasserar genom

ekonomiska reglerasi denbrottanledningIngripande med zonenav
XII.uteslutande i del

ivid brott denKuststatsjurisdiktionen8.2.3

ekonomiska zonen

havsrättskonventio-tillkomstenföregickförhandlingarVid de avsom
flaggstatsjurisdiktionen,faktumallmäntdet attaccepteratettnen var

förelågjurisdiktionmöjlighet tillmed deni föreningellerensamt som
månnågontillfredsställande. iFörinte fungeradeMARPOL,enligt att
eko-jurisdiktion tillskapades denpå ökadkuststaters kravtillgodose

relativtkuststaterekonomiskadenInomnomiska gavszonenzonen.
marinaskydd för denlagstifta bl.a.omfattande befogenheter att om

ju-verkställandefrån ochfartyg. Hurföroreningarmiljön mot av vem
få emeller-skullebrott imed anledning utövasrisdiktion varzonenav

jurisdik-fullkuststaterfråga. stod mellanomstridd Valettid att geen
och denterritorialhavetgenomfartfartyg undertion utländskaöver av

utökad till-sigi stället koncentreraellerekonomiska att enzonen
den särskilda hamn-främstjurisdiktionen i hamnlämpning genomav

kompromiss.blevResultatetstatsjurisdiktionen, nedan. ense
anledningjurisdiktion medverkställandeKuststater kan utöva av

hamn sefartyget anlöperekonomiskabegångnabrott i den zonen om
ingripabegränsad utsträckningendast ifår kuststatennedan. Däremot

i sistIngripandemöjlighetemagenomfart.underutländska fartygmot
3-6.artikel 220 punkternafall inämnda regleras

navigerar ifartyg,klara skälNär det föreligger anta att ettatt som
ekonomiskaterritorialhavet, i denellerden ekonomiska zonenzonen

förhind-eller förinternationella reglerhar tillämpligaöverträtt normer
frånförorening fartyg eller kust-och kontrollrande, begränsning avav

utfärdadesådana eller regleri överensstämmelse medstaten normer --
får fartyget lämnarkuststaten begäralagar författningar,och andra att

registreringshanm, sinidentitetinformation beträffande och senaste
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information,och anlöpningsharnn och relevant krävsnästa annan som
särskildöverträdelse Enligtför fastställa huruvida ägtatt en rum. en

åligger lagstiftningdet flaggstatemaartikel i konventionen att genom
åtgärder för flagg uppfyller detill fartyg derasoch andra attse som

på information.ställda kraven
till omfattandeinformation och har överträdelsen lettLämnas inte ett
förorening denmedfört eller hotat medföra betydandeutsläpp, avsom

får fartyget. Fysiskmarina rrriljön, företa fysisk inspektionstaten en av
får också uppgifter lämnas dessa flagrantinspektion företas om men

bådafrånavviker fakta. För inspektion krävs i fallen därut-uppenbara
sådanomständigheterna i fallet berättigar till inspektion.över att

kvarhållandeförfarande,inleda rättsligt inbegripet farty-För att av
ytterligare förutsättningarskall enligt konventionen uppfyllda.get, vara

föreligga objektiva bevis förFörutom det skall klara förbjudetatt att ett
utsläpp ekonomiska medförti den krävs detta utsläppägt attrum zonen
omfattande omfattandeskada eller hot skada kusten eller kust-om

tillgångarnadärmed sammanhängande intressen eller i dessstatens
territorialhav eller ekonomiska zon.

regleringenAv kan konstateras kuststaten alltid har rättatt att anropa
utländskt fartyg vilket misstänks för olagligt utsläpp och begäraett ett

sådan information behövs för utreda överträdelsen. Om infor-attsom
mation inte lämnas fartyget,har ingripa bararättstaten att mot men om
utsläppet varit omfattande och medfört eller medförahotat betydande
förorening marina miljön.den Hur kuststaten skall förfara farty-av om

inte på utsläppet såinte omfattande karaktärärget svarar anrop men av
framgårkrävs för inspektion inte konventionen. fartygetsOmsom av

identitet känd skickas dåkan till flaggstaten harär rapport att ut-som
reda överträdelsen. Om det känt vilken hamn fartyget anlö-är attavser

kan ocksåkuststaten begära hamnstaten vidtar utredningsåtgär-attpa
Ärder. däremot fartygets identitet inte några åtgärderkänd torde inte

kunna vidtas.
Skillnaden mellan begreppen omfattande utsläpp, medfört ellersom

hotat medföra betydande förorening den marina miljön och utsläppav
medfört omfattande skada eller hot omfattande påskada kustensom om

eller kuststatens därmed sammanhängande intressen eller tillgångar-
i dess territorialhav eller ekonomiska inte särskilt klar.na zon synes

Troligen avsikten inspektion inte rättsligt förfarande skallär att men- -
kunna vidtas också dåi fall hotet den marina miljön inte direktmot
riktar någotsig kuststaten, med konventio-överensstämmermot som

allmänna syfte och skyldighet marinadenvärnastaternas attnens om
miljön utanför sina jfr Patricia W. Bimie,även Alan E.gränseregna
Boyle, International law the environment, 1992, 281, antyders. som

inspektionsmöjligheten vidare kvarhållanderätten.äratt än
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beträffande utländskaKuststatsjurisdiktionen8.2.4

svensk hamnfrivilligt anlöptfartyg som

befinner sig i hamn harfrivilligtfartygförhållande utländskatillI som
beträffande varjeförfarandenrättsliga överträ-inledakuststaten rätt att

vilka antagits i enlighetförfattningareller andralagardelse dessav -
regler ellerinternationellatillämpligakonventionen ellermed normer -

ekonomiskaellerterritorialhaviöverträdelsen ägtnär statens zon.rum
på självklart.inreskettdå överträdelsen ärså falletAtt vattenävenär

inrefå fartygtordeKuststatsjurisdiktion utövas även vattenmot
hör deldit hamnarinre ärsärskild reglering saknas, vatten enmen --

in-därför intejurisdiktionen tordeochterritoriumkuststatens varaav
skränkt.

fullföljakuststatensanmärkassammanhanget rättskall iDet attatt
be-i den ekonomiskabeträffande utsläpprättsliga förfaranden zonen

suspenderas flaggstatenhuvudregel skalldessagränsas att omsomav
228.viss tid artikelförfaranden inomsjälv inleder rättsliga

följeråtgärder beträffande fartyg i hamnvidtaKuststatens rätt att
får kuststat företa in-konventionEnligt dennaMARPOL.även enav

antingen själv vidtasig i hamnbefinnerspektion fartyg samtav som
bevis rörandeupplysningar ochåtgärder översändarättsliga eller över-

används dock inte begreppeti MARPOLtill flaggstatenträdelsen
kuststat.

Harrmstatsjurisdiktion8.3

reglerar vilka möjlig-havsrättskonventionenHamnstatsjurisdiktionen i
rättsliga förfarandenutredningar och inledaheter har görastat atten

från fartyg det fria havetbegåtts utländskabeträffande utsläpp som
ekonomiskasjöterritorium eller Dennaeller inom stats zon.en annan

ii andra sammanhangjurisdiktion kommerspeciella form att tas uppav
ingripaför Sveriges möjligheterbetydelsebetänkandet, saknar attmen

vattenområden och kommerinom svenskamed anledning utsläppav
därför fortsättningsvis behandlas här.inte att

också enligt MARPOL.fall föreliggerInspektionsrätt i dessa

8.4 pursuitHot

åtgärdertidigare reglerar vilka kuststatenDe nämnda bestämmelserna
får vattenområden. reglering saknas i dessavidta inom skilda Närmare

då begåttfartyg utsläpp i territorialha-artiklar gällervad ett ettom som
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respektive den ekonomiska fartyget hinner eko-i denvet utzonen men
nomiska det friarespektive på havet innan ingripande kan ske.zonen

kan dessa fall endast ingripa med stöd principenKuststaten i hotav om
eller omedelbart förföljande, återfinnspursuit vilken i artikel lll.

Omedelbart förföljande fartyg får tillgripas då kuststatensettav
myndigheter har skäl fartyget har brutitgoda dennaatt tro att mot stats
lagar och författningar. Förföljande påbörjasandra måste då fartyget
befinner sig i kuststatens eller territorialhav fårinre och endastvatten
fortsätta utanför territorialhavet förföljandet harinte avbrutits. Rät-om

till omedelbart förföljande upphör då det förföljda fartyget kommerten
in på sitt lands eller tredje lands territorialhav. Däremot torde för-eget
följande kunna angränsandeske lands ekonomiska jfrettgenom zon

Churchill, TheR.R law of the 1988A.V Lowe, 172. tillRättensea, s.
omedelbart förföljande gäller tillämpligai delar vid överträdelser iäven
den ekonomiska zonen.

förföljandeInnan påbörjas måste synlig eller hörbar stoppsignal ha
frångivits avstånd varifrån den kan eller höras det utländskaett ses av

fartyget. Förföljande får endast örlogsfartyg ellerutövas militäraav
luftfartyg eller ellerandra fartyg luftfartyg förseddaär medav som
tydliga kännetecken och identiñerbara såsom varande i tjänst.statens

Förföljandet måste avbrott, dock kan förföljande på-utanvara som
börjats enhet förföljandeOm utförs luft-övertasav en av en annan. av
fartyg gäller luftfartyget måste beordra fartyget där-att att stanna samt
efter självt aktivt förfölj fartyget till dess kuststaten tillhörigt fartygatta
eller luftfartyg föranlänt förföljandet, såvida luft-överta inteannat att
fartyget självt förmår fartyget.uppbringa

förföljandetInnan avslutats får fartyget uppbringas och i förekom-
mande fall eskorteras tillbaka till kuststaten jfr Eek m.fl. Folkrätten,
1987, 450. Vilka åtgärder kuststaten sammanhanget fåri vidta tordes.
följa principer ingripandet företagits där överträdelsensamma som om
begåtts.

Om fartyg eller uppbringats utanför territorialhavet underett stoppats
omständigheter berättigarinte till utövande till omedel-rättensom av
bart förföljande, skall ersättning för därigenomutgå uppkommen för-
lust eller skada.
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formerskildamellanFörhållandet9

ochsvenskenligtmaktutövningav

regleringinternationell

företautsläppolagligavidaktuella äråtgärder främst attDe är ensom
oljeprov,därmedsambandoch ipå fartygetombordundersökning ta

åtgärderdessautförahålla ärförhör. Föroljedagböckerstudera attsamt
Undantagsviskvarhålla fartyget.ellernödvändigtdet ibland att stoppa
Ocksåtill hamn.inbringa fartygeterforderligtkan det att perso-vara

för förut-redogörsdet följandeaktualiseras. Itvångsmedel kannella
inter-svensk ochåtgärder enligtnämnda rättvidtasättningarna för att

fråga rörandegenerelldockbehandlasreglering. Förstnationell en
på utländska fartyg.vid brotttillämpningoch LKP:sRB:s

tillämpninggenerellaoch LKP:s9.1 RB:s

från utländskautsläppolagligavid

fartyg
fö-bestämmelser1996 gäller brottFrån julioch med den l motatt om

marinaförorening denkontrollbegränsning ellerrebyggande, avav
straffas med böter,endast kanpå fartyg,begås utländskamiljön som

uppsåtliga gärningarallvarliga ochsåvida fråga inte är avsersomom
vidare avsnittbegränsningslagen,§territorialhavet 2föroreningar i se

5.4.
begångnapåföljden såvitt brottbegränsningenangivnaDen avserav

saknasfått följd svensk domsrätttillutländska fartyg har ettatt om
ekonomiskaSverigesutländskt fartyg ibegåsolagligt utsläpp ett

zon.
Åtgärder i syfteoch LKP och skermed stöd RBföretas somavsom

behörigsvensk domstolförutsätterbeivra brott ärutreda och attattatt
kansvensk domsrättåtal avseende brottet. Saknasframtidapröva ett

fartygetfalletsådana åtgärder inte företas. Dettadärmed är även om
tillsynsåtgärderkanefter svensk hanm. Däremotbrottet anlöper en-en

ligt VlfL vidtas.
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Då det gäller olagliga utsläpp begåtts inom Sveriges sjöterrito-som
rium, dvs. inre territorialhav,och föreligger alltid svensk doms-vatten

För brott begångna utländska fartygrätt. utanför svenskt inre vatten
får dock fängelse ådömasendast vid allvarliga uppsåtligaoch förore-
ningar. Vilka påföljdsbegränsningenkonsekvenser i dessa fall får för
tvångsmedelsanvändningen behandlas nedan.

Det skall anmärkas de begränsningar gäller för företaatt attsom
brottsutredande åtgärder också får konsekvenser för möjligheten att ta

vattenföroreningsavgift, eftersom det förutsattut KBV skallär kun-att
använda sig befogenhetema enligt LKP för skaffa framna attav un-

derlag i avgiftsfrågan.

9.2 Undersökning fartygav

9.2.1 Allmänt förhållandet mellan olikaom

undersökningsformer

Ett fartyg kan bli föremål för undersökning antingen tillsynsmyn-av
dighet eller brottsutredande myndighet. Sådan undersökningav ut-som
förs tillsynsmyndighet regleras i VlfL. Undersökning brottsutre-av av
dande myndighet företas däremot med stöd RB:s regelsystem. Attav
åtgärder liknande slag kan utföras såväl tillsynsmyndighetav av som
brottsutredande myndighet inte ovanligtär miljörättens område.

Syftet sådanamed inspektioner tillsynsmyndighetgörs ärsom av
främst upptäcka brister och/elleratt överträdelser de föreskrifterav

gäller för verksamheten. Sådana inspektioner sker det i detsom utan att
enskilda fallet behöver föreligga någon misstanke överträdel-attom en

begåtts. Inspektion kan emellertid också företas för undersökase att
huruvida påstådd överträdelse I detta fallägt föreligger såledesen rum.

misstanke brott, misstanken inteäven behöver speciellten om om vara
stark. Den sista formen undersökning uppvisar klara likheter medav
sådan undersökning företas brottsutredande myndighet ochsom av som
sker för föremål i beslag eller föratt ta omständigheterutrönaatt av
betydelse för utredningen brottet. En väsentlig skillnad mellan deom
olika undersökningsformema dock brottsutredandeär myndighet fåratt

våld förutöva verkställa undersökningen medan tillsynsmyndighetatt -
vid bristande frånsamtycke den berörs åtgärden hänvisadärsom av -
till begära handräckning polis.att av

Tillsynsmyndighets respektive brottsutredande myndighets dubbla
befogenhet företa undersökningar vållar i allmänhetatt inga större pro-
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Situ-landet.drivs inomundersökasskallverksamhetdenblem somom
ifartyg,undersökningenkomplicerad ettationen syn-är avserommer

utländsktdärtillfartygetOm ärtill sjöss.sigbefinnernerhet dettaom
komplikationer.ytterligareuppkommer

Inspektion9.2.2

VlfL inspek-ibenämnstillsynsmyndighetUndersökning görs avsom
för-rörandekonventionerprincip i allaianvändsbegrepption. Samma

havsrättskonventionen kust-Således talas ifrån fartyg. attorening om
in-får företa fysiskomständigheterangivnavissaunder enstaten -- Även används begreppetMARPOLifartyg.utländsktspektion ettav

fartygsådan undersökningför ettinspektion term avgemensamsom
sig i hamn.då befinnerfartygetskersom

inspek-Antingen skeranledningar.olikaföretasInspektion kan av
förhindrandebestämmelser tillgällandekontrolleraförtionen att avatt

inspektioner kanförebyggandeSådanauppfyllda. s.k.förorening är
utländska fartygfår barapå svenska fartygalltid företas somavsemen

s.k.deninspektioner skeri hanm. Dessabefinner sigfrivilligt genom
hamnstatskontrollen.

anledning det före-medinspektion skerformenDen andra attavav
begåtts överträdelse,fartygetdetmisstankeligger ettt.ex.att enom

bådevidtas i hamnfartyg kanSådan inspektionutsläpp.olagligt ettav -
Inspektionsmöjlig-till sjöss.harrmstatskontrollen ochinom förramen -

docksig till sjössbefinnerfartygbeträffande utländska ärheten som
begränsad.

iinspektion flytande,båda medsyftenamellan de ärGränsen varten
förinspektion vidtagitsföretas i hamn. Eninspektionenfall attsomom

driftförhållandenautrustningoch desskontrollera fartyget samtatt
förövergå inspektiontillregler kangällandemedöverensstämmer en

överträdel-misstankeuppkommenverifierabekräfta elleratt om enen
se.

ombord för kon-besökhuvudregelnenligtInspektioner sker attsom
ingående inspektion fartyget,Entrollera fartygets dokument. avmer

finns klarafår företas detendastutrustningkonstruktion,dess omm.m.
inspektion.sådan utökadgrounds förgrunder clear en

226 i havsrättskon-i artikelreglerasvid inspektionerFörfarandet
skall inledas medinspektion alltidföreskrivsventionen. Här att enen

dokument. Enloggböcker och andracertifikat,fartygetsgranskning av
sådanfår ske efterfartyget endastingående inspektion en un-avmer

dersökning och endast om
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1 det föreligger klara skäl fartyget eller dess utrustningsatt attanta
skick frånväsentligt uppgifterna i fartygetsavviker dokument,

innehållet i sådana2 inte tillräckligt fördokument bekräfta ellerär att
verifiera misstänkt överträdelse, elleren
3 fartyget certifikatmedför giltiga och loggböcker.

De kan konstateras i fall fartygetde medför giltiga sådokumentatt
förutsätter utökad inspektion antingen det finns klara skälatt att antaen

frånavvikelse vad dokumenten utvisar eller misstanke detatten en om
begåttsfartyget överträdelse. Misstanke fråndet fartygetatten om

olagligen släppts olja skulle därmed klara grunder förutgöraut ut-en
ökad inspektion. Detta riktlinjermed de gälleröverensstämmer som
enligt Parismemorandumet hamnstatskontroll och EG:s direktivom
95/21 se vidare avsnitt 4.6.3 pådär exempel klara grunder bl.a.som

påstås begåttfartyget ha brott bestämmelserna rörandeatt motanges
utsläpp farliga spillvatten. Ocksåoch enligt IMO:s resolutionämnenav
A.78719 vidare fårse avsnitt 11.3.2 basisstat, rapporten av en

olagligt oljeutsläpp, företa undersökning utländskt fartyg.ett ettom av
Inspektion utländskt fartyg fårtill sjöss endast företas videttav

misstanke fråndet fartyget skett olagligt utsläpp. Om ingri-att ettom
pande sker ocksådet därmed tillåtet sådanär företa ingåendeatt en mer
inspektion fartyget krävs för bekräfta eller verifiera överträ-attav som
delsen. Vidare misstanke fråndet fartygetutgör olagligenattom
släppts olja klara skäl företa ingående inspektion farty-ut att en mer av

i hamn. Detta någotemellertid inte uttryckligen framgårärget som av
6 kap. 3 § VlfL.

9.2.3 fårVem företa inspektion

Det SjöV beslutar fartyg undergåär skall inspektion. Inomettsom om
verket öfartsinspektionen för uppgiften utföra inspektioner.attsvarar
I enskilt fall ocksåkan inspektion företas KBV uppdragett av av
Sjöfartsinspektionen.

Undersökningar fartyg skall enligt MARPOL utföras därtill ut-av av
sedda eller bemyndigade förrättningsmän. Detta gäller in-även om
spektionen sker med anledning misstanke olagligt utsläpp.ettav om
Närmare föreskrifter bl.a. minimikrav för inspektörer har meddelatsom
i EG:s direktiv 95/21 hamnstatskontroll.om

Enligt direktivet med inspektör offentligt anställd tjänste-avses en
eller godkänd medlemsstatsär behörigaman annan person som av

myndighet utföra harnnstatsinspektioner ochatt ansvarig införärsom
den ifrågavarande myndigheten. I bilaga till direktivet vilkaen anges
kvalifikationskrav inspektörer skall uppfylla. Varje inspektör skallsom
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inomdenutfärdatidentitetskort,personligtmedutrustad avettvara
inspektören bemyn-ärochmyndighetenbehöriga attlandet angersom

inspektioner.utföradigad att
inspektionervidförfarandetbestämmelsernarefereradesistDe avser

hamnstatskontrollen.förutförs inom ramensom
underbefogenhetkuststatenharhavsrättskonventionen attEnligt

eko-deniterritorialhavetiingripaomständigheter samtvissa angivna
endastingripabefogenheten attfrågaInomiska att angesomzonen.

mili-örlogsfartyg,elleroffentliga tjänstemänskalldenna utövas avav
medförseddaluftfartyg,eller ärfartygandraellerluftfartygtära som
ochi statstjänstvarandeidentifierbaraochkänneteckentydliga som

därtill.bemyndigade

§1 RBenligt 28 kap.Husrannsakan9.2.4

jäm-brott kanmisstankeanledning närmastmedEn inspektion omav
sådanSyftet medkap. § RB.enligt 28 1husrannsakanställas med enen

föremåleftersöka ärhusrannsakan,reellhusrannsakan, s.k. är att som
betydel-kan haomständigheterellerunderkastat beslag utrönaatt som

förhållandenaundersökat.ex.brottetför utredningen att enomse
brottsplats.

företas i hus,nämnda lagrummetfår detenligtHusrannsakan rum
bara bostadshusinteMed husförvaringsställe.eller utanslutet avses

fabrikeruthusbyggnader,ekonomi-såsom ochbyggnader,andraäven
husetskall tillämpashusrannsakan ävenReglernaoch magasin. omom

kontors-bostadshusförstås iinte bara ävenolåst. Med utanär rumrum
förvaringsställeslutetpå fartyg. Somochoch lagerlokaler, hytter rum

Processlag-kassafack i bank Sebilstängdskall betraktas samtt.ex. en
328.SOU 1938:44till RB,förslagberedningens s.

föremål förförvaringsställeslutetmed begreppet ärVad som avses
omfattarendastbegreppetVissauppfattningar.olika attmenasynes

olästa stängdahävdarmedan andralåsta även ut-attutrymmen men
28:6-7, Olive-Rättegångsbalken del 2jfr Fitger,omfattas s.rymmen

Rättegång 6 uppl.III,brottmål, 256, Bylund iRättegången ii s.s.crona
1977/78 129.ff. JO73 samt s.

jämställs medhytterochBesättningsmedlemmars rumpassagerares
så fal-husrannsakan. Attefter beslutundersökas äroch kan endast om

integri-till denmed hänsynanmärkningsvärtsärskiltlet inteär
innebär.sådan undersökning allmänttetskränkning settsom en

förvaringsställenslutnaandra ellerOckså undersökning om-rumav
kun-husrannsakan. Det torde häremellertid beslutbord förutsätter om
ochmaskinrum,undersökningfråga t.ex. pumprumavomna vara
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stängda lastutrymmen. Att undersöka denna all-ärtyp utrymmenav
mindre integritetskränkande.mänt Detsamma kansett emellertid även

dåfallet det gäller undersökningar fabriksbyggnader,antas la-vara av
gerlokaler eller liknande utrymmen.

En förutsättning för husrannsakan fåskall företas enligt 28 kap.att
§1 RB det förekommer anledningär brott förövats på vilketatt att

fängelse kan följa.
För andra husrannsakan, vilka inte behandlas här, uppställstyper av

krav visst straff stadgat eller föreskrivet förär brottet.attsom
Uttrycket visst straff stadgat eller föreskrivetär för brottet syftaratt

på straffskalan för brottet. Vid bedömningen vilket straff fö-ärav som
reskrivet skall hänsyn inte till bestämmelser vid sidan straffbu-tas om
det.

Vid särskilt gradindelade brott räknas varje grad brottet ettav som
brott för sig, de olika graderna i skildaär elleroavsett upptagnaom

lagrum. Och det för visst brott stadgat högre straff vidett ärsamma om
specificeradnärmare omständighet, skall detta inte beaktas inteen om

denna omständighet föreligger i det enskilda fallet. Om emellertid -
vilket inte ovanligt inom specialstraffrättenär stadgat lägreär ett-
straffminimum vid mildrande eller synnerligen mildrande omständig-
heter eller högre straffmaximum försvårandevidett eller synnerligen
försvårande omständigheter, räknas hela strafflatituden endasom en
sådan. Som straff stadgat för brottetär räknas alltså straff in-som som
går i den utvidgade straffskalan, gämingen i det särskildaoavsett om
fallet begången under mildrande eller försvårande omständighe-anses

jfr Fitger, 24:4-5, Holmbergter m.fl. BrB 6 uppl. 1995 57a.a. s. s.
JO 1972 70.samt s.

Även då skall bedöma vilket straff kan följa på brottman ärettsom
utgångspunkten den straffskala skall stadgad för brottet,som anses men
hänsyn skall till andra regleräven inverkar påtas den i det särskil-som
da fallet tillämpliga straffskalan, dvs. alla regler enligt vilka straffet
kan skärpas eller lindras. alltsåDet fråga hänsynär skall tillatt tasom
bestämmelser omständigheter beträffande den brottsligessom p.g.a.

det möjligtgör döma till straff ligger utanföratt straffska-person som
lan eller utesluter straffskalan används fullt Förhållandenaatt isom ut.
det särskilda fallet skall sådana den utvidgande eller begrän-attvara
sande bestämmelsen möjlig tillämpa.är att

I samband med tillkomsten RB praktiskt viktigasteav angavs som
skillnad mellan uttrycken "straff föreskrivet"är respektive "straffsom

kan följa på" hänsyn i det fallet skulleatt åter-som tilltassenare en
fallsregel i 26 kap. 3 § BrB och bestämmelse s.k. osjälvständigaen om
ämbetsbrott. Efter det BrB infördes har emellertidatt tillämpningsom-
rådet för den berörda återfallsregeln i väsentliga hänseenden in-
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ämbetsbrott harosjälvständigabestämmelsenoch upp-skränkts om
straff-påverkarbestämmelseexempelhävts. Som somannatett en

stycketandra§29 kap. 7bestämmelsen ikanför brottet nämnasskalan
nå-får ådömas för brottlivstid intefängelsevilkenenligtBrB, som

uppl. 1994,4m.fl. BrB HI,år jfr Berg21fylltbegått haninnan s.gon
1960 387.NJA411 samt s.

påtillämpningHusrannsakansinstitutets9.2.5

fartygutländska

på olagligtföljakanrespektiveför ettföreskrivetVilket straff är
utsläpp

oaktsamhet släpperuppsåtligen eller utdenEnligt VlfL döms avsom
tillekonomiskasjöterritorium ochSverigesfrån inomolja fartyg zon

mil-föreskrivet förstrafftvå år. Sammai ärfängelse högstellerböter
tilldömsmiljöbrottetOm8 § BrB. är13 kap.jöbrott enligt grovta

angi-år. brottOmmånader och högstfängelse i lägst ett nuavsexsex
fartygetfrämmanderegistrerat ibegås på fartyg närslag statettvet en

får emellertid enligt begräns-svenskt inreutanförbefinner sig vatten,
dockgällerDettastraff böter dömasinteningslagen än ut.strängare

territori-förorening iuppsåtliga gärningarallvarliga ochinte avsersom
alhavet.

ochi VlfL och BrBstrafflatitudKonstruktionen med att ange en
beträffande utsläppmöjligheternabegränsarsamtidigt ha lag attsomen

till vissapåföljd ställerbötertillfrån dömautländska fartyg änannan
föreskri-straff skallvilketbedömadå gällerdetproblem att ansessom

följa brottet.respektive kanförvet
tillträdeföljd SverigestillkommitharBegränsningslagen avensom

fårkonventionen endastiartikel 230Enligthavsrättskonventionen.till
frånbegåttsöverträdelserförådömaspåföljder ut-ekonomiska som

be-överträdelserförterritorialhavet ellerutanförfartygländska som
avsiktliga och allvar-fråga fallintegåtts i territorialhavet, är om avom

territorialhavet.förorening iavseendeliga gärningar
god-föregick Sveriges1995/96:140proposition prop.denI som

innebör-vilketdiskuteradeshavsrättskonventionen sättkännande av
i svensk lag.till uttryckborde kommaartikel 230den av

sänkagenerelltavvisades,docklösning,möjligEn attvarsom
ocksålösning,Entill enbart böter.straffen i VlfL och BrB somannan
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avvisades, generellt ned straffet sådanaförsätta brottattvar som
omfattades artikel 230.av

Som motivering till välja lösning med särskild lag iatt en en som
vissa fall begränsar svensk lags tillämplighet anfördes i propositionen
s. 163 bl.a. följande.

"Artikel får förstås så230 den begränsar kuststatensatt rätt att
döma till ekonomiska påföljder förän de aktuella brottenannat
endast dessa begåtts utländskanär fartyg. Artikeln inskränker
alltså inte flaggstatens döma tillrätt påföljder försträngareatt

brott. Ingenting hindrar kuststaten och flaggstaten harattsamma
parallell domsrätt i dessa fall. Av artikel 217 framgår tvärt attom
det skyldighet för flaggstatenär i sin lagstiftning föreskrivaatten
tillräckligt straff förstränga överträdelse de aktuella bestäm-av
melserna, överträdelsen Detoavsett äger anförda talarvar rum. nu
enligt regeringens mening för bestämmelsen i artikel 230 skallatt

begränsning kuststatens domsrätt i förhållande tillses som en av
flaggstaten begränsningän strafflatituden i och försnarare en av
sig. Att de angivna rernissinstansema Göteborgs uni-som ovan
versitet och Institutet för sjörätt och utred-transporträtt,annan
ningens föreslåranm. ned straffetsätta materiell be-genom en
stämmelse skulle alltså mindre återspeglaväl konventionens inne-
håll och skulle kunna få till följd Sverige inte kunde fullföljaatt
sina åtaganden enligt konventionen Sverige flaggstat.när Enär
sådan bestämmelse skulle dessutom kunna felaktigt intryckettge

Sverige mindre allvarligt på deatt aktuella brotten."av ser

Genom den redovisade motiveringen regeringen ställning tilltog om
strafflatituden för de aktuella brotten generellt skulle ned ellersättas

sådan nedsättning endast skulle ske beträffande utländskaom fartyg.
Den lagtekniska konstruktionen och innebörden uttrycket attav

straffsträngare böter inte får dömasän kan emellertid diskuteras.ut
Enligt vad uttalades i propositionen 163s. lagen utformad såsom var

den inte utesluter svensk domsrätt iatt och för sig endast begrän-utan
domsrätten såvitt påföljden. Detta utgjorde enligtsar regeringenavser -

ingen principiell nyhet, varvid hänvisades till 2 kap. 2 § tredje stycket-
BrB, enligt vilken bestämmelse svensk domsrätt begränsas så att

påföljdsträngare i vissa fall inte får ådömas vadän stadgat förärsom
brottet enligt lagen på gärningsorten.

Vid Sveriges tillträde till havsrättskonventionen infördes även en
särskild preskriptionsregel för sådana brott omfattas begräns-som av
ningslagen. I anslutning härtill anfördes i propositionen s. 164 detatt
för sådana fall föroreningar för vilka straffsträngare böter inteav än
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årtvå1 § BrB35 kap.enligtpreskriptionstidenådömasfåskall var
territorial-iföroreningarallvarligauppsåtliga ochi falldetmedan av

preskrip-år, varförfängelse itill ändömamöjligt etthavet att mervar
bestämmelsen i BrBangivnadenenligtbrottför dessationstiden --

för-föreskriverhavsrättskonventionenår. Eftersom attfemskulle vara
ansågs nöd-års tid,måste inledas inomstraffåläggaför trefarande att
beträffandeårs preskriptionregelsärskildinföravändigt treatt omen

Sam-territorialhavet.iföroreningarallvarligauppsåtliga ochfallen av
special-preskriptionstid fördes itillämpligangåenderesonemangma

179.motiveringen s.
kanstrafftill detanknyter35 kap. BrBenligtPreskriptionstiden som

preskriptionsti-angåenderegeringenspå brott. Avfölja ett resonemang
miljön kan konstaterasmarinaden attföroreningarförden an-manav

preskrip-därmedsådant ochbrottföljastraff kandet ettsett att som
gämingen be-begåtts ochgämingenberoendetionstiden är omvarav

uppsåtlig ellerochallvarligdöms som

på utländsktföretasenligt svensk rätt ettfår husrannsakanNär
fartyg

fåskall företas krävs§28 kap. 1 RBenligthusrannsakan attFör att
Vid bedöm-följa.på fängelse kanvilketbrott,rnisstanken ettavser

redovi-skall,följa brottetstraff kanvilketningen som ovansomav
dvs.straffbudet,vid sidanbestämmelsertillhänsyn äventassats, om

eller lindras.kan skärpasstraffetregler enligt vilka
begåsoljeutsläppstraffet förinnebärBegränsningslagen ettatt som

blialdrig kanekonomiskafrån den stränga-fartyg iutländsktett zonen
från straffskalan.således fängelseutesluterBestämmelsenböter.änre

såbegränsatshärigenomstrafflatitudendiskuteraskan attDet en-om
förhållandenallaUnderför dessa brott.föreskrivetdast böter kan anses

påföljaendast böter kanblibegränsningslagenmåste ettföljden attav
Även i denbeträffande brottinförssvensk domsrättsådant brott. om

BrBenligt 28 kap. 1 §husrannsakandärmedekonomiska kanzonen
företas.lagligeninte

Även får enligt hu-territorialhavetiutsläpp skerdå motsvarandeett
ochallvarligadock integällerDettadömasvudregeln endast böter ut.

territorialhavet. I dessaföroreningar iuppsåtliga gärningar som avser
gärning skallrespektive BrB. Atti VlfLstraffskalomafall gäller va-en

fängelsepåföljd tordetilluppsåtlig kunna ledaförallvarlig och attra
angivnabrottetföljakanendastmedföra fängelse om-att omanses

regeringensjfrenskilda falleti detföreliggerständigheter resonemang
vadterritorialhavetföroreningar iförangående preskriptionstiden samt
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straff föreskrivet endast vidärsagts specifi-närmaresom ovan om som
cerade omständigheter. En konsekvens härav husrannsakanär att en-
ligt 28 kap. får1 § RB endast företas det förekommer anledning attom

utsläpp det kvalificeradeär slag iett begränsningslagen.av som anges

9.2.6 Vem beslutar husrannsakan enligt 28 kap.om
§l RB

Beslut husrannsakan meddelas undersökningsledaren, åklagarenom av
äveneller Vid fara i dröjsmål fårrätten. enskild polisman eller kustbe-

vakningstjänsteman företa husrannsakan; kustbevakningstjänsteman
dock endast åtgärden har till syfte verkställa beslag.attom

Då åklagare skall besluta husrannsakan beträffande fartyg tillettom
sjöss föreligger i regel ingen utredning de iakttagelserän rörandeannan

oljeutsläpp KBV gjort, eventuellt i föreningett med uppgiftersom som
besättningen lämnat via VHF. Utifrån den åklagaren får frånrapport
KBV åklagarenhar bedöma utsläppet objektivtatt be-ärsettom att
trakta allvarligt angående vår uppfattning rörande innebördensom av
detta begrepp, avsnitt 19.8.2. Då det gäller kravet det skall före-se att
komma anledning utsläppet skett uppsåtligt får åklagareatt grundval

föreliggande utredning bedömninggöra den troligaav anledning-en av
till utsläppet skett. mångaI fallatt torde i detta skede utredningenen av

anledning förekomma utsläppet skett uppsåtligt,att detäven om senare
visar sig uppsåt inte kan bevisas.att

9.2.7 Undersökning enligt 28 kap. 10 § RB

Undersökning ställe vad inrymsän under hus,annat ellerav som rum
slutet förvaringsställe detär inte tillgängligtäven är för allmän-om-
heten inte betrakta husrannsakan.att Undersökning sådantsom av-

fårställe företas särskilt förordnande,utan undersökningen sker förom
eftersöka föremål kanatt i beslag eller förtas utrönasom att omstän-

digheter betydelse för utredningen brottet 28 kap. 10 § RB.av om
Sådan undersökning kan enligt Processlagberedningen gårdspla-avse

fabriksområden, brädgårdar och dylika upplag byggnadsplat-ner, samt
NJA 1943 372.ser s.

Undersökning enbart däcket eller lastutrymmenöppnaav av ett
fartyg torde med stöd denna paragraf kunna företas den lederav av som
förundersökningen, åklagaren eller polisman särskilt förord-av utanav

Ävennande. kustbevakningstjänsteman bör med stöd 2 § förstaav
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företakunnastycket RB§ tredjekap. 3med 23jämförtLKPstycket
inletts.förundersökninginnansådan undersökning

internationellenligtfartygUndersökning9.2.8 av

reglering

underfartyg kunna skeutländsktundersökningFolkrättsligt bör ettav
havsrättskonventionen.iomständigheterde angessom

befogen-kuststatensi hamnbefinner sig ärDå fartyggällerdet som
brottetbegränsad. Omintefartygetundersökningföretahet att aven

bestämmelsenden allmännadocktordeinreutanförinträffat vatten om
tidigaretillämplig. harDetundersökningarsådanavidförfarandet vara
tillräck-sammanhangi dessabrott utgörmisstankekonstaterats att om

sådant.fartygettillundersökningenutvidgaliga skäl att somatt avse
ekonomiskai denutsläppanledningmedUndersökningar zonenav

mycketUndersökningsmöjligheten häri del XII. äruteslutanderegleras
begränsad.

be-i del XIIregleringenförutomterritorialhavet kaniVid utsläpp --
straffrättsligtillkuststatenspunkt bi artikel 27 l rättstämmelsen om

tillämplig.föroreningar bliallvarligauppsåtliga ochvidjurisdiktion
territorialhavetundersökningen sker islutligenOm ett ut-men avser

artikel 27 punktendastgällerinträffat inresläpp vattensom
be-får inspektion företasfysisk220 punktartikelEnligt del XII,

kvalifika-då särskildadeterritorialhavetiträffande överträdelser även
artikel 27jurisdiktion enligtstraffrättsligutövandettionskraven för av

skälfinns klararäcker detinte för handen. Det att anta attär att en
inspek-ordalydelsenEnligtbegåtts fartyget. äröverträdelse

detPraktisktolagliga utsläpp.begränsad till ärintetionsmöjligheten
företaaktuelltöverträdelser detsådanafrämst vid äremellertid attsom

inspektion.en
rörande kuststatensbestämmelserinnehåller generella rättArtikel 27

reglerar220 specifiktartikeljurisdiktion medanstraffrättsligutövaatt
i sistEftersom detolagliga utsläpp.vidingripakuststatens rätt att

utländsktundersökaförförutsättningallmännämnda artikel, ettattsom
föreliggadet skallkravställsutanför inrefartyg attettvatten, upp

brottsutre-företasundersökning kunnabör ävenmisstanke brott avom
till bestäm-i artikel 27hänvisningarmyndighet ifr de görsdande som

meddockekonomiska zonen,ingripande i deni del XIImelserna om
i hän-finns del XH. Denskyddsbestämmelseriakttagande de somav

oskadligbestämmelsernatill220 punkt 2visning i artikel görs omsom
defi-genomfart intefå till följd fartygetsemellertidgenomfart torde att

avsiktligfråga allvarlig ochfår detnitivt hindras äränannat om enom
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förorening i territorialhavet. Att frisläppande fartyget omedelbartav
skall ske rimliga formaliteter iakttagits, såsom ställande borgenom av
eller lämplig ekonomisk framgårsäkerhet, också artikel 226.annan av

Det skall anmärkas enligt allmän regel skall samarbetaatt staterna en
för utveckla förfaranden för undvika onödig fysisk inspektionatt tillatt
sjöss det internationella samarbetet vid olagliga utsläpp behandlas i
kapitel ll.

9.2.9 Visitering enligt LKP

Om de uppenbart behövs för kustbevakningstjänsteman skall kunnaatt
utnyttja sina befogenheter enligt LKP får fartyg bl.a. visiteras.ett

Möjligheten för kustbevakningstjänsteman visitera fartygatt ett sy-
främst ha tillkommit för möjliggöra kontroll far-ochattnes av pass

tygshandlingar vid tillsyn bestämmelser rörande skydds- ochm.m. av
kontrollområden jfr 1980:1DsH 42 och 74.s.

Eftersom visitering fårendast företas för utnyttja övriga befogen-att
heter enligt LKP har visiteringsmöjligheten begränsad betydelse i sam-
band med ingripande vid oljeutsläpp och torde främst kunna kon-avse
troll fartygets certifikat eller besättningsmedlemmars identitets-av
handlingar.

Också visitering torde innefattas i begreppet inspektion i havs-
rättskonventionen fåoch endast företas under där angivna förutsät-
ningar.

9.2.1O Kontroll fartygets oljedagböckerav m.m.

Kontroll fartygets dagböcker och andra handlingar rörande hante-av
ringen skadliga ombord regleras iämnen 5 kap. 2 § VlfL. Enligtav
denna bestämmelse sådanaskall handlingar på svenska fartyg hållas
tillgängliga för polismyndighet, tullmyndighet, tillsynsmyndighet son

i 6 kap. 5 § VlfL eller myndighet regeringenavses annan utser.som
Samma gäller frågai motsvarande handlingar på utländska fartygom

befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, regeringen föreskr-som om
detta.ver

Någon uttrycklig föreskrift innebärande handlingaratt nämrtav nu
slag skall hållas tillgängliga för KBV finns inte. Detta beror sannolikt

förbiseende i samband medett KBV bröts från tullverketatt ut OC1
blev myndighet.egen

Inte heller har i författningsvensk meddelats någon föreskrift mel
innebörd handlingar slag hållasatt skallnämnt tillgängligaav nu



245former...skildaFörhållandet mellan1998: 158SOU

in-medsambandigranskaskanhandlingarnafartyg. Attutländska en
misstankeLikaså vidkanVlfL.§6 kap. 3framgår indirektspektion av

i beslag.handlingarnaskegranskning tasbrott attgenomom
vadinnefattas ihandlingarnämndafartygetsKontroll somnuav

inspektion.fysiskbetecknarhavsrättskonventionen

Sammanfattningll9.2. av

undersökningsmöjlighetema

fartygSvenska

lag-svenskuteslutandefartyg reglerassvenskaUndersökning avav
till fäng-ledaalltid kanfartygfrån svenskautsläppstiftning. Eftersom

husrannsakanföretamöjligheternaibegränsningargäller inga attelse
befinnerdå fartygetinteombord,undersökningeller utföra ensannan

till sjöss.sig

isig hamnbefinnerUtländska fartyg som

enligt havsrättskon-finnsi hamnbefinner sigBeträffande fartyg som
administrativ eller brottsutre-vadibegränsningarventionen inga avser

ombord. Omundersökningarutföramöjlighetermyndighetsdande att
begått överträdelsefartygutländsktundersökningen ett som enavser

226 för-artikelregeln iallmännadock dentordeutanför inre omvatten
tillämplig.undersökningarfarandet vid vara

åklagare obe-harpolis ochinnebärregleringensvenskaDen att en
på utländska fartygombordundersökningarbeslutagränsad rätt att om

skerundersökningOminre ettskettutsläppetbara vatten. p.g.a.om
får fö-endasthusrannsakansåledesgällerterritorialhavetiutsläpp att

uppsåtligt Vidutsläpp.allvarligt ochgäller ut-misstanken ettretas om
svenskenligtdetterritorialvattnetutanför ärfrån fartygutländskasläpp

intenågon husrannsakanmöjligtintehuvud göralag över att enstaget
doms-detDäremotinförs.dessa brott ärförsvensk domsrätt omom -

reglerasundersökningsådantillåtet företaalltidföreliggerrätt att som-
VlfL.enligtvidtasinspektionkanVidarei kap. 10 § RB.28

polismyndighetföremål beslagförblidagböcker kanFartygets av
inspektion.medsambandeller kontroll i

husrannsakansmöjlig-begränsningen iproblemenpraktiskaDe av
olagligtangåendeöverdrivas. Omskall inte ut-heten kanske ettrapport
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släpp kommit till berört sjöfartsinspektionsområdes kännedom kan be-
hörig inspektör företa inspektion fartyget och därefter överlämnaen av

till polis. I praktiken också förekommarapporten företrädareattsynes
för polis och sjöfartsinspektion tillsammans går ombord; inspektören
för inspektion och polismangöra för hållaatt förhör. I sambandatten
med förhör hålls förekommer också besättningsmedlemmamaatt fö-att
revisar olika ombord.utrymmen

Utländska fartyg till sjöss

Situationen då ingripande skall ske till sjöss i fleraär avseenden be-
svärligare i hamn. Förutomän den svenska regleringen har härman

hänsynäven till de folkrättsliga begränsningaratt ta gäller. Därtillsom
kommer alla de praktiska problem det innebär i princip endastattsom

myndighet, nämligen KBV, verksam tillär sjöss.en
Enligt nuvarande svenska reglering kan husrannsakan företas till

sjöss vid misstanke utsläpp på inre i fall allvarligavatten samtom av
och uppsåtliga föroreningar i territorialhavet.

Möjligheten för svensk brottsutredande myndighet företa hus-att
pårannsakan utländskt fartyg med anledningett utsläpp i territo-ettav

rialhavet påär begränsadsätt vad havsrättskonventionenett änmer
medger. Samtidigt uppställer RB och LKP lägre beviskrav för fö-ett att

husrannsakan detreta gällerän för fysisk inspektion enligtsom en
havsrättskonventionen. Vidare föreskrivs inte i RB eller LKP att en un-
dersökning utländskt fartyg alltid måsteett inledas med gransk-av en
ning fartygets handlingar något direkt följerav havs-m.m., som av
rättskonventionen. Däremot överensstämmer regleringen möjlighe-av

till inspektion enligt VlfLterna i med havsrättskonventionensstort ar-
tikel 220 punkt Generellt bemyndigande företa inspektioner haratt
emellertid endast SjöV. Företrädare för denna myndighet har sällan
möjlighet till sjöss.att agera

Då det gäller utsläpp i den ekonomiska finns enligt havs-zonen
rättskonventionen mycketän begränsad företarätt fysisken om att- -
inspektion utländskt fartyg. Idag kan dennaett inspektionsmöjlighetav
bara utnyttjas SjöV eller KBV efter särskilt bemyndigande i detav av
enskilda fallet. Inte heller svensk domsrätt införs kan medom nuvaran-
de reglering i 28 kap. §l RB husrannsakan företas.
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Oljeprov9.3

internationell ellersig enligtiSådana oljeprov ärvattnettas varesom
behandlasbegränsningar. Härnågraunderkastatregleringsvensk en-

fartyg.ombordoljeprovdast etttassom
and-§stöd kap. 11med 7antingenfrån kanfartygetOljeprov tas av

begränsningar iNågraenligt RB.beslagellerVlfLstycket ettsomra
i VlfL.föreskrivitsintefartyg harutländskaoljeprovrätten att ta

VlfLstödmedOljeprov9.3.1 av

1972:275då lagi gällandeinfördesoljeproverDå möjligheten att ta
propositionenanfördes ifrån fartygvattenföroreningåtgärder motom

med stödfartygutländsktingripande1972:38 73prop. mot ettatts.
folkrättsliga reglerallmännaunderkastatparagrafen somsammavarav

beträffande fartyget.föreläggandeförbud elleringripande med
och havs-oljeprovförundersökningFörhållandet mellan att ta

propositioneninte idiskuteradesbestämmelserrättskonventionens
konventionen. Iratificeringangående Sveriges1995/962140prop. av

in-utarbetats1990:41,departementspromemoria Dstidigare somen
ekonomiskinrättandeinför SverigesUtrikesdepartementet av enom

sådan fö-ändring, vilkenVlfL.följdändringar i Enberördes vissazon,
VlfL§ andra stycketi kap. 11det 7arbetsgruppen,reslogs attvarav

oljeproverundersökning förenligt vilkettilläggskulle införas att taett
Sveri-då befann sig inomfartygetfick skeendastutländska fartyg

Ändringen idetmycket medkommenterades kortöterritorium. attges
åtgär-vidtabefogenheterklargjorts dekap. § i lagförslaget7 11 attatt

såsom oförenligastycke,paragrafens andraifartygder mot som anges
utländskaskall gällabestämmelser, intehavsrättskonventionensmed

98.ekonomiska s.fartyg inom Sveriges zon
någraföremål förinte§ blevkap. 11ändringen 7föreslagnaDen av

propositionlagförslaget. I dengranskningLagrådetsuttalanden vid av
departementspromemori-följdesedermera1992/93:54,prop. som

paragraf i VlfL.aktuellnågon ändringemellertid inteföreslogs avan,
inteavseende berördesändring iförslag tillPromemorians nämntnu

propositionen.särskilt i
havsrättskonventionenekonomiskDå inrättadeSverige varzonen

Även eko-själva inrättandetför Sverige.inte bindandeännu enavom
dettafolkrättslig sedvanerätt tordeansågs delnomisk avvara enzon

möjligheternabeträffandefallet utövainte generellt attansetts vara
dåi Avsiktenutländska fartygstraffrättslig jurisdiktion mot zonen.

heller ha varitinteekonomiskSverige inrättade öppnaattsyneszonen
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möjligheter sådana åtgärdertill gångfartyg under syftade tillmot som
lagföring inför svensk domstol, dit oljeprov får räknas jfr Dsen

1990:41 1992/93:54 42 och 45-46.samt prop. s.
Sverige har ratificerat havsrättskonventionen. Oljeprover förtasnu
undersöka varifrån förorenande olja kommit och syftar till säkraatt att

bevisning angående konstaterat Frågan sådanautsläpp. ärett om prover
kan med stöd artikel 226 punkt 2 dvs. vid fysisk inspektiontas av - -
eller sådantdet för krävs förutsättningarna för inledaatt attom prov
rättsliga förfaranden uppfyllda.är

Som anförts kan enligt havsrättskonventionen inspektionovan av
fartyget sådant innehålletske bl.a. i fartygets dokument inte ärsom om
tillräckligt för bekräfta eller verifiera misstänkt överträdelse. Ol-att en
jeprover borde sådankunna hänföras till åtgärd kan företas medsom
stöd artikel 226. oljeproverFör skulle därmed gälla förut-av samma
sättningar för inspektion enligt artikel 220.som

Även tolkning innebärande oljeprover kan i samband medatt tasen
fysisk inspektion medför det finnsendast mycket begränsade möj-att
ligheter oljeprover fartyg under genomfart den ekono-att ta som av
miska släpper olja och inte gårdärefter i harnn. Någotutzonen som

folkrättsligt för åtgärdstöd detta slag fartygannat tillmot etten av
sjöss emellertid inte föreligga jfr i detta avseende vad före-synes som
skrivs i havsrättskonventionens artikel angående27.5 åtgärder ombord
för genomföra undersökning i anledning brott, till vilka åtgärderatt av
oljeprover måsterimligen hänföras. Då det gäller frånutsläpp fartyg
under genomfart territorialhavet däremot möjligheten såda-är attav ta

inte begränsad det skall finnassätt klaraän skälannat attna prover
på begåttsdet fartyget oljeutsläpp i territorialhavet.att anta att ett

9.3.2 Oljeprov med stöd RBav

Om oljeprov skall inom för RB:s bestämmelser måste sådanttas ramen
betraktas beslag. För oljeprov det i många fall nöd-äratt taprov som

vändigt också företa husrannsakan. De begränsningaratt enligtsom
svensk gäller för företarätt husrannsakan utländskt fartygatt ett
kommer därmed också gälla oljeprov.att

9.4 Kvarhållande fartygm.m. av

För företa undersökning fartygetatt oljeprov eller församt taen av att
utföra åtgärder,andra hålla förhör med besättningen,att det iärsom
många fall nödvändigt eller kvarhålla fartyget elleratt stoppa in-att
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fartygetsjälvaingriperdessa fallDå itillbringa detta harrm. motman
åtgärd vidtasombord. Denåtgärderandraför utföradetsker somatt

på landmedsåledes jämföras stopparfartyget kanbeträffande att man
bilen.sig ibefinnerför gripabil att person somenen

enligtKBVharfartygbefogenhetLagstadgad stoppa ettatt m.m.
enligtbefogenhetemaföruppenbart behövsåtgärdsådan attLKP, om

vattenförore-också i ärendenKBV kanskall kunnalagen utövas. om
fartygetbeträffandeföreläggandenellerförbudmeddelaningsavgift

bevisning.säkrafördetta behövsbl.a. attom
åtgärd det innebärfår deninkoppladåklagare attdäremotOm är som
verkställighetsåtgärdkvarhålla fartygeteller somstoppa som enses

tvångsmedel Ettåklagares beslutgenomföraförkrävs m.m.att om
beslag. Detockså företas ärkunnabörkvarhållande fartyget ettsomav

efter detdå fortsättakvarhållande kan attemellertid tveksamt ettom
verk-således inteslutförtsfartygetsjälvaundersökningen ensomav

genomföra förhör.ställighetsåtgärd för att
utredningsäkerställasker förkvarhållandeFörutom att omm.m. som

förKBVföreläggande meddelasförbud ochkanolagligt utsläppett av
åt-Motsvarandevattenföroreningsavgift.betalningsäkerställaatt av

Slutligenkvarstad.beslutförutsätterregelsystemgärd enligt RB:s om
åtgärd främstadministrativmeddelaskvarhållandekan avensomm.m.

VlfL.kap.SjöV med stöd 7av

bevisningsäkraKvarhållande för9.4.1 attm.m.

anspråkekonomiskasäkerställaeller

havsrättskonventionenfår kvarhållande ske enligtNär m.m.

två åtgärderprincipi barahavsrättskonventionen reglerasI ensom
inspektion ifysiskutländskt fartyg;beträffandefår vidtakuststat ett

inklusiveförfaranden,rättsligainledandeundersökninghamn samt av
måstefartygsakensligger ikvarhållande fartyget. Det natur att ettav

företas.inspektion skall kunnakvarhållas förkunna och attstoppas en
åtgärder bevissälcrings-iföreta andraförfartygetIngripanden attmot

under-förutomVadsärskilt reglerats.emellertid intesyfte har ensom -
hålla förhör med besätt-aktuelltfrämstsökning fartyget ärär attav -

ellermed undersökningensamtidigtklarasningen. Om detta kan an-av
kvarhållas far-dvs. medanellerfartyget behöver stoppasutan attnars

kunnaandra fall skulleinga problem. Iligger i hamn uppkommertyget
tillåten enbartfartyget intetvångsåtgärd beträffandehävdas äratt en
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för hålla förhör jfr artikel 226 sånedan. striktEn tolkning kanatt
emellertid leda till orimliga resultat. Om kuststater skall ha möjlighet

åstadkomma måstelagföring fartyget kunna och kvar-att stoppasen
hållas för säkra utredning denäven sker vid under-änatt annan som en
sökning själva fartyget, dock troligen bara förutsättningarna förav om

inleda rättsligt förfarande uppfyllda och huvudregel baraäratt som om
kvarhållandet pågår begränsad kvarhållandeendast tid. Om fortgårett
under längre tid nämligenkan med fog hävdas fartygetsatten genom-
fart någotvaraktigt hindras, tillåtetendast i särskilt regleradeärsom
fall. Bestämmelser förfarandet vid fysisk inspektion, hur statenom en
skall förfara efter undersökning fartyget ställande sä-samten av om av
kerhet finns i artikel 226.

Artikel 226 tillämplig vid kuststaters undersökningarär i hamn eller
till sjöss begåttsbrott utanför inre Artikeln ocksågällervatten.av som
vid hamnstaters undersökning brott utanför jurisdiktion.statensav

Inledningsvis framgår får uppehålla utländskt fartygatt stat etten
längre nödvändigt för genomföraän undersökningen. Om undersök-att
ningen påtyder indicates överträdelse skall enligtägtatt en rum
punkten b frisläppande omedelbart ske, under förutsättning rimligaatt
formaliteter iakttagits, såsom ställande borgen eller lämpligav annan
ekonomisk säkerhet.

Om det för kvarhållande fartyget till säkerställande ekono-ett av av
miska anspråk räcker undersökningen indikerar överträdelseatt att en
har skett eller det härför krävs förutsättningarna för inledaattom att
rättsliga förfaranden enligt artikel 220 uppfyllda något oklart.är är
Svaret har främst betydelse för möjligheten till kvarhållande vid ingri-
panden i territorialhavet eller den ekonomiska överträdel-zonen p.g.a.

begångna i Havsrättskonventionen uppställer nämligen vidser zonen.
sådana överträdelser betydligt högre krav för kvarhållande enligtett
artikel 220 punkt 6 vad följer artikel 226.än Kvarhållandesom av en-
ligt den först fårnämnda artikeln endast ske då det föreligger klara ob-
jektiva bevis för fråndet fartyget har skett förbjudet utsläppatt ett som
medfört omfattande skada eller hot omfattande skada på kuststatenom
eller kuststatens därmed sammanhängande intressen eller tillgångar-

i dess territorialhav eller ekonomiskana zon.
Artikel 226 innehåller generella regler för förfarandet vid efteroch
undersökning företagen harrm- eller kuststat. Specifika regleren av en

för kuststatens till ingripanden i olikarätt avseenden finns däremot i
Övervägandeartikel 220. skäl talar därför för de förutsättningaratt som

i artikel måste220 uppfyllda då kvarhållandeäven sker föranges vara
säkerställa ekonomiska anspråk.att
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VlfLkvarhållande 8i kap.Regleringen av

säkerställakvarhållande förtillNågon begränsning i statensatträtten
VlfL ikap. §inte i 8 7vattenföroreningsavgift infördesanspråk

ekonomisksvenskinrättandetlagstiftningensamband med av enom
sådant kvarhållandetillmöjlighetenbegränsadesDäremot somzon.

då till kvar-fallendastbevisning till rättsyfte säkrasker i attatt avse
punktartikel 220hållande enligtföreligger

olikadeilåg skillnadenbakomöverväganden synsättVilka som
Visserligenförarbetena.kvarhållande inte utläsaskanformerna avav

punktartikel 220kvarhållande med stödförförsta ledetkan det av
dåuppfylltutsläpp,det skettklarlagtnämligen det är ettattatt anses

vattenföroreningsavgift och detnågonpåföra rätts-fattatsbeslut attom
Kvarhållande svenskkan enligtocksådå avslutat.förfarandetliga är

finnssådant fattats detbeslutockså innanemellertid skelag sanno-om
det inte förut-påföras. Vidare utgörskäl avgift kommerlika attatt en

medfört§ utsläppet8 kap. 7kvarhållande med stödsättning för attav
artikel 220skador isådana betydandeeller hotat medföraatt som anges

6punkt
betalning far-kvarhållande säkerställaförNormalt kräver attattett

bevis-föremål ingripande för säkraförblivitdessförinnan attetttyget
behö-bevissäkringförekomma detemellertidning. Det kan utan attatt

påföras ochavgift kommersannolika skälombord finnsske attattver
kap.meddelas med stöd 8direkt kanförbud eller föreläggandeatt av

då regleringmed svenskfartygetMöjligheten ingripa7 ärmotatt
bevisning,åtgärd för säkramotsvarande skervidsträckt än attmer om

regleringen iifrågasättas bakgrundförhållande kan motett avsom
havsrättskonventionen.

Kvarhållande RBmed stöd av

kvarhålla fartygnågon motsvarighet till denfinns inteI RB rätt ettatt
kvarhållande säkerhet förVlfL. Ettföreligger enligt 8 kap. somsom
åstadkommas beslutemellertidekonomiska förpliktelser kan omgenom

kvarstad.
förnågon skäligen misstänktbrottmål förutsätterKvarstad i äratt

överträdelser underfartygkvarhållande utländskabrott. För p.g.a.av
in-vid fysiskbevismaterialetkrävsgenomfart territorialhavet att enav

begåttsbrott be-skälfår vid klaraspektion ske att ettatt antasom --
då frågadetförfaranden. I fallrättsligarättigar till inleda är ut-att om

således föreliggaterritorialhavet kanfrån fartyg isläpp utländska sägas
för beslutförutsättningarlagstadgadeöverensstämmelse mellan ett om
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kvarstad och konventionens reglering kuststatens hålla kvarrätt attav
fartyget.

Vid utsläpp från utländska fartyg i den ekonomiska saknas izonen
dag svensk domsrätt och beslut kvarstad brottmåli kan därmed inteom
meddelas. kvarhållandeRätten till enligt artikel 220.6 synnerligenär
begränsad. Om förutsättningarna för kvarhållande enligtattman anser
denna artikel skall tillämpas torde vid svensk domsrätt kvarstadsmöj-
ligheten fåfrämst betydelse fartyget efter utsläppet anlöper svenskom
hamn. En komplikation, förtjänar dåanmärkas det gäller kvar-attsom
stad och säkerställande ekonomiska anspråk vattenförorenings-av
avgift, verkställighet endast kanär ske fartyg eller last tillhöratt om
den betalningsskyldige.

9.4.2 Kvarhållande för förhindraattm.m.

förorening

Förbud och förelägganden detta slag meddelas inte i brottsutredandeav
syfte administrativ åtgärdär regleras iutan 7 kap. VlfL ochen som

normalt beslutas SjöV.som av

Internationell reglering

havsrättskonventionenAv och MARPOL följer inspektionatt ettav
utländsk fartyg dåkan ske detta frivilligt befinner sig i hamn. Om det
vid sådan inspektion konstateras fartyget har väsentliga bristeratten
skall harnnstaten i fall bristerna den karaktärenvart är detom attav-
föreligger hot påskada den marina miljön tillse fartyget inteom att-
avseglar förrän bristerna avhjälpta.är Detta framgår artikel 219 iav
havsrättskonventionen och MARPOL.av

I havsrättskonventionen, artikel 226, regleras också åtgärdervilka
får vidta efter undersökning företagitsstat med anled-som en en som

ning misstänkt överträdelse tillämpliga bestämmelser tillav en av
skydd för den marina miljön. Vad här föreskrivs gäller då in-ävensom
spektion företagits utländskt fartyg i territorialhavetett eller denav
ekonomiska på grund överträdelser inträffat vidzonen av som genom-

Ävenfart dessa vattenområden. i dessa fall gäller fri-av att ettom-
släppande skulle oskäligtutgöra hot skada påett den marinastort om
miljön frisläppande får eller påske villkorvägras fartyget anlöperatt-

lämpliganärmast reparationsvarv.
Förutom i angivna fall kan ingripanden med förbud eller före-ovan

läggande ske då utsläpp olja eller andra skadliga till följdämnenav av
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orsakasådan olycka riskerarsamband medåtgärder ielleröolycka att
Då ingripandetterritoriumpå svensktskador ettomfattande avserm.m.

densammanhangidit dettapå fria havet ävenfartyg detutländskt
stödingripa medhar kuststatenräknasekonomiska rätt att avzonen

ingreppskonventionen.
havsrättskonventionen inteibestämmelsernaskall anmärkasDet att

ingreppskonventionenenlighet medipåverkar rättighet attstaternas
förbundna in-därmedsin kust elleråtgärder skyddaförgenomdriva att

sjöolyckatill följdföroreningfrån hotförorening ellertressen av enom
förståssådan sjöolyckaolycka. Medsamband medhandlingar ieller en

grundstötning navigeringsmissödeellermellan fartyg,kollision annat
fartyg eller utanför dettaombordhändelseeller ettannan

artikel 221.havsrättskonventionen

Svensk reglering

ingreppskonventionen§ VlfL byggerRegleringen i kap. 57 men
vidtill användning i andra fallkommakan enligt ordalydelsen änäven

påtillämpligOckså enligt ordalydelsensjöolyckor. kap. 4 §7 är ut-
10 §, be-jfr 7 kap.fartyg utanför inreländska ävenvatten t.ex. om

sådana förbudregleraha tillkommit förstämmelsen främst attsynes
ifartyg befinner sigmeddelas beträffandeoch förelägganden somsom

hamn.
med-enligt kap. 4 eller 5 §förelägganden 7För förbud eller som-

utländskt"sjöolycka" ochdelas medsamband ettutan som avseren
eller den ekonomiskafartyg genomfart i territorialhavetunder zonen -

havsrättskonventionens begränsningar gälla.torde emellertid

tvångsmedelPersonella9.5

därmedbli kan häktning ochpåföljden endast kan böterVid utsläpp där
misstänkte okänd ochanhållande dels dengripande ske väg-och ärom

uppgift detta kanhanshemvist elleroch antasomomrar uppge nanm
hemvist i riket det finnssaknar ochmisstänktedels denvara osann om

från sig lagföringsig riket undandrarbegerisk för han attatt genom
eller straff.

framtvinga identitets-i första falletSyftet häktning detmed är atten
straff.säkerställa lagföring ochsyftetuppgifter. falletI det andra är att

särskild be-häktningsmöjligheten harsist angivnaDen ansetts vara av
gästande utlänningar. För-sjömän eller andratydelse beträffande bl.a.

be-vid olagliga utsläpptillämpa bestämmelsenutsättningar finns att

SOU 1998:1589
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proportionalitetsprinci-gångna besättningsmän. s.k.utländska Denav
måste frihetsberövandedock tillmedför dock hänsyn ettatt tas ompen

genomfart hindras.till fartygetsden misstänkte leder attav
undgå häktning deponeraEftersom misstänkte kanden attgenom

häktningbötesbeloppets storlek tordemotsvarandeeller ställa säkerhet
aktualiseras. frihetsberövande kanredan detta skäl sällan Att avseav

ståsig i med havs-säkerhet ställs torde inte i stridtiden fram till dess
gri-regleringen i konventionenrättskonventionen. innebärDäremot att

anhållande fartyg genomfart endast kanpande ombord underoch ett
får ingripa fartyget inledaske kuststaten huvudöver taget mot samtom

rättsliga förfaranden.
Utsläpp enligt svensk kan föranleda fängelse det slagrätt är avsom

fårfartygets genomfart inte skall oskadlig och därmed hind-att anses
enligt skallDen "vederbörliga hänsyn" havsrättskonventionenras. som

anhållandetill sjöfartens intressen vid avgörandet skall sketas av om
inom förkan i detta sammanhang beaktas proportionali-även ramen

tetsprincipen.
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9.6 tabellforrnSammanfattning i

fartygIngripanden utländskamot

Vattenområde ingripande skerdärVattenområde där
begåsöverträdelsen

ZonEkonomiskTHTerritorialhavInreHamn vatten-
EEZ

ingri-Havsrättskonv:ingaHavsrättskonv:inga be-Havsrättskonv:InreHamn vatten-
pursuitefter hotpandebegränsningargränsningar

domsrättSvenskdomsrättSvenskdomsrättSvensk ---
straffskalanistraffskalan fängelseifängelsestraffskalanfängelse i

Vf-avgift kaningaLKB:inga RB och tas utoch LKP:RB
inga be-och LKP:RBbegränsningarbegränsningar

efter hotgränsningarVf-avgift kanVf-avgift kan uttasuttas
pursuitförebyggandeVlfL:fulltgällerVlfL: ut

Även efteri THVlfL:inspektionerförebyggande som
inspektions-pursuitinspektionsmöjlig- hotinspektioner Hamn--

klartimöjligheteni fall inte ärdessahetenstatskontroll är
regleradregleradklart

ingri-Havsrättskonv:Havsrättskonv: begrän-Havsrättskonv: ingaTerritorialhav
pursuitefter hotartikel pandejurisdiktion,TH sadbegränsningar

dockSvensk domsrätt220.2 artikel 27dockSvensk domsrätt + --
vidfängelse endastdockSvensk domsrättendast vidfängelse -

uppsåtligaochallvarligauppsåtli- vid all-fängelse endastochallvarliga
uppsåtliga föroreningarvarliga ochföroreningarga

tillämpligoch LKP:RBföroreningarhusrann-och LKP:RB
pursuit dockefter hotoch LKP: husrann-vid all- RBsakan endast -

endast vidhusrannsakanvid all-uppsåtliga endastsakanvarliga och
uppsåtligauppsåtliga allvarliga ochvarliga ochföroreningar

föroreningarföroreningarVf-avgift kan uttas
Vf-avgift kanVf-avgift kanbegräns-VlfL: inga tas uttas ut

efteri THVlfL:VlfL:ningar som
Även inspektions-pursuitvid klara hotInspektionförebyggande 1

klartförbjudet möjlighetenskäl ärinspektioner Hamn- att anta-
regleradutsläppstatskontroll

Oljeprov2
Förbud/föreläggande3

8 kapenl. 7 kap. +
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ingripande skerVattenområde därVattenområde där .
begåsöverträdelsen

Ekonomisk ZonTHTerritorialhavInreHamn vatten-
EEZ

jurisdiktion,begränsadmycketHavsrättskonv:begrän-Havsrättskonv:Ekonomisk zon
228220.3-6 och artikelrättsliga artikelEEZ jurisdiktion,sad

saknasSvensk domsrättenligtskallförfaranden
straffrättsli-gälleri den deloch LKPsuspenderas RBhuvudregeln som

kan tillämpasingripandeninlederflaggstaten gaom
Vf-avgift kanförfaranden,sådana tas ut
VlfL:228artikel

vidInspektionldomsrättSvensk
medfört el-förbjudet utsläppuppenbartasaknas som

skadormedföra betydandeler kani den delLKPochRB
videllerstraffrättsligagällersom

förbjudetmisstänkaanledninggrundadb ut-kaningripanden
släpptillämpas

Vf-avgift kan uttas +
betydandemedföraeller kanmedförtutsläppetbegränsningarVlfL: inga

Även skadorförebyggande
Hamn-inspektioner +-

eller läm-uppgifterlämnabefälhavarenstatskontroll vägrat
uppgifterfelaktiganat

+
ipåkallad omständigheternainspektion av

6 2 §övrigt, kap. a
2 Oljeprov

kap.Förbud/föreläggande enligt 73
förbudlföre-meddelaBegränsad4 rätt att

vf-avgifti ärendenläggande om
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bevissäkringTeknisk10

flygspaning.samband med Föriupptäckstill sjössflesta oljeutsläppDe
flygplanen tillgångpåharregistreringupptäckt ochunderlättaatt man

teknisk utrustning.till diverse
utsläppetbedömaoljeutsläpp hör ävenbevissäkringenTill att omav

oljemängden iberäknadefall, densådantmineralolja och, ibestått av
dettafartyg.till visst Iknytasskall utsläppetVidareutsläppet. ett

ochhjälpmedel vid upptäcktolika tekniskakortfattatbeskrivskapitel
kemisk analys, data-ocholjeprovtagningOljeutsläpp,registrering av

användaden i Sverigebeteendeoljeutsläppssimulering samtav
medKapitlet inledsoljemängd.för uppskattningmetoden enav

olja kommer iinträffar dåvadkortfattad beskrivning vattnet.utsomav
tillHandbok Oljeutsläppdelvis påkapitlet byggerRedovisningen i

PartiesContractingfrån fartyg, AgreementBevissäkring Bonnsjöss,
KBV.svenska1993 översatt till av

beteende iOlj10.1 vattnetans

be-kontakt med havsytanförändras då det kommer ioljeutsläppHur ett
släpps deoljeproduktolja ellerpå vilken yttreut samttyp somror av

utsläppet.råder vidförhållanden som
sigeldningsolja, spriderbensin ellerlågviskösa oljor,Lätta t.ex.

omvand-oftatjockare högviskösa oljormedansnabbt över ytorstora
oljeut-karaktär påverkasoljanseller sjok. Förutomlas till klumpar ett

strömförhållanden vägmönster.vind- ochsläpps utbredning samtav
snab-lättare olja, destoökar avdunstningen. Juoljan breder sigNär ut

vindhastig-betydelse för avdunstningenavdunstning. är ävenbare Av
före-solbestrålninggradenlufttemperatur,het, och samtvatten- av

rengöringsmedel utsläppet.komsten iav
fraktioner andralöses vissa lättareolja kommer iNär ut vattnet upp,

blandarden delen sig vanligtvisbildar emulsion överstörstamenen
olja-i-vatten emulsion,emulsion bildas antingenhuvud Vidinte.taget

vatten-i-olja emulsion, s.k. Vid disper-s.k. dispergering, eller mousse.
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geting uppstår oljedroppar i vilka antingen stiger till ellervattnet, ytan
förs med bort från utsläppsplatsen. Mousse uppstårvattenströmmama
då oljan finfördelas till små vattendroppar ol-inutitar vattenupp som
jan. Vatteninnehållet i vissa emulsioner kan uppgår till 80-90 procent.
Emulgeringsprocesserna kraftiga vågrörelser. betydelseAvgynnas av

oljans trögflutenhet. Slutligenviskositet påverkas oljeut-är även ett
släpps beteende fotooxidation,s.k. underlättas ochen processav som
påskyndas solljuset.av

Samtidigt ändraroljan beteende de tidigare nämndasom genom
förflyttas oljan. betydelse för hurAv snabbt och vilkeniprocesserna

riktning oljeutsläppet driver främst strömriktning ochär strömhastighet
vindens hastighet.samt

Alla oljeutsläpp för biologisk nedbrytningutsätts mikroorga-genom
nismer i Nedbrytningshastigheten påverkas främstvattnet. vatten-av

och tillgången till och närsalter. lättare bestånds-Detemperaturen syre
delarna oljani bryts ned till komponenter löses i för-ochvattnetsom
svinner. Det blir kvar oljan kan på sikt sjunka till Efter-botten.som av

tillgången på begränsad vid havsbottenär kan emellertid densom syre
biologiska nedbrytningen oljerester eller helt upphöra.tyngre avtaav

10.2 Upptäckt och registrering

lygbumaF fjärranalyssystem har kommit spela roll föratt stor att upp-
täcka och lagra information oljeutsläpp till sjöss. Fjärranalyssystemom
jämför skillnaden i reflektion eller olika former strålning frånav en ren

med motsvarande strålning från förorenadvattenyta Systemenyta.en
baseras på kombination olika vilka används för de-atten av sensorer,
tektera och främstregistrera oljeutsläpp. I operativ tillämpning utnyttjas
sidspanande radar SLAR för upptäcka utsläpp medan undersök-att
ning utsläpp sker infrarödmed linjescanner IR-scanner, ultraviolettav
linjescarmer UV-scanner och mikrovågsradiometer MRW. Lågljus-
TV LLLTV, infraröd IR kamera eller ultralågljussystem ULLIS
används för underlätta identifieringen fartyg vid dåliga ljusför-att av
hållanden.

Samtliga flygplanKBV:s försedda medär SLAR, IR/UV-scanner
IR-kamera. harMRW tidigaresamt använts utnyttjas längre. Ettmen

komplement till de nämnda visuellaär observationer, do-sensorerna
kumentation med vanlig videokamera och/eller stillbildskamera. Olje-

kan från fartyg.KBV:stasprov
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SLARSidspanande radar10.2.1 -

Även kapillärvågors.k. påbildasvindstyrkorvid mycket låga vatten-
kapillärvågordessaoch dämparfilm påbildarOlja vattenytanytan. en

hjälpomgivande havsyta. Medblir blankareområdet änvarigenom av
jäm-delarreflexionen mellan olikaSLAR-utrustning kan vattenytanav

återkastas vid reflexion,radarstråle från SLAR-enutgåendeföras. En
oljadämpaskapillärvågomakapillärvågor. Omorsakad t.ex. re-avav

reflekteradetill flygplanet. Designal tillbakaellerflekteras liten ingen
bild visas påtillsammanställs i SLAR-systemetradarpulserna en som

skärmengrå pååtergesTV-monitor. En ytavattenyta som enrenen
partier.oljefläckar framträdermedan svartasom

sidornaendera eller bådariktasfrån kanRadarstrålen SLAR-en
radardetekteringsavståndet normaltmaximala ärflygplanet. Det caom

ochflygplanet ligger i skuggaStråket rakt undersida.30 km på varje
med SLAR.kan inte registreras

Infraröd/ultravio1ettIR/UVl0.2.2 scanner

IR-strålningen frånInfraröd skillnaden iregistrerar vattenytan.scanner
oljeñlmdelarfrån tjockareOlja dämpar IR-strålningen vattnet, av en

kan därför infor-Med vissdämpar partier. IR-scarmerän tunnaremera
registrerartjockleksvariationema i utsläpp. Däremotmation fås ettom

Med kanpartierna utsläppet. IR-utrustninginte de allra iIR tunnaste
förutsättning inte dim-både dag och underregistreringar göras attnatt

IR-strålama.eller moln absorberarma
det UV-ljus från solenanvänds för registreraUV-utrustning att som

reflek-omgivande oljeñlmoljan och den Enreflekteras vattenytan.av
Reflektionen dockpåverkasUV-ljuset bättre än vattenyta.terar en ren

därför hela oljeutsläppet,Med visasinte filmtjockleken. UV ävenav
kompletterar därför varandra.delar. ochmycket IR UVtunna scanner

svepvidd, normalt 300-500och har relativt litenIR UV-scanner m
flyghöjd.under planet beroende på

MikrovågsradiometerlO.2.3 MRW

strålning mikrovågor. oljeut-Med registreras havsytans EttMRW av
släpp ökningen beror på olje-på ökar denna strålning. Hur ärstorytan
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filmens medtjocklek. Mätning det därmed möjligt kart-MRW gör att
lägga oljeñlmen och därmed utsläp-tjockleksvariationer hos beräkna

beräkningsprocessen kompliceradvolym. Emellertid och inteärpets
fullständig, varför för närvarande inte användsMRW KBV.av

10.2.4 Lågljus-TV-kameror LLLTV och

ultralågljussystem ULLIS

Dåliga ljusförhållanden försämrar möjligheterna till visuella observa-
identifieringentioner och därmed misstänkta fartyg. Medav en

LLLTV-kamera kan identifieringen underlättas, synnerhet efteri digital
databearbetning. kamerasystemULLIS bygger på databe-är ett som
handling kamerabild och kan resultera i fartygetsattav en som namn
kan avläsas.

10.2.5 Laserflourosensor LSF

Samtliga tidigare redovisade registrerar fenomen påsensorsystem vat-
registreringen möjliggör inte några säkra slutsatsertenytan, attmen om

det registrerats mineralolja. Genomär registrering med LSF-som
kan däremot hundraprocentigt avgöra utsläppet beståttsystem man om

mineralolja. Utveckling pågår för fram operativa flygburnaatt taav
LSF-system, erfarenheterna begränsade.är ännusystemenmen av

l0.2.6 Visuell observation

Visuell observation den använda metoden förär fastställa ochmest att
bedöma oljeutsläpp otillåtet enligtär MARPOL. Med visuell ob-ettom
servation kan också uppskattning oljevolymengöras i utsläppet.en av

undersökningar utförtsAv vid olika fältförsök har konstateratssom
inget utsläpp med oljehalt eller15 mindre kunnatatt en av ppm upp-

täckas med visuell observation utsläpp med denna låga oljehalt kan
hellerinte registreras med sensorutrustning. heller utsläpp medInte en

oljehalt mellan och har15 100 kunnat observeras luftenfrånppm ppm
under normala flygförhållanden under mycket speciella förhållanden
har dock sådana utsläpp synliga.varit kan tillåtnaDäremot utsläpp av
lastolja sker nautiska från50 mil landän upphov till synli-som mer ge

spår på se resolution MEPC.6l34 Visibility Limits ofvattenytanga
Oil Discharges of of 73/78Annex I MARPOL ITOPF 1981, Aeri-samt
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PollutionInternational Tanker OwnersTheof oilobservation at sea.
London.Information PaperTechnicalFederation Ltd.,

Beräkning oljevolymav

medeller flera partieroftastbeståroljeutsläpp påEtt vattenytan enav
tjockarelativt partier. Deibland med inslagskimrande ytor,tunna av

tjocka partiermörkfärgade, mindreoljeutsläpptjocka delarna ärettav
färgskiftningar medan deregnbågsliknandeelleruppvisar blå tunnaste

fältförsök kontrolle-medsilverskimrande. Genomellerpartierna gråär
fast-färg ungefärlig tjocklekoljeutsläppetsutifrånrade oljeutsläpp har

kunnat beräknas.utsläppet Genomvolymen olja iställts och därmed att
täcks olja medförorenadetotaltaddera de delar den ytan res-som avav

volymen olja iuppskattningfargton kan göraspektive ut-aven grov
påoch internationellt byggeranvänds i Sverigetabellsläppet. Den som

fältförsök.nämndaovan

oljefilmer påfilmtjocklek och volym hosFörhållande mellan färg, vattenytan
Nivå IfngefiirligFärg Ungefzirlig volym

tJ‘’°klek kubikmeter/
mlkmmeter kvadratkilometer

silverskimrande 0,021 0,02

2 grå 0,1 0,1

regnbågsfárgad3 0,3 0,3

blå4 1,0 1

blå/brun 5,05 5

6 brun/svart 15-25 15-2 5

mörkbrun/svart 1007 än 100änmer mer

Vatten-olja emulsion, s.k. har bil-brun/orange- mousse,
dats. vanligen l-4 tjock kanfärgad Den är menmousse mm

Andelen emul-tjockare. iännu vattenvara
bara bestämmassionen kan provtag-genom

Förekomsten sken-ning. av mousse ger en
bart oljemängd, vilket måste beaktasstörre
då den utsläppta oljemängden bestäms.
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Back-tracking10.3

olika vind- och strömförhållanden,Genom användaatt parametrar, som
oljande förändringsprocesser genomgår ivågmönster vattnetsamt som

det möjligt med någon grad säkerhet matematiskt beräknaår ettatt av
oljeutsläpps förflyttning och utspridning. Tekniken används främst vid
oljebekämpningsoperationer för föutsäga utsläpps utspridningatt ett
och förflyttning, kan också användas dvs. för medomvänt, ut-attmen
gångspunkt från oljeutsläpps aktuella beräknaposition utsläppsplat-ett

och hur oljan förflyttat sig från denna plats. Metoden kallas back-sen
tracking.

erhållna för hur oljan förflyttat framDe positionerna sig i etttas
datorbaserat simuleringsprogram, framtaget fåsSMHI. Det spårav som
fram kan sedan kombineras med liknande spår, med tidsreferenser, för
de fartyg området om sådan registrering skett. fartygEttpasseratsom

vid för utsläppettidpunkten befann sig i närheten utsläppsplat-som av
och kan identifieras kan bli misstänkt för utsläppet. detFör attsen som

skall kunna fastställas utsläppet härrör från fartyget krävs emellertidatt
ytterligare bevisning, normalt identitet uppnås mellan oljeprov frånatt
fartyget och från utsläppet.

10.4 Olj eprov

För fastställa utsläpp bestått mineralolja och för härledaatt att ett attav
utsläpp till viss fartyg det ibland nödvändigtär oljeprovett ett att ta

från utsläppet och ombord på fartyget.
det förstI nämnda fallet räcker det med enkel analys. det andraIen

fallet det däremot nödvändigtär kemiska analyser, därgöraatt prov
från den utsläppta oljan jämförs med från oljan ombord. Tidigareprov
har olika kemiska analysmetoder för identifiering oljepro-använts av

Den metod främst används i dag emellertid kombinationärver. som en
gaskromatograñ och masspektrometri, den s.k. GC/MS-metoden.av

Med denna analysmetod får fram spektrogram hos den analyse-ettman
rade oljan, vilket kan jämföras med fingeravtryck.närmast Analy-ett

med GC/MS-metoden påverkas inte de förändringar harser av som
skett oljansi eftersammansättning utsläppet.

Vid användning GC/MS-metoden det möjligt få framär näs-attav
obegränsad information från enstaka oljeprov. Analysentan ärett

emellertid tidskrävande och dyrbar. Därför först inledandegörs en grov
analys med bara GC, varigenom inte uppvisar några likheterprov som
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efterföljande GC/MS-metoden väljs begrän-sållas denkan bort. För ett
föroljan analys.antal komponenter i utsat

denkomponenter hos oljaSammansättningen är större ären omav
från fartygs maskinut-blandning olika oljor. oljeutsläppEtt etten av

komplex blandning oljor. varpåofta sådan Det sättutgörsrymme av en
vidombord kan medföra sådan blandningolika oljor hanteras att en
detmedför i sintidpunkter får olika sammansättning. Dettaolika tur att

från ochidentitet mellan oljeprov utsläppetsvårt uppnåkan ettattvara
fartyget.frånett senare prov

labo-kriminaltekniskaAnalys oljeprov i Sverige Statensgörs avav
GC/MS-metoden.analysen användsratonum SKL. Vid
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vidsamarbetetinternationellall Det

lagföringochutredning

Inledningl l.l

fartyginternationell ochnäringsjöfartenpåpekatstidigare ärSom en
grundförutsättning-länder.mellan olika Enobehindratförflyttar sig av

och beivraskunna bekämpas ärskalloljeutsläppför olagligaattarna
nationsgränsema.samarbetedärför fungerande överett

miss-och lagföringvid utredningsamarbetetinternationellaDet av
regionalaflertal globala ocholjeutsläpp regleras itänkt olagliga ett

karak-generellöverenskommelser. Vissaeller ärkonventioner av mer
brottmål.myndigheter isamarbetet mellan rättsligaoch omfattartär

rörandeöverträdelser bestämmelsernapåAndra endast tillämpligaär av
bevissäk-på sådan tekniskoch främst sikteförorening från fartyg tar

Konventio-oljeproverinspektion,ring sker hamni m.m.genomsom
rikt-rekommendationer medellerresolutionerkompletterasnema av

fungera.linjer for tänkthur samarbetet är att
Åtgärder ochföretasnämnda kan Sverige SjöVide avsom nu -

till-i egenskapmyndigheteribland då dessaKBV avagerarav -
motsvarandeåklagare skall vidtastället polis ellersynsmyndighet. iOm

stöd be-fattas med RB:såtgärden kanåtgärder krävs beslutatt avom
anledning brottsåledes finnasstämmelser. måsteDet ettanta att som

bliskall i princip kunnaoch brottethör under åtal förövatsallmänt - -
de ytterligare förutsätt-Vidare måsteföremål för lagföring i Sverige.
tvångsmedeleventuellt beslutkrävs förningar ett vara upp-omsom

efterförundersökningsåtgärder vidtas endastfyllda. andra fall kanI
överenskom-brottmål enligt derättshjälp isärskild framställning om

11.2.området se nedan avsnittmelser detgäller påsom
överträdelse svenskt sjötenito-begåtts inomdet fartygOm på ett en

begäraaktuellt från svensk sidaoch detrium eller ekonomisk är attzon
motsvarande skillnadergällervidtas iåtgärder skall statatt annanen

möjlig-rättsliga myndigheterstillsynsmyndigheters respektivemellan
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heter Hanmstatens eller flaggstatens myndigheter kan medatt agera.
anledning uppgifter från svensk myndighet vidta de administrativaav
eller straffrättsliga åtgärder möjliga med stödär deras lagstift-som av
ning, svensk framställning brottsutredande åtgärder, t.ex.men en om
förhör, enligt de överenskommelsergörs gäller för inbördes rätts-som
hjälp i brottmål.

Rapporteringen oljeutsläpp till det misstänkta fartygets flaggstat,av
flaggstatsrapport,s.k. regleras i såväl havsrättskonventionen isom

MARPOL. Anvisningar för förfarandet vid sådan finns också irapport
rekommendationer utfärdade på global och regional nivå. för-I svensk
fattning har emellertid inte reglerats sig sådannär skallrapportvare
ske, vilken myndighet flaggstateni skall tillställas ellerrapportensom
vilken svensk myndighet för skickas. Vid våraatt rapportsom ansvarar
kontakter företrädaremed för SjÖV, polisenKBV, och åklagarväsendet
har det också visat sig det inte finns någon klar rutin för hur förfa-att
randet med flaggstatsrapport skall tillämpas. Det vidareär osäkert hur
detta institut förhåller sig till framställning överförande lagfö-en om av
ring brottmåli enligt 1959 års konvention inbördes rättshjälp iom
brottmål, 1972 års lagföringskonvention eller den särskilda överens-
kommelsen överförande lagföring mellan de nordiska länderna.om av

I detta kapitel lämnas översiktlig redovisning den internatio-en av
nella regleringen på området.

11.2 Internationellt samarbete i brottmål

1.2.1l Inbördes rättshj älp

års1959 europeiska konvention inbördes rättshjälp brottmåliom

Samarbetet vid utredning och rättshjälp i brottmål regleras 1959 årsav
SÖeuropeiska konvention inbördes rättshjälp i brottmål 1968: 15.om

Till konventionen den septemberl 1998 följande anslutna:statervar
Belgien, Bulgarien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Förbundsre-
publiken Tyskland, Grekland, Irland, Island, Israel, Italien, Lettland,
Lichtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Po-
len, Portugal, Republiken Tjeckien, Schweiz, Slovakien, Spanien, Stor-
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Österrike. Ryssland harochTurkiet, UngernSverige,britannien, un-
ratificerat den.intekonventionen ännudertecknat men

internationelladetantyder, byggerrättshjälpinbördesuttrycketSom
fungerasamarbetet skallreciprocitet. Förpåsamarbeteträttsliga att

biståndkräverinte statprincipdärför iförutsätts statatt en annanaven
förhållande. Ibistånd vid omväntbereddsjälv inte ettden är att geom

vi interättshjälputsträckning ävenemellertid ilämnasSverige stor om
Således kan bevisupptag-främmandedenavtal medhar något staten.

tillanslutenintebegäran ärdomstol ske påsvenskning vid stat somav
emellertid överens-andramånga ärkonvention. I1959 års stater en

förförutsättningreciprocitetutfästelse attellerkommelse enomen
skall lämnas.rättshjälp

åtagitfördragsslutandehar dekonventionEnligt 1959 års parterna
varandrabestämmelser lämnakonventionensmedenlighetsig iatt
avseendeeller ärendenmålutsträckning imöjligarättshjälp i största

judiciellaaktuellagäller under denbeivrande brott partenssomav
myndigheter.

överträdelser andra skadligautsläpp olja ochförbudet mot avav
sanktio-för administrativabli föremålländer endastvissakan iämnen

kon-med stöd 1959 årslämnasrättshjälp kan då inteInbördes avner.
vention.

överförandedelgivning,bevisupptagning,regleraskonventionenI av
straffdo-och underrättelsekriminalregisterlagföring, uppgifter omur

konventionslands medborgare.rörandemar
fördragsslutandeomfattning de ärvilkenkapitel iI l parternaanges

den begä-förutsättningvarandra rättshjälp. En ärlämnaskyldiga attatt
fram-föranlederden gärningjurisdiktionrande har överstaten som

förhållandenunderBistånd kan vissa vägras.ställningen.
bistånd kan gärningenförbehåll vägrasSverige har gjort att omom

rörandeförundersökningstraff svensk lag, gär-med ibelagdinte är om
misstänkte itredje den Sve-eller ii Sverigeningen har inletts stat, om

eller dom rörande dennaför gärningenhar åtalatseller tredjerige i stat
har fattats besluteller i tredjeSverigehar meddelats, i attstat omom

inledagärningen ellereller åtal förförundersökningennedlägga att
straff för brot-ellerväcka åtal för gärningenellerförundersökning om

svensk lag.enligtpreskriberatärtet
framställningar bevisupp-handlarartiklarna 3-6,Kapitel omom

anmodademyndigheter i densådan rättshj älpomfattartagning och som
anskaffautländsk myndighets räkningsyfte förverkställer i attstaten
brottmål.handlingarbevismaterial eller itillhandahållautredning eller

förhörupptagande ed,för sådan rättshjälpfonnerna ärtypiskaDe av
ellersakkunnig ellervittne,upptagande bevismed parter, genom synav
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skriftligt bevis. En särskild form bevisupptagning sker medav ut-av
nyttjande tvångsmedlen husrannsakan, beslag eller kvarstad.av

Enligt artikel skall framställningar3 från judiciell myndighet efter-
kommas. Sverige har förklarat det gäller bevisupptagningnär enligtatt
artiklarna 4 och 6 med judiciell myndighet endast domstolavses me-
dan detta begrepp såvitt övriga artiklar även omfattar åklagareavser- -
se Sveriges förklaring till artikel 24. Förklaringen binder endast
svenska myndigheter. Från svensk sida däremotviär förpliktade att
godta framställning från exempelvis utländsk åklagarmyndigheten om
denna enligt sitt lands lagstiftning behörigär göra framställningatt en

rättshjälp enligt konventionen.om
Att vi i Sverige framställningar från utländskaccepterar åklagare

framgår 9 och 10 lagen 1991:435 med vissa bestämmelserav om
internationellt samarbete på brottmälsomrädet § lagen1samt
1946:816 bevisupptagning utländsk domstol.om

Artikel 5 gäller beslag och husrannsakan. Vid Sveriges ratificering
konventionen gjordes förbehåll innebörd rättshjälp enligt den-av attav
artikel inte kom lämnas Sverige. Sedanatt det lagenna av genom

1975:295 användning vissa tvångsmedel på begäran främ-om av av
mande se nedan skapats möjligheterstat under vissa förutsättning-att

besluta bl.a. beslag och husrannsakan på begäran främmandear om av
har förbehållet till artikelstat modifierats5 och vissa möjligheter finns

lämna bistånd med beslagatt och husrannsakan mednumera även stöd
1959 års konvention. förutsättningEn härför dockär bl.a.av gär-att

ningen enligt svensk lag kan medföra utlämning, vilket i nordiska för-
hållanden innebär frihetsstraff kan följa på detatt brott ligger tillsom
grund för framställningen och i utomnordiska förhållanden det föratt
den förgärning vilken åtgärd begärs enligt svensk lag stadgat fängel-är

i än år. Hänvisningen till påföljdenett för brottet ställer tillse mer sär-
skilda komplikationer då det gäller förbjudna utsläpp.

Bevisupptagning i konventionen sker enligt lagensom avses
1946:816 bevisupptagning utländsk domstol och lagenom
1946:817 bevisupptagning vid utländsk domstol. Lagarna be-om
handlar upptagning skriftligt bevis, vittnesförhör eller bevis företed-av
da sakkunniga, förhör med undersamt sarmingsförsäkran.av partsyn,
Bevisupptagning brottmåli får ske utomlands endast det finnsom syn-
nerliga skäl.

Den svenska förklaringen begreppet judiciell myndighet i 1959av
års rättshjälpskonvention innebär åklagare vill haatt till stånd be-som
visupptagning vid utländsk domstol måste gå vägen via svensk dom-
stol. Andra framställningartyper rättshjälp med anledningav om av en
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delgiv-polisförhör ellerbegäranförundersökningpågående t.ex. om-
åklagare.fårning göras av-

skriftväxlingförmedlabörmyndighetervilkareglerarArtikel 15 som
innebärFöreskrifternarättshjälpsärenden. attolikaimellan staterna

skall skeartiklarna 3-5enligtbevisupptagningframställningar om
delgivning,t.ex.vidövrigt,justitieministerier. I samtmellan respektive

respektive lands ju-mellandirektskriftväxling skefårbrådskande falli
diciella myndigheter.

iförsta fårEnligt densärbestämmelser.tvåinnehållerArtikel 15 -
olika ländermyndigheter imellanmedgivendirektkontaktfall då är -

kriminalpolisorganisatio-internationelladenkontaktdenna tas genom
5.förmedling p.ICPO-Interpolsnens -

rättshjälptill SverigeframställningarallaharSverige attangett om
framställningenfall fårbrådskandediplomatisk Iväg.skall pågöras
framställningenUD. AvserUtrikesdepartementettillskickas direkt

denöverlämnas UDfönmdersölmingpågåenderättshjälp under aven
RÅ tillframställningenöversänderi sintill Riksåklagaren tursom

rättshjälpframställningarSvenskalandet.berörd myndighet inom om
konsulat.eller svensktbeskickningsvenskutomlands skickas genom

Cirkdomstol till seeller UDåklagareingesFramställningen av
medåklagarna vissadomstolarna ochallmännal968:32 till de
europeiskatillträde till denanledning Sverigesföreskrifter i av

därefterbrottmål,rättshjälp iinbördeskonventionen somom
landet.den anmodademyndighet itill behörigvidarebefordrar den

gårättshjälp måsteframställningarde flestasagda innebärDet att om
rättshjälpbegäranemellertidförekommervia UD. Detvägen att om

Interpolförmedling görslandfrån tillbåde och ett annat avgenom --
medefterhand kompletterasför iberörda myndigheterdirekt mellan att

framställning via UD.en
överenskom-påverkar inte deartikelskriñväxling i 15Reglerna om

myndigheter emellan tvåkommunikationmelser direkt statersomom
detsärbestämmelse innebär påinbördes. Dennakan ha avtalat att nor-

inbördesöverenskommelsenordiskagäller 1974 årsdiska området om
SÖ 1975:42.och bevisupptagningrättshjälp delgivninggenom

rättshjälpårs inbördesöverenskommelse1974 nordiska genomom
bevisupptagningdelgivning och

tillämplig Norden,inomfrån år 1959 ävenRättshjälpskonventionen är
speciella regler syfteockså vissa iområde gällerdettainom attmen
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underlätta samarbetet med delgivningar och bevisupptagningar mellan
de nordiska länderna.

Framställning delgivning och bevisupptagning sker enligt artikelom
1 direkt skriftväxling mellan berörda statliga myndigheter i degenom
fördragsslutande CirkI 1995:419 angående inbördesstaterna. rätts-
hjälp mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge del-genom
givning eller bevisupptagning tillangivet vilkenär myndighet respek-i

landtive framställning skall skickas.som en
Förutom den nordiska överenskommelsen inbördes rättshjälpom ge-

delgivning och bevisupptagning finns på det nordiska området ettnom
avtal samverkan mellan ländernas polismyndigheter. Avtalet inne-om
bär polismyndighet de flestai fall direktkontakt kanatt få tillgenom
stånd polisförhör och delgivningar i nordiskt land. Eftersomannat
strafflagstiftningen i de nordiska länderna tämligen likartad detär är
möjligt begära förhöräven med misstänkta. Beslut begäraatt förhöratt
eller liknande åtgärd i nordiskt land fattas enligt Rikspolisstyrel-annat

RPS:s föreskrifter 199322 FAP 061-1 förundersökningsleda-sens av
Enligt föreskrift skall samarbetet mellan de nordiska länder-re. samma
inte onödigt betungas framställningar i ärenden mindre vikt.na av av

Som sådana ärenden räknas brottsutredningar gärningar beträffandeav
vilka anledning saknas döma till påföljd böter. före-att än Dennaannan
skrift kan verka hämmande på åklagare då det gällerantas begäraatt
bistånd vid utredningar rörande oljeutsläpp.

Lagen 1975:295 användning tvångsmedelvissa på begäranom av
främmande tvångsmedelslagenstatav

Tvångsmedelslagen innehåller generella bestämmelser användningom
beslag, husrannsakan och kvarstad för utländsk myndighets räkningav

i anledning någon deni främmandeatt är misstänkt, tilltaladstatenav
eller dömd för där straffbelagd gärning. Framställning Sverigeen av

motsvarande åtgärd i utlandet enligt 1959görs års rättshjälpskon-om
vention eller inom Norden med stöd överenskommelsen be-av om- -
visupptagning mellan de nordiska länderna. Framställning husrann-om
sakan eller beslag förundersökningsstadietunder torde kunna göras av
åklagare, i förhållandet med de nordiska länderna direkt till vederbö-
rande polis- eller åklagarmyndighet och falli fram-annat attgenom
ställningen inges till UD.

Tvångsmedelslagen inte tillämpligär på överträdelser endastsom
bestraffas administrativt förfarande.ettgenom
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för utredningenbetydelsehakanskäligenEgendom antas omsom
beslag ochbrott får ifrånhänd någon tasellergämingen genomvara

Även kanegendomfrämmande antasdentillöverlämnas staten. som
förutsättningarangivnaunder lagenkan i tasbrottförverkad p. g.a.vara

fårbeslagunderkastadegendom äreftersökandebeslag. Föri somav
företas.husrannsakan

verkstäl-säkerställaförbeslutasendastlagenenligt attKvarstad får
kanellermeddelatsharförverkandebeslut,utländsktlighet ett somav

verkställighetbefaraskanskäligenomdetmeddelas, attkomma an-att
medde-förverkandebeslutVerkställighetskulle försvåras. somavnars

verkställighetslagennordiskastöd samtmedskeland kanlats i annat av
nedan.verkställighetslagen seinternationella

någotkrav,tvångsmedel ställs vissaanvändningförvillkorSom av
utomnordisk ellerframställningen görspåberoendeolika nor-avom

framställ-utomnordiskbifall tillförFörutsättningarna statsdisk stat.
bl.a. den gärningkrävsnordiska Härför attning än stater.är snävare

för vilketbrott,framställningenförgrundligger till motsvarar en-som
år.fängelse istadgat änsvensk lagligt ettär mer

frihets-bl.a.krävsnordiskframställningbifall till attstatFör aven
för framställningengrundtillliggerdet brottstraff följa påkan som

straff-beskaffenhetmotsvarande äreller gärninggämingenattsamt av
svenskbelagd i rätt.

tilldirektutomnordisk görstvångsmedelFramställning statavom
tillämp-överenskommelse träffatsintediplomatiskpåUD, väg omom

RÅ.till Omframställningenöverlämnarordning. UDning av annan
RÅ bifallas bör hankanlagligenframställningen inte genastfinner att

regering-såJustitiedepartementet,chefen förtillöverlämna ärendet att
avslås.skallframställningenomedelbartfår möjlighet prövaatt omen

RÅ fö-låtaframställningen skalltillbifallhinderdet inte finnsOm mot
RÅ hand-möjlighet delegeradärvidharåtgärder.behövliga attreta

åklagarmyndighet.till lägreläggningen
åtgärd.verkställa begärdskyldighetabsolutfinnsDet ingen att en

Även kantill framställningenbifallhinder intelagliga möter motom
börfinner beslag intesärskilda skälhanåklagare avslå denna attavom

bifal-grundad framställningdock lagligenallmänhet börIäga enrum.
för rättshjälpförutsättningarna ärlas. kan tilläggas närDet att upp--

folkrättsligfinnsrättshjälpskonventionenpåfyllda det med tanke en-
råttshjälp.begärdförpliktelse lämnaatt

vederbö-nordiskatvångsmedel görsFramställningar stater avavom
åklagarmyndig-svenskdirekt hosåklagarmyndighetrande polis- eller

Åklagaren bifallfinns förförutsättningarlagligaskall dåhet. pröva om
till framställningen.



272 Det internationella samarbetet... SOU 1998: 15 8

Verkställda beslag skall skyndsamt anmälas hos harrätten, attsom
beslaget lagligenavgöra grundat. frågaär I beslag på begäranom om

nordisk domstolenavgör egendomen skall överlämnasstat tillav om
den främmande Om däremot framställningen kommer frånstaten. ett
utomnordiskt land ankommer denna prövning på regeringen sedan-
domstol beslaget.prövat

Överförande11.2.2 lagtöringav

Lagen 1976:19 internationellt samarbete rörande lagföringom
för brott lagföringslagen

Lagen gäller i förhållande till tillträtt den europeiska kon-stater som
ventionen den 15 maj 1972 överförande lagföring i brottmålom av
dock beträffande tillträtt den europeiska konventionenstat frånsom
år 1964 straff för trafikbrott. Lagföringskonventionen hade den 1om
september 1998 tillträtts Danmark, Estland, Lettland, Nederländer-av

Norge, Republiken Tjeckien, Slovakien, Spanien, Sverige, Turkiet,na,
Österrike.Ukraina och Ytterligare nio har undertecknat konven-stater

tionen ännu inte ratificerat den.men
huvudsakI innebär konventionen fördragsslutande tillatt staten en

fördragsslutande kan göra framställningstat denannan atten om an-
modade skall inleda lagföring förstaten gärning straffbartär ettsom
brott både enligt lagstiftningen deni ansökande och denistaten anmo-
dade Om administrativ myndighetstaten. behörigär befattningen att ta
med lagöverträdelse skall den brott enligt konventionenen anses som
endast det möjligt fåär saken prövad domstol.att I andra fall fårom av
överförande lagföring inte ske.av

Överförande lagföring möjligär i första hand då den misstänkteav
har hemvist deni anmodade då han medborgareär därstaten, eller då

Överförandedenna hansär ursprungliga hemland.stat lagföring kanav
också motiveras utredningsskäl eller den misstänktesatt närvaroav av
vid förhandling Ävenendast kan säkerställas i den andra i vissastaten.
andra fall, främstmotiveras praktiska skäl, kan överförandesom av av
lagföring ske.

Som grundläggande krav för överförande lagföring från Sverigeav
till land gäller enligt lagföringslagen2 §annat någon är misstänktatt
för brott enligt svensk lag. Det såledesär låg misstankegrad kanen som
utlösa förfarande enligt lagen. Iblandett kan överförande lagföringav
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bevismaterialdetaktuelltblidärmedutredningsskäl atttrots somav
åtal.skäl förtillräckligaSverige inte utgörfinns i

konventionenskall enligtlagföringöverförandeFramställning avom
till justi-ansökandedenjustitieministeriet i statenskriftligengöras av

dockhar UDSverige attutsettsanmodade Ii dentieministeriet staten.
länder. Iutomnordiskafrånellertillframställningarochsända emotta

Interpol seöversändasframställning ävenfårbrådskande fall genom
rörande lag-samarbeteinternationellt1081978:förordningen21 § om

brott.förföring
framställ-RÅ, beslutaråklagare,frånanmälanefterDet är omsom

land.utomnordiskttillskeskalllagföringöverförande ettning avom
lagfö-överförandeRÅ huvudregeln frågorenligtocksåprövar avom

Sverige.land tillutomnordisktfrånring
di-framställningfår görasnordiska ländernamellan deförhållandetI

lagföringsförordningen. Av§22myndighet ibehörigrekt staternaav
ratificeratoch SverigeDanmark, Norgeendastharnordiskade staterna
emellertidländer harnordiskasamtligaMellanlagföringskonventionen.

lagföring iöverförandesamarbetsavtalinbördesträffats ett avom
praktikenfungerar iStatsfördrag,intebrottmål. Avtalet är ett sommen

landrespektivemyndighet itill vilkenavtaletsådant. I ensomett anges
skall sändas.lagföringbegäran om

lagföringöverförandefrågavidkommande prövassvensktFör avom
föråtalväckabehörigåklagare, ärförhållanden attnordiskai somav

ärendetskallskall avslåsframställningenåklagarenbrottet. Anser att
RÅ.överlämnas till

års rättshjälpskonvention1959

Överförande artikel iske enligt 21brottmål kani ävenlagföringav
förhål-främst tillämplig iblirrättshjälpskonvention. Denna1959 års

lagföringskonventionen.tillträttinteutomnordiskatilllande stater som
årsskall enligt 1959 rätts-lagföring iFramställning statannanom

tillansökandedenjustitieministeriet i statenhjälpskonvention göras av
enligtskallFramställningaranmodadei denjustitieministeriet staten.

diplomatiskpå väg.förklaringSveriges göras
utlämnings-1957 årsenligthuvudprincipenskall tilläggasDet att
utlämnainte kanbehandlas här ärkonvention som inte att enmanom

stället.lagföringen iskallså övertamanperson
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11.2.3 Schengenavtalet och pågående översyn av
regleringen inbördes rättshjälp i brottmålav

För närvarande pågår inom EU och Europarådet inom svenskasamt
Justitiedepartementet översyn regleringen förfarandet vid in-en av av

Översynenbördes rättshjälp i brottmål. inom EU syftar till i över-att -
ensstämmelse med Schengenkonventionen utarbeta tilläggskon-en-
vention till 1959 års konvention med kompletterande bestämmelser om
förfarandet vid inbördes rättshjälp mellan länderna inom ArbetetEU.
bedrivs inom för EU:s tredje pelare.ramen

Avsikten med den svenska översynen åstadkommaär lagatt en som
reglerar allt internationellt samarbete utom utlämning i brottmål. I
samband med kommeröversynen Schengenavtalet inarbetas deniatt
svenska lagstiftningen. En promemoria i kanämnet förutses under år
1999.

Schengensamarbetet innebär bl.a. långtgående polisiärt ochett rätts-
ligt samarbete mellan EU:s medlemsstater. I princip bygger samarbetet
på de principer direktkontakt myndigheter emellan f.n. gällerom som
mellan de nordiska länderna. Ytterligare väsentlig skillnad i förhål-en
lande till 1959 års konvention ocksåär inbördes rättshjälp skall kim-att

lämnas bl.a. frågai överträdelser beivras admi-na om ettsom genom
nistrativt förfarande, under förutsättning beslutet kan överklagas tillatt
domstol. Vidare skall rättshjälp beslag eller husrannsakan kunnagenom
ske i utsträckningstörre i dag.än Slutligen medger Schengenavtalet
under vissa särskilt angivna omständigheter övervakning och förföljel-

gärningsman över gränsen in till Förföljelse fårse av en gmnnstat.en
dock endast landgräns. Däremot kan fortsatt övervakning ske medavse
överskridande alla gränser, dvs.sorters även sjögräns. Som förut-av
sättning för fortsatt övervakning med samtycke mottagande statav- -gäller den fortsatta övervakningenatt skall brott kan för-ettavse som
anleda utlänming. Genom Amsterdamfördraget kommer Schengenfrå-

gå i EU:s regelverk under förstaatt och tredje pelaren.gorna upp
Förutom arbetet med kompletterande konvention med anledningen
Schengensamarbetet pågår inom Europarådet arbete medav ett att re-

videra l959 års konvention. Avsikten regelverketär skall förenklas.att
Sannolikt kommer dock så långtgående regler föreslås deatt som

kommer gälla mellan EU-länderna.attsom
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Indrivning1.2.4l

ådömda böterbl.a.verkställighetland begäraMöjlighet i annatatt av
rörandesamarbeteinternationellt1972:260lagenregleras omav

ländernade nordiskaförhållande tillbrottmålsdom. Iverkställighet av
IslandFinland,Danmark,medsamarbete1963:193gäller lagen om

straffverkställighetoch Norge m.m.avang.

verkställighetslagenNordiska

till böterdömtsdom, varigenomgällerländernanordiskaMellan de att
förersättningutdömtsbrottmåleller iegendomförverkandeeller av

nordisktverkställas ikanpå begäran annaträttegångskostnader, ett
tillmeddelatsharkvarstadbl.a.beslutgällerland. Detsamma somom

användning-Bestämmelserslag.anspråk nämnttryggande omnuavav
användninglagenñnns iförverkandebeslutkvarstad vid avomen av

se ovan.främmandebegärantvångsmedel på statvissa av
vederbö-Sverigeböter i görsverkställighetFramställning avavom

Island eller Fram-Finland, Norge.Danmark, Norge,myndighetrande i
nordis-de andraverkställighet i någotsidafrån svenskställning avom

verkställighe-därdeniJustitiedepartementethosländerna statka görs
underordnadavses hosfår ocksåFramställning görasägaten rum.

framställning.sådanbehörighettillagtsmyndighet, att mottasom

verkställighetrörandesamarbeteInternationellt

brott-verkställighetrörandesamarbeteinternationelltLagen avom
den 28den imed stöd Haagverkställighetreglerar bl.a.målsdom av

brottmålsdomskonventioneneuropeiskaundertecknademaj 1970 om
brottmålsdomskonventionen. Lagenrättsverkningarinternationella

eftereller beslutats rät-ådömtsförverkandebl.a. böter ellergäller som
myndighet äneller beslutatsålagtsellerbrottmåltegång i annanavsom

för-ske. Enligtverkställighet fårförordnatdomstol, regeringen attom
internationelltbestämmelsermed vissa1977:178ordningen sam-om

gäller lagen ibrottmålsdom nämntverkställighetrörandearbete nuav
Island,Finland,Danmark,tillförhållande Cypern,avseende endast i

Österrikeoch l §.TurkietSpanien,Nederländerna, Norge,
allmänna krav. Spe-uppställs vissafå skeverkställighet skallFör att

utevarodom.vid s.k.ciella regler gäller
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Det skall det på andra områdennämnas träffats särskildaatt över-
enskommelser internationellt samarbete rörande verkställighet, t.ex.om
då det gäller narkotikabrottslighet för möjliggöra förverkandesamt att

vinning brott.av av

11.3 Internationellt samarbete vid förorening
från fartyg

l 1.3.1 Havsrättskonventionen

Enligt allmän bestämmelse i konventionen åligger det staterna atten
samarbeta direkt och globala och regionala för att utar-genom organ
beta regler och förfaranden för skydda och bevara den mil-marinaatt
jön artikel 197. För säkerställa konventionens tillämpning haratt sta-

ålagts skyldighet respektive befogenhetterna i skildagetts att agera av-
seenden.

Flaggstaters skyldighet vidta utredningsåtgärderatt

Som tidigare redovisats har flaggstaten betydande förett attansvar
fartyg uppfyller gällande internationellastatens regler rörande skydd

för den marina miljön och det också flaggstatenär har det ytterstasom
för överträdelser begångna på dess fartygansvaret bliratt beivrade,

de begåtts. Flaggstatens medför,oavsett då frånattvar ansvar man
svensk sida saknar lagliga eller praktiska möjligheter ingripaatt mot
eller rättsligt beivra oljeutsläpp begåtts på utländskt fartyg,ett ettsom

alltid bör begära flaggstaten utreder överträdelsen.att Enligt arti-man
kel 217 punkt 6 nämligen flaggstatenär på skriftliga begäranstatsen
skyldig utreda fallet. Om flaggstaten finner detatt föreligger till-att
räckliga bevis för inleda rättsligt förfarande skall dettaatt ske utan
dröjsmål.

Då flaggstaten genomför utredning angående överträdelse fåren en
flaggstaten begära bistånd från varje kan bidra tillstat attannan som
klarlägga omständigheterna i fallet och sådan skyldigär försökastat att
tillmötesgå flaggstatens begäran bistånd artikel 217 punkt 5.om

Om Sverige begärt flaggstaten skall utredaatt överträdelse skallen
flaggstaten vad resultatet blir utredningenoavsett enligt artikelav- -
218 punkt 7 omedelbart informera Sverige de åtgärder vidta-om som
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till be-lämnasskallinformation ävenDennaresultatet därav.gits och
IMO.varmedorganisation,internationellhörig avses

egenskapSverige isjälvklartåvilarskyldigheterMotsvarande av
flaggstat.

utredningsåtgärdervidtaskyldigheterHamnstaters att

ekono-deneller isjöterntoriumsvensktpåbegåttsoljeutsläppOm ett
farty-misstänktadetutländsk hamnvilkendet käntoch ärmiska zonen

utrederhamnstatenSverige begärakanhärnästanlöpa attattget avser
detlångtsåhamnstaten,havsrättskonventionen ärEnligtöverträdelsen.

frånanmodan utredningsådanefterkommaskyldigmöjligt,är att omen
utredningpunkt 3. Denartikel 218från flaggstatenellerkuststaten

kust-flaggstaten ellertilllämnaspå begäranskallhamnstaten görsom
staten.

beträffandemöjligt,detså långtskall Sverige, ärmotsvarandePå sätt
begäranhamn, påsvensk statbefinner sig ifartygett annanavensom

fartyget.påstås ha skett påutreda utsläppett som
för-inleda rättsligaocksåkuststatpå begärankanHamnstaten enav

kust-på begäranskall avbrytasförfarandensådanafaranden, avmen
ställdeventuellmed sä-skall då, tillsammansBevismaterialetstaten.

till kuststaten.kerhet, lämnas

skyldigheterKuststaters

verk-skyldighetingenhar kuststaterhavsrättskonventionenEnligt att
skall påöverträdelser,misstänktabeträffandeutredningarställa men

möjligt.såutredningsåtgärder,med när ärbistå flaggstatenbegäran

Rapportering till flaggstaten

vidtar åtgär-kuststat,elleregenskap hamnstatiantingenDå stat, aven
ochunderrättasomedelbartflaggstatenskallutländskt fartygder mot ett

vidta-åtgärderderörandeofficiellaockså tillställas alla rapporter som
gällerterritorialhavetbegåtts iöverträdelserBeträffandegits. un-som

rättsligavidtagits vidåtgärderdock endastderrättelseskyldigheten som
diplomatiska eller konsuläraflaggstatensskallförfaranden, dock repre-

omedelbartsjöfartsmyndighet,möjligt, desssåoch, när ärsentanter un-
åtgärd.sådanderrättas varjeom
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11.3.2 MARPOL

Allmänt vid konventionensamarbetet överträdelserom av

Enligt allmän bestämmelse skall samarbeta för upptäckaparterna atten
överträdelser föroch verkställa bestämmelserna konventioneni ochatt
de skall därvid begagna alla lämpliga och användbara medel för spa-
ning och miljöövervakning alla lämpliga förfaranden församt rapporte-
ring och insamling bevismaterial.av

Det åligger fördragsslutande närhelst skeröverträdelsepart,en en
inom jurisdiktion, antingenpartens att

föranstalta rättsligt förfarande inleds i enlighet med dess lagattom
eller

tillhandahålla fartygets flaggstat sådana upplysningar och bevis i
dess besittning visar överträdelse skett.attsom en

Liksom havsrättskonventionen MARPOL uppbyggdär kring princi-
åtgärder vidtas i hamn antingen hamn- eller kuststat ellerattpen av en

flaggstaten.av
Således får fartyg syfteti bekräfta huruvida olagligtett att ett ut--

släpp har begåtts i varje hamn underkastas inspektion. Inspektion får-
utföras också då begäran sådan undersökning mottagits frånen om en

fördragsslutande jämte tillräckliga bevis för det från far-part attannan
har skett olagligt utsläpp. Rapport undersökningentyget skallett om

tillställas den begärt undersökningen administrationenpart samtsom
varmed enligt MARPOL:s definitioner regeringen i fartygetsavses
flaggstat så lämplig åtgärd kan vidtas. Rapport skall också tillställasatt
administrationen inspektion i fall företagits och dennaannat ty-om en
der på överträdelse har skett har jurisdiktionatt brottetöverstatenen
kan i stället rättsliga åtgärder vidtas, ovan.se

MARPOL reglerar också rapportering till flaggstaten i andra fall iän
samband med undersökning i hamn.en

Enligt generell bestämmelse åligger det varje fördragsslutandeen
till flaggstaten överlämna bevis det frånstat att fartyg haratt ettom

skett olagligt utsläpp. detOm praktisktär möjligt skallett befälhavaren
underrättas den påstådda överträdelsen.om

administrationDen underrättats skall efter mottagandet såda-som av
bevis undersöka saken och kan då begära den andra över-attna staten

lämnar ytterligare bevis på den påstådda överträdelsen. admi-Finner
nistrationen tillräckliga bevis föreligger för inledaatt rättsligt förfa-att
rande skall sådant förfarande inledas så möjligt. Flaggstatensnart som
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den påståddaunderrätta denskall skyndsamt rapporteratpart som
vidtagen åtgärd.IMOdvs.organisationenÖverträdelsen och om

samarbetetNärmare om

regleras denenligt MARPOL isamarbetetförfarandet förDet närmare
hamnstatskontroll.A.787l9resolutionenomfattandemycket IMO om

förfarandet vid under-rörandebl.a. riktlinjerfinns bifogatTill denna
lista möj-utsläppsbestämmelsema överbrottsökningar samtmot enav

betonasresolutionenolagligt utsläpp lför ägtliga bevis attatt ett rum.
bör kompletterasutsläppmisstänkt olagligtrörande ettrapport aven

bila-innehåller den information ivilka minimumbevis, som angessom
gan.

utsläppsbestärnmelser-vid överträdelsergäller samarbetetDå det av
och börrespektive hanmstater kanåtgärder kuststatervilkana anges

erhållit förbjudet utsläpp.uppgifter denvidta med anledning ettomav
får kuststa-sådana uppgifterkuststaten erhållerOm nämntssom nu

möjliga hän-och samla sådana bevis enundersöka saken in ärten som
möjliga bevis. Visar undersökningenvisning här till bilagangörs om

kuststatens jurisdiktion börfartyget till hamn inompåär vägatt en -
vidta hamnstatsåtgärder.fartyget kuststaten Omsedan anlöpt hamn -

angöringshamn ligger fördragsslu-däremot fartygets inomnästa arman
så lämpligt, överlämnatande jurisdiktion bör kuststaten, när ärparts

begära vidtar åtgärder hamn-bevisen till denna ochpart att parten som
stat.

liksom då det kan klarläggasbåda tidigare refererade fallen inteI de
till skall kuststaten informera flaggsta-vilken hamn fartyget på vägär

bevis finns tillgängliga.händelsen och deten om som
utförvarmed här alla åt-det gäller hamnstaterNär stateravses som

grundval misstänktadessa, pågärder i hamn rapporteratt av omanges
verifiera detundersökningar i syfte huruvidaoljeutsläpp, får utföra att

skallfrån olagligt utsläpp. Sådana undersökningarfartyget har skett ett
bemyndigade fördragsslu-utsedda ellerutföras förrättningsmän, avav

skall utförabegärtande Det att partatt partpart. som annan enanges en
förete tillräckliga bevis för det på far-hamnstatsundersökning skall att

överträdelse i strid med konventionen.begåttstyget en
begåttsolagligt utsläpp inomOm undersökningen visar statensatt ett

föranstalta rättsligt förfarandejurisdiktion skall antingen attstaten om
be taken, ibland med "tillse åt-inleds cause proceedings översatt attto

dess lagstiñning eller överlämna all informationgärder vidtas" enligt
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och bevis överträdelsen till flaggstaten. Om inlederangående staten
förfaranderättsligt skall flaggstaten informeras härom.

Förfarandet flaggstatsrapport regleras särskilt.vid
bristfälligheterEnligt resolutionen skall rörande eller över-rapport

trädelser möjligt, helst dagar, tillställasså inom 60 flaggsta-snart som
kan utformas i enlighet med särskild bilaga.Rapportenten.

I riktlinjerna betonas vikten olagligt utsläpprapport ettattav en om
kompletteras följande dokumentation.av

Redogörelse den gjort observationen utsläppet. redo-Avsomav av-
görelsen bör bl.a. framgå vilka överväganden lett observatören tillsom
slutsatsen kanutsläppet inte komma från någon källa.att annan

Redogörelse for metoderde vid oljeprovstagning, bådeanväntssom-
från utsläppet fartygetoch ombord på var, hur och oljeproverav vem
tagits m.m..

Resultatet analys oljeprover och vilken metod vidanväntsav av som-
analysen m.m.

Redogörelse inspektör utförtden undersökning ombord påav som-
fartyget.

Vittnesutsagor och andra förhördautsagor av personer.-
Fotografier på utsläppet.-
Kopior relevanta delar fartygets dokument.av av-
All dokumentation översänds skall verifierad och utsagorsom vara

skall undertecknade och daterade själva. Under-vara av personerna
skrifterna skall, möjligt, bevittnade.om vara

flaggstatenNär fått misstänkt oljeutsläpp skallrapport etten om
flaggstaten, så möjligt, informera den skickatsnart partsom som rap-

vidtagna åtgärder. Parten och IMO bör också underrättasporten om om
resultatet dessa åtgärder.av

Fonnulär för flaggstatsrapport och flaggstatens på sådansvar en rap-
finns bifogade till resolutionen.port

1.3.3l Parismemorandumet hamnstatskontrollom

För övervakningen tillämpningen bl.a. bestämmelserna iav av
MARPOL har 17 europeiska länder och Kanada undertecknat det s.k.
Parismemorandumet hamnstatskontroll. Memorandumet komplette-om

EG-direktivet hamnstatskontroll båda behandlade i bl.a.ras av om av-
snitt 4.6.3.

Samarbetet med hamnstatskontroll sker mellan sjöfartsmyndigheter-
i respektive land via särskilt mail-boxsystem. Med stödett över-na av

enskommelsen hamnstatskontroll kan SjöV/inspektionen Sverige,iom
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käntfartyg och detutländskt äroljeutsläpp fråni händelse ettett omav
saken tillanlöpa,kommervilken hamn fartyget motsva-rapporteraatt

framföra begäranlandetdetsjöfartsmyndighet irande attsamt omen
allrabegäran torde i deutförs. sådanMARPOL-inspektion Ens.k.en

fall efterkommas.flesta

Helsingforskonventionen1.3.4l

konventionenenligtAllmänt samarbetetom

finns regelHelsingforskonventionsåväl 1992 års rö-1974 årsI ensom
Östersj gäller förhindrandeöländerna då detsamarbetet mellanrande av

föreskriften skall på lämpligtförorening från fartyg. Enligt sättparterna
överträdelser ellerundersökning skettbistå varandra vid somsomav

Östersjöornrådet. Sådant bistånd kan enligtmisstänks ha skett inom
till granskningkonventionen innefatta inte begränsatär genommen --

ocholjedagböcker, lastdagböcker, skepps-behöriga myndigheter av
tagande oljeprov.maskindagböcker samt av

regler samarbetet vidfinns också flertal rörandeI konventionema ett
föreskrivs bl.a.bekämpning havsföroreningar. Här att parterna varav

övervakningsfonnerfor skall utveckla och tillämpasig eller i samarbete
Östersjöområdet, upptäcka och utsläppsyfte registreratäcker i attsom

skadligatill havs olja och andra ämnen.av
för hur samarbetet bör fungera i rekom-anvisningarNärmare ges

Helsingforskommissionen. revideradmendationer Enantagna re-av
kommendation under åliggerår 1998. Det parterna att rapporteraantogs

rekommendationen.angående implementeringen av

Närmare samarbetetom

Östersjöstatskall varje fårEnligt rekommendationen rapportsom en
Östersjöområdet nödvändigaolagligt utsläpp inträffat i vidtaatt ettom

landåtgärder för utreda saken. Under sådan utredning kan detatt en
Östersjöstaterbegära andra bistår medför utredningen attsom svarar

information och/eller bevis.samla in nödvändigatt
Östersjöstat bistånd frånOm får sådan begäran ett annaten omen

Östersjöland assisterande landet, enlighet med nationellaskall det i sin
law lämna rättsligt admini-lag in accordance with national ellerits
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infonnationen/bevisen tillför överlämna den begärdastrativt bistånd att
möjligt.den andra den utsträckning deti ärstaten,

biståndrättsligt eller administrativt kan enligtbegäranEn re-om
inte begränsad till,kommendationen äravse, men

identifikation befälhavareneftersökning misstänkt fartyg,ett avav-
och/eller andra ansvariga personer

möjliga utsläpprapporter av-
ombord eller från utsläppettagande oljeproverav-

rekommendationen skallanalys oljeprov enligt möjligtom gasav-
metodenkromatografi/masspektrometri GC/MS användas- -

kontroll kopiering fartygets dokument oljedagbokoch/eller av-
m.m.

besättningen"statements" av-
inspektion utrustning, tankar eller lastav-
veriñkationer angående registrering, uppgifter ägarförhållanden,om-
försäkringsbolag m.m.
insamling andra bevis.av-

inriktatDet bistånd lämnas skall på insamling till-vara ensom av
räckliga fartygetbevis på huruvida gällande utsläppsbestäm-överträtt
melser. hänvisning här till IMO-resolution rikt-En A.787. 19, medgörs
linjer för insamling bevis, handbokenoptimal "O1jeutsläpp tillsamtav
sjöss utsläpp från fartyg".Bevissäkring vid-

När resultatet utförda åtgärder översänds till betonasstat attav annan
bevisen skall på sådant rättsliga åtgärder under-sättettpresenteras att
lättas. Alla flygövervakningen,bevis producerade oljeobserva-av som
tionsloggar, fotografier, videoinspelningar skall överlämnas tillm.m.
den verkställer undersökningen.stat som

rekommendationen talas genomgåendeI vad kontraktslutandeom en
kan, skall eller bör Till rekommendationen har fogats listagöra.part en

Östersjöstatde myndigheternationella i respektiveöver samarbe-som
vid utförandet utredningar co-operating conductingtar in investi-av

gations. För svenskt vidkommande SjöVoch KBV angivna.är
Avsikten torde direktkontakt mellan bilagani angivnaattvara myn-

digheter medgiven. Då det gäller begäranär administrativa åt-attom
gärder skall beträffandevidtas fartyg befinner sig hamni inne-ett som
bär detta ingen skillnad i förhållande till vad gäller enligt Paris-som

Ävenmemorandumet hamnstatskontroll. i övrigt torde begäranom om
åtgärder tillsynsmyndigheter emellan, inhämtande upplysningart.ex. av

fartygs registrering kunna framföras direkt till sjöfartsmyndig-om osv.
heten i det anmodade landet.
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Bonnavtaletl 1.3.5

Även på motsvarandeBonn-avtalet harför sättinom sommanramen -
Östersjön flygövervak-för samordnadutarbetat rutinerbeträffande -

och bevissäkringoch för dokumentationavtalsområdetning motav
utsläppsbestämmelser. Länderna hargällandefartyg bryter ettmotsom

för samordnade bekämp-rutinerVarningssystemömsesidigt samt
Handbokeneller illegala utsläpp.olyckorningsinsatser vid större

från fartyg"Bevissäkring vid utsläpp har"Oljeutsläpp till sjöss, utar-
håller fär-Ytterligare handbok påBonn-avtaletsbetats inom attram. en

sker med stöd andra konven-mellan ländernadigställas. Samarbetet av
överenskommelser.tioner eller

Avslutande kommentarer1.3.61

samarbetet eutsläpp främst inriktat på så-tidigare vid oljSom nämnts är
sjöfartsmyndighet respek-dan teknisk bevissäkring kan igörassom av

Ävensamarbetet mellanland. Formellt regleras emellertidtive stater.
sjöfartsmyndighet borde därförandra åtgärder sådana utförsän som av

endastkunna begäras. begärda åtgärden det slag dendenOm är attav
kan utföras brottsutredande myndighet det anmodade landet deti ärav
emellertid åtgärden kan utföras inom för myndig-ofta så inteatt ramen
hetens främst därför det anmodade landet saknarbefogenhet, attegen

åtgärden utförs beror då på åtagandejurisdiktion brottet. Omöver om
härom föreligger överenskommelse, främstnågon 1959 årsg.a. annanp.
konvention mellan nordiska länderna, ellereller samarbetet de om man
ändå beredd rättshj älp.lämnaär att

förpliktelser11.4 Uppfyller Sverige sina

åtgärderenligt konventionerna motom

förorening från fartyg

flaggstat11.4.l Sverige som

Enligt havsrättskonventionen och MARPOL åligger det Sverige att
förfarande medverkställa utredningar och, möjligt, inleda rättsligtom

fartyg.anledning utsläpp från svenskarapporterav om
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Enligt brott utsläppsbestämmelsema, be-svensk rätt är ett mot som
på fartyg, straffbart i Sverige överträdelsengås svensktett oavsett var

utsläpp frånbegåtts. angående sådant inkommerOm ett ettrapport an-
brott förövatsland och det finns anledning skall i principanta att ettnat

tillförundersökning inledas. Vissa möjligheter förundersökningsbe-
finns dock.gränsning

Således kap. andra stycket förundersökningi 23 l § RB attanges
behöver inledas det uppenbart brottet inte utreda.inte gårär att attom

möjlighet till förundersökningsbegränsning infördesDenna år 1994 mot
bakgrund redogörelse för disproportionen mellan anmäldaantaletav en
brott och uppklarade brott se 1994/95:23antalet f.. Som94prop. s.
exempel det praktiken saknaspå situationer där i möjlighet utredaatt
och lagföra förarbetenabrott nämndes i bl.a. sådana fall där denett
misstänkte kan förväntasavvikit och inte bli anträffad, fall då gär-
ningsmarmen lämnat landet och kan förväntasinte återkomma och där
det inte finns förutsättningar för utlämning fall då brottet begåttssamt
utomlands och finnsbevisningen inte tillgänglig här.

påpekasI motiven inget falläven i teorin omöjligtäratt att ut-om-
reda det självklart verkligheten för vilkanärmast är sätter gränsatt en-
insatser kan för utreda brottet. för-Principen absolutgöras attsom om
undersökningsplikt bör enligt motiven tolkas på det den inne-sättet att
bär skyldighet inleda utredning endast det ligger inom detnäratten
rimligas utredning kan leda tillgräns saken bliratt anta att atten upp-
klarad och någon kan lagföras för brottet.

Möjligheten till förundersökningsbegränsning enligt den angivna re-
geln kan bli aktuell tillämpa beträffande oljeutsläpp inträffat påatt som
utländskt den utredning bifogas bristfälligärvatten, rapportenom som
eller den misstänkte inte bosatt i Sverige. Då för-är avgörom man om
undersökning kan underlåtas måste självklart bedömning görasen av
möjligheterna få fram komplett förundersökningsmaterial.att ett

Även med stöd kap. kan23 4 § RB beslutas förundersökningattav a
inte skall inledas bl.a. fortsatt utredning skulle kräva kostnaderom som
inte står i rimligt förhållande till sakens betydelse och det dessutom kan

brottet i händelse lagföring inte skulle leda till någon svåra-antas att av
påföljd böter. Också denna möjlighetän till förundersökningsbe-re

kangränsning bli tillämplig vid oljeutsläpp.
Den omständigheten det enligt svensk finns möjligheträttatt att un-

derlåta inleda förundersökning kan inte medföra Sverigeatt attanses
inte uppfyller sina åligganden flaggstat. Vad flaggstaten skyldigärsom

göra undersöka varjeär anmält fall och bedömningatt göraatt en av
förutsättningar finns vidta rättsliga åtgärder. Flaggstatensattom ansvar
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förundersök-tillmöjligheternamedföradockområde bördetta attpå
restriktivt.myckettillämpasningsbegränsning

kuststatSverige11.4.2 som

över-kuststatenregelverket åläggerinternationella rapporteraattDet
åtgärderflaggstatenunderrättaflaggstatenträdelser till samt somom
så långt detkuststaten, ärskallfartyg. Vidareutländsktvidtagits ettmot

överträdelse begåttsvid utredningflaggstatenmöjligt, bistå somav en
fartyg.på flaggstatens

flaggstatsrapporteringvid s.k.förfarandetharpåpekatstidigareSom
särskilttillämpashellerinteförfattning ochsvenskreglerats iinte synes

redovisas ifrågaförslag i dennaochövervägandenfrekvent. Våra av-
snitt 23.5.

fallaktuell deoftast bli iutredningsåtgärder tordebegäranEn om
kompletterandeflaggstatenöverträdelse tillSverige rapporterat menen

kanned i Sverigeförundersökningen lagts rätts-utredning begärs. Om
Möjlig-formellt vägras.rättshjälpskonventionårshjälp enligt 1959 sett

fall.i dessautnyttjasbör självklart interättshjälpheten vägraatt

hamnstatSverigel 1.4.3 som

på begäranskall SverigeEnligt regleringinternationell statannanav
fartygfrånmisstänkta utsläpprörandeverkställa undersökningar som

svensk hamn.frivilligt befinner sig i
fartyget.företa inspektionfall SjöVkan i dessasvenskEnligt rätt av

VlfL i före-kap.regleras i 6 3 §inspektionFörfarandet vid samt
9.2.2påpekats avsnitttidigareSjöV. Sommeddeladeskrifter av
farty-utökad inspektionlagtextenuttryckligenframgår inte att avenav
sketthuruvida utsläppverifierabehövs fördettafår ske ettattget om

utök-Sjöfartsinspektionenutför emellertidpraktikenfrån fartyget. I en
fall.dessaad inspektion i

brottsutredandeskyldighet förinnebärakonventionInte någon synes
svenskföljer rätt.utsträckningvidare änimyndighet att som avagera

Åtgärder har ju-vidtas Sverigekan endastmyndighetersådana omav
rättshjälp iframställning gjortsellerbrottetrisdiktion över omom

brottmål.

SOU 1998:15810
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effektivt förfarandet vidl 1.5 Hur är

internationellt samarbete

vid misstänkta utsläpp framgåttRegleringen samarbetet är, som avav
föregående, uppbyggt kring utredningsâtgärderdet främst antingenatt

skall eller medan fartyget befinnervidtas flaggstaten sig i hamn.av
Vilka praktiskt finns bistånd frånmöjligheter rent attsom genom

komplett utredningsmaterial åtal kanandra länder erhålla ettså att
vattenföroreningsavgiftväckas eller i Sverige i utsträck-äruttas stor

utföras efter farmy-ning beroende vilka åtgärder behöver det attsomav
fartygetslämnat svenskt betydelse ocksåAv är nästaget vatten. om an-

fartygetgöringshamn känd, vilket land registrerat i slutligenär är samt
den misstänktes nationalitet.

bevissäkringl 1.5.1 Teknisk

Möjligheterna via internationellt samarbete snabbt åstadkomma tek-att
nisk bevissäkring, inspektion, oljeprover, kontroll farty-t.ex.genom av

handlingar generellt mycket bra. Under förutsättningärgets settm.m.,
fartygets angöringshamn känd kan SjöV antingen med stödnästa äratt

Parismemorandumet hamnstatskontroll eller HELCOM-av om
samarbetet direkt till behörig myndighet i hamnstaten framföra be-en

inspektion eller andragäran administrativa åtgärder skall vidtasattom
då fartyget anlöpt hamn.

Även förhållande tilli andra länder torde SjöV direkt till sjö-
fartsmyndigheten det andra landeti och med åberopande MARPOLav
eller havsrättskonventionen kunna framföra begäran hamn-atten om

företar undersökning fartyget. Ingenting hindrar tillsynsmyn-staten av
dighet från sedan förundersökning inletts.även Rent praktisktatt agera
kan åklagare har intresse tillsynsåtgärd, inspek-ett att t.ex.som av en

vidtastion, utomlands kontakta kan framföraöV, begäransom en om
åtgärden utförasskall motsvarande sjöfartsmyndighet aktuelltiatt av

land. Den utredning SjöV tillställs med anledning begäransinsom av
kan därefter överlämnas till åklagaren.

Om teknisk bevissäkring i stället skall ske med stöd det interna-av
tionella samarbetet mellan brottsutredande myndigheter det betydligtär

komplicerat. Skall samarbetet vid oljeutsläpp fungera effektivt ärmer
det därför angeläget polis och åklagare har kännedom möjlig-deatt om
heter till bevissäkring samarbetet mellan sjöfartsmyndigheternasom
erbjuder.
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1.5.2 Förhörl m.m.

snabbt få till ståndinternationellt samarbeteMöjligheterna viaatt
besättningsmedlem-förhör medutomlands, såsomutredningmuntlig

mindre goda.och andra ärpersoner,mar
förfaran-riktlinjer föroch HELCOM:sinnefattar IMO:sVisserligen

begåttsdet från fartygetsyfte klargöraundersökningar idet vid att om
statements fråninhämtande uppgifterotillåtet oljeutsläpp ävenett av

iblandoch bifogas ocksåsigned begärsbesättningen. S.k. statements
länder.från andrahamnstatsrapporter

förfungera underlagfrån besättningen kan självklartStatements som
anledning misstänktadet finns skäligbedömning ettatt attomen av

inledas eller fullföljas frånförundersökning skallbrott begåtts och om
förundersökningsförfarandetbeträffandesärskilda kravsvensk sida. De

och bl.a. innebärförhållande till den misstänktegäller i attsomsom
möj-underrättas misstankendenne åtal väcks skallinnan samt gesom

tillförtsutredning förundersökningenlighet del sådanatt ta avsomav
enbartmedför emellertid åtal inte kan väckashonom älvän attannan

sjöfartsmyndighet. Omutredning, införskaffats viapå grundval somav
fallet,brottet, vilket normalthamnstaten har jurisdiktioninte över är

polisförhör eventuell bevisupptagningmåste framställning samtomen
stöd samarbetet brottmål. utredningvid domstol ske med i Den somav

tillräcklig försjöfartsmyndighet kan emellertid fulltgörs attvaraav
vattentöroreningsavgift.fatta beslut om

finns väl utvecklat samarbetedet gäller nordiska ländernaNär de ett
förhållandevismellan brottsutredande myndigheterna. såledesde Det är

medenkelt få till stånd polisförhör misstänkta iäven ett annatatt - -
nordiskt det rättsliga samarbetet inteland. det gäller andra länderDå är

införskaffalika det kan ibland mycket svårtrationellt och att er-vara
utländsk polis.forderlig med bistånd Ytterligare kom-utredning av en

utredningsförfarandet finns mel-plikation de skillnader iär m.m. som
otillåtna oljeutsläpp i vissa endast be-lan olika länder samt att stater

straffas administrativt.
ordning innebäran-det gäller länderna inom på gångDå EU är en ny

brottmål skall kunna ske direkt-de begäran rättshjälp iatt genomom
underlättamyndigheter, vilket kommerkontakt mellan respektive att

förytterligare åtgärder krävsdet internationella samarbetet. Frågan om
samarbetet på området "olagliga utsläpp"effektivisera rättsligadetatt

återkommer till avsnitt 26.4.Vi i
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Delgivning1 1.5.3

Enligt kap. skall den misstänkte23 18 § RB innan åtal väcks beredas
tillfälle del förundersökningen underrättas möjlighe-att ta samtav om

sig denna och begära kompletterande utredning.överten att yttra
S.k. 23: 18-delgivning kan endast underlåtas då förundersökning en-

ligt 23 kap. behöver genomföras. bestämmel-22 § RB inte Sist angivna
tillämplig det ändå finns tillräckliga skäl för gällerär åtal och detse om

brott inte kan föranleda någon påföljd böter.änett antassom annan
Praktiskt tillämpas bestämmelsen främst den misstänkte erkäntnär gär-
ningen och det finns förutsättningar beivra brottet strafföre-att genom
läggande eller ordningsbot bötesfalli andra vid-inte kräversamt som
lyfiig utredning.

Utredningar rörande misstänkta oljeutsläpp ofta kompliceratär av
slag och det sällan något erkännande föreligger.är Möjlig-ytterst som
heten från förundersökningavstå i sådana mål därför begränsad.äratt
Detta leder till inte heller delgivning enligt kap.23 18 § kanRBatt un-
derlåtas.

Underrättelse enligt kap.23 l8§ kanRB lämnas muntligen eller
skriftligen. Om för brottet föreskrivet straffär svårare fängelse iän mer
än månader skall underrättelsen delges den misstänkte. for-Ingasex
mella hinder finns använda delgivningsfonnen förenklad del-mot att
givning enligt 3 a§ delgivningslagen 1970:428. Denna delgivnings-
form, innebär handlingen skickas till den misstänkte under hansattsom

kända adress och det minst dag skickas medde-senast att etten senare
lande handlingen förutsätter docksänts, den misstänkteatt attom un-
derrättats delgivningsformen kommer användas. Delgiv-att attom
ningsformen inte heller tänktär användas bosattaatt gentemot personer
i utlandet. denOm misstänkte bosatt utomlandsär det främstär re-
kommenderad försändelse med mottagningsbevis eller delgivning med
stöd överenskommelserna inbördes rättshjälp i brottmål kanav om som
användas.

Om åtal sedermera väcks måste, för stämningsansökan skall kun-att
domstolen, denprövas tilltalade delges stämning brottmål.i För-na av

enklat delgivningsförfarande får inte tillämpas.
Enligt huvudregeln tilltalad skyldig inställaär sig personligenatten

huvudförhandlingvid i tingsrätt och hovrätt. Sådan skyldighet förelig-
dock inte målet kan han inte infinner ochavgöras även sigger om om

hans kannärvaro betydelse för utredningen. Möjlighetantas utanvara
målet tilltaladesi den föreliggeravgöra enligt kap.att 46 15 §utevaro

RB bl.a. finnsdet inte anledning döma till påföljd bö-änattom annan
dock under förutsättning saken kan utredas tillfredsställande.ter, att
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huvud-tilltalade inställer sig vidföredra denSjälvklart detär att att
också för det kanutredningsskälbaraförhandlingen, inte utan attav

personligen vidbetydelse behövapsykologisk närvaraha viss attantas
den tilltaladeemellertid märkahuvudförhandling. Det är attatt omen

hanhuvudforhandlingen så måstenärvarande vidskall personligenvara
bo-tilltaladkallelse till denna. Om ärpersonligen delgesockså somen

dömas och han kan inteinställer kan inteutomlands sig viteinte utsatt
tillheller hämtas rätten.

Indrivning1 1.5.4

fåbegränsade möjligheterfinns dag mycketredovisats iSom attovan
verkställt utomlands,beslut kvarstaddom på böter eller annatett omen

länderna.i de nordiskaän
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eutsläppoljBeivrandet12 av

Direktiven12.1

och and-oljeutsläppförekomstenkartläggadirektivenenligtVi skall av
eko-ochsjöterritoriumSverigesinomförorenande ämnenutsläpp avra

omfattningredovisa i vilkenårendeundernomiska samtsenastezon
berördaingripanden frånandrastraffrättsliga ellertillutsläppen lett

tillanalysera anledningenskall viredovisningenUtifrånmyndigheter.
identifiera de svå-ingripandeföranlett någotalla utsläppinte samtatt

medrättsliga åtgärdervidtaförknippande medrigheter är att an-som
till sjöss.förorenandeutsläpp ämnenolagligaledning avav

uppdragetGenomförande12.2 av

rapporterade oljeut-antaletstatistikKBV överSedan förs inomår 1970
beträf-vattenområdenvarmed desläpp svenskinom avsesansvarszon

dvs.oljebekämpning, Sve-ochför övervakningfande vilka KBV svarat
vattenområ-Mälarenochkustvattnen, Vänernterritorialhav,riges samt

beträffande vilket inter-KBVterritorialhavutanför Sverigesdet p.g.a.
oljebekämpning.övervakning ochförhaftåtagandennationella ansvar

ekono-Sverigesjanuari 1993fr.o.m. den lområdeDetta motsvaras av
upptäcks från KBV:sutsläppdeDärvid registrerasmiska zon. som

sådanaår 1996Statistiken omfattar ävenfartyg och flygplan. ut-t.o.m.
kommunalthamnområden,i ärsläpp inrapporterats ansvars-somsom

område.
upptäcktaosäker. Antaleteutsläpprapporterade olj ärStatistiken över

förfogande förstår tillberoende deutsläpp till sjöss är resurser somav
hamnområden inrapporte-utsläppen iDå det gällerhavsövervakningen.

finnsRäddningsverketheller inomtill Inteinte alla utsläpp KBV.ras
Tanken varje kom-utsläpp.statistik dessa ärnågon tillförlitlig över att

rädd-deRäddningsverketskall underrättamed början år 1996 ommun



Beivrandet292 oljeutsläpp SOU 1998: 158av

vidtagitsningstjänstinsatser med anledning utsläpp från fartygsom av
inom kommunalt ansvarsområde. Inrapporteringen emellertid frivil-är
lig och enligt vad inhämtat från Räddningsverketvi rapporteringenär
för år heltäckande.1996 inte I vilken utsträckning de utsläpp rap-som

till Räddningsverket ingår i KBV:s statistikäven kan inte utlä-porterats
sas.

finns förmodaDet anledning de utsläpp hamnområden,iatt som va-
rit sådan omfattning de krävt räddningstjänståtgärder, i de flestaattav
fall kommit till kännedomKBV:s och därmed ingår i statistik.KBV:s

bakgrundMot härav har vi inte det rimligt särskilt försökaansett att
kartlägga alla utsläpp inträffat i hamn. Generellt dessa utsläppärsom
också mindre intresse för vårt uppdrag, eftersom de ingripande- ochav
utredningssvårigheter föreligger då utsläpp upptäcks till sjössettsom
inte lika framträdande då utsläppär inträffar i hamn. Vid vår kart-ett
läggning oljeutsläppen har såledesvi utgått från KBV:s statistik. Viav
har sedan valt särskilt studera i vilken utsträckning de oljeut-att som
släpp under åren 1994-1996 lett till straffrättsliga åt-rapporteratssom
gärder och/eller till vattenföroreningsavgift påförts.att

KBV:s statistik innehåller inga uppgifter utsläpp från fartygom av
andra skadliga olja. Någraämnen än sammanställningar före-över
komsten sådana utsläpp fmns inte heller hos någon myndig-av annan
het. Utsläpp upptäcks och upphov till räddningstjänståt-som som ger
gärder kommer dock till eller denKBV:s kommunala räddningstjäns-

kännedom. Några sådana utsläpp, inträffattens inom kommunaltsom
ansvarsområde år 1996, har till Räddningsverket. Omrapporterats ut-
släppen polisanmälts oklart. fall harär I inte från åklagarmyndig-vart
heterna handlagt några ärenden rörande sådanarapporterats att ut-man
släpp från fartyg.

Enligt vad vi inhämtat från KBV det sällanär i sambandsom man
med havsövervakningen upptäcker utsläpp kemikalier eller andraav
skadliga olja. hellerämnen Inte detän inom kommunala ansvarsområ-
det sådana utsläpp särskilt ofta leda till räddningstjänståtgärder.synes

Tyngdpunkten i vårt uppdrag föreslåär åtgärder för effektivi-att att
det rättsliga beivrandet oljeutsläpp. Våra överväganden rörandesera av

dessa utsläpp bör generellt kunna tillämpas vadäven utsläppsett avser
andra skadliga olja.ämnen än Mot bakgrund sist angivnaav att ut-av

släpp endast i begränsad omfattning bli rapporterade har intevisynes
det möjligt särskilt kartlägga förekomstenansett dessa utsläppatt av

och vilka rättsliga åtgärder utsläppen lett till. fortsattaDen redovisning-
därmed endast utsläpp olja.en avser av
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eutsläppoljKartläggning12.3 av

oljeutsläpp i svenskstatistik överredovisas KBV:stabell lI ansvars-
1970-1997.tidenunderzon

1970-1997svenskolja inomUtsläppTabell l ansvarszonav

BekämpadeÅr Geografiskt områdeBekräñadeRapporte-
i KBVrade av

Öppen Skärgård Hamnsjö
51611121863594421970
5553139 127319398-71
4344100 104248349-72
29106 33109248343-73
2818130 71219389-74
454410177222288-75
63110 17227354469-76
3580 30146256362-77
262977160266375-78
60102 25236363-79 494
49113 231052411980 360
3934105122261409-81
292270138230-82 356
2360 14123197-83 290
2667 5379199316-84
1844 2962135238-85
2138 4325116-86 209
1742 3774153-87 230
212946134 59-88 189
563445127206264-89
1944 42801662101990
1692 53121266-91 309
1037 22220279-92 316
18630245281-93 310
213656323415-94 445
2541366 75482-95 513

36 3572303411-96 451
31395-97

Käl1a:KBV



294 Beivrandet oljeutsläpp SOU 1998: 158av

framgårSom tabellen inrapporteras varje är antal oljeutsläpp därettav
innehållet utsläppeni inte kunnat fastställas. Då det fortsättningeni ta-
las registrerade oljeutsläpp de utsläpp enligt statistikenom avses som

bekräftade oljeutsläpp.utgörs Från och med år innehåller1997av
KBV:s statistik endast utsläpp har KBV. Eftersomrapporteratssom av
statistiken för ofullständighamnama varit har tidigare uppdelning mel-
lan utsläppens fördelning till skärgårdsjö, eller hamn upphörtöppen
från och med år.samma

Antalet registrerade oljeutsläpp har under den tid statistiken avser
varierat mellan lägst 116 och högst 482 utsläpp, vilket detsom som var
antal registrerades år 1995. I vad mån det faktiska antalet utsläppsom
följt mönster statistiken uppvisar svårt bedöma.är An-attsamma som
talet upptäckta oljeutsläpp hänger nämligen intimt med desamman
spaningsresurser står till förfogande.KBV:ssom

Sedan mitten 1970-talet har spaningsmöjligheterna for-successivtav
stärkts den ökade tillgången flygtill för havsövervakningen.genom
Antalet flygtimmar har under den tidsperiod statistikensom avser gene-
rellt ökat, från 97 timmar år 1970 tillsett uppgå till 2 200att numera ca
timmar/år. Det antal utsläpp upptäckts flyget har i motsvarandesom av
grad stigit från 38 stycken är 1970 till, högst, 334 stycken år 1995.som
Det minskade antalet registrerade utsläpp i öppen sjö under år 1996 kan
till viss del bero på nedgång i antalet flygtimmar dettaantas år.en

Antal oljeutsläpp upptäckts/rapporterats flyg respektive far-som av
under åren 1994-1996 redovisas i tabelltyg

Tabell 2 Antal utsläpp upptäckta/kontrollerade KBV 1994-1996av

Kustbev. 1994 1995 1996
plattform
Flyg 325 334 276
Fartyg 91 148 135
Källa:KBV

Mängden olja i otillåtna utsläpp kan variera högst väsentligt, från obe-
tydliga mängder i relativt slagvattenutsläpp till flera tiotals vidtonrena
rengöring och starkt förorenade tar1kar. Enligt bedöm-stora KBV:sav
ning har antalet utsläpp oljastörre än 10 minskat betydligt under deton
drygt 20 år statistiken Storleken depå utsläpp registre-som avser. som

utsläppens volymmässiga fördelning efterrats samt geografiskt område
under åren 1994-1996 redovisas i tabellerna 3-5.



oljeutsläpp 295Beivrandet1998:158SOU av

kubikmeterstorlek iefterfördelningOljeutsläppensTabell
9961994- 1

199619951994
000Utsläpp större än

kubikmeter100
375Utsläpp 10-100

kubikmeter
475433Utsläpp 1-10

kubikmeter
361421377mindreUtsläpp län

kubikmeter
Källa:KBV

fördelninggeografiskaochantal, volymOljeutsläppensTabell 4.
1994-1996

VolymAntalVolymAntalVolymAntal
199619961995199519941994
kubik-kubik-kubik-
metermetermeter

Öppen 290303385366290sjö 323
56729833 75Skärgård 56
1836424137,536Hamn

364525 411482360,5Totalt 415
Kä1la:KBV

1994-1996kubikmetervolym/utsläpp iGenomsnittligTabell

199619951994
Öppen 1,01,01,0sjö cacaca

0,81,30,6Skärgård
KällazKBV

tillvolymgenomsnittligaoljeutsläppenskan utläsastabellernaAv att
årenunder de gångnakonstantvarit relativtskärgårdenhavs och i tre

ku-eller omkringmindreregistrerade utsläpp varitflertaletsamt att en
voly-genomsnittligadenjämförelse kanbikmeter. nämnasSom att

kubikmeter år 1993.sjö 2,2utsläpp imen/operationellt öppen var
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12.4 Rättsliga åtgärder med anledning av

olj eutsläpp

Vi har försökt kartlägga vilkeni utsträckning de oljeutsläppsom som
registrerats under åren 1994-1996 lett till straffrättsliga eller andra in-
gripanden från berörda myndigheter. För utföra denna del vårtatt av
uppdrag har inte haftvi tillgång till några sammanställningar över po-
lisanmälda oljeutsläpp eller domar sådanai mål. Den enda statistik som
i detta avseende finns tillgänglig deär sammanställningar antalöver
fällande domar och strafförelägganden rörande brott bl.a. miljöför-mot

BRÅfattningarna görs Brottsförebyggande rådet, t.o.m. årsom av
1994 redovisad i Statistiska centralbyråns, SCB:s, publikation Natur-
miljön i siffror. Sammanställningama bl.a. brott VlfL.upptar mot

Enligt sammanstälhiingama meddelades under åren 1994-1996
sammanlagt fällande domar och strafföreläggande;tre dom årett en
1994, dom år 1995 och dom och strafföreläggande år 1996.etten en
För år 1997 uppvisar statistiken något bättre siffror. Under detta år
meddelades fällande domar och två strafförelägganden.tre Vilket år det
eller de brott begåtts viss dom kan inte utläsas statisti-som en avser av
ken och inte heller vilken straffbestämmelse i VlfL åberopats. Somsom
ytterligare komplikation kan olagligt utsläpp ibland rubricerasett som
miljöbrott eller vållande till miljöstörning och då ingå i statistiken över
fällande domar och strafförelägganden för brott 13 kap. 8 ochmot

BRÅ:s8 BrB. Nedan redovisas SCB:s och uppgifter rörandea an-
talet domar och strafförelägganden för brott VlfL under tidenmot
1987-1997.

Tabell 6 Personer lagförts för brott VlfLmotsom

|l987 1988 1989 1990 1991 19931994 1995 1996 1997
Fällande 3 4 9 2 8 2 l 1 l 3
domar
Strafföre- 1 2- - - - - - - -lägganden

SCB,BRÅKälla:

I vårt uppdrag ingår inte endast redovisa antalet fällandeatt domar
respektive strafförelägganden följt på brott VlfL. Ocksåmotsom
anledningen till inte alla oljeutsläpp lettatt till någon form av
ingripande skall analyseras. Av betydelse för analysen vilkenär i
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gjordaskälvilkapolisanmältsutsläppupptäckta samtutsträckning av
straffrättslig sanktion.resulterat iintepolisanmälningen

brottpolismyndighet mothos ettregisterasVlfL spe-Brott sommot
miss-skiljakansärskild kod varigenom utNågonciallagstiftning. man

speciallagstiftningenbrottandrafrånoljeutsläpp mottänkta anges
polismyndig-viaintedärigenomgårDet attnormalt inte.emellertid -

oljeutsläppanmälningarallaframfäenkelt sättpå somheterna omett-
gjorts.

underrättaskyldigahellerinteåklagare är attellerPolismyndighet
polisanmälangjortmyndighet ettellertillsynsmyndighet omsomannan

redan in-inleds ellerförundersökning inte attinnebärandebeslut att en
förskyldighetfinns någonhellerned. Inteläggsförundersökningledd
tillangående oljeutsläppmåldomar ikopiaexpedieradomstol att av

Dom-börvi övervägasskyldighetsådaneller KBV. EnSjöV avanser
oljeutsläppanmäldaärendenoch domar ibeslutAllastolsverket. om

myndighet.speciellsamlade hossåledes intefinns en
in-utsläppetHaroftast KBV.oljeutsläpp görsAnmälningar avom

kommu-denansvarsområde förekommerkommunalt attträffat inom
utsläppBeträffandeanmälan.ställeti görräddningstjänstennala som

princi-denåklagarmyndighetervissainomtillämpasanmälts KBVav
tillskickasförundersökningennedläggabeslutåklagares attattpen

handläggningenförKBVEftersom ävenkännedom.förKBV ansvarar
ocksåsidafrån KBV:svattenföroreningsavgift har ettärendeti manom
vadochförundersökningenresultatetbevakaintresse somatt avav

tillha tillgångsåledes börmyndighetdenna. Denvidframkommer som
KBV.oljeutsläppanmälda ärrörandematerialmest

anmälningarföljt pååtgärderrättsligavilkafångaFör att somupp
gåvalthar vi1994-1996under åren utoljeutsläpp attmisstänktaom

och åklagarkammareåklagarmyndighetersamtligatillförfråganmed en
slag hanteratsdettaärendendel defåbegäranmed ta avatt somavav

polisanmälningarformmaterial idetstuderatvidareharåklagare. Vi av
tillgängligtfunnitsvattenföroreningsavgiftärendenoch beslut i somom

ihandlingargått igenom KBV:sledningarregionalavid KBV:s samt
redovisatstatistisktharledningarna ävenregionalaärenden.dessa De

polisanmälningargjordavattenföroreningsavgiñerbeslutade samtantal
frånerhållitsunderlagdetVlfL. Utifrånbrottrörande mot somm.m.

genom polismyndigheternamedkontaktskettkompletteringarharKBV
lämpligt ellerdetintehar viåklagarkamrama. Däremotoch ansett ens

polismyndig-samtligatillförfrågangenerellmedmöjligt gåatt ut en
detta slag.brottanmäldaheter angående av

åtgärdervilka straffrättsligakartläggasvårtsighar visatDet attvara
fåoljeutsläpp ochanmältvarjeanledningvidtagits med att upp-avsom
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gifter alla ärenden rörande misstanke sådant brott hanteratsom om som
vid polis- och/eller åklagarmyndighetema respektive kamrarna. svå-De
righeter vi på delvisstött bero på åklagarväsendet först underattsynes

år fått datoriserade diarier det även inom polismyndig-samt attsenare -
heterna mycketär tidsödande leta fram ärenden kän-att inteom man-
nertill dessas diarienummer. Från åklagarhåll har även påtalats denatt
nyligen genomförda omorganisationen åklagarväsendet inneburit attav
det förenatär med svårigheter efterforskastora ärenden hand-att som
lagts vid de "gamla" åklagarmyndigheterna. Också omorganisationen
inom polisväsendet har försvårat efterforskningen.

Polis— och åklagarväsendena i dagär mycket arbetsbelastade. Mot
bakgrund härav och de svårigheter erfaritvi det skulle innebäraattsom

leta fram alla ärenden rörandeatt oljeutsläpp under åren 1994-1996, har
vi skäl tidigare anförts då det gäller kartläggningenav samma som- av
oljeutsläppen främst koncentrerat intresset på undersöka denatt-
straffrättsliga hanteringen sådana utsläpp inträffat till sjöss. Viav som
har då det gäller dessa utsläpp försökt följa vad blivit resulta-upp som

polismyndigheternastet och åklagarnas hantering ärendenaav ochav
gått igenom 20-tal kompletta förundersökningarett det fåtal do-samt

och strafförelägganden vi erfarit anmälningarmar miss-attsom om
tänkta oljeutsläpp under aktuella år resulterat harVi även tagit del av

antal ärenden och domarett rörande oljeutsläpp för tidigare år. Också
mindre antal utredningarett rörande oljeutsläpp i hamnområden har

studerats och vi har, i den mån uppgifter enkelt kunnat inhämtas, för-
sökt följa vad blivit resultatet även andra oljeutsläpp iupp som av
hamn.

Slutligen har vi undersökt i hur många fall KBV fattat beslutsom om
påföra vattenföroreningsavgiftatt beträffande oljeutsläpp inträffatsom

under aktuella år.
Av vad framgår någon fullständigsagts att redovisningsom ovan

inte kan lämnas antaletöver anmälda oljeutsläpp och vilka rättsliga åt-
gärder dessa lett till. Med den metod vi böranvänt dock de allra flesta
polisanmälningar rörande oljeutsläpp ha fångats Det finns vidareupp.
anledning förmoda de åtal väckts underatt aktuella år kommit tillsom
vår kännedom. Vi således utifrån detatt material vi tagit delanser man

kan dra relativt säkra slutsatser i vilken omfattningav miss-om som
tänkta oljeutsläpp under år lett till straffrättsliga åtgärder eller tillsenare

vattenföroreningsavgiñ påförts.att Vi också materialet till-ärattmenar
räckligt omfattande för identifiera och analyseraatt de problem ärsom
förknippade med vidta rättsliga åtgärderatt med anledning oljeut-av
släpp till sjöss.
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före år 1994Oljeutsläpp12.4.1

inträffatoljeutsläpprörandeärendentiotaldelVi har tagit ett somav
harärenden för dessa åregentlig efterforskningföre Någonår 1994. av

för vårdet intresseärendenaVissa ärgjorts.emellertid inte trots avav
vidare analys.

år 1994Oljeutsläpp12.4.2 rapporteratssom

svenskoljeutsläppregistrerades inom415redovisatstidigareSom an-
och resterande iupptäcktes 36 i hamn öp-dessaår 1994. Avsvarszon

endastdet emellertidstatistikskärgård. Enligt KBV:ssjö eller i varpen
fartyg. Imisstankar kunde riktas visstde falleni 28 415 motsomav

utsläppskälla.frånutsläppet kommitåtta fall har konstaterats att annan
polisanmälda oljeutsläpprörandehandlingar 20delVi har tagit av

utsläppskällamed misstänktfyra oljeutsläppYtterligareför år 1994.
har hanterats vid KBV.

har anmälanpolisanmälda oljeutsläpp iBeträffande samtliga angetts
har elva fall riktatsmisstanken Misstanke ifartygvilket motavser.som

klartfall framgår intesvenskt fartyg. Iutländskt falloch i åtta ettmot
utländskt.sannolikt detregistrerat,misstänkta fartyget ärdet är menvar

upptäckts i hamn.anmälda utsläpp har sjuAv
säkerhetfallen har vi inte medde anmäldaBeträffande 20sex av

lett till. Vistraffrättsliga åtgärder anmälankunnat vilkaklarlägga som
handlagt ärendenade polismän tvåhar kontakt meddock varit i avsom

till åklagare ochförundersökningarna redovisadeoch fått är attveta att
lett till åtal.de med sannolikhet intestörsta

oljeut-följa har två anmäldaärenden vi kunnatde 14Av som upp
förundersökningenärende däråtal och fällande dom.släpp lett till I ett -

efter överprövning utredningenåterupptagitsförst lagts ned ärmen -
fattatsantal fall har beslut interesterandeinte slutförd. Iännu är attom

förundersökningenfall lägga nedellerinleda förundersökning ett att
fall.tio

föranlett beslutpolisanmälda utsläppen harTio de ut vatten-att taav
eller kr. Beslutföroreningsavgiit med antingen kr 7 5005 000 utatt ta

fall, där polisanmälansådan avgift har fattats i ytterligare intetre synes
polisanmälts, har beslutatsha fall, inte förefaller haskett. I attett som

påföra avgiñ.
misstänktaärenden rörandehar studerat utredningsmaterialet i sjuVi

inträffatoljeutsläpp rörande oljeutsläpp itill och i ärendesjöss ett som
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hamn. har vidare del deVi tagit två domar meddelats rörandeav som
oljeutsläpp detta år.

Oljeutsläpp år12.4.3 1995rapporteratssom

oljeutsläppSom redovisats registrerades 482 år dessa1995. Avovan
kunde, statistik, fall misstankar riktas far-enligt KBV:s i 22 visstmot

rapporterade oljeutsläpp upptäcktesAv 482 366 i iöppen sjö, 75tyg.
skärgård och hamnar.41 i

har del handlingar rörandeVi tagit 30 polisanmälda oljeutsläppav
under år fall1995. dessa i två källan till utsläppet okänd vidAv var
anmälningstillfället. övriga anmälningar harI vilket eller vilkaangetts
fartyg kan förmisstänkas utsläppet. Misstanke har falli riktats15som

utländskt falloch i 13 svenskt fartyg. Anmälningama imot mot avser
fall utsläpp från fartygmisstanke svenska på utländskttre vattenom

och i fall utsläpp upptäckts hamn eller14 i inträffat medi sambandsom
bunkring. Ytterligare åtta oljeutsläpp beträffande vilka polisanmälan-
saknas har hanterats KBV.av-

anmälda utsläpp harAv 30 vi inte lyckats få fram vilka straffrättsliga
åtgärder medvidtagits anledning anmälningar, därav de tvåsom av sex

okänt fartyg.som avser
En anmälan oljeutsläpp fortfarande föremål förär utredning. Be-om

träffande de utsläpp skett från svenskt fartyg på utländsktett av som
har strafföreläggande utfärdats. fallI övriga har fattatsantingenvatten

beslut lägga ned förundersökningen alternativt inte väcka åtalatt attom
22 fall. Vad erfarit harvi inte något åtalännu väckts för oljeutsläpp

inträffat i svenska under år 1995.vattensom
KBV har i de anmälda fallen17 fattat beslut att ta ut vatten-av om

föroreningsavgift på belopp med lägst 5 O00 kr och högstsom som
299 880 kr. påföraBeslut vattenföroreningsavgiñ har fattats iatt ytter-
ligare fall, oklartdär det polisanmälanär har skett. fyra anmäl-ett Iom
da fall har ärendet vattenföroreningsavgift avskrivits eller beslutom
fattats avgift skallinte I två, sannolikt inte polisanmäldaatt tas ut.om
fall, har också beslutats avskriva ärendet eller inte avgift.att att ta ut

Vi har studerat sju ärenden rörande misstänkta oljeutsläpp, in-som
träffat till sjöss därav två oljeutsläpp utländsktrör på vatten ochsom

ärende, där utsläppet inträffat i hamn. harVi ocksåett tagit del detav
strafföreläggande utfärdats.som
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år 1996Oljeutsläpp12.4.4 rapporteratssom

isjö, 72303 ioljeutsläpp, öppenregistrerades 4111996Under år varav
statistik miss-enligtkunde KBV:sfall26hamnar. Iskärgård och 36 i

fartyg/objekt.vissttankar riktas mot
oljeutsläpp under årrörandepolisanmälningardel 47har tagitVi av

okändtill utsläppetkällanoljeutsläpp, däravsåg 20dessa1996. Av var
ochfrånutsläpp pråmaranmälningarochanmälningstillfállet,vid tre

misstanke i niofall riktadesñskebåt. övrigasjunken Iläckage från en
fall haranmältfartyg.svenskt Ifalloch i 14utländsktfall ettmotmot

polisanmäl-nationalitet.olika Avflera fartygriktatsmisstankar mot av
medsambandinträffat iellerupptäckts i hamn14da oljeutsläpp har
för-eller fartygsgrundstötningmedsambandskett ioch fembunkring

polisanmälanbeträffande vilkaoljeutsläppåttaYtterligarelisning. -
KBV.saknas har hanterats av-

från far-misstänkta utsläpppolisamnälningarde 44Av som avser-
åtgärderrättsligaundersökt vilkatrafik har vi inte närmareityg som-

sådanaanmälningar,anledning niomedvidtagits sex avservaravav
fartyg/objekt.riktas visstkunnatmisstanke inteoljeutsläpp, där mot

inlettsförundersökningutgå frånfall dock kunnadessabör iMan att
föremål förfortfarandeoljeutsläpp fyra fallantal ärned.eller lagts Ett

tillfällande dom, tvåtill åtal ochhar lettutsläpp attutredning. Ett
utredningens gång visatunderutfärdats. Sedan detstrafföreläggande

utred-harpå dansktanmälda utsläppen skettsig de vattenatt ett av
harresterande falllagföring. 27Danmark för Itillningen överlämnats

väckaförundersökningen alternativt intenedläggabeslut fattats attom
åtal.

påförafallen fattat beslutpolisanmäldadehar i tioKBV attomav
ochkrvarierande mellan 36 200vattentöroreningsavgiñ med belopp

avgift skall Be-intefall har beslutatsanmälda72 400 kr. tvåI tas ut.att
fall,ytterligare tvåvattenföroreningsavgift har fattats ipåföraslut att

ha skett.där anmälan inte synes
rörande ol-avslutade ärendenfyrautredningarna istuderatVi har

oljeutsläpp i hamn.ärendenoch i tvåjeutsläpp till sjöss av

till åtal och iletteutsläppOlj12.5 som -
fallande domförekommande fall -

domstolarnassammanställningfinns ingen överanförtsSom ovan
meddeladeantal domar,oljeutsläpp.olagliga Etti mål rörandepraxis
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före den finnsjuli 1981, dock redovisadel i Kommunikationsdeparte-
Vattenföroreningsavgiftpromemoria DsK 1981:8, till vilkenmentets

hänvisas. har därutöverVi tagit del begränsat antal domar ochettav
strafförelägganden från 1980- och 1990-talen.

Straffet för överträdelse förbudet utsläpp olja har såmot gottav av
Årregelmässigt bestämts till böter. dömdes1977 dock över-som en

på utländskt tankfartyg till fängelse månad för utsläppstyrman ett etten
minst tjockolja70 iAskeröfjorden. Utsläppet ägde itonom rum sam-

band med olja frånpumpning lasttank till sloptanken. Genom attav en
inte kontrollera nivån i sloptanken brast oaktsamhetöverstyrmannen av

deni tillsyn erfordrades för olja skulleinte komma från far-att utsom
beordratsEn vakta sloptanken dömdes hantyget. ävenmatros attsom

för bristande tillsyn till dagsböter25 kr.å 10
flesta domar och strafföreläggandenDe harvi studerat ut-som avser

släpp inträffat i hamn eller i samband med lastning/lossning ellersom
bunkring. Endast fåtal domar utsläpp skett till sjöss.ett avser som

de domar från tidenAv efter den juli 1981,l vi har deltagitsom av,
följandekan nämnas.

Befälhavaren på utländskt motorfartyg dömdes den 22 oktoberett 1982
Karlskrona tingsrätt för den 28 september 1981 uppsåtligen haattav

släppt eller låtit släppa icke obetydlig mängd oljaut i svensktut ter-en
Östersjönritorialhav i utanför Torhamnsudde. Straffet bestämdes till 60

dagsböter å 50 kr, dagsböter4 ansågs erlagda den till-attvarav genom
talade varit anhållen.

Den 13 september inträffade1982 utsläpp från svenskt stycke-ett ett
godsfartyg i nederländskt 1:e maskinisten åtalades förvatten. att av
oaktsamhet ha vållat utsläppet. Oaktsamheten bestod i han underlåtitatt

uppmärksamma vid tömning s.k.att tank oljehal-att waste waterav en
tig blandning samtidigt kommit överbord frånatt utrym-annatpumpas
me.

Tingsrätten fann styrkt otillåtet utsläpp skett från fartyget ochatt ett
detta kommit ske till följd någons bristandeatt att uppmärksamhet. Iav

målet hade emellertid lämnats skilda uppgifter beträffande iansvaret
maskinrummet och vid samlad bedömning fann tingsrätten det inteen
otvetydigt framgå maskinisten1:e skulleatt ansvarig för utsläp-anses

dom Falköpings tingsrätt 1992-09-25.pet

Den 12 november 1991 släpptes i fall kubikmeternio olja frånvart ut
utländskt fartyg inom Sveriges sjöterritoriumett utanför Skags udde i

Bottenhavet. Utsläppet berodde på överpumpning. Tjänstgörande ma-
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utsläppet.oaktsamhet ha orsakatdömdes förskinbefál fartygetpå att av
Sundsvallskr dom tingsrättdagsböter å 60till 30Straffet bestämdes

1993-11-25.

slagvattenden januari 1992pumpadesfartyg 7Från svenskt utett upp-
skedde iRiddar-dieselolja. Utsläppetliteromkring 500blandat med l

förbefälhavare dömdesStockholm. Fartygetsvattenområde ifjärdens
bestod befäl-Oaktsamheten iutsläppet.orsakatoaktsamhet ha attatt av

hade förvissat sigpåbörj länspumpningenförehavaren inte omav
sådant länspumpningenkölutrymmen varitfartygetsinnehållet i attatt

det frånskulle uppkomma ivattenföroreningförkunde ske risk attutan
fartyget befunnitvattenområde sigkänsligasärskiltmiljösynpunkt som

haansågs befälhavarenförvissa häromunderlåta sigGenom attatt
befälhavare. Straffet bestämdesålegat honomåsidosatt vad somsom

avd.Stockholms tingsrätt, 14 A21,kr domtill dagsböter 17030 ä
1994-05-30.

fyrafrån svenskt fartyg sjö-pumpades oljafebruari 1992Den 21 ut ett
omkringGotland och sydvart underStenkyrkohuk påmil nordväst om

och uppgickvid länspumpning utsläppetUtsläppet skedde16 sjömil.
olja.till 50 literca ren

åtalades; maskinisten förmaskinchefen fartygetMaskinisten och på
förbudet oljeut-oaktsamhet ha brutituppsåtligen eller motatt omav

maskinchefen för ha brustit iochsläpp sjöterritoriuminom Sveriges att
skall ske.behövs för utsläpp inteden tillsyn attsom

efter utsläppet blivit fö-målet framgick fartygetutredningen iAv att
då konstateratsremål tysk hamn och det l5-ppmför kontroll i attatten

funktionsduglig s.k. by-passseparatoranläggningen inte samt attvar en
ventil använd-inmonterad. och medanordning Genom öppnaatt envar

helstkundeby-pass anordningenning när utsom pumpa ore-manav
från kölrummet rakt utombords.oljehaltig blandningnad, oseparerad ut

sannoliktbakgrund utredningenansågTingsrätten mest attmot av
separatoranläggningamapå grund inteolja i havet attpumpats ut varav

inte oljeblandningentillfredsställande skick. ansågsi Däremot utrett att
forts havet by-pass anordningen.iut genom

uppsåtligen orsakatfann inte styrkt maskinistenTingsrätten att ut-
maski-släppet. kunde det enligtheller tingsrättenInte utrett attanses

maskinellahaft skyldighet kontrollera den utrustningen.nisten atten
felDå han misstänka något medsaknat anledning separatornatt att var

läggasfarm hans handlande kunde honom till lasttingsrätten inteatt
Åtalet maskinisten ogillades.straffbar oaktsamhet. motsom
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Däremot ansåg tingsrätten maskinchefen, försåsom ansvarigatt
hanteringen ombord,olja brustit i tillsyn inför den aktu-attav genom
ella färden underlåta kontrollera det skick länspumpen och de bäggeatt
ppm-separatoranläggningama befann sig han hafl möjlighettrots att

utföra dylik kontroll.att en
Maskinchefen dömdes till 40 dagsböter å kr. bötesstraffets140 Vid

bestämmande beaktades förhållande till brottetsi ovanligtatt arten
lång tid förflutit sedan brottet begicks dom Visby tingsrätt 1997-09-
19.

oktoberDen l 1992 släpptes kubikmeter10 dieselolja haveti iutca
samband med tankning fartyg vid Scanraff i Lysekil. Utsläppetettav
berodde på bunkerslangen felkopplats till smörjoljetanken. Maskin-att
chefen dömdes för oaktsamhet förorsakatha utsläppet. Enligtatt av
tingsrätten hade det ålegat maskinchefen innan tankningen påbörja-att
des kontrollera kopplingen bunkerslangen som utförtsatt av av en
matros riktigt utförd. Eftersom maskinchefen ostridigt inte gjortvar
detta ansågs han ansvarig. Straffet bestämdes till 50 dagsböter krå 150
dom Uddevalla tingsrätt 1993-04-20.

Den 8 november 1994 inträffade utsläpp 150 liter olja frånett ettom
svenskt motortankfartyg oljehamneni Värtan i Stockholm. Utsläppet
skedde i samband med lastning. Ett lastutrymme överbunkrades och
olja i olj ehamnen.utrann

Lastningen olja hade utförts 2.e Befälhavaren dömdesstyrman.av av
emellertid till för utsläppet. förSom skäl lägga påatt ansvaretansvar
befälhavaren anförde tingsrätten det inte varit lämpligt befälhava-att att

uppdragit åt 2:e för tillsyn lastningen,styrman attren ensam svara av
eftersom denne fartygetpå och inte hade lastat det förr. be-Dåvar ny
fálhavaren hade det ombord och för lastning-yttersta ansvaret ansvaret

inte lämpligen kunnat uppdras ansågs befälhavarenen annan ansva-
rig. Enligt tingsrätten förelåg dock förmildrande omständigheter. Be-
fälhavaren dömdes till dagsböter30 krå 70 betala avgift tillsamt att
brottsofferfonden med 300 kr dom Malmö tingsrätt 1996-09-24.

juliI 1995 släpptes från svenskt oljetankfartyg 310 kubikmeterett ut ca
vid tankrengöring.använts Utsläppetvatten, skedde mellan 170-som

155 sjömil utanför Vietnams kust. strafföreläggande utfärdades för
överstyrman på fartyget för denne, såsom ansvarig för åtgärden,att
uppsåtligen eller oaktsamhet låtit släppa det använtsut vattenav som
vid tankrengöringen ha föreskrivet övervaknings- och kontroll-utan att

inkopplat. Straffet bestämdessystem till 40 dagsböter å kr. Vidare230
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krmed 300brottsofferfondenavgift tillbetalaålades överstyrrnan att
Åklagarkammaren 1997-09-Kalmariutfärdatstrafföreläggande av

29.

åtallett tillinteUtsläpp12.6 som

oljeut-förundersökningar rörandede flestaharredovisatsSom ovan
redovisasned. Nedanlagtsåren 1994-1996upptäckts undersläpp som

utred-amnärkasskallhar lett till åtal. Detnågra typfall inte attsom
utredningarigen iredovisade fallen känns ävendeningssituationen i

för tidigare år.

fartygsvensktflygupptäcktes KBV:sjanuari 1994l0Den att ettav
uppskattades enligtVolymen oljaSöderarmsleden.oljasläppte iut an-

fotograferades varefter kon-fartygetUtsläppet ochtill liter.mälan 220
skulleerhölls sakenFrån fartygettakt etablerades VHF.över svaret att

därefter upphörde utsläppet. Någotochmaskinundersökas med strax
di-inte ivad handlingarna utvisarfartyget företogsingripande mot --

samband med händelsen.rekt
medsida till problemhänvisades från fartygetsutredningVid senare

länsvattenseparatorn.
Åklagaren förundersök-nedläggabeslutade den 31 januari 1995 att

styrkas.härför brott inte kundeåberopade skälningen, och attsom
följandeåklagarens beslut. Bl.a.överprövningbegärdeKBV syn-av

punkter anfördes.

följande:tydligen skett"Vad ärsom
kanske beroende påfungerar otillfredsställandeSeparatorn att

oljeblandninganvänts och släpper igenomavfettningsmedel en
samtidigtoch15över ppm

detfotocell eller magnetventilspole såfel påGenom sättsen
funktion.och larmsystemetautomatiska stoppsystemet ur

händelser de in-helt oberoendesåledes tvåDet är attsom genom
oljatidpunkt minuter fått till följdträffat vid under 10 attsamma

släppts ut.
kan endast förnyade förhörovanstående hypotes riktigOm är ge

väl endast ifrågakommaEventuell oaktsamhet kanpå. omsvar
bordekört oljeblandning viamedvetet separatorn som manman en

förstått den skulle klara dvs. den inne-inte attatt attsepareraav
avfettningsmedel, kraftig oljeblandning ellerhållit att separa-en

bruksskick."inte varit itorn
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Överåklagaren beslutade i september förundersökningen1995 skulleatt
återupptas.

beslutadeDen 4 juni 1996 åklagaren på lägga ned förunder-att nytt
sökningen, då brott inte kunde styrkas. Som skäl för beslutet anfördes

följande.b1.a.
"Ingen de hörda har lämnat uppgifter kan tyda detpå attav som
aktuella utsläppet resultat något tekniskt fel.änannat ettvar av

har framkommitInget heller tyder på fungeratatt separatomsom
otillfredsställande följd avfettningsmedel använts.attsom en av
Flera har det avfettningsmedel användes vid till-uppgett att som
fället naturligt medel baserat på ingenting harettvar cocos men
framkommit tyder på användandet detta avfettningsme-attsom av
del skulle på menligt ha påverkatsättett separatom.

Det har inte finnagått någon bärighet för antagandet någonatt att
med för kraftiganvänt oljeblandning ellerseparatom trots atten

den inte varit bruksskick.i
KBV har i sin anmälan oljeutsläppets längd till 8,2angett ca nau-

tiska mil gånger och15 volymen till liter.200 Enligt sjö-meter ca
kaptenens uppgifter kapacitet 2 000 l/h ochseparatornsvar sepa-

funktion lO minuter, vilketratom 330 litergett vatten-var ur ca ca
oljeblandning. Prov och oljemängden uppskattades tilltogs l-3ca

eller liter3,3-9,9 olja släppts i havet.procent utsom
bakgrundMot vad således framkommit vid den komplet-av som

terande utredningen och bakgrund vad tidigare varitmot av som
känt i ärendet jag inte någon straffbar oaktsamhet kanattanser
läggas någon till last i anledning oljeutsläppet."av

KBV har den 11 maj 1995 fattat beslut påföra vattenförore-attom
ningsavgift med kr.7 500

Den 17 maj 1994 observerades KBV:s flyg oljeutsläpp Sö-iettav
derarrnsleden syd Fejan. Utsläppet bestod två fläckar, denav varav ena

400 gånger 300 och den andra någotmeter mindre. Olje-metervar
mängden uppskattades till 180 liter. Utsläppen bedömdes slagvat-som

Vid fortsatt flygpatrullering upptäcktes utländsktten. fartyg påett en
position 2,4 nautiska mil öster oljeutsläppen. Från sidaKBV:sca om
gjordes bedömningen detta fartyg platsen. Kontaktatt senast passerat
med fartyget på VHF. Utsläpp förnekades. Utsläppen fotografera-togs
des med flygplanets specialkamera. Senare oljeprov fråntogs vattnet.
Däremot kunde jämförande oljeprov från det misstänkta fartyget inte
tas.
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Åklagaren förunder-ned1994 lägga12 decemberbeslutade den att
kunde styrkas.brottmotiveringenmedsökningen att

kustbevakningsflygetupptäcktesseptember 1994 ett ut-Den 8 av
UtsläppetGotland.farvattnenfartyg ifrån utländskt östersläpp ett om
upplystesfartyget,upprättades medKontaktolja.bedömdes somsom

under-saken skullefickobservationer. Detflygets attvarsvar manom
Utsläppetsdärefter upphörde utsläppet.ochmed maskinsökas ut-strax

långt brett. Oljevolymenoch 20nautiska mil8bredning metercavar
dokumenterades med flygpla-liter. Händelsen400beräknades till ca

från kunde inteOljeprovspecialkamera. tas.vattnetnets
biståndSjöVzs kon-i Tyskland. Medtill KielFartyget vägvar
informeradesTyskland,sjöfartsmyndighet imotsvarandetaktades som
myndighetersvenskaoch ombads assisteraobservationerKBV:som

utreda saken.med att
förhör med befälhava-polis höllsutländskbiträdeGenom senareav

hadeolja inte skett.hade utsläpp DäremotbefälhavarenEnligt avren.
då sköljdes. utsläppetturbinema Föreanvändessläpptsvatten ut som

ifrån det fanns askaihade oljan separatom,vattnetseparerats men
uppifrån olja.kanvilket sett utvattnet, se som

Åklagaren förundersökning-16 juli 1996 lägga nedbeslutade den att
bl.a. följande.skäl för beslutetSom angavsen.

frånpåståendet fartygetutsläppet be-inget stöder"Det finns attsom
således inte motbevisas.stått i förhör kanolja. Vad X uppgettav

ellerfinns anledning Xleder till det inte längreDetta anta attatt an-
sig skyldig till brott."fartyget gjortnan

vattenförore-september 1995 fattat besluthar den 28KBV att ta utom
ningsavgift med 500 kr.7

flygspaning den 18 oktober 1994upptäcktes under4. Enligt anmälan
olja i Skagerack. Utsläppettankfartyg släppteutländskt utatt ett var ca

bådeiakttagits optiskt ochlångt Utsläppet4 km och 50 brett. som-
åttaefterfotograferades. Utsläppet upphördefartygetmed SLAR och-

vakthavande ombord infor-etablerades VHF ochminuter. Kontakt
iakttagelser. Vakthavandekustbevakningstjänstemännensmerades om

Något ingripande fartyget före-oljeutsläpp skett.förnekade motatt ett
detta fortsatte sinanslutning till händelseninte direkt i utantogs resa

Stenungssund.mot
låg utanförfartyget för ankar i AskeréfjordenUnder tiden som

polis. kon-Stenungssund hördes kaptenen Denne hanattav uppgav
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tillmed maskin och samtliga besättningsmän ombord fåtttrollerat men
släppts trolig förklaring tillnågon olja inte Som KBV:sut.attsvar
fartyget formiakttagelser han möjligen gått igenom någonatt avangav

mindre fartyg i området.oljebälte och det många uteatt var
Åklagaren den februari lägga förunder-beslutade 24 1997 nedatt

kundesökningen med motiveringen brott inte styrkas. Detatt attangavs
hållet förhör kontrollbrott förvisso begåtts, och dagbok inteattmen av

för kunde identifieras.ledde till ansvarig gämingenatt
decemberKBV har den 1994 beslutat vattenförorenings-21 att ta ut

avgift med 500 kr.7

utländskt fartyg observerades flygKBV:s den 1995Ett 14 juniav
syd Utklippan. Enligt anmälan med olja efter fartyget.strängsyntes en
Utsläppet dokumenterades med flygplanets specialkamera, SLAR-
utrustning med videokamera.samt

bordades dagFartyget kustbevakningsfartygettsenare samma av
och uppgifter inhämtades från befalhavaren ytterligare två befäl.samt
Samtliga förnekade utsläpp olja. Oljeprov på ställentogs treav om-
bord. Vidare införskaffades utdrag oljedagboken. Sedan 700 USut
dollar lämnats i deposition släpptes fartyget efter samtal med jouråkla-

gare.

Åklagarens beslut 1995-06-26

Förundersökningen nedläggs. Brott kan styrkas. Deponerade 700
dollar återbetalas.

frånDen 29 juni 1995 inkom motsvarande KBV i Nederländerna
anmälan oljeutsläpp Nordsjöni utanför nederländsk kust. Mäng-ettom
den olja i utsläppet uppskattades till 2,2 kubikmeter. Misstänkt för ut-
släppet svenskt fartyg. Detta anlöpte den juli1 1995 hamnen iettvar
Åhus. Polis, Sjöfartsinspektionen företogoch under-KBV omedelbart
sökning ombord. Förhör hölls med befäl.tre

Vid förhören tank överfyllts i samband medattuppgavs en
"trimning" fartyget den 25 juni och1995 kubikmeter1attav ca
tjockolja då däck.runnit på Sanering påbörjades omedelbart ochut man
tätade platsen bl.a.med s.k. body-bags. Olja skyfflades därefter irunt

Den 29 juni 1995 påbörjades tvättning däck. lösaFörtunnor. attav upp
tjockoljan användes bl.a. dieselolja. Tätningama måste då ha läckt och

mindre mängd dieselolja högst tiotal liter blandat medett vattenen - -
runnit i havet.ut
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Åklagaren förundersökningenlägga nedbeslutade den juli 19955 att
kunde styrkas.under brott intemotivering att

Utrikes- och Kommuni-myndigheter inkom, vianederländskaFrån
skrivelse med begäranjuni 1996kationsdepartementen, i attomen

beträffande utsläpp.skulle angivnamyndighetersvenska ovanagera
åklagarensbegäran öveiprövningSkrivelsen togs om avupp som en

fogatförundersökningen. Till skrivelsen farms bl.a.nedbeslut läggaatt
flygövervakningenvid nederländskaden tjänstemanrapport somen av

fotografierifrågasätta oljeutsläppetdet övergjort iakttagelser samtav
utsläppet km långt och 10015detta. Enligt meterrapporten var ca

brett.
förundersökningen skulle återupptas.fattadesBeslut attom

februaribeslutade åklagaren denEfter kompletterande utredning 25
förundersökningen, då brott kundelägga ned inte1997 på styr-nyttatt

kas.
påfört vattenföroreningsavgift med 53 550har den maj 1997KBV 7

kr.

observerades augusti flygutländskt fartyg den 16 1995 KBV:sEtt av
Örnsköldsviksunder färd från hamn.då det pumpade olja Läng-utut

nautiska mil bredden Olje-den på utsläppet 19 och 10-2O meter.var
till kubikmeter. Utsläppet dokumenteradesmängden beräknades 1,5

med videofilm fotografier. kontaktadesmed SLAR och Fartygetsamt
på bordades Oljeprov ombord ochVHF. KBV.Fartyget togssenare av
i Befálhavaren hördes. Sedan fullmakt utfärdats i ärendetvattnet. om

och avgiften fickvattenföroreningsavgift säkerhet ställts motsvarande
Åklagarefartyget färd. kopplades inte in.fortsätta sin

Åklagarens beslut 1996-01-22

Förundersökningen nedlägges. misstänkte har ochDen lämnat landet
ejlåtervända.förväntas

har den oktober beslutat vattenföroreningsavgiftKBV 19 1995 att ta ut
med kr.42 840

Finlands miljöcentral anmälde den september 1995, via15 KBV, ett
Ålandsutsläpp finskt förolja på territorialvatten i hav. Misstänktav

oljeutsläppet svenskt fartyg på till svensk hamn. Utsläppet,vägettvar
iakttagits visuellt och med infraröd kamera IR hade di-pågått i 4som

anropadesstansminuter. på svarade Oljepro-Fartyget VHF, inte.men
kunde Finska myndigheter framfördeinte önske-tas storm.ver p.g.a.



310 Beivrandet oljeutsläpp SOU 1998: 158av

mål förhör skulle hållas med befalhavaren då fartyget anlöpteattom
svensk hamn.

Polisförhör hölls med befälhavaren och maskinchefen då fartyget
anlöpt svensk hamn. Båda förnekade brott.

Åklagaren beslutade den 1997 åtal skulle då7 väckas,attmars
brott inte kunde styrkas.

Enligt anmälan ertappades utländskt fartyg denKBV 18ettav sep-
Ölandstember med släppa olja sydost södra1995 udde. Foto-att ut om

grafier och radardetektering gjordes utsläppet, uppskatta-togs av som
des till liter. anropades Utsläpp fömekades.minst 65 Fartyget på VHF.

ÖlandsBefälhavaren beordrades gå i södra udde ochvästeratt om
där invänta kustbevakningsfartyg, befalhavaren fortsatteett men resan
med bibehållen och fart.kurs

kustbevakningsfartyg avgick från KarlskronaEtt och fick efter två
timmar kontakt med det misstänkta fartyget. Vid tillfället rådde sjögrov
och bordning bedömdes helt omöjlig. Fartyget anropades på VHF.som
Befälhavaren förnekade alltjämt utsläpp. Han han tidigareattuppgav
kört smalt oljebälte och det därifrån kunde ha följt medett attgenom
olja på fartygssidorna, kunde ha lämnat blekebälte bakom far-ettsom

det fotograferades flyget.närtyget av
Enligt befälhavaren skulle fartyget redan påföljande dag anlöpa

svensk harrm. tilläts fortsättaFartyget sin resa.
Förhör hölls med befälhavaren och då fartyget den 20styrman sep-

tember 1995 låg hamni i Göteborg.
Befálhavaren vidhöll vid förhöret gått oljebälte dåatt ettman- genom

Ävenfartyget anropades flyg.KBV:s förnekade brott.styrmanav
sambandI med förhören deponerades kr,35 700 avseende vatten-

föroreningsavgift.

Åklagarens beslut 1997-01-02

Den misstänkte har lämnat landet förväntasoch återkomma. Vatten-
Åtalföroreningsavgiñ skallär inte väckas eftersom åtal inteuttagen.

kan styrkas med befintlig utredning.

harKBV den 21 januari beslutat1996 påföra vattenföroreningsav-att
gift med 35 700 kr.

10. Under flygspaning den 4 maj 1996 observerades pågåendeett
oljeutsläpp söder Gotland. direktI anslutning till oljan fanns ettom
oidentiñerat fartyg. Marinens sjöbevakningscentral uppmanades att
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följning" fartygsekot."sätta på Knappt 40 minuter överflögssenare
området igen och utsläppet observerades på position. Fartygetsamma
släppte fortfarande olja. anropadesFartyget på VHF resultat.ut utan

identifieradesEnligt anmälan det misstänkta fartyget ettsenare av
kustbevakningsfartyg. Oljeprover itogs vattnet.

Befálhavaren fartygethördes då det misstänkta anlöpte utländsk
hamn. Befálhavaren förnekade utsläpp. menade flygplanetsHan ob-att

kunde ha sig den dimmanmisstagit iservatörer täta samt attuppgav
fárdats mycket intensiv trañkzon. Oljeprov fråni fartyget.togsman en

Enligt utlåtande från kunde resultatetSKL vid undersök-senare av
ningen ombord fartygetoljan på inte identisk medutsägas att tagen var
någon de oljor tagits i vattnet.av som

Polismyndigheten beslutade den juli 1996 lägga ned förunder-lO att
sökningen med motiveringen "ej spaningsresultat".
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så få utsläpp tilllederVarför13

åtgärderrättsliga

vårresultatetAllmänt13.1 avom

kartläggning

bekräftar olika sammanhangkartläggning gjort det i påpe-Den vi som
nämligenkats för under utredningens gång, oljeutsläpp mycketattoss

sällan straffrättsliga efterspel. Under de år vår kart-leder till tre som
strafföreläggandenläggning har endast åtal väcktstre samt treavsett ut-

färdats. fall skett från fartygsamtliga dessa har utsläppet svensktI ett
och den har bosatt Endast fallmisstänkte varit i Sverige. ett ut-avser
släpp utanför svenskt utsläppet skedde detta fallinre i påvatten ut-
ländskt har fler fall redaren eller påförtsvatten. iDäremot ägaren vat-
tenföroreningsavgift. Påförda vattenfdroreningsavgifier relativt jämtär
fördelade och utländska fartyg. Också de flesta påfördamellan svenska
vattenföroreningsavgifter dock inträffatutsläpp i hamn elleravser som

lastning/lossningi samband med eller bunkring. En omständighet som
skall antaletanmärkas då det gäller relationen mellan påförda vatten-
fdroreningsavgifter och antalet utdömda straffrättsliga sanktioner är
också vattenföroreningsavgiftalla fall där tagits inte ha för-att ut synes
anlett polisanmälan. inte anmälan och kommer brottetnågon Görs inte
heller till polisens eller åklagarespå kännedom kansättannat
straffrättsliga åtgärder naturligtvis inte vidtas med anledning utsläp-av
pet.

vattenföroreningsavgiften generellt effektivare då det gäl-Att ärsett
ler antalet utdömda sanktioner i och för sig inte anmärkningsvärt ef-är

uttagande vattenföroreningsavgift inte förutsätter ansvarigtersom attav
för utsläppet kan pekas och avgiften utgår det inte kan visasävenut om

någon handlat uppsåtligen eller oaktsamhet. den subjektivaJustatt av
sidan oljeutsläpp ofta svår styrka och flera förundersök-ärett attav
ningar har lagts ned det skälet foransvarig gärningen inte kanattav
identifieras eller uppsåt/oaktsamhet kaninte visas.att
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Även vattenföroreningsavgiften således effektivare deär än rentom
påfördakan konstateras också antaletstraffrättsliga sanktionema att

antaletvattenföroreningsavgifter förhållandevis litet i relation tillär sett
ingripandeutsläpp leder inte till någotupptäckta utsläpp. antalEtt stort

alls.
för Också de flesta andraunik Sverige. iSituationen inteär europe-

lederoljeutsläpp och utsläppmellan upptäcktaiska länder är gapet som
deleller mycket se Etill straff eller andra sanktioner t.0.m. stortstort

Internationell utblick.
fåtal upptäckta leder till nå-Statistiken dyster. Endast utsläppär ett

fallVad beror det då så fåform åtgärd förorenaren. på attmotgon av
blir rättsligt beivrade

antalkan konstateras endast begränsatTill börja medatt att ett
meddelats detsvenska domar rörande oljeutsläpp decenniet. Desenaste

slut-flesta ärenden således domstolarna. detta kan dranär inte Av man
föregående fråga sökas i utredningsskedetpå måstesatsen att svaret av

brotten.

skäl13.2 Vilka åberopas för inte väckaatt

åtal

skäl förSom inte inleda eller lägga ned förundersökning rö-att att en
rande oljeutsläpp vanligen brott inte kan styrkas. Anledningenattanges
till brott styrkt kan utredningeninte inte stöd på-äratt att attvara ger
stå utsläppet mineraloljbestått det inte klarlagt utsläp-äratt att attav

härrör från misstänkta fartygetdet eller det inte styrkt nå-ärpet att att
kan straffrättsligt föransvarig gärningen. Ibland kan bristergörasgon

föreligga i flera olika avseenden.
vilket eller vilka avseenden utredningenI brustit framgår sällan av

besluten. Vid genomgång handlingarna kan dock ibland vissaen av
slutsatser dras vad detvarit avgörande skälet till brott inteattom som

styrkt.ansetts
I några fall kan förmoda det inte klarlagt utsläppetatt ansetts attman

kommit från det misstänkta fartyget, fall och des-2 10. Ingett.ex.se av
utsläpp har heller lett till vattenföroreningsavgiñ påförts.attsa
I fall har det avgörande skälet till förundersökningen lagts nedett att

varit det inte styrkt utsläppet bestått olja fall 3. Trotsatt ansetts att av
det också för påföra vattenföroreningsavgiñ klarlagtmåsteatt att vara
utsläppet varit otillåtet slag kan konstateras vattenförorenings-att attav
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avgift tagits detta fall. har alltså ochi Här KBV åklagaren värderatut
bevisningen olika.

Flera nedläggningsbeslut har direkt motiverats med brister beträffan-
de den subjektiva sidan, fall och Bristerl i utredningen rö-t.ex.se
rande den subjektiva sidan brottet kan emellertid också andra falliav -

förening med bristereller i i andra avseenden ha utgjortensamt antas-
skäl för förundersökningen.lägga nedatt

En grund ibland åberopas för inledainte eller lägga nedatt attsom
förundersökning den misstänkte lämnat landet och kanär inteatten

förväntas återkomma. nedläggningsgrund kanDenna åberopas åtalom
kan grundvalinte väckas på befintlig utredning och det bedömsav som

utsiktslöst och lagförautreda brottet i Sverige.att
fallI vissa går det inte dra några slutsatser vad varit denatt om som

avgörande anledningen till åklagaren inte brott styrkt. Detatt ansett
tycks också så förundersökningar under motivering brottatt attvara -
inte kan styrkas läggs ned på tidigt stadium, ibland någraett utan att-
åtgärder vidtas efter det anmälan skett. Väl kan befintligtatt p.g.a. ma-
terial misstanke brott föreligga åklagaren bedömningengör attom men
ytterligare utredning kan förväntasinte leda till brott kan styrkas.att

de fallI misstanken utländskt fartyg måste det många gång-ettavser
också bedömas utsiktslöst i efterhand få fram komplettatt etter som

förundersökningsmaterial. några fallI kan dock ifrågasättas om man
inte kunde ha vidtagit ytterligare åtgärder för utreda det misstänktaatt
brottet. det finnsAtt tendens underlåta vidta förundersök-att atten
ningsåtgärder synnerheti dessa måste ske med internationellt bi-om
stånd bekräftas några förundersökningen återupptagits efterattav
överprövning. fall fall efterI har fortsatt förundersökning lettvart ett
till åtal och fallande dom.

benägenhetDen ibland tycks finnas inte lägga ned någonattsom
mödastörre på utredningen kan förmodligen förklaras ämnet ärattav

svårtillgängligt oljeutsläpp svårutreddaär och bland mångasamt att an-
ha låg eftersom påföljden i de fall når fram till fal-status,ses man en-

omständigheter,lande dom normalt endast blir böter. Dessa föreningi-
med hård arbetsbelastning, kan också förklaring till detantas atten vara
ibland dröjer lång tid innan förundersökningsåtgärder vidtas. tycksDet
också så den misstänktes uppgifter ifrågasättsinte påattvara samma
sätt vid ordinär brottslighet samtidigt utsagasom mer som en av en
kustbevakningstjiinsteman inte tillmäts bevisvärdesamma ensom som
kommer från polisman rörande hans iakttagelser ordinära brott påen av
land.

Även således kritikviss kan riktas polis och åklagare i dessamotom
avseenden har det i många de fall vi studerat förhållit sig så attav som

SOU 1998:15811
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samtidigtgrundval befintlig utredningåtal inte kunnat väckas på av
fortsattfall mycket svårteller idet varit omöjligt attvart genom ensom

realiteten ofta handlarstyrka brott. Vad det i ärutredning kunna attom
det efter slutförd utred-ned inte därförförundersökningen läggs att-

därför det brottetstyrktklarlagt brottning ärär utan att attatt anses-
utredning skulle kräva åtgärdereller fortsattgår utredainte att att en

förhållande till sakens betydelse.står i rimligteller kostnader intesom
Varför svårt styrka brottdet då såär att

Svårigheter identifiera syndaren13.3 att

detsamma för alla sank-ojämförligt problemet, vilketDet ärstörsta
detionsforrner, härleda utsläpp till misstänkt fartyg. Avär att ett ett

och åren upptäckts inomdrygt 400 utsläpp 1994-1996vart ettsom av
det 25-tal fall/år kunnatsvensk bara i misstankarär ettansvarszon som

riktas fartyg. denna siffra ingår utsläpp inträf-visst I ävenmot ett som
fat i hamn. upptäckta utsläpp hamnområden emellertid be-Antalet i är
tydligt färre det antal upptäcks i sjö eller i skärgård. Enöppenän som
jämförelse upptäckta vattenområdeantalet utsläpp inom respektiveav
och de polisanmälningar under de leder till slut-gjorts årensenastesom

identifiera syndaren betydligtproblemet dåär störreatt att ut-satsen
släppet upptäcks till sjöss.

flesta oljeutsläpp till sjöss sker skydd mörker eller vidDe i otjän-av
lig väderlek. finns också anledning från ombordutgåDet att att man
först förvissar sig någon kustbevakningsenhet finnsinte i när-attom

Ävenheten. övervakningen sjöterritoriet hålls på hög nivåom av en
och i dag har utrustning för registrera oljeutsläpp nattetid ärattman
sannolikheten för upptäcka pågående utsläpp mycket liten. Ochatt ett

funnitsingen på plats i anslutning till utsläppet ägdenära ärattom rum
möjligheterna efterhand identifierai syndaren mycket såsmå. Att äratt
fallet hänger med svårigheter exakt beräkna utsläppetattsamman var

och fastställa vilket eller vilka fartygägt då befunnit sig iattrum som
närheten utsläppsplatsen. Om radarövervakning skett relativtdetårav
enkelt kartlägga fartygsrörelserna i området. Eftersom före-det inteatt
ligger förnågon generell skyldighet fartyg identifiera för kust-sigatt

med angivande position, kurs och hastighet det emellertidärstaten av
endast undantagsvis passerande fartygs identitet efterhand kanisom
fastställas.

Om identiteten på misstänkt fartyg går fastställa kanett att man ge-
oljeprov från utsläppet och från fartyget ibland utsläp-avgöranom om

härrör från det misstänkta fartyget. Det emellertidär inte alltid möj-pet
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från maskinutrym-erforderliga oljeprov. utsläppet skettligt Haratt ta
svårt uppnå identitet mellanombord kan det också mycket attvaramen

jfroch från fartyget avsnitt 10.4. iden-oljeprov från Attettett vattnet
fartyget oskyldigt tillbehöver inte innebäratitet inte uppnås äratt ut-

utsläppsögonblicket finns emellertiddokumentationsläppet. Saknas av
oljan från detmetod säkert bevisa kommerdag ingeni att attannan

oljedagboken, någotsåvida inte utsläppet imisstänkta fartyget noterats
skall räkna med.dock inteman

identifiera syndaren då direkt observationsäkertSvårigheten att av
förutom alla de fall då polis-utsläppet skett illustreras någoninte av-

eller där något misstänkt fartyg inte funnits vidanmälan gjortsinte an-
fall detta fall kunde misstanke riktas visstmälningstillfállet I motav-

oljeprov från fartyget kunde Fallfartyg, erforderliga inte l0 ärtas.men
med få mellan ochproblemet identitet oljeprov ombordexempel på att

från fall hade direkta iakttagelser pågåendeutsläppet. dettaI ett ut-av
släpp från det uppnåddes inte identitet, vilket kanfartyget gjorts. Trots

ha haft avgörande betydelse for beslutet lägga ned förunder-antas att
sökningen.

identifieraProblem inte förmed gärningsmannen unikt brottäratt
sjöfarthar samband med föreligger också beträffande brott påutansom

land. emellertid svårigheternaGenerellt då brott begås tillär störresett
sjöss. komma till med problemet ingen enkel uppgift. VadAtt rätta är

främst skulle kunna underlätta identifieringen transponder-s.k.ärsom
förpå fartygen märkning olja. åtgärder,Dessasystern samt system av

vilka kräver internationella beslut, behandlas kapiteli 15.
Om misstanke inte kan riktas visst fartyg oftast ingengörsmot ett

polisanmälan. Många anmälningar också fall där direkta iaktta-avser
gelser gjorts pågående utsläpp från misstänkt fartyg. detTrotsett ettav
har förundersökningama lagts ned. ordning frågar varförVän sigav
inte sådana fall där "fartyget tagits på bar gärning" har lett till åtal.ens

13.4 Svårigheter styrka brottsrekvisitenatt

Under de gångna åren har ibland förevisats videoinspelningar oljeut-av
släpp, dokumenterats från KBV:s flygplan, och polis och åklagaresom
har för kritik därför utsläppet inte lett till åtal. Innanutsatts att man
börjar rikta kritik någon myndighet måste emellertid ha klartmot man
för sig vad i dag krävs för åtal skall kunna väckas ochattsom man
måste medveten de svårigheter sig gällandegör dåvara om som man
skall skaffa fram komplett utredningsmaterial rörande misstänktett ett
oljeutsläpp till sjöss.
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styrka denförknippade medProblem13.4.1 att

sidan utsläppobjektiva ettav

ob-flygplan kan denfinns på KBVzsutrustningMed den tekniska som
Regelmässigtmycket bra.utsläpp dokumenteraskringjektiva sidan ett

fartyget på Vad iflygplanet också VHF.kontaktar från sam-manman
haftdokumenteraibland mindre bra påband härmed ärär att vem man

personuppgifter vederbörandepådvs. inhämtakontakt med på fartyget,
eventuellt misstänkta ombord.och andra Detoch också på befälhavare

besättningsmedlemmarsbandinspelningheller någonintegörs ome-av
dock på åt-till utsläppet, något gångdelbara förklaring är attsom nu

gärdas.
förflyg oftast tillräckligfrån KBV:sdokumentation ärDen görssom

fartyg. kustbe-skett från visst namngivet Frånvisa utsläpp ettettatt att
för frånemellertid hävdats åklagare utsläppvakningshåll har att att-

styrkt förutom direkta iakttagelser iblandfartyget skall ävenanses -
oljeprov från fartyget och från utsläppet, någotkräver identitet mellan

rimligt.vi inte varasom anser
brott utsläppsbestämmelsema objektivt skallFör motatt ett vara

styrkt räcker emellertid det klarlagt från vilket fartygdet inte är ut-att
också utsläppet bestått mine-släppet skett. måsteDet utrett attvara av

utsläppet bestått mineraloljaralolja otillåtet slag.varit Attsamt avav
från Sådant emellertidstyrks säkrast med oljeprov utsläppet. kanprov

f.n. från flygplan. Ibland det också väderförhål-inte ärtas ett p.g.a.-
landena eller oljan avdunstat eller lösts mycket snabbt t.ex.om upp
därför uppblandad med rengöringsmedel omöjligtoljan varit att taatt -

Äroch oljeprovoljeprov, fall 3 det eller på sättannatt.ex. genomse
klarlagt fråga mineralolja och har utsläppet iakttagits visuelltäratt om

oljehalten utsläppetkan däremot dras slutsatsen i Överstigit 15att ppm,
vilket nuvarande reglering innebär utsläppet förbjudetmed äratt om
det har skett Sveriges sjöterritorium.inom

Våra överväganden då det gäller bevisvärdet oljeprov behandlasav
vidare i avsnitt 19.6.

13.4.2 Problem förknippade med styrka denatt

subjektiva sidan utsläppettav

straffrättsligt det inte tillräckligt otillåtet utsläppFör är att ettansvar
objektivt styrkt. Också den subjektiva sidan utsläppet måsteärsett av
belysas och måste utredas utsläppet haftstyrkas. Det sin grund iatt ett

straffansvaretuppsåtligt eller oaktsamt beteende. Eftersom personligtär
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pekas den subjektivaansvarig för utsläppet .lustmåste också någon ut.
tillräckligstyrka.oftast svårast Avensidan oljeutsläpp är attett omav

oakt-ombord uppsåtligen ellernågonutredning föreligger att avom
skalldet omöjligt pekaolja kansamhet släppt att utut vem somvara

lastas för detta brott.
subjektiva sidanför kunna utreda denförutsättning ärEn attatt man

ombord. kan också nöd-besättningen Detkan hålla förhör med vara
fastställa varifrån fartygetfrån fartyget för påvändigt oljeprov attatt ta

straffrätts-och därigenom kanutsläppet har skett görasvem somsom
under-det också erforderligt tekniskligt Iblandansvarig. är göraatt en

åtgärder förutsätter utrednings-sökning fartyget. Samtliga dessa attav
ombord fartyget.personal kan komma på

dokumentation frånSammanfattningsvis kan densägas görsatt som
för fortsatta utredningen. Samti-flygplan mycket viktig denKBV:s är

aldrig tillräcklig för vid svensk dom-digt denna utredningär ensamt att
ombord. förutsättning detstol väcka åtal någon Under ärmot att utrett

utsläppet bestått mineralolja kan däremot dokumentationen utgö-att av
förtillräcklig grund vattenföroreningsavgift.att ta utra

sagda elementärt för alla brottsutredningar. den all-Det lärovan
fråndebatten tycks emellertid ibland bortse dessamänna omstän-man

digheter tillräckligt föreliggeroch det dokumentationattanse vara som
utvisar vilket fartyg syndaren.ärsom

Lagliga och13.4.3 praktiska problem ingripaatt

Särskilda sig gällande då skall skaffa framsvårigheter gör ettman
komplett utredningsmaterial rörande misstänkt oljeutsläpp till sjöss.ett
Möjligheterna utreda sådant brott skiljer vadsig frånavsevärtatt ett

gäller då brott inträffar på land.ettsom
förEn allmän princip all brottsutredning erforderliga utred-är att

ningsåtgärder vidtas fort helstskall så det möjligt, direkt på brotts-är
platsen. kan emellertid alltid tillämpasDenna princip inte till sjöss. Av-

utländskt fartyg redovisatsmisstanken har i kapitel och8 9ettser som-
svenska myndigheter alltid fartyget.inte Ochrätt att stoppa oavsett-

det misstänkta fartyget så det ibland praktisktregistrerat inteär ärvar
möjligt fartyget direkt. Till detta kommeringripaatt mot att om man
från fartygets sida vill medverka finnsinte så egentligen metodingen
för få fartyget. Vanligt fartygetpå på inteäratt stopp att man ens svarar
på via VHF.anrop

Befogenhetsmässigt och praktiskt främstdet kanär KBV ingri-som
fartyg till Andra enheter,sjöss. inom Försvarsmakten, fårmot t.ex.pa
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oljeutsläpp.med anledning olagliga Däremot kaninte ingripa av en ma-
identifiera fartyg eller oljeprov frånenhet utnyttjas förrin att ta ett ut-

dag tillämpas förutsätter ingripande kustbe-släpp. iSom LKP ett att ett
vakningsfartyg rimlig tid kan fram till det misstänkta fartygetinom nå

väderförhållandena sådana bordning möjlig. Befo-och är ärattatt en
fartyg till svensk hamn, vilken också förelig-genheten inbringaatt ett

enligt inte utnyttjas.LKP,ger synes
problem förknippade med direkt vidta åtgärderDe är att mot ettsom

fartyg till innebär ombord möjlighetsjöss undanröjaatt attgesman
eventuella utsläpp och också tala sigspår Detta i sinett turav samman.
leder till svårigheter styrka brott. emellertid inte bara såDet äratt att ut-
redningsmöjlighetema allmänt försämras. misstankenOm ett ut-avser
ländskt fartyg kan den omständigheten svenska myndigheter saknaratt
möjlighet också leda till utredningen heltingripa enkelt kaninteatt att
slutföras Samtidigti Sverige. så många problem förknippadeärsom
med ingripa fartyg det nämnda ol-skäl just vidäratt mot ett av ovan
jeutsläpp speciellt angeläget utredningsåtgärder vidtas anslut-i näraatt
ning till utsläppet.

förutsättningarBäst uppnå rättvisande utredning haratt en man om
Äringripande kan ske direkt. detta fartygetinte möjligt bör i fallvart

blir föremål för utredning så det anlöpt svensk eller utländsksnart en
hamn. Komplikationer uppkommer emellertid då utredningsåtgärder
måste vidtas efterhand.i

13.4.4 Rättsliga och faktiska brister i

utredningsförfarandet

Som redovisats kapitel finnsi ll i dag begränsade möjligheter ef-iatt
terhand få till stånd komplett utredning rörande oljeutsläpp frånetten

fartyg.utomnordiskt Många sådana utsläpp begås på fartygett som en-
dast svenskt territorialvatten eller ekonomisk och intepasserar zon som
anlöper Föreliggersvensk hamn. i sådant fall ingen utred-etten annan
ning de observationerän gjorts från flygplan deKBV:s det iärsom
flesta fall omöjligt slutföra utredningen och väcka åtal i Sverige. Såatt

oftast också falletär sådant fartyg endast blivit föremål förettom
hamnstatskontroll administrativ myndighet i land. detAttett annatav
förhåller sig detta hängerpå mycketsätt med det personligasamman
straffansvaret de krav generellt gäller för förundersöknings-samt som
förfarandet och domstolsprocessen i Sverige och innebär miss-attsom
tänkta måste förkunna nås förhör och delgivning. Ett enklare och ef-
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brottmålbegäran internationell rättshjälp ifektivare förfarande för om
förändra bilden.detta slag skulle kunnaav

kanvid hamnstatskontroll däremot leda tillVad framkommit ensom
underlag förockså tillräckligtåtal flaggstaten ochi utgöra att vat-ta ut

därför alltid undersökasdessa skäl börtenföroreningsavgiit. Av om
till stånd sådan kontroll.möjlighet finns fåatt en

det ofta avgörande betydelse för åtalsagda leder till ärDet att attav
föremålmisstänkt fartyg kan bli för ingripandeskall kunna ske att ett

till utsläppet.myndighet i omedelbar anslutning Denna prin-svenskav
Även då fartyget svensktutomnordiska fartyg.cip gäller inte bara är

komplikationernordiskt land kaneller registrerat i något annat upp-
efterhand, be-behöver kompletteras ikomma utredningen t.ex. omom

utomnordiska eller andra skäl svårasättningsmedlemmarna är är attav
na.

många vi har studerat har nämnda principer förI utredningar som nu
bästa utredningsresultat tillämpats. har till ellerFartyget sjössstoppats
utredningsåtgärder vidtagits fartygethar sedan anlöpt svensk hamn. I
andra fall fartygethar emellertid inte alls blivit föremål för åtgärder -

eller utländsksig svensk myndighet i anslutning till utsläppet.vare av -
Om möjligheten till hamnstatskontroll framgårundersökts inte alltid av
handlingarna.

räcker det emellertidOm ingripande sker inte med bara vid-att man
sådana normalt polisman pååtgärder brottsplats in-görstar som av en
förundersökning inletts. fartyget utländsktOm och ibland ock-ärnan -

så det svenskt måste i princip alla nödvändiga utredningsåtgär-ärom -
der utföras och dokumenteras på sådant åtal kan väckassättett att utan

Ävenkompletteringar behöver vidtas i efterhand. fonnaliteteratt som
fullmakter och säkerheter viktiga för lagföring skall kunnaär kom-att

till stånd eventuella böteroch bli betalda. därtill beaktarOm attma man
i regel kommunicerabara kan med besättningen på "knaggligman eng-

elska" det små krav ställs de befattningshavareinte på skallär som som
utföra utredningen ombord. Eftersom förundersökning i regel inte kan
underlåtas stöd kap. ställs ocksåmed 23 22 § RB höga krav på hurav
vidtagna åtgärder dokumenteras.

Flera de förundersökningar har kanvi studerat ha blivitantasav som
nedlagda det skälet den utredning förelegat då fartyget läm-attav som

svensk ofullständigjurisdiktion varit och inte kunna komp-nat ansetts
letteras framgång efterhand.med i så fallet fartygetAtt inte kun-är om

bli föremål för ingripande svensk myndighet förklarligt.ärnat av
Vad kan konstateras emellertidär utredningarävenatt ut-som som

förts och/eller polis ibland företerKBV brister. Identitetsuppgifterav
på befälhavare andra befäloch saknas. Teknisk bevissäkring försum-
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kontrollerföljs heller medoch inteFörhör dokumenteras inte uppmas.
införskaffas utredningarna dömainte Avombord. Fullmakter attosv.

skede, ofta först då utredningenkopplas också åklagare in i ett sent
åtalsfrågan. gäller iblandför beslut i Dettaöverlämnas till åklagaren

utredningsåtgärder vidtagits ombord.ochfartygetäven stoppatsom

Sammanfattning13.5

fåkan den främsta orsaken till såSammanfattningsvis sägas att ut-att
far-åtgärder inte kan identifiera detsläpp leder till rättsliga är att man

svenskfrån vilket utsläppet har skett. Detta något vi frånärtyg som
från sidahar möjligheter ensidigt åtgärda. Vad vi svensksida små att

flerförutsättningar för identifierade syndarekan skapagöra är attatt
föremål för rättsliga åtgärder i första hand i Sverige och dettablir om-

flaggstaten.inte möjligt iär -
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dess praktiskaLagstiftningen och14

i några andra ländertillämpning

Inledning14. l

Liksom bygger andra länders lagstiftningi Sverige åtgärder motom
förorening från fartyg betydande utsträckningi på internationellt antag-

Olika länders lagstiftningkonventioner. skiljer sig dock bl.a. dåna
utformningdet gäller sanktionssystemets och tillämpning. Vidare finns

skillnader utredningsförfarandeti hur anordnat.är
I detta kapitel lämnas översiktlig redogörelse för lagstiftningenen

i europeiska länder.några Redovisningen, främst för-m.m. som avser
orening olja, grundar sig huvudsakligen på uppgifter läm-genom som

Östersjö-respektive land inom för och Nordsjösamarbe-nats av ramen
HELCOM och Bonnavtalet på uppgifter fått vidvi våratet samt som

kontakter med företrädare för berörda myndigheter andrai länder. När
det i kapitlet talas land inrättat exklusiv ekonomiskatt ettom en zon

försådan inrättats förebygga föroreningar från far-att attavses en zon
länderOm vissa inrättat ekonomisk för andra ändamål hartyg. en zon

inte undersökts.
Det underlag vi haft tillgång till beträffande respektive landssom

lagstiftning varierar i omfång och detaljrikedom och i dem.m. avser
flesta fall förhållandena under åren 1996-1997. Vår redovisning täcker
därför inte alla frågeställningarin kan aktualiseras vid oljeutsläppsom
och huvudregel hellerinte förändringar lagstiftningenisom m.m. som
inträffat under år 1998. Den tid vi har haft till förfogandevårt harsom
emellertid medgett fullständiginte kartläggning också utländsken av

Syftet framställningenrätt. med ställeti allmän bildär lag-att ge en av
stiftningen tillämpningoch dess andra länder.i

lagstiftningEn väckt uppmärksamhet och iblandstorsom som an-
vänds förebild dem förespråkar tuffare inställning motsom av som en
"oljesyndarna" United States Oil Pollution frånär Act OPA-90.1990
Kapitlet därföromfattar översiktlig redogörelseäven för lagstift-en
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redovisningen har förutomunderlag förningen i USA. Somm.m. -
för oljeskador i USA"Ansvarlagtextensjälva använts uppsatsen --

Rickard Lindgren Juristförlaget,enligt OPA 90"Ansvarig part av
för sjörätt ochAxel Johnsons institutSkrifter Axzsonutgivna annanav

förvillkor1993 "NyaStockholmtransporträtt, samt examensrapporten
utvärdering Oil Pollutionbeskrivning och Actsjöfarten på USA. En av

Chalmersför nautik,Sjöfartslinjen, Institutionenof 1990 OPA-90"
Vidare har inhämtatTimmernabben 1995. viHögskola,Tekniska upp-

förfrån företrädare USpraktiska tillämpninglagstiftningensgifter om
Guard Washington.iCoast

redogörelse för pågående arbetekortfattadkapitel lämnasI nästa en
samarbetsorgan.internationellaolikainom

ländernanordiska14.2 De

Danmark14.2. l

Lagstiftningen

endast nautiska lagDanmark har tenitorialhav på mil. Genomtreett
inrättade Danmark exklusiv ekonomiskden 22 maj 1996, 41nr. en

zon.
miljön förorening andraSkyddet den marina från olja ochgenomav

från bl.a. fartyg regleras lagen denskadliga i 30 juni 1993,ämnen nr.
beskyttelse havsmiljöet havsmiljöbeskyttelseloven.476, Lagenom av

de befinner allatillämplig på danska fartyg, sig,är oavsett samtvar
Beträffande utländskafartyg befinner sig på danskt sjöterritorium.som

utanför dansk ekonomisk gäller la-fartyg befinner sig i ellersom zon
omfattning det förenligt med internationellendast i den är rätt.gen

kompletteras föreskrifter meddelade MiljöministerenLagen av av
denne bestämmer främst öfartsstyrelsen.eller den myndighet som

förbud utsläpp på och Hel-Lagstiftningen bygger MARPOLmotom
singforskonventionen. lagen stadgas dock totalförbud alla utsläppI mot

olja danskt sjöterritorium. Förbudet omfattar sådanainom även ut-av
släpp oljehaltig blandning tillåtna enligt MARPOL seärsomav

Havsmiljöbeskyttelse 21.KARNOV 11 6331s.
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enligtutsläppolagligtfölja påstraff kan ettinteOm strängare annan
havsmil-enligtutsläppsförbudetbryterdenlagstiftning kan motsom -

uppsåt-överträdelsen begåttsböter. Omtilldömasjöbeskyttelseloven -
eller inneburitorsakatharoch utsläppetoaktsamhetellerligen grovav

ekonomiskagrund isinutsläppet harellermiljönpåför skadarisk
överträdelsedömas Hartill två årfängelsekan ut.överväganden enupp

den juridiskaådömasstraffansvarkanjuridiskbegåtts personenav
strafflagen.enligt kap.5personen

överträdelserflertal andraocksåhavsmiljöbeskyttelseloven är ettI
oljedagbok. sådantföra Förunderlåtenhetstraffsanktionerade, bl.a. att

oljedagbokenförandetförådömas. Ansvaretböterendastbrott kan av
Även befälhavaren delegeratvilkentillbefälhavaren.åvilar an-annan,

straffas.kansvaret,
vattenförore-svenskaliknande densanktion,administrativNågon

lagförberedande arbets-dansk lag,finns inte iningsavgiften, enmen
möjlig-uppgift bl.a. undersöka1998 medtillsattes attsommarengrupp

vidolagliga utsläppvidadministrativa böter"införa samtheten att
edagböckeroljbrister i m.m.

till-"Ingreb"rubrikenunderhavsmiljöbeskyttelseloven reglerasI
undersök-företabefogenhetpolismyndighetsochsynsmyndighets att

för förhindranödvändigtdetpå fartyg. Om ärombord attningar m.m.
fö-förbud ochföretasfår undersökningföroreningbekämpaeller samt

fartyg den ekono-från utländska iVid utsläppmeddelas.relägganden
bered-begränsade. Utgifter förbefogenheternadockmiska ärzonen

fartygetslagen bärasskall enligt äga-bekämpningsinsatserskap och av
utgif-nämndaställts förtill dess säkerhetkvarhållasfartyg kanEttre.

ter.
Till-inspektion fartyg.regleras bl.a."Tillsyn"Under rubriken av
dessfartyg, kontrollerafår inspekteraoch polisensynsmyndighet

fårBefogenheterna dockombord. utövashandlingar mottasamt prov
eller ekono-danskt sjöterritoriumfartyg underutländska passage av

överträdelse lagenmisstankegrundadendast vidmisk en avomzon
kommentarenstöd denna. Imeddelade medföreskriftereller angesav

gennemföres,kaneftersyn kun när616335 "DvsKARNOV atts.
icke uskadelig".misstankeder begrundet att passagen eromer

till-fartyget kvarhållasenligt lagen kanstraffansvar inträttHar av
rättegångskostnader be-till dess böter ocheller polis ärsynsmyndighet

fullgörelse sökas fartyget.månader f°ar iskett inom tvåtalda. såHar
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Praktisk tillämpning

för upptäcka oljeutsläpp till sjössfrämsta instrumentetDet äratt genom
Åren sådan övervakning1996 och 1997 bedrevsflygövervakning. ca

innevarande sköts flygövervak-Från och med årtimmar år.450 per
Försvarsdepartementet och med dettadanska räknarningen attmanav

förändringarmedföra i hur övervakningen kommerkommer attatt stora
bedrivas.

1988-1996 inrapporterades totalt o1jeut-Under perioden 300-400ca
Ungefär hälften beräknas olagliga frånsläpp året. utsläpputgöraom

mycket begränsat antal fall har förorenaren kunnatfartyg. Endast i ett
identifieras lett till åtal och fällande dom. de fall skettoch utsläppet I så

fast-företrädesvis befálhavaren dömts till böter. Liksomhar i Sverige
ställs för fysiska i dagsböter. sammanlagda bötes-böter Detpersoner
beloppet vid fällande dom vanligtvis blygsamt motsvarandeär ca

svenska kronor.3 000-10 000
ärenden läggsMerparten i brist på bevis. Om den enda bevis-ner

fotografierningen utsläppet det mycket få för-utgörs svårtär attav av
fälld. förutsättningar för lagföiing föreliggerBäst utsläpp-orenaren om

kan knytas fartygettill identiska oljeprov.et genom
Om olagligt utsläpp begåtts på utländskt fartyg oftastanvändsett ett

förfarandet med flaggstatsrapport, då utsläppet skett dansktinomäven
jurisdiktionsområde. Skälet härtill främst de förelig-svårigheterär som

slutföra utredningen och väcka åtal, då fartyget lämnat dansk ju-attger
risdiktion befälhavareoch övrig besättning inte bosatt i Dan-ärsamt
mark.

l4.2.2 Norge

Lagstiftningen

harNorge territorialhav på endast fyra nautiska mil. ekonomiskEnett
inrättad. omfattar, efterär Denna ändring är skydd1998, ävenzon av

från förorening från fartyg.zonen
Förorening i samband med fartygs drift regleras i Lov Statskon-om

trol med Skibes Sjödygtighed från den 9 juni 1902 7m.v. nr.
sjödygtighedsloven, i vilken lag år infördes1979 särskilt kapitelett
kap. ll förorening från fartyg. kompletterasLagen föreskrifterom av
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Utsläppsbe-Sjöfartsdirektoratet.tillsynsmyndighetmeddelade av
MARPOL.med regleringen istämmelsema överensstämmer

Straf-utsläpp enligt 427 §eller oaktsamma äruppsåtligaStraffet för
ellerakut föroreningmånader. Vidfängelse i fyraellerfeloven böter

enligtstraff också ådömaskanföroreningför sådanrisk
6den 1981,lag 13forurensningsloven nr.mars

Sjöfartsdi-ligger påolagliga utsläpputredningenförAnsvaret av
undersökningar ochföretarSjöfartsinspektörerrektoratet. rapporterar

Övervakning utförs med flygtill sjösstill åklagare. samt av
"Kystvakten".

får under-befinner sig i hamnutländska fartygnorskaPå eller som
begåttsdet på fartyget harkontrolleraföretas försökning ettatt om
artikel 218den juli 1998 harlagändring 17olagligt utsläpp. Genom
Undersök-införlivats med norskhavsrättskonventionen rätt.ipunkt 3

bestäm-skett strid med internationellautsläpp iolagliganing somav
praktiskt möjligt, ske på begärandärmed, så långt detmelser skall är av

ellerskett kuststatens sjöterritoriumutsläppet inomkuststat omen
utsläppet har skett.fartygets flaggstat varekonomiska zon eller änav

misstanke olagligtskälig grund tilldet föreliggerOm att ett ut-om
norskt sjöterritori-norskt eller utländskt fartyg inomsläpp skett från ett

företas.och bordas undersökningf°ar fartyget samtstoppasum
utländskt fartyg denolagligt utsläpp från imisstankenAvser ettett
fartygetfår tillsynsmyndighet och krävaekonomiska attanropazonen

ochrörande identitet, föregående anlöpshamnuppgifter lämnas nästa
uppgifter felaktigauppgifter eller de lämnasinteLämnas är somm.m.

väsentligteller och har överträdelsen inneburitinte trovärdiga ett ut-
betydande föroreningsläpp orsakat eller hotat orsaka den mari-avsom

undersökning företas.miljön får fartyget och bordas samtstarmasna
och bordas på internationelltNorska fartyg kan ävenstoppas vatten.

medföragäller den får onödig förseningundersökningen inteOm att
skall kon-utgift för fartyget den begränsas tilleller onödig samt att en

dokument intetroll fartygets omav
fartygets konstruktion ochskälig grund misstänkadet finns attatt

från vad dokumenten,grad avviker iutrustning i väsentlig som anges
eller

fast-tillräckligt underlag förinnehållet i dokumenten inte utgör att
överträdelse harställa huruvida ägt rum.en

kontroll ske fartygets tank-utvidgad undersökning kanVid s.k. aven
Vidare fårmaskin- och lastrum. där såoch rörsystem tassamt an-prov

nödvändigt.ses
böter finns möjlighet för åklagarensäkra betalningFör attatt av

utsläppsbestämmelsema fårkvarhålla fartyg. Vid överträdelseett av
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åklagaren också besluta fartyget skall uppbringas beslutte skipetatt
oppbragt. Beslut kvarhållande eller uppbringande skall inom 24om
timmar underställas domstol, har besluta "hefte" närmastattsom om
motsvarande kvarstad eller fartyget skall släppas.om

"Hefte" kan beslutas för säkra betalning böter och rättegångs-att av
kostnader det finns anledning befara betalning utebliratt attom annars
eller väsentligt försvåras ville bli forspilt eller vesentlig grad vanske-i
liggjort. Hefie kan beslutas fartygetäven inte tillhör den misstänkaom
siktede.

Praktisk tillämpning

Alla upptäckta utsläpp begås inom norskt jurisdiktionsområdesom un-
dersöks. Om utsläppet begåtts på utländskt fartyg inte anlöperett som
norsk hamn överlämnas ärendet dock vanligtvis till flaggstaten för vi-
dare utredning och utdömande sanktioner.av

Enligt uppgift krävs för fällande dom övertygande teknisk bevisning,
identiska oljeprov från utsläppet och från fartyget.t.ex. Bevissäkring i

form fotografier och från utsläppet sker till sjöss medan under-av prov
sökning fartyget, inklusive oljeprov från detta, oftast sker sedanav
fartyget anlöpt hamn.

Förundersökningen i ärenden oljeutsläpp leds lokal åklagare iom av
intimt samarbete med utredare vid Sjöfartsdirektoratet. Utredningen av

Ökokrirnstörre utsläpp kan överföras till särskild myndighet som
handlägger mål ekonomiskrör brottslighet och miljöbrottslighet.som

Någon statistik antaletöver upptäckta utsläpp lagföringar harsamt
inte lämnats Norge. Antalet fällande domar enligtär uppgift fä.av
Merparten ärenden läggs i brist på tillräckliga bevis.ner

fallI de då lagföring sker hålls normalt befälhavare eller maskinchef
ansvarig. Påföljden bestäms vanligtvis till böter. Den domensträngaste

fysisk meddelades denmot 18 1992. Befálhavaren påen person mars
lastfartyg dömdes då till ubetingetett fengsel i 30 dagar 00030samt

norska kronor böter föri brott sjödyktighetsloven och förarens-mot
ningsloven. Fartyget hade fått motorhaveri underlät söka hjälpattmen
med påföljd fartyget grundstötte och sjönk.att Ett utsläpp skeddestörre
med skador följd.stora som

Straffansvar kan också ådömas juridisk fallI har farty-ettperson.
ägare dömts till 200 000 norska kronorgets i böter.
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Finland14.2.3

Lagstiftningen

ekonomiskNågonnautiska mil.påterritorialhav 12Finland har ett zon
har inte inrättats.

förhind-finns i lagenfrån fartygföroreningBestämmelser omom
från den 16fartyg,förorsakadförorening,rande vattnens marsavav

förordningenkompletterasfartygsavfallslagen. Lagen1979/300 av
från denförorsakad fartygförorening,förhindrande vattnens avavom

föreskrif-fartygsavfallsförordningen1983/74616 september samt av
årEfter ändringarSjöfartsstyrelsen.meddeladeanvisningarochter av

inbegripetmiljöbrottslighet,straff förbestämmelserfinns1995 om
48.strafflagen, kap.främst iolagliga utsläpp,

oljautsläpptotalförbudi FinlandDanmark harLiksom i mot avman
utländskabåde finska ochFörbudet gällersjötenitorium.finsktinom

blandningolj ehaltig ärsådana utsläppomfattar ocksåfartyg och somav
gällerUtanför finskt sjöterritoriumMARPOL.tillåtna enligt

utsläppsbestämmelser.MARPOL:s
Överträdelse bestraf-huvudregelutsläpp skallförbudet mot somav

Uppsåtligaeller fängelse.kapitel med böterfas enligt strafflagens 48:e
bestraffasfartygsavfallslagen, inteöverträdelsereller vårdslösa somav

fartygsavfalls-bötesstraff enligtföranledaenligt strafflag, kanallmän
lagen.

faktiskt begåttfysiskabefalhavaren kan denFörutom ettperson som
träddebestämmelser, itill Genomolagligt utsläpp dömas somansvar.

för juridiskastraffansvarinfördes i Finlandkraft 1995, personer.
juridiskmiljöbrottslighet ochtillämpligt vidStraffansvaret bl.a.är en

samfimdsbot.dömas till s.k.olagligt utsläppkan vid ettt.ex.person
vattenföroreningsavgift,sanktion, liknande våradministrativNågon

införd.heller blifinns inteinte och förväntas
inspekteraSjöfartsinspektörfartygsavfallslagen har rättEnligt att

förvattenområde,på finskthamn eller till ankarsfartyg ligger i attsom
bestämmelsernafartyget bl.a.på brutitutreda huruvida mot omman

fartygsockså förbjudaSjöfartsinspektör harförbud utsläpp. rätt attmot
fartyget brutitbl.a. påavfärd eller avbryta dess motgrovtresa manom

denna.föreskrifter utfärdade med stödellerfartygsavfallslagen av
eller polismyndighetsjöbevaknings-sjöfartsinspektör ellerSlutligen får

tidför denavbryta fartygetsombord på fartygoljeprov samtta resa
erfordras för provtagningen.som
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Åtal Åklagarenför olagliga utsläpp allmän domstol.prövas kanav
underlåta åtalväcka påföljdennär inte kan bliatt strängare änantas
böter eller överträdelsen, helhet, bedöms ringa. Domstolom som som
kan underlåta döma till straff överträdelsen, med hänsyn till fa-att om

eller den skada orsakats eller den tilltalades skuld, bedömsran som som
ringa.

Praktisk tillämpning

främstaDet instrumentet för upptäcka oljeutsläpp till sjöss medatt är
flygövervakning. Finska kustbevakningen har tillgång till två flygplan
med oljedetekteringsutrustning. Under år bedrevs1997 satellit-även
övervakning.

ÖstersjönUnder åren och1995 1996 upptäcktes i begränsat antalett
utsläpp med svenska mått mätt flygövervakningen 26 respektiveav
42 stycken. Endast beträffande dessa kunde förorenaren identi-sex av
fieras. fallI samtliga det misstänkta fartyget registrerat landi annatvar

Finland.än Rapport skickades till flaggstaten och rättsliga åtgärder
vidtogs inte i Finland. Under år finska myndigheter tvåmottogsamma

misstänkta överträdelser begångna finskapå fartygrapporter utan-om
för finskt fallenI har åtal väckts medan det falletvatten. andraett av
inte lett till åtal.

14.3 Andra europeiska länder

14.3. l Tyskland

Lagstiftningen

Tyskland har territorialhav på 12 nautiska milett har inrättatsamt en
exklusiv ekonomisk zon.

I tysk lag åtskillnad mellangörs sådana överträdelser bestämmel-av
till förhindrande förorening brottär enligt tysk straff-serna ettav som

lag och överträdelser endast kan bestraffas administrativt.som
Enligt tysk strafflag § 324 Strafgesetzbuch kan den fysiska person

uppsåtligen eller oaktsamhet förorenar dömas till bötersom vattnetav
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oakt-Vidfängelse fem år.Maximistraffet vid uppsåt ärfängelse.eller
brottetfängelse år. Om ärmaximistraffet till grovtreducerassamhet tre

Antaletdagsböter.bestäms itill år.månader 10 Böterstraffskalan 6är
högstdagbötesbeloppetdagar ochmaximalt 360dagsböter är per

för juridiskaStraffansvarkr.mark ca 45 000tyska00010 personer
isaknas.

utländskaellermedborgaretyskabegångnaOlagliga utsläpp avav
utsläppetbestraffaskantyska fartygpåombord oavsettmedborgare var

utländska fartyg kanombord påmedborgareUtländskabegåtts. som
sjöterri-tysktbegåtts inomstraff brottetådömasendasthuvudregel om

Tyskland år 1995samband medekonomisk Ieller tysk atttorium i zon.
emellertid ock-gjordes tysk laghavsrättskonventionenimplementerade

utsläppsbe-fastställdainternationelltöverträdelsertillämplig påså av
Nordsjönutländskt fartyg ibegåtts påutsläppetfall dåstämmelser, i ett

Östersjön begåttsöverträdelsenekonomisk Omtyskutanföreller zon.
straff-krav på dubbeldockvattenområden ställsinom statsen annan

ske.lagföring skallandra begärdenbarhet attstatenattsamt
Överträdelser eller last-oljedagbokförandebestämmelser avomav

högst 50 000bestraffas administrativt medendast tys-dagbok kan som
åtskill-sanktionsavgiftuttagande görskr. Vid000ka mark ca 220 av
korrektoljedagboken inteinnefattar ärfall endastnad mellan attsom

oljeavfallet olagligen släpptsmisstanke finnsförd, där ut,attommen
avgif-sistnämnda fall kanmisstanke finns.jämväl sådan Ioch fall där

ombordsanktionsavgift ådöms dengånger högre.bli till fyraten upp
maskinchefen,vanligtvisoljedagboken,för förahar attansvaretsom

dennebefäl kantilldelegeratsbefälhavaren. Om annatansvaretsamt
ansvariga enligtmed demtillsammans äråläggas sanktion ovan.som

fastställtsi praxiss.k. sludge haruppkomstendet gäller attNär av
fartygetsfuel oil tilltjock eldningsolja heavydet vid användning av
olj edag-sludge. Anteckningar iminstmaskiner uppkommer procenten

sludge.denna mängdfinnas rörande hanteringenboken måste därför av
Helsingforskonventio-ochfastställts MARPOLipraxis har ocksåI att

oljedagboken kvar-anteckningar iskyldighetföreskriven göraattnen
hamn. Tysk juris-kontraktsslutandetills fartyget anlöperstår partsen

upptäcktsi oljedagbokenföreligga bristerdiktion därförhar ansetts om
borde ha gjortsanteckningartysk hamn,vid kontroll äveni re-omen

jursdiktionsområde.dan utanför tyskt
överträdelser eller Helsingforskon-bestämmelserna MARPOLiav

bestraffas admi-strafflagen, kanbestraffas enligtventionen, intesom
Administrativ000 kr.tyska mark ca 45högst 10 000nistrativt med

på-och kanöverträdelser MARPOL, I II,sanktionsavgift för annexav
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föras befälhavaren eller ansvarig för fartygetsär drift ävenannan som
juridisk person.

Brott strafflagen utreds åklagare, assisterad fede-antalmot ettav av
rala myndigheter, bl.a. gränspolis och hamnpolis.

Administrativa överträdelser utreds och administrativprövas av
myndighet, assisterad myndigheter åklagare assisterasav samma som
av.

Praktisk tillämpning

Under åren och utreddes1995 1996 sammanlagt drygt 200 utsläpp bara
Östersjön.i Till detta kommer drygt hundratal utsläpp/år Nordsjö-iett

området. mycket begränsatEtt antal utsläpp ledde till fällande dom ien
Tyskland. Genomsnittsböterna för olagliga utsläpp ligger på motsva-
rande drygt 20 000 svenska kronor.

lågaDet antalet domar enligt vadär anförts hänförligt till svå-som
righeter fastställa från vilket fartyg utsläppet skett, problem iden-att att
tifiera ansvarig ombord de svårigheter föreligger dåsamtperson som
utsläpp begås utländska fartyg under genomfart, vilka därefter läm-av

tyskt jurisdiktionsområde.nar
Under år 1995 rapporterades drygt 100 överträdelser till fartygens

respektive flaggstat. Endast 45 förväntas bliprocent rapporternaca av
besvarade, falli många några åtgärder vidtagits.utan att

14.3 Nederländerna

Nederländerna har territorialhav på 12 nautiska mil. Någon exklusivett
ekonomisk har inte inrättats.zon

Oljeutsläpp kan leda till straff för ansvariga fysiska ärpersoner men
också s.k. ekonomiskt brott, kan föranleda böter förett juridisksom en

Normalt endast den juridiskagörs ansvarig.person. personen
Om åklagare bedömer åtal kan ske utfärdas först föreläggandeatt ett

schikking eller settlement of court, där företaget möjlighetout attges
betala visst bötesbelopp. Om företaget inte betalarett eller godtarinte
föreläggandet förs ärendet till domstol. Normalt föreläggs detägaren av
fartyg på Vilket utsläppet begåtts.

Om åtal väcks måste åklagaren lägga fram utredning visar attsom
gjort vad kunnat för nå medägaren föreläggande.att Harettman man

så skett i enlighet med de föreskrifter utfärdats ägarensom anses vara
delgiven och åtalet kan inteprövas, även någon företrädare för äga-om
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viddock bolagetföreträdsOftastförhandlingen.vidnärvarandeärren
elleradvokatdomstolstörhandlingen agent.enav

ochdomstolsförhandlingentilldel kallelsefåttinteOm ägaren av
från denöverklagandetidenräknasvid dennanärvarandehellerinte är
företrädabehörigBefälhavaren ärdomen. attdelfåttdag ägaren av

fartygetdelges dåkan domenPraktisktsammanhang.i dessaägaren
idock intekannederländsk hamn. Fartyget tasbesökergångnästa en

överklagande gåttförtidenförrän ut.böternabetalningföranspråk av

tillämpningPraktisk

iKustbevakningenstill centerupptäcksutsläppAlla rapporterassom
bildades år 1987Kustbevakningen ettNederländskaIjmuiden. som

1995junilyder sedanocholika departementförsamarbetsorgan sex
under Marinen.

tlygövervakning. Anta-upptäcks vidtill sjössoljeutsläppMerparten
800-900upptäcksVarje år ut-uppgår till l 200.flygtimmar/årlet ca

verkligaberäknar detManflytandeskadliga ämnen.ellersläpp oljaav
de utsläpp000. Avfler ca 9till tio gångerutsläppolagligaantalet som

80fallen calOidentifieras itörorenaren procentupptäcks kan avca
fall/är.

VHF. In-fartyget viakontaktasidentifieraskanförorenarende fallI
sällan.mycketfrån utsläppetOljeprovtill sjöss.aldriggripande sker tas

angående utsläppetsammanställerFlygplansbesättningen rapporten
fort-denvarifrånKustbevakningenstillvidareoch center,rapporterar

ochnationalitet nästafartygetsBeroende påsköts.utredningensatta
eller hamnstatentlagg-myndighet i attbehöriganmodasanlöpshamn

utländskinhemsk ellerUtredningsåtgärderutredning.verkställa av
grundvaliIjmuiden, påKustbevakningentillmyndighet redovisas som

tillöverlämnasärendet skallbedömerutredningföreliggande omav
ärendetskickas ellerskallflaggstatsrapportåtal,åklagare for omom

utredsärendenantalåtgärd. begränsatvidare Ettskall lämnas avutan
myndighet.annan

leder tillterritorialvattengränsenutanförskettOlagliga utsläpp som
åtalashuvudregelterritorialhavetutsläpp imedanflaggstatsrapport som

Nederländerna.i
utsläpp iolagligautredningarsådanasamordnasPraktiskt avsersom

kon-sköterKustbevakningen. Denneanställd vidpolisNordsjön av en
Ären-Nederländerna.ochmyndigheter inomandratakterna med utom

utsläppärendenAllatill åklagare. rördärefterredovisasdena avsom
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detta slag handläggs åklagare i Amsterdam. Till hjälp harsinav en
åklagaren juridiskt utbildad assistent, förbereder ärendet.en som

Då det gäller beviskravet för olagligt utsläpp skett, ställs iatt ett
praxis inte krav tekniskpå bevisning formi oljeprov vare frånsigav
utsläppet eller från fartyget iakttagelser utsläppet of-gjortsom av av
fentliga tjänstemän, intygar utsläppet varit otillåtet slag ochattsom av
kommit från fartyget.det aktuella

Under åren 1994-1996 utreddes sammanlagt 200 rörandeärendenca
utsläpp olja eller andra skadliga flytande dessaämnen. Av överläm-av
nades ärendenl30 antingen till åklagarmyndigheten för åtal eller tillca
flaggstaten för vidare åtgärd. Av 50 ärenden överlämnades tillca som
åklagaren har två tredjedelar lett till straff antingen i formenca av
settlement eller dom. Ca tredjedel har betalat förelagt bötesbe-en
lopp, Bötesbeloppet för "nonnalt utsläpp" då föreläggande utfär-är,ett
das, 25 000 nederländska gulden ca 100 O00 kr. Vid fällande dom
fastställs böterna normalt till betydligt högre belopp. förMan arbetar
generellt högre bötesbelopp, i nivån 100 000-200 000 nederländska
gulden ca 400 000-800 000 kr.

Under angiven tidsperiod rapporterades drygt fall80 till flagg-ovan
I 50 fallen har ingetstaten. ännu erhållits eller så ärendenaärav svar

fortfarande Endastöppna. begränsat antal fall har hittills tilllett nå-ett
form sanktion flaggstaten.igon av

14.3.3 Storbritannien

Lagstiftningen

Storbritanniens territorialhav 12 nautiskaär mil. exklusivEn ekono-
misk "pollution harzone", inrättats.zon,

Straff bestämmelserna förbud utsläppmot olja finns imotom av
1995 års Merchant Shipping Act utsläpp i hamn och på inre vatten
respektive 1996 års Merchant Shipping Regulations utsläpp i
territorialhavet eller den ekonomiska zonen. Oavsett utsläppetvar
begåtts detär maximala bötesbeloppet 250 000 pund drygt miljoner3
kronor, beloppet höjdes från 50 000 pund under år 1997 då böterna
fastställs "the Magistrate". Vid åtal prövas "Crown Court"av som av
finns ingen förövre böternasgräns storlek.

Åtal för olagliga oljeutsläpp kan väckas befälhavaren och ägarenmot
även juridisk person. Under vissa förutsättningar kan fy-även annan
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åtalasfallde flestaför åtal.föremål Iblijuridiskellersisk en-person
dast ägaren.

räkningjuridiskautländskaförbehörigBefälhavaren är att personers
företas till avgöran-måletkanskettdelgivningHardelgivning.emotta

domstolsför-vidnärvarandeför inte ärföreträdare ägarende, även om
kvarhållahamnkaptenkan ettbetalningsäkrahandlingen. För att en

säkerhetoch avkrävautsläppsbestämmelsernabrutitfartyg motsom
kronor.miljonerdrygtpund 3255 000högstbeloppmed ett om

utredningsförfarandet.kringgärdarreglerformellaMånga

tillämpningPraktisk

MPCU iControl UnitPollutiontill MarineAlla utsläpp rapporteras
skallAnmärkassköts.utredningenfortsattavarifrån denSouthampton,

data-övervakningenbedriverde flygplanfråninformationallatt som
det miss-fotografier påInfonnationen,till MPCU.direktöverförs t.ex.
myndig-till andraöverförashärifrånkanoch utsläppet,fartygettänkta

tillställningAnsvarig på MPCUlandet.såväl inom tarheter, utomsom
överträdelsen. In-rapporteradeanledning denmedåtgärderfortsatta av

tillfartygheller skepraktiskt inteoch kan motgripande sker inte
utred-ståndtillpå fåutredningsförfarandetinriktasställetsjöss. I att

anlöpt hamn.fartygetsedanning
kvalificeradtillseshamntill brittiskpåfartyget attvägOm är enen

tilltillgångharhamn. MPCUanlöptfartyget då detundersökerutredare
tillgängligoch dennesjökapten äroch f.d.juristutredare omen egen

Magistrate.ärendet itheombord driverutredningensköter han samt
s Tthe Governmentspecialutbildad åklagareIbland rea-ansvarar en

allaocksådriveråklagarebrottsutredningen. DennaförSolicitorsury
sjöterrito-utanför brittisktfartygfrån brittiskautsläppärenden rörsom

ekonomiskellerrium zon.
organisationannorlundanågotNordirland finnsSkottland och iI en

sköterdäreftermyndighet,till behörig ut-och MPCU rapporterar som
eventuellt åtal.och väckerredningen

snabbhet. Informationförfarandetbrittiskadet ärUtmärkande för om
flyget tillställssamlats in frånbevisningutsläpp och all den ome-som

Förelag-hamn.fartyget anlöptombord dågårdelbart utredare, somen
defotografier, erfarenhetenbevismaterial, ärda övertygande attt.ex.ett

tillsesslutförts ombordutredningenerkänner. Sedanflesta befälhavare
publice-domstol. Fällande domarinföromedelbart kommerärendetatt

ras.
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från fartyg anlöperUtsläpp begåtts inte brittisk hamnsom som en
till eller till flaggstaten. Erfa-antingen anlöpshamnnästarapporteras

renheterna flaggstatsrapporteringen överdrivetinte goda.ärav
Under åren 1990-1996 upptäcktes mellan och årli-540 791 utsläpp

Siffran omfattar alla utsläpp upptäckts hamni eller till sjöss.gen. som
Antalet fällande domar år under motsvarande tid varierar frånper som
lägst och högst 22.7 som

betydandeUnder tid har satsningar gjorts för effektiviseraattsenare
det rättsliga oljeutsläpp.beivrandet böterna kraftigt höjtsFörutom attav
har, efter från MPCU, bildats särskildinitiativ central arbetsgruppen

företrädaremed för de myndigheter involverade i utredningarärsom
oljeutsläpp. Arbetet inom förstahar i hand inriktats på attav gruppen

förbättra utredningsförfarandet dels vid överträdelser begångna på brit-
tiska fartyg, dels vid överträdelser på utländska fartyg anlöpersom en
brittisk hamn.

14.3.4 Frankrike och Belgien

Lagstiftningen

Den information vi haft tillgång till rörande lagstiftningen im.m.
Frankrike och Belgien knapphändig.är

Beträffande båda länderna gäller territorialhavet nautiska12äratt
mil. Frankrike har inrättat exklusiv ekonomisk medan så ännuen zon
inte fallet beträffande Belgien.är

Straffansvar bådai länderna stadgatär för befälhavare och Iägare.
Belgien kan också befäl, m.fl. dömas tilloperatörannat ansvar.

Straffskalan för inhemska medborgare i Frankrikeär böter tillupp
l miljon franska franc ca 1,3 miljoner kronor eller fängelse. Vid ut-
släpp från utländska fartyg i den ekonomiska straffet endastärzonen
böter.

BelgienI går viss utdömda böter till särskild fond.procent av en
Medlen används för bekosta saneiingsåtgärder forskning.att samt

Praktisk tillämpning

Under åren 1992-1994 upptäckte belgiska flygövervakningen sam-
manlagt misstänkt200 olagliga utsläpp till sjöss. Endast falli llca
kunde förorenaren identifieras. identifieradeAv fall avsåg endast ett
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upptäcktesResterande utsläppterritorialhav.Belgiensutsläppfall inom
fallinternationellt Dessaeller påterritorialhavfranskti vatten. rappor-

februari 1996flaggstat. Itill respektiveFrankrike ellertillterades var
falldessa Dettaresultatetblivitvadendast känt rapporter.av en avsom

utdömts.sanktionhade lett till att
straffbestämmelsernapraktiska tillämpningengäller dendetNär av

Frankrike. Iför fallande dom iförutsättning etttidigareoljeprov envar
erforderligt. Be-sådant dock intefall harnyligen avgjort ansettsprov

vid nå-skallingripandesystemet nämnasfranskaträffande det att man
från helikopter sättatenitorialhavettillfálle iingripit attgot engenom

utredning-medföljt till dessdäreftervilkapå fartyget,ombord utredare
före-åtgärd dock barasådanekonomiska kanslutförts. denI zonenen

samtycker.befälhavarentas om

Polen14.3.5

Lagstiftningen

lag1990-talet och omfattarlagstiftningen från börjanpolskaDen är av
och sjöfartsorganisationPolens marina områdenden 2 1991 ommars

frånföroreningförhindrandelag den 199516 vattnetssamt avmars om
fartyg.

vattenområdenalla fartyg polskatillämplig på iSistnämnda lag är
utanför vattenområde. Enligt lagenpå polska fartyg polskt är ettsamt

för fartyget före och under gångfartygs befälhavare ansvarig att avresa
rörande förhindrande förorening, fartygetuppfyller gällande krav attav

tränadförs besättningenhar giltiga certifikat, oljedagbok ärsamt attatt
förhindra förorening.i åtgärder för att

bestraffasfrån fartygförhindrande föroreninglagenBrott mot om av
medlem besätt-Befälhavaren och varjeendast administrativt. annan av

för bl.a. överträdelseadministrativ sanktionningen kan åläggas ut-av
för fysiska högstSanktionsavgiftensläppsbestämmelserna. ärpersoner

månadslönen före det årgenomsnittliga polska åretgånger den20
Även fartygets åläggasjuridisk ägare kanöverträdelsen begås. person

med högst miljon särskilda dragningsrät-administrativ sanktion 1som
valutafonden,valutaenhet bestäms InternationellaSDR,ter som aven

september drygt kr.SDR motsvarade den l 1998 ll1
lagstiftningen che-utreda överträdelser ligger påförAnsvaret att av

sådan finns ifen för regional sjöfartsmyndighet myndighetrespektive
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Szczecin. behörig besluta kontrollGdynia, Slupsk och Denne år att om
fattar sanktionsavgift. utred-och utredningar beslut Självasamt om

regionalaningarna verkställs inspektörer vid de myndigheterna.av
åtskillnad inspektion och detlagstiftningen mellan utredning,I görs

motsvarande havsrättskonventionens inledandesistnämnda närmast av
rättsligt förfarande.

befinner i polsk hamn kan bli föremål för inspek-Fartyg sigsom en
Ibland föreligger skyldighet utredning.tion och utredning. inledaatten

andra fall stadgas möjlighet häitill.I en
finns misstanke fartygOm det skälig under polsktettatt passage av

överträdelse ellerhar begått orsakat hotar orsaka förore-vatten en som
ning, kan information begäras från fartyget. Inspektion får företas om
det finns skälig misstanke det fartyget begåttspå utsläppatt ett som or-
sakat eller kan orsaka betydande förorening och begärd in-vattnetav
formation har eller uppenbarligen avviker från fakta ochvägrats om-
ständigheterna det befogat företa inspektion.gör att en

Utredning får inledas beträffande fartyg under genomfart som orsa-
kat förorening eller risk för förorening tenitorialhavet. Vid utsläpp iav
den ekonomiska får utredning inledas bara utsläppet orsakatzonen om
allvarlig skada eller risk för sådan skada på kusten eller andra väsentli-

intressen.ga
Under tiden utredning pågår får fartyg kvarhållas hamn.iettsom en

För säkerställa betalning sanktionsavgitt kan den ansvarigeatt av av-
krävas säkerhet. Ställs inte säkerhet, får fartyget eller egendomannan

vid brottet, "arresteras". sådant beslut fåranvänts Innan fattatssom
fartyget kvarhållas, dock längst i 48 timmar.

beslutEtt utdömande sanktionsavgift omedelbart verkställ-ärom av
bart.

Utredningsförfarandet omgärdatär antal formella regler iett stortav
syfte den misstänkte vissa minimirättigheter.att garantera

Praktisk tillämpning

Under åren och1995 1996 utreddes sammanlagt misstänkta utsläpp94
Övervägandede regionala sjöfartsmyndighetema. delen ärendentreav

föroreningar upptäckts i hamn eller på inre Ivattenvägar.avser som
flertalet fall där utredning inletts har sanktionsavgift dömts underut
perioden i sammanlagt fall.76 Flygövervakning bedrevs åren 1995
och 1996 under 300 timmar året.ca om
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BaltiskaRyssland och de14.3.6 staterna

till begränsad information lagstiftningenhaft tillgångVi har endast om
samtliga länder tycks brott utsläppsbestäm-länder.i rubricerade I mot
bestraffas administrativt.företrädesvismelsema

och Baltiskabeträffande Ryssland deGenerellt gäller attstaterna
omfattning flygövervakning till sjöss.begränsad bedriverendast iman

inträffat hamn. Samt-företrädesvis sådana iUtredda utsläpp somavser
utför kontrollerorganisation med inspektörerliga länder har avsomen

fartyg i hamn.

USA14.4

Lagstiftningen

utsläpp olja regleras Oil Pollutionvid i US från 1990 iAnsvaret Actav
fortsättningen förkortad Lagstiftningen tillkom efter allvar-OPA. den
liga oljetankem utanför dåolyckan med Valdes Alaska år 1989,Exxon

förorenade36 000 råolja den känsliga kusten.tonca
behandlar utsläpp olja olikaOPA från slag anläggningar. Härav av

behandlas från fartyg.endast delar regleringen utsläpprör OPAav som
främst känd för regleringen det skadeståndsrättsligaär ansvaret.av

Detta strikt, dock kan åberopa ansvarsbe-ansvarig vissaär partansvar
friande grunder OPA 1003. totala skadeståndsbeloppDetsec. som en
ansvarig kan åläggas med stöd lagstiftningen enligt huvudre-ärpart av
geln begränsat förhållande till fartygetsi storlek OPA 1004, mensec.
begränsningsreglerna tillämpligainte bl.a. ansvarig underlå-är partom
tit olyckan eller ovilja medvisat samarbetaatt rapportera attom myn-
digheterna vid saneringsarbetet. Skadeståndsansvaret åvilar "any per-

demise charteringowning, operating vessel", dvs. ägare,son or a ope-
och bare-boat-charterer.ratör solidariskt OPAAnsvaret 1002är sec.

jfr A. Eftersom1001 32 OPA delstatemas lagstiftning fö-sec. ger
reträde flera avskaffati vissa frågor har delstater ansvarsbegränsning-

och infört obegränsatettarna ansvar.
Ägaren alltid ansvarig. Med förstås den registreradär ägare ärsom

till fartyget.ägare Om ingen registrerad finns, det faktiskedenägare är
ansvarig. Som kan också betraktasägaren den medär ägaresom som

stöd principerna ansvarsgenombrott skall Till-ägare.av om anses som
med kan också andra eller bolagägaren görassammans personer an-
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och bare-boat-chartrare. Be-utpekaslagtextensvariga. operatörerI
bolagoch vilka ellerdefinierat i lageninteoperatör ärgreppet personer

utvecklas i praxis.detta begrepp måstekan omfattas avsom
oljabruttodräktighetmed 300,fartygFör transporterarsomomen

täckningsområde,inom OPA:sbunker ochlast eller som opererarsom
han har betalningsförmågakan visapå ansvarigställs krav part attatt

enligtansvarsbegränsningför fartygetsmotsvarande högsta beloppet
of Financial Responsibility, OPACertificatekrav påOPA 1004sec.

"civilbetalningssäkerhet sanktionerat medpå1016. Kravet är pe-sec.
tullklarering ellerVidare kan fartyget4304. vägrasnalty" OPA sec.

kvarhållasså kan fartyget OPA 1016elleranlöpa hamnrått att sec.
13-

utsläpppåföljder vid olagligafinns bestämmelserOPAI även om
för påföljder användsskildaSom termenterm typergemensam avm.m.

penalties.
penal-penalties, administrativemellan criminalEn uppdelning görs

penalties delasoch penalty action. Administrative i sinties civil tur upp
två klasser.i

påföljder,straffrättsliga dvs. böterCriminal penalties motsvarar rent
förutsätter ellereller fängelse. Utdömande criminal penalties uppsåtav

oaktsamhet.
administrativa straffav-Administrative penalties närmastmotsvarar

gifter. ordning, förfarandetSådan påföljd utdöms i administrativ ärmen
för den sådanomgärdat skyddsregler såsom föreläggsrätt somav

sanktion förhandling åberopa bevisning.begära samtatt
Civil civil påföljd, dock domstol.penalty action är prövasen som av

Gemensamt för både de administrativa och de civila påföljderna är att
de kan dömas vissa betingelser uppfyllda,när är ärut ansvaretmen
strikt uppsåt eller oaktsamhet förutsätts ej.

Vid olagliga utsläpp kan flera olika påföljder bli aktuella. Dels kan
olagligt leda till straffrättsliga påföljder.utsläpp Brottskatalogenett rent

innehåller straff för uppsåtligen eller oaktsamhetvarje person som av
innefattandeeller med uppsåt framkallande fara knowingsom av en-

Straffskalandagerment utsläppsförbudet. för oaktsammabryter mot
brott böter lägst dollar ca 000 kr och högst dollar2 500 20 25 000är
ca dag begås fängelse200 000 kr överträdelsen och/ellerper som
högst ellerår. Vid uppsåtliga uppsåtliga brott stadgas strängareett grovt
straff, medböter 250 000 dollar ca miljoner kronor2mestsom
och/eller femton Maximistraffetfängelse högst år. för juridisken per-

böter högst miljon dollar ca miljoner kronor. återfallär l 8 Vidson
fördubblas straffen OPA 4301 c jfr 33 U.S.C 1319 c.sec.



Lagstiftningen och dess praktiska.. 341SOU 1998: 158

myndigheternabestraffas också underlåtenhet underrättalagenI att
inträffat.då utsläppett

olagliga Ad-sanktioner kan utgå vid utsläpp.Också administrativa
sanktion kan åläggas varje ellerministrativ operatörägare, person som

från olagligtfartyg charge of vessel, vilketbefäl inhar över ettett any
med maximalt dollar 000 krutsläpp har skett antingen 10 000 ca 80

med högst dollar 200 000överträdelse eller sammanlagt 25 000 caper
dag överträdelsen pågårmaximalt 10 000 dollarkr eller med per som

kr.med sammanlagt 000 dollar drygt 900 000eller högst 125som
för ådömas civil på-kan stället administrativ sanktionVid utsläpp i
Sådan påföljd utgår med dollar caföljd civil penalty action. 25 000

överträdelsen pågår eller med dollar ca200 000 kr dag 1 000per som
barrel olja eller enhet rapporterbar kvantitet farlig8 000 kr per annan

substans. begåtts oaktsamhet beloppen högre.Om utsläppet ärav grov
påföljd också dömas ansvarig försöktCivil kan ut part saneraom

eller följtmisslyckats härmed han inte myndigheternas anvis-men om
ningar.

Också flertal andra överträdelser lagstiftningen kan föranledaett av
straffrättsliga, administrativa eller civila påföljder.

för tillämpningen huvudsakAnsvaret OPA:s regelverk ligger i påav
bl.a. kan borda ochUS Coast Guard, inspektera handelsfartyg, gri-som

den bryter bestämmelserna lagen domstolsi verkställamot samtpa som
eller myndighetsbehörig beslut.annan

Slutligen skall bildandet Oil SpillLiability Fund,omnämnas Trustav
medel kan användas för under nationella beredskapspla-saneringvars
Fonden finansieras särskild skatt på producerad och im-nen. genom en

porterad råolja utdömda böter tillförs fonden.samt attgenom

Praktisk tillämpning

Under år inrapporterades oljeutsläpp,1995 5 198 från far-3 439varav
Ungefär utsläppen från fartyg inträffande2 200 inom hamnom-tyg. av

råden. dessa resulterade civila påföljder, nonnalt medAv 1 300 ica
belopp varierande mellan 500 och 000 dollar ca kr.5 4 000-40 000
Resterande lades civila900 ärenden Då den påföljden bestäms be-ner.
aktas utsläppets storlek, eventuellt återfall i utsläpp från fartyget eller

fartygets beredvillighet samarbetaägare, med US Coastägarens attav
Guard för utsläppet bolagets förmåga betala.att samt attsanera

Det mycket ovanligt oljeutsläpp leder till påfölj-är straffrättsligaatt
der. de fall tenderarI så sker straffen bli mycket nyli-Istränga.att ett

avgjort mål avslöjades avsiktliga utsläpp frånmönsterettgen av passa-
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doldesförekommitoch rederi. Vadgerarfartyg ägda ett samma somav
Guard. Cauppgifter till US Coastlämnade oriktigaanställdaattgenom

direkt invol-och anställda varitdömdesmiljoner dollar i böter6 ut som
tilldomstolarna dömerdömdes till fängelse. Attverade i oljeutsläppen

motverka avsiktligabetydelse förhastraff ut-stränga attstoranses
släpp.

frånoljeutsläpp skettrapporterades sådanaUnder 1980-talet som
Erfa-fartygens respektive flaggstat.regelmässigt tillutländska fartyg

dåliga,emellertid mycketflaggstatsrapporteringenrenheterna varav
ledde inte till några åtgär-uppskattningsvis 80 procent rapporternaav

År påbörjades helt hamn-från flaggstatens sida. 1993der ett nytt
ol-för komma till med utsläppen. Harstatskontrollprogram rätta ettatt

före-utländskt fartyg amerikanska ellerjeutsläpp från iskett ett vatten
påfölj-påförs regelmässigt civilafartyget allvarliga bristerter numera

tills bristerna åtgärdatsder. kvarhålls utsläppetFartygen samtsanerats,
påföljden. Uppskattningsvis 500säkerhet ställts motsvarande den civila

vilketutländska fartyg kvarhölls Guard under årUS Coast 1996,av
kvarhållanden fartyg anlöpte amerikanska63 1000motsvarar per som

för-hamnar. har visat sig mycket effektivare förProgrammet attvara
hindra oljeutsläpp det tidigare använda flaggstatsrap-medän systemet
portering.
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Pågående internationellt arbete15

15.1 IMO

sammanträdde i novemberIMO:s församling the Assembly senast
långsiktig plan för MEPC:s Marine1997. härmedI samband antogs en

dåEnvironmental Committee arbete det gäller skyddetProtection av
områdeden marina milj MEPC 40/21. särskiltse Ett omnämnsön som

implementeringen och tillämpningen MARPOL rekommen-är samtav
dationer och guidelines i anslutning till denna. dettaInomantagna om-
råde frågor mekanismerprocedurer och rörande kontrollenryms som

såvälfartyg, mänskliga faktoms för operationelladen betydelse ut-av
släpp olyckor straffet för kon-utsläpp överträdelsersamtsom p.g.a. av
ventionen. områdenAndra bl.a. implementeringenomnämns ärsom av

angåendeISM-koden koden bl.a. avsnitt 4.4.2, betydelsen ade-se av
kvata mottagningsanläggningar oljaför skadligt avfall, märkning av

transpondersystem för fartyg. Inom för vad betecknassamt ramen som
implementeringen tillämpningen emellertidoch MARPOL kanav
medlemsländerna frågor flaggstatens kust-ochäven ta upp som ansvar

befogenheter.statens
Två frågor särskilt intresse det gäller möjligheternaär när attsom av

rättsligt bevira oljeutsläpp framtideni kan förvänta sigär ettom man
globalt rörande märkning oljaregelverk och/eller generellt kravettav
på fartyg utrustadeskall med transpondrar.att vara

Märkning oljaav

Ett de beivrandetproblemen det gäller oljeutsläppstörsta när ärav av
härleda tillutsläpp bestämd utsläppskälla. Omatt ett atten man genom

spåra frånmärka oljan kunde vilket fartyg utsläppet skett identi-skulle
fieringen ocksåonekligen underlättas. Förekomsten märkning skulleav

avhållandeha påeffekt presumtiva förorenare.en
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märkametodermed olikaförsök gjortsårens lopp harUnder att
nå-tillförlitlig ochriktigtsig varitdock visatmetod harlastolja. Ingen

finns inte i dag.oljaför märkningutvecklat systemgot av
kringforskningtillbakatidbedrivs dock sedanStorbritannienI en
såvälinnefattarBåda metodernaisotopmärkning.respektiveDNA-

drift. Resultatetfartygetsolja avsedd förlastoljamärkning avsomav
kvarstårfortfarandebedrivits positivt,hittillsdet arbete är mensom

islutförtarbetet skallmedräknarfrågor lösta. Maninte är att varasom
ZOOO-talet.början av

harmärkning oljakringStorbritanniens forskningInformation avom
MEPC39/INF.2l,MEPC1997 bl.a.under setill MEPClämnats

40/ 18/2.MEPC40/INF.8 samt

Transpondrar

signalersignaler.elektromagnetiska DessasändertransponderEn ut
detradarstationer, vilketsatelliter eller görbl.a. registreraskan av

fastställa dessasdärifrån fartygidentifiera bl.a.möjligt samtatt
fartyg skallnågot kravinte generelltposition. dag finnsI att vara

många fartyginnebärtranspondrar. Dettautrustade med att som
förblir oidentifierade.trafikerar svenska vatten

brottsutredning-försvårarkan identifierasfartyg inte omedelbartAtt
också i sammanhang,betydelse andraharvid olagliga utsläpp menen

riskbedömning i nödsituationer.för samtt.ex.
drivitsedan länge kravetinternationella sammanhangSverige har i
informationför överföraför fartyg. Teknikentranspondersystem attom

så-utvecklad och installationenfrån avseendefartyget i nämnt är avnu
harsärskilt kostsam. Sakenfartygen intedan utrustning ombord är

föremål IMO och EU. Detför diskussion inomalltjämtvarit och är
Vidaremotståndare till transpondersystem.finns dock länder ärsom

såle-väljas.tekniskt skall Detråder vilketoenighet ärsystem somom
blirfråga så transpondraroch i fallfrämst politiskdes när, ge-om,en

på alla fartyg.nerellt utrustningskrav
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HELCOM15.2

Östersjöstrategin

förhandlingar Helsingforskommissionen iEfter omfattande antog mars
ÖstersjöområdetÖstersjöstrategin frånskyddaförden s.k.1996 att

deklarationema frånfrån fartyg. stöddes iskadlig påverkan Strategin
Östersjön regeringschefs-rörande hölls 1996;toppmötentre som

Östersjön Visbykonferensen, utrikesministrar-konferensen i majom
Östersjöministermötetinformella oktober.det ii julimöte samtnas

Östersjöstrategin åtgärder inomAvsikten med är att man, genom
fartygstrañken ochskall minimera miljöpåverkan frånskilda områden,

Östersjöområdet.avfall primära inriktningenfartygsgenererat i Den är
ochfrämst bygga utvecklaförebygga utsläpp, attatt genom upp,

Östersjönför avfall hamnarnaharmonisera mottagningssystem i runt
införa avgifissystem, det s.k. no-special-feeenhetligt systemet.samt ett

förMed no-special-fee avgiftssystem där kostnadernaettavses
och avyttrande fartygsgenererat avfallmottagning, hantering ärav

hamnavgifien eller belastas fartygetinkluderat i på sätt oavsettannat
avfall eller ej.lämnasom

ÖstersjöstrateginHELCOM-rekommendationen HELCOMI om
beivrandet ol-17/1 l, ingår emellertid några punkteräven rörsom av

fördragsslutandejeutsläpp. Bl.a. de överenskommer,att parternaanges
dels för utvärdering bevismaterial rörande illegalaatt ansvaret ope-av

från fartyg möjliga utsträckning skallrationella utsläpp i största centra-
liseras nationell nivå och läggas på personer/rättsinstanser medpå er-
forderliga kunskaper, dels åtgärder skall vidtas för utveckla ettatt att
harmoniserat vid överträdelser regler rörandesanktionssystem ope-av
rationella utsläpp.

Helsingforskommissionens Committee tillsatte i oktoberMaritime
projektgrupp för genomförandet och1995 MC 21/15, 5Annex en

Östersjöstrategin.uppföljningen Arbetet har bedrivits under-i treav
inriktningar.med följandegrupper

l Utveckling s.k. no-special-feeett system.av
Tekniska frågor, utveckling informationssystem mellan2. av
hamnar och avfallshantering land.i
Juridiska frågor.

Östersjöstra-genomförandetProjektgruppen för och uppföljningen av
tegin slutförde sitt arbete under år Slutsammanträde hölls den 5-71997.
maj 1997 i Helsingfors. Vid sammanträdet presenterades resultatet av

1998:158SOU12
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fram förslag tillarbete och lades antalde olika undergruppemas ett
fastställtsdärefter slutligenHELCOM-rekommendationer, vilka av

fåtthar19. ArbetetHelsingforskommissionen i 1998 HELCOMmars
Östersjöländemas statsministrardeklarationytterligare stöd i den som

januari 1998.vid Rigarnötet iantog
Östersjöstrategins skall in-huvudelement s.k. "no-special-fee"är att

skallsärskilda avgiftssystemetför fartygsgenererat avfall.föras allt Det
maskinutrymmen till deninföras för oljehaltigt avfall från 1i två steg;
avfall vidoch för toalettavfall och fastjanuari 2000 ännuett senare,

Östersjöstrateginbeståndsdelfastställt, datum. viktig i ärinte En annan
skall lämna allt avfall, intei princip alla fartyg tvungna attatt somvara

Östersjön, mottagningsanordning,får släppas till innaniut man av-en
på obligatorisk avlämning kräver tillägg tillseglar från hamn. Kraveten

tacit beräknas tilläggetHelsingforskonventionen. Genom acceptance att
ikraft denskall kunna träda i l januari 2000.

skett gällandeden juridiska har bl.a.Inom översyngruppen en av
HELCOM-rekommendationer rörande samarbetet vid utredningar av
överträdelser misstänkta gällande utsläppsreglereller överträdelser av
och rekommendationreviderad har utarbetats. har vi-Inomen gruppen
dare utarbetats HELCOM-rekommendation harmoniseratetten om

för administrativa sanktioner, innefattande miniminivåer försystem
ekonomiska vidsanktioner antal överträdelser, bl.a. olagliga utsläpp.ett
Rekommendationen har antagits HELCOM 19.av

Helsingforskonventionenför medInom pågår arbeteäven ettramen
Öster-manualsammanställa med översiktliga beskrivningaratt en av

sjöländemas straffrättsliga och administrativa regelverk då gällerdet
utredning och lagföring misstänkt utsläppolagligaav m.m.

15.3 Bonn-avtalet

Inom Bonn-avtalets har bildats särskild arbetsgrupp röranderam en en
effektivisering det rättsliga beivrandet brott utsläppsbestäm-motav av
melserna, Ad Working EffectiveHoe Group Facilitating Prosecutionon
of Offenders of Discharge Regulations Sea FEPO. Gruppen harat

några sedan decembergånger 1996, i 1998 i Sveri-sammanträtt senast
ge.

Inom för arbete har skettFEPO:s viss kartläggningramen en av
medlemsländernas lagstiftning lämnats förslag åtgärderpåsamtm.m.

vidta nationellt, inom och inom förslagEU IMO. Några dessaatt av
kommer behandlas i andra delar detta betänkande.att av



Pågående internationellt arbete 347SOU 1998:158

bevis-Bonn-avtalets har också utarbetats handbokInom en omram
från fartyg. med ytterligare handboksäkring vid utsläpp Arbetet rö-en

internationellt samarbeterande pågår.

15.4 EU

miljöskyddEU:s policy rörande Sjösäkerhet ochsamlade

frågor Sjösäkerhethandlingslinje rörande EU:s normutveckling iEn om
och förhindrande föroreningar miljön februariden marina lades iav av

fram Safe1993 kommissionens meddelande Common Policyi "A on
innehåller hand-Seas". Meddelandet probleminventering och etten

lingsprogram för gemenskapens åtgärder. konstateras detDet bl.a. att
råder brist på överensstämmelse mellan befintliga gällan-regler ochen
de praxis efterlevnaden bestämmelser i bl.a. MARPOLsamt att av
skulle kunna förbättras. Handlingsprograrnmet utgår från fyra övergri-
pande åtgärder förtyper att,av

etablera enhetlig tillämpning det existerande internationellaen av-
regelverket inom gemenskapen,
säkerställa och effektivare hamnstatskontroll,stramareen-
främja och harmoniseradsammanhållen utveckling naviga-en av-

infrastrukturtionshjälpmedel och för trañkövervakning,
stödja internationella organisationer och dem i stånd stärkasätta att-
sin roll för utveckla internationella standarder.att
I rådets resolution den juni8 1993 politik sjö-om en gemensam om

säkerhet 93/C27l/0l, EGT 271 bl.a. prioriterad åtgärdattangavs en
då det gällde tillämpningen MARPOL öka tillgången på ochattav var
användningen mottagningsanordningar inom gemenskapen.av

Common PolicyA Safe följdesSeas i 1996 kommissio-on mars av
grönbok sjöfartsstrategi. grönboken föreslårMot I kommis-nens en ny

sionen sjöfartspolitiken bör grunda sig på enhetlig tillämpningatt en av
internationellt regler vissa IMO:s icke-bindandeantagna samt att av re-
solutioner skall kunna tvingandegöras gemenskapslagstiftning.genom
Vidare hamnstatskontrollen bör stärkas samarbete medattanges genom
tredje land gemenskapen och medlemsstaterna i IMOattsamt gemen-

bör besluta vissa villkor skall gälla hela världen be-samt överom som
träffande flaggstatsadministrationer och deras fartygsregister.
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ocksåföreslår kommissionenpunkterUnder särskilda
sjålvregleringpå visssjöfarten baserasbeteenden inomatt ensom-

främjas,bör
kvalitetsstandarderefter högaböraktörer strävaattuppmuntrasatt-

hamnavgifter,skattelättnader eller differentieradet.ex. genom
för lastågareekonomiska sanktionerlagstiftningfråganatt omom-

undermåliga fartygförsumlighet använderellermedvetet genomsom
bör övervägas samt

fåföransvarsförsäkring villkorobligatoriskfrågan attettatt somom-
undersökas.gemenskapens hamnar börtillträde till

änd-under bl.a.regelgivning rådet 1998för EU:sInom antogramen
sjöfolk94/58/EG minimikrav på utbildningringar direktivet avomav

direktiv4.4.1 ändringar i rådetshärom vidare avsnitt vissase samt
Änd-4.6.3.hamnstatskontroll härom vidare avsnitt95/21/EG seom

direktivet föranledda ISM-kodensistnämndaringarna i det är attav
fartygskategorier den juliinternationellt för flertalet lbörjade gälla

1998.

mottagningsanordningarEtt EG-direktiv om

fortfarande bedrivitsUnder och har inom kommissionenår 1997 ett
mottagningsanord-direktivomfattande arbete med utarbetaatt ett om

avfall och lastrester från fartyg.ningar i hamn för fartygsgenererat Av-
Östersjöområdetinom minimerasikten på sättär att samma som --

fartygstrafiken medlemssta-miljöpåverkan från dels regleraattgenom
förtillgodose kravet mottagningsanordningarskyldighet påternas att

införaavfall harmoniserat avgiftssystem, delsoch införa ett attgenom
fartyg lämna avfall föreskyldighet för allt fartygsgenereratatten av-

färd från hamnar.gemenskapens
förslag till direktiv har juli lagts fram kommis-slutligt i 1998Ett av

slutlig. delar uppbyggtsionen 1998 452 Förslaget iKOM är stora
Östersjöstrategin. omfattar fartygefter allaprinciper Detsomsamma

förframförs gemenskapens hamnar, med undantaganlöper eller isom
fartyg skyddas immunitet. Också alla gemenskapens hamnaravsom
omfattas och åläggs tillgodose behovetdirektivet staterna attav av
mottagningsanordningar i hamnarna utarbeta planer församt mottagan-

Östersjöstrateginde avfall. direktiv-och hantering Liksom innefattarav
förslaget skyldighet för fartygen fartygsgenereratlämna alltäven atten
avfall till mottagningsanordning. får bl.a.Undantag dock beviljasen

befälhavaren fartyget tillräcklig lagringskapacitetkan visa harattom
för avfalletackumulera under således befälhava-Detnästa äratt resa.
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lämnabevisbördan för det berättigat underlåtahar är att attattren som
för de kost-direktivförslaget fastställs också vissa principeravfall. I

allafår tillämpas. huvudregel gällernadstäckningssystem Som attsom
dekostnaderna,fartyg betydande bidrag tillskall lämna oavsettett om

dockanordningama eller Visst lämnasverkligen använder utrymme
till avfalldär också hänsyn vilkenför avgiftssystem tar typett man av

grundläggandefaktiskt lämnas. kravetoch vilken mängd Det är attsom
skall till avlämning sker. Ettkostnadstäckningssystemet attuppmuntra

avgifter, de använder anordningar-med direkta där endastsystem som
betalar, därmed i princip uteslutet.ärna

avfallslämningen fullgörs införs liksom be-kontrolleraFör attatt -
Östersjöstrategin anmälningsförfarande. skallträffande Vidareett

för hamnstatskontrollen.stickprovskontroller utföras inom bl.a.ramen
fartyg bryter reglerna obligatorisk avfallslämning skallOm ett mot om

det hamnen förrän avfallslämningen Enligtinte tillåtas lämna fullgjorts.
direktivförslaget det vidareåligger medlemsstaterna fastställa ettatt
sanktionssystem för brott bestämmelser enlighetantagits imot som
med direktivet och vidta nödvändiga åtgärder för säkerställa des-att att

sanktioner tillämpas.sa

Transpondrar

Också inom diskuteras frågan införandeEU transpondersystemom av
på fartyg. Frågan har emellertid fåttinte någon generell lösning.ännu
På fiskeområdet har dock föreskriftersärskilda införts krav pågenom
utrustning automatiskt via satellit överför information fartyget.som om

Regler härom finns rådets förordningi EG 2847/97 ändringnr om
förordningen EEG 2847/93 införandet kontrollsystemettav nr om av

Ändringamaför den fiskeripolitiken. innefattar bl.a.gemensamma mer
detaljerade bestämmelser för övervakning fiskefarty-systemetom av

Ytterligarepositioner. detalj föreskrifter i avseende finnsnämntgens nu
kommissionensi förordning 1487/97EG fastställandenr om av

tillämpningsföreskrifter för rådets förordning EEG 2847/93 vadnr
beträffar satellitbaserade kontrollsystem för fartyg.

Gemenskapsreglerna föreskriver medlemsstat måste upprättaatt en
satellitbaserat kontrollsystem möjliggör kontroll fiskefartygsett som av

position. Systemet började tillämpas den 30 juni l998 för vissa av ge-
menskapens fiskefartyg för utökas vid ingången år 2000.att av

De s.k. satellitföljare installeras fartygenpå skall säkerställasom
automatisk överföring uppgifter fartygs identitet och fartygetsav om



1998:158SOUinternationellt arbetePågående350

fungerarutrustningenförBefálhavaren ansvarigärposition. attsenaste
överförs.och informationatt

ändringar ihar föranlettför kontrollen fisketreglernasärskildaDe av
Ändringarna den juli 1998 SFSträdde i kraft l1993:787.ñskelagen

1998:343.

rättsligt nätverkeuropeisktEtt

bildadesdecember 1996Europeiska rådet i Dublin ifrånEfter initiativ
medfrån medlemsstaternahögnivågrupp tjänstemäninom EU aven

förskall basen EU:sförslag till åtgärder utgörauppgift utarbetaatt som
organiserade brottsligheten.den internationellaframtida samarbete mot

nätverks.k. europeiskt rättsligtbl.a. lett tillarbete harGruppens ettatt
vidkontaktytafrämst fungeraNätverket ärupprättats. avsett att som

judici-mellan EU-ländemasolika rättshjälpsärendenhandläggning av
organiserad ochdet gäller kampenella myndigheter gränsöver-när mot

skridande brottslighet.
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utgångspunkterAllmänna16

under de årtiondenaBåde internationellt och nationellt har senaste
fortlöpande åtgärder för minska utsläppen från fartyg.vidtagits att

förekommer olagliga utsläpp fortfarande i omfattning.Trots det stor
uppdrag innebär vi utifrån regelsystemet ochVårt översynatt en av-

utvärdering hur detta fungerar skallkartläggning och i praktikenen av -
lämna förslag förändringar kan leda till effektivare ingripandenpå som

utsläppoljeutsläpp och andra skadliga Uppdragetämnen.mot avserav
främst förföreslå åtgärder effektivisera det rättsliga beivrandetattatt

dessa utsläpp. vikt emellertid inte baraAv ingripaär näratt ett ut-av
släpp väl har skett så långt det överhuvud för-möjligt,äratt,utan taget
hindra utsläpp inträffar.olagligaatt

främst betydelseDet för möjligheterna förhindra olag-är attsom av
liga avfallslämningenutsläpp hur fungerar hamn.i Mottagningsan-är
ordningar för oljehaltigt och avfallskadligt enligtkravärannat ett
MARPOL:s samtliga skadligaIII förpack-iämnenutomannex annex
ad finnsform. länder emellertid tillräckligtI vissa inte med mottag-
ningsanordningar. andra länder finns anläggningarI avgifterna förmen

utnyttja dem så höga avfall lämnas.inte Föreliggande problemäratt att
avfallsslag.samtligaavser

Sverige har sedan länge tillämpat principen inte särskildatt ta ut av-
gift för avfallavlärnning vissa undantag från avgiftsfriheten gällerav
dock. oljehaltigtAvlämning barlast- eller tankspolvatten hu-ärav som
vudregel helt avgiftsfri. det gäller oljehaltigtNär avfall från maskin-

toalettavfall och fast avfall tillämpas den principenutrymmen samt att
kostnaderna för avfallshanteringen bakas in i hamnavgiften därmedoch
belastar alla anlöper hamn, s.k. no-special-fee. andra länderI ärsom
emellertid avfallslämning endast begränsadi utsträckning avgiftsfri.
Detta har lett till fartyg avfall"sparat ombord" för lämna det iatt att
samband med anlöp i svensk hamn. Svenska hamnar har därmed fåtten

oproportionerligt mängder avfall.ta emot stora
Under den tid vi bedrivit harvårt arbete emellertid mycket posi-som

tivt inträffat då det gäller utarbetandet regionala regler för avfalls-av
lämning i hamn. betydelseAv det arbetestörst bedrivitsär inomsom

ÖstersjöstrateginHELCOM med den s.k. och de beslut inomsom ra-
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i
avgifts-harmoniseratinförafattatssamarbeteför detta ettattommen

avgiftssystemetsvenskamed detno-special-fee systemett somsystem,
Beslutavfall i hamn.obligatorisk avlämningförebild, omsamt avom

EU.inomtroligen relativt väntaskanåtgärdermotsvarande snart
avfallavgift för mottagningen är attmed inteAvsikten ta utatt av

avfall till sjöss.för släppaekonomiska motivetdetundanröja utatt
Även emeller-medför dennaavgiftsfriavfallavlämning ärall avom

olägenheteroch andratidsförlustdenfartygenförtid kostnader genom
ske samti-kanavlämning inteovanligtinteuppstår det är attt.ex.som

kanavlämning baraförekommervidarelossning/lastning,digt med att
skeravgiftsfri denendastavlämning ärvid särskild kajske samt att om

handenföromständigheterlänge dessa ärarbetstid. Såunder ordinarie
underlåterdännedtid ochförfinns det alltid de attatt pengarsparasom

motverkatill sjöss.släpper det Föroch ställetlämna avfallet i attut
avfallhamnarnapåfördetta, också sätta större emotatt taatt pressmen

Öster-avfallsmängdemafördelninguppnå jämnoch därigenom aven
Östersjöstrategin obligatoriskkravinnefattar påemellansjöländema ett

gäller dock för vissahamn. Undantagavfall i varjeavlämning typerav
avfallkontrolleramindre avfallsmängder.fartyg och vid För attattav

skall ham-hamn. Vidareföremål för inspektion ilämnats kan fartyg bli
avfall.avlämningeninformation rörandesamla utväxlaoch avnarna

avfall frånför oljehaltigt maskinutrymmenno-special-feeEtt system
Östersjöområdet Målettill den januari 2000.1 ärskall infört inomvara

toalettavfallskall tillämpas påharmoniserade avgiftssystemetdetatt
fastställd tidsplan finns inte,datum. Någonoch fast avfall vid ett senare

Committeeunderkommitté MaritimeHelsingforskommissionensmen
för no-special-feeriktlinjerhar fått i uppdrag systernettatt presentera

åravfallsslag, det kan HELCOM 22omfattande sådessa att antas av
harmoniseradeanmärkas detsammanhanget2001. skall iDet att av-

eller kemikalieavfall.omfattar lastrelaterat olje-giftssystemet inte
ändring iavfall i hamn kräverobligatorisk avlämningpåKravet av

tacit-acceptance-förfarande avsiktenEfter ärHelsingforskonventionen.
kraft den januari 2000.skall träda i 1ändringarna i konventionenatt

Östersjöstrategin i förening medeffektiv tillämpningEn motsva-av
eller fall EU:salla medlemsstater irande tillämpning EU:s vartav

förframåtinternationelltNordsjöstater innebär ett stort stegatt tarman
förhindra utsläpp till sjöss.olagligaatt

fåskallreglerna obligatorisk avlämningförutsättning förEn att om
verkli-kontroll avfalldet sker administrativgenomslag är attatt en av

skyldigheten avfall ärsanktionerad. Detlämnas lämnaattsamt attgen
reglernahur skilda kommer tillämpaemellertid oklartär ännu stater att

kontrollen avfallslämningen i praktiken kan bli. Enoch hur effektiv av
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särskild komplikation i sammanhanget hamnar vanligtvis inteär att
för verksamheten befo-drivs och ansvariga i dag inte harattstatenav

kontrollgenhet och heller inte något intresse de fartygutövaattav av
anlöper hamnen. stävja olagliga utsläpp kommer det underFör attsom

alla förhållanden fortsättningsvis finnas behov väl funge-även att av en
effektivt sanktionssystemrande övervakning för demettsamt som

olagligen släpper olja och andra skadliga till sjöss. Medämnenut ett
väl fungerande med mottagningsanordningar blir straffvärdetsystem

för denockså så mycket högre väljer inte begagna dettasigattsom av
avfalleti stället släpper till sjöss.utan ut

allmän förutsättning för utsläppsförbudetEn skall respekteras äratt
den bryter detta löper beaktansvärd risk upptäckasatt mot attsom en

drabbas ingripande och kännbar sanktion. Som situationen iärsamt av
dag risken för bli ådömd straff medär anledning utsläpp tillatt ettav
sjöss dessvärre liten. fall "fartygetInte då tagits på bar gärning" harens
lett till åtal fåtal fall.iänannat ett

så få utsläpp blir rättsligtAtt beivrade både hänförliga till förelig-är
gande svårigheter identifiera förorenaren och till den fortsatta utred-att
ningen överträdelsen. Vissa de problem finns hänger enbartav av som

sjöfartensmed internationella prägel. Andra kan kopplas ävensamman
till förhållanden rörande den nationella lagstiftningen och/eller tillämp-
ningen densamma.av

Våra förslag går på kort sikt på inom för nuvarandeut att ramen-
internationella reglering skapa lagliga och praktiska förutsättningar-
för fler överträdelser lagstiftningen till förhindrande förore-att av av
ning från fartyg skall bli rättsligt beivrade. delEn våra förslag krä-av

lagstiftningsätgärder. Andra syftar till sprida kunskap frå-iattver mer
betydelse vid tillämpningen gällande lagstiftning och där-gor av av nu

med skapa bättre förutsättningar för väl fungerande verksamhet in-en
de myndigheter har tillämpa lagstiftningen.attom som

Det dag förenat medi problem efterhandär i fastställa frånstora att
vilket fartyg utsläpp Våra förslag därför främstägtett attrum. avser

förenklat och utvidgat straffrättsligtett samt ettgenom ansvar genom
effektivare utredningsförfarande åstadkomma ordning medfören som

falli överträdelser begångna på identifierade fartyg huvud-att vart som
regel skall formleda till någon åtgärd. kanMan dock realistisktinteatt
räkna med alla avsedda fall kommer kunna bli föremål föratt attnu
lagföring i Sverige. Vi emellertid uppfattningen be-är ävenatt ettav

lagföringargränsat antal kan ha avsevärd effekt, depreventiven om
tillräcklig uppmärksamhet. Vad viktigt också iär är attges som man -

de fall lagföring inte kan ske i Sverige vidtar åtgärder detgörsom-
möjligt för flaggstaten eller stat straffa de ansvariga.attannan
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övervinnassvårigheter måstebetydandeskall redan sägasDet attnu
skallbeivrandetdet rättsligaeffektiviseringpåtagligför varaatt aven

förändrar situa-radikaltpatentlösning, övermöjlig. Någon nattsom en
kansådant förslagoch någotuppfattning inteenligt vårfinnstionen,

ställetförslag i överVårafram spännerläggasföljaktligen inte av oss.
vadmed åtgärderföreningåtgärder. iskilda Dessa,fältbrett av-ett av

siktantalet utsläpp påföljdbör få tillhamn,iavfallslämningen attser
minskar.

perspektiv åstadkommainternationelltsikt och ilängrepåFör ettatt
Sverigenödvändigtemellertiddetförändringarbetydande är attmer

frå-internationella fora. Viktigapådrivande i skildaverkafortsätter att
förtranspondersysteminförandetförarbeta systemär samtatt avgor

flaggstaters tillämp-prioriterade områdenAndra ärmärkning olja.av
internationellteffektivtregelverketinternationelladetning ettsamtav

involverade iutredningarmyndighetermellan de ärsamarbete avsom
oljeutsläpp.

huvudrubriker.uppdelade på följandeVåra förslag är
straffansvaretindividuellaDet m.m.

juridiskaSanktioner mot personer.
Brottsutredningen.

samarbete.Internationellt4.
frånrättsligt beivra utsläppmöjligheternabetydelse förAv ut-att

ochövervägandendomsrätt. Vårafrågan svenskländska fartyg är om
behandlas ifrågan behörig domstolfråga liksomförslag i denna om

be-ställning tillinledande kapitel vi ocksåkapitel. Inästa tarett om
fartyg finnas kvar iförorening från böråtgärderstämmelserna motom

miljöbalken SFS 1998:808.VlfL arbetas ieller in
undersökadecember SjöV i uppdraghar i 1996Regeringen attgett

avfallför oljehaltigtmottagningsanordningarnahur de svenska m.m.
redovi-resultatet SjöV:s undersökningfungerar. synpunkter påVåra av

kapiteli 25.sas
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Svensk domsrätt17 m.m.

den ekonomiskai17.1 Domsrätten zonen

föreslår domsrätt införs beträffande olagliga utsläppsvenskVi att
VlfL begås på utländska fartyg Sverigesoch andra brott imot som

ekonomiska zon.
Åtal vilketfår dock endast väckas den i fartyget regi-ärstatom

konkreta fallet underlåter eller gång-antingen i det upprepadestrerat
underlåtit vidta rättsliga åtgärder eller brottettidigare har dåatter

förbjudet utsläpp i den ekonomiska och detta med-ettavser zonen
fört medföra betydandeeller kunnat skada.

17.1.1 Bakgrund

Samtidigt med Sverige ratificerade havsrättskonventionen träddeatt
den s.k. begränsningslagen i kraft angående begränsningslagen ock-se
så och 9.1. lag medför brott bestämmelseravsnitt 5.4 Denna att mot

förebyggande, begränsning eller kontroll förorening från fartygom av
endast kan bestraffas med böter brottet begåtts fartygpå ärettom som
registrerat främmande fartyget befinner utanför svenskti signärstaten
inre Undantag gäller dock för uppsåtliga och allvarliga förore-vatten.
ningar territorialhavet.i

Enligt kap. tillämpligheten svensk lag enligt2 BrB föreliggerom av
beträffande2 § svensk domsrätt brott begåtts riket, brot-utomsom om

begåttstet
svensk medborgare eller utlänning med hemvist i Sverige,av av

hemvist efterutlänning i Sverige, brottet blivit svenskutanav som
medborgare hemvist här riket eller finsk,eller tagit i dansk, is-ärsom
ländsk eller medborgare och finns här, ellernorsk
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svenskbrottet enligtfinns här riket och påiutlänning somav annan
månader.följa fängelse ilag kan än sexmer

fri från pågäller dock inte gärningen ärVad sagts ansvaromsom nu
någonområde inte tillhörden begåtts inomellergärningsorten somom

påstraff böter inte kan följa gär-svåraresvensk lag änoch enligtstat
svårastestraff får ädömas detinteVidare gäller änsträngareningen. att
Sverigeslagen på gämingsorten.för brottet enligtstraff stadgatärsom

inteenligt kap. § BrBsådant område 2 2ekonomiska är ett somzon
tillhör någon stat.

svenskdärutöversåvitt intresseföreliggerEnligt 3 § ärnu av --
be-bl.a. brottetbegåtts riketbeträffande brottdomsrätt utom omsom

svenskförövats Sverige,fartyg eller brottetsvensktgåtts på motett om
allmän ellermenighet eller svensk inrättningellerkommun omannan

ellerfolkrättsbrottallvarlig karaktär t.ex. kapning,mycketbrottet är av
fängelse fyrasvensk lag stadgat i minstför vilket enligtbrott ärannat

år.
olagligtkan följainnebär endast böter påBegränsningslagen ettatt

utländsktbrott VlfL brottet begåtts påutsläpp eller ettannat motett om
svenskekonomiska konsekvens häravfartyg i Sveriges En är attzon.

hel-enligt bestämmelsen i kap. 2 § Intedomsrätt inte föreligger 2 BrB.
i deföreligger svensk domsrättler enligt 2 kap. § BrB än3 annat

undantagsfall då brottet kan riktat Sverige.mycket sällsynta motanses
för dessa brottsvensk domsrätt skulle komma saknasAtt att upp-

promemoriamärksammades redan under remissbehandlingen denav
sedermera låg till grund förrörande havsrättskonventionen rege-som

förslag till riksdagen prop. 1995/96:140 dels godkännaringens att
befintliga lagarkonventionen, dels de lagar och ändringar ianta nya

föreslagit.regeringensom
emellertid det lagstiftningsärendet fö-Regeringen fann inte skäl iatt

bestämmelserna i kap. för utvidgareslå någon ändring 2 BrB attav
hänvisade sammanhanget till Sverigesvensk domsrätt. Regeringen i att

straffrättsligaförhindrat ingripa med andra medelinte än rentattvar
förfaranden innebar förorening. Såvitt avsåg föroreningmot ge-som

vattenföroreningsavgift ochutsläpp olja kunde utatt tasangavsnom av
denna avgift, framhållits remissinstansema, många gångeratt som av

kunde betydligt effektivare och ingripande sanktionantas mervara en
böter 163-164.prop.än s.
Sedan godkänt vad föreslagit bet.riksdagen regeringen

1995/96:UUl7, 1995/962271 ratificerade havsrättskon-rskr. Sverige
ventionen den juni 1996. I samband med riksdagsbehandlingen25 ut-
talades borde vidta åtgärder för effektivisera detregeringen rätts-attatt

förfarandetliga det gäller beivra oljeutsläpp. Riksdagen ansågnär att
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bordebl.a. det VlfL in bestämmelse domsrätt be-i ävenatt tas en om
träffande de fall där domsrätt saknas på grund reglerna begräns-iav

med bestämmelsernaningslagen jämfört i BrB.

Våra direktiv17. l

lämna förslag fråganI vårt uppdrag ingår på hur svensk doms-att om
det gäller oljeutsläppkan lösas olagliga och andra utsläpprätt när av

förorenande skett från utländska fartyg i den ekonomiskaämnen som
zonen.

Utgångspunkterl7. l

förhållandetDet svensk domsrätt saknas då olagligt be-utsläppatt ett
gåtts på utländskt fartyg i den ekonomiska har fåttett storzonen upp-
märksamhet i bl.a. media och har också upphov till betydande irri-gett
tation. Ibland har det framställts avsaknaden domsrätt inne-attsom av
burit väsentlig förändring möjligheterna ingripa utländskaatt moten av
fartyg till sjöss. Ingripandemöjligheterna vid utsläpp i blir emel-zonen
lertid också med svensk domsrätt begränsade och har så varit även- -
innan begränsningslagen trädde i kraft. Också de faktiska möjligheterna
till lagföring blir, framgår följande,det begränsade. sagdaDetsom av
innebär emellertid inte vi bör från införaavstå svensk domsrättatt att
och till kuststatsjurisdiktion de fall dåutöva rätten i detta får ske enligt
havsrättskonventionen. skallDet tilläggas frågan svensk doms-att om

indirekträtt också har betydelse för faktiskade möjligheterna att ta ut
vattenföroreningsavgift, eftersom de utredningsåtgärder vidtas isom
brottmålsförfarandet normalt ligger till grund för avgörandet i avgifts-
frågan.

17.1 Regleringen i havsrättskonventionen

konventionenI används genomgående begreppet inledande rättsligaav
förfaranden institute proceedings för reglera kuststaters befogen-att
het rättsligavidta åtgärder beträffande utländskt fartyg be-att ett som
finner hamnsig i artikel 220 punkt l eller till sjöss artikel 220 punk-

2-7.terna
Rätten inleda rättsliga förfaranden beträffande olagliga utsläppatt

skett från utländska fartyg i den ekonomiska regleras i arti-som zonen



1998: 158SOUSvensk domsrätt358 m.m.

ochingreppstillfålletvidbefinner sig i hamnpunkt fartygetkel 220 l
ellerekonomiskadenfartyget befinner sig ipunkt 6i artikel 220 zonen

Reglering kuststatersingreppstillfållet. rättterritorialhavet vidi attav
artikelhavsrättskonventionen,förfarande finns irättsligtfullfölja ett

inledandetoch begränsningar irubriken suspensionArtikeln har228.
inle-regleringenAllmänt innebärförfaranden. rättenrättsliga att attav
des-slutförainte alltidrättsliga förfaranden rättda attmotsvaras enav

ekonomiskautländskt fartyg i denpåbrottet begåtts ett zonen.sa, om
syftar till ådöma straff förförfarandenartikeln skallEnligt att ensom

viola-ofpenaltiesproceedingsöverträdelse inimpose respectto any
dessa fall suspenderasbl.a. kuststat ioch inlettstion omav ensom

straffsyftar till ådömarättsliga förfarandenflaggstaten inleder attsom
rättsli-månader från den dag dåanklagelser inomför motsvarande sex

dock inleddainleddes. gäller inte detförfaranden först Detta omga
offall skada arättsliga förfarandet större majorettavser av case
underlå-eller flaggstaten upprepade gångerdamage för kuststaten om

internatio-skyldighet effektivt efterleva tillämpligatit beakta sin attatt
dessnella då det gäller överträdelser begåttsregler och normer som av

fartyg.
samtligaskall då den begärt sinom tid ställaFlaggstaten suspension i

förfa-förfogande först inleddehandlingar i fallet till för den stat som
förfaranden slutförts derandena. flaggstatens rättsliga skallNär sus-

förfarandena slutföras. Efter betalning dependerade kost-rättsliga av
nader samband med sådana förfaranden, skall kuststatenuppstått isom

ekonomisk säkerhet ställts.återställa borgen eller annan som
begreppet "rättsliga förfaranden"skall påpekas knappastDet äratt

gällerkristallklart. konventionen då det ingripandenI omnämns, som
sker kvarhållande åtgärd beträffandetill sjöss, detention som en
vilken förutsättningarna för inleda rättsliga förfaranden måsteatt vara

väckande rimligen rättsligauppfyllda. Också åtal måste innebära attav
behöver det förhållandet beslutförfaranden inleds. inteDäremot att

förfa-fattas förundersökning innebära rättsligtinleda i sig att ettattom
åtgärdersakrande inleds i konventionens mening. En vissaär attannan

fårvidtas förundersökningens endast ske underinom sammasom ram
för förfaranden.förutsättningar gäller inleda sådanaattsom

med rättsliga förfaranden syftar till ådö-Om i artikel 226man som
penalties straffrättsliga dis-mande straff endast sådana kanavserav

kuteras. detta begrepp innefatta förfarandenMöjligt ocksåär att avses
syftar påförande administrativ sanktion. emel-till Detta ärsom av en

lertid komplicerad fråga, haft möjlighetvi inte närmareatt pe-en som
tilläggas befogenheter påföra vattenföro-Det kan KBV:snetrera. att att

reningsavgift med anledning oljeutsläpp från utländska fartyg deniav
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havsrättskon-medsambandbegränsades i attinteekonomiska zonen
förtill intäktskulle kunna attratificerades. Detta tasventionen rege-

vattenförorenings-ansåglagstiftningsärendet inte attdetiringen
ocksåjfrmeningkonventionensstraff imedjämställaavgiften är att

1995/962140domsrätt,svenskfråganiuttalanderegeringens prop.om
befogenheterÅ KBV:sanmärkas attkansidanandra att163-164.s.

ekonomiskadenoljeutsläpp ifartygutländsktkvarhålla ettett p.g.a.
ekono-Sverigeslagstiftningensamband medibegränsades omzonen

för in-kravställstillkvarhållande sjöss attförmiska samma somzon
6.punktartikel 220enligtförfaranderättsligtleda

damageof majorskada astörrefallmedVad ett caseavavses

begränsad.till lagföring ärfalli rättenartikel 226sak innebär vartI att
diskutabelt.för kuststatenskada ärfallmed störreVad ett avsom avses

kust-reglerarpunktartikelåterfinns 220iformuleringLiknande som
utländskt far-beträffandeförfarandenrättsligainleda etträtt attstatens

inreutanför kuststatenssigbefinner vatten.då dettatyg
iutsläppinledasartikelenligt dennafårförfaranden ettRättsliga om

skadaeller hotskada störremedförtekonomiska störreden omzonen
damage påofthreatdamage majordischarge majora causing or

påellersammanhängande intressendärmedeller kuststatenskusten
ekonomiska För rättenterritorialhav eller atti desstillgångarna zon.

föreliggerdettillräckligtsåledesdetförfarandenrättsliga är attinleda
och översättningenbetydande imedVlfLför i översattrisk major av

lagförings-medan fördamageomfattandemedhavsrättskonventionen
i översättningenfallskall majordeträtten ettangetts att avavvara

kuststaten.förstörre damagemedhavsrättskonventionen översatt
fak-skadabetydandedet krävstolkasskulle kunna attDetta som om

såemellertidViskall få ske.lagföring atttiskt uppstått för att menar
nämligen iskada uppståttbetydande ärfallet. Ombörinte anses vara

strömförhållandenvind- ochtillfálligheter, såsompåberoendehög grad
oljan närförhindraföråtgärdervidtamöjligheter attKBV:s attattsamt

skada.orsakarellerland storannars
för bety-tillräckligt faradet därförlagföra bör attFör rätten att vara

Även sådanförinneburit farautsläppförelegat.dande skada ett som
fall störresynvinkelkuststatensnämligenskada får ett avanses varaur

lagföringsrät-ocksåkommerdenna tolkningMedskada för kuststaten.
förfa-rättsligainledaingripa ochmed rättenöverensstämma attten att

till sjöss.befinner sigdå dettautländskt fartyg,beträffanderanden ett
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Vad krävs för utsläpp i konventionensatt mening skallettsom anses
ha medfört eller medförahotat "major damage" har inte deñnierats.I en
kommentar till konventionen följande rörande begreppet då detanges
förekommer i artikel 220 punkt 6 se Myron H. Nordquist, Shabtai Ro-

och Alexander Yankov, United Nations Convention the Lawsenne on
of the Sea 1982, A Commentary, Volym IV 301.s.

"The expression damage"major the coastline related intereststo or
of the coastal State" explained, but the legislative historynot ta-
ken in its historical following the Amoco Cadiz othercontext, and
similar incidents, illustrates the kind of problem adressed by this
provision. The "coastline related interests" alsoterm inor appears
article 211, paragraph and article 221, paragraph Obviously
this first for the subjective interpretationmatter of the coastala
State, but if dispute arises would within the of Parta come scope
XV." Del behandlarXV biläggande tvister mellanav
konventionsstaterna, utredningens anmärkning.

Den hänvisning tillgörs Amoco Cadiz och andra allvarliga olyck-som
aktualiserar frågan vilket krav på förrisk skada uppställsor i in-som

greppskonventionen angående ingreppskonventionen, också avsnittse
4.2 för kuststaten skall fä vidtaatt åtgärder beträffande utländsktett
fartyg med anledning fartygsolycka. artikelI il denna konven-av en
tion de fördragsslutande fåratt vidta sådana åtgärderstaterna påanges
det fria havet vilket dettai sammanhang omfattar kuststats ekono-en
miska zon för förebygga, förhindra elleratt begränsa "grave and im-
minent danger their coastline relatedto interests from pollutionor or
threat of pollution".

"Related interests" inkluderar enligt ingreppskonventionens defmi-
tioner bl.a. fiske, turism och kustbefolkningens hälsa bevarandetsamt

levande marina tillgångar och naturvård. Någon närmare definitionav
omfattningen risken för skada lämnas emellertid inte.av av
Avsikten med använda begreppet graveatt and imminent danger

vid ingreppskonventionens tillkomst dock tröskeln för ingripan-var att
den skulle högt ochsättas tydligt inteär varje olycka medföratt som
risk för skada berättigar till ingripande. kanDet nämnas VlfLatt
7 kap. 5 § förutsättning för ingripande i nämnda fallsom attnu anger
det skall finnas grundad anledning svenskt territorium kanatt m.m.
skadas i avsevärd mån.

Efter olyckan med Amoco Cadiz började vissa förstater argumentera
ingripanden från kuststatensatt sida borde få ske i vidare omfattning.

Någon ändring ingreppskonventionen har dock inte skett. Däremotav
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till begreppetgraveinteartikel 221,havsrättskonventionen,ihänvisas
påverkar kuststa-intekonventionenställetimminent. I attand anges

anledningterritorialhavet medutanföråtgärdergenomdrivarätt attters
fåförväntaskansannoliktskadahotandefaktisk eller om-somenav

kust-utvidgningvissvilket tolkasföljder,skadligafattande avensom
ursprungligenvadtillförhållandeiingripa var av-rätt att somstaters

theandInternational lawBoyle,Alan E.Birnie,Patricia W.sikten se
284.1994,environment, s.

deniutsläppanledningmedlagföringochingripandetillRätten av
detsammankopplad medhavsrättskonventioneniekonomiska ärzonen

internationellaöverträdelsebegåttsfartygetpådetförhållandet att aven
fartyg.frånföroreningkontrolleraochbegränsaförhindra,regler för att

densammanhangdettasåledes ireglerarHavsrättskonventionen
ingreppskonventionen ärmed ettSyftetjurisdiktionen.straffrättsliga

grundinte ha sinbehöverkonventiondennaenligtingripandeEttannat.
kuststaten.riktadkanöverträdelse, motbegåttsdeti att ansessomen

kunnahavsrättskonventionenenligtingripandendärförGenerellt bör
stöd in-medingripande görsomfattning änske i vidare ett avom

väsentligtha varittorde dock inteAvsikten ut-attgreppskonventionen.
beträf-utländska fartygjurisdiktionkuststaters utövavidga rätt motatt

fria havet"."dettidigareinträffar på dethändelserfande varsomsom
fråga förhandförstaipåpekas kommentaren,idet,Samtidigt är ensom

tolka konventionen.subjektivtkuststatema att
tidavsevärdförflutitdetsammanhang ärbetydelse dettai attAv se-

miljömedvetandetochtillkomst samthavsrättskonventionensdan att
fåtttidunder dennavattenområdenskydd sinaintressekuststaters av av

mån deni denframtida praxis, accepterasökad betydelse. Kuststaters
föravgörande betydelseblidärför ut-kommerandra attstater, avav

på-skalldamage"."major Detbegreppsådanatolkningen t.ex. somav
länderenskildadiskussion iföremål förbegreppdetta ärpekas bl.a.att

fortskriderhärmedarbetet ärsamarbetsorgan.regionala Attoch också i
skall kunna växapraxisförangelägetsynnerligen att gemensamen

flaggstatsjurisdiktionen den ibättre görfungerarinte änfram. Så länge
utvecklas riktningidenna praxis mothoppasdag det baraär attatt en

för kuststaten.befogenheterallt större
Östersjön specialområdeNordsjön utgörtroligenoch ävensnart

internationellt gjortinnebärDettaenligt MARPOL, att manannex
Östersjön ol-ochföroreningskänsligspeciellt attärbedömningen att

Vi harmiljön.för den marinamed riskerförenadejeutsläpp är extra
kumula-till utsläppensmed hänvisningdärmedövervägt samtom man

sammanhangdessagäller iförsiktighetsprincipeffekt och dentiva som
§kodifierad kap. 3och i 2Helsingforskonventionenutryckt i bl.a.
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Ös-miljöbalken, SFS 1998:808 skulle kunna hävda varje utsläpp iatt
tersjön innebär risk för sådan betydande skada ingripande och lagfö-att
ring från svensk sida bör få ske. Miljöpåverkan små utsläpp,av som
relativt snabbt fördelas i emellertidär mycket svårvattenmassorna, att

påståmäta. Att varje sådant utsläpp eller föreningi medatt ensamt-
andra utsläpp medför betydande skada eller risk för sådan skada är-
knappast förenligt med havsrättskonventionen.

I stället måste begreppet "major damage" reell innebörd. Sed-ges en
vanliga operationella utsläpp på några hundra liter olja torde således
nonnalt inte kunna det slag de medför risk för sådanattanses vara av

Åbetydande skada ingripande och lagföring alltid får ske. andra si-att
dan bör ingripande- och lagföringsmöjligheterna inte begränsadeanses
till enbart utsläpp i storleksordningenatt Amoco Cadiz utsläppavse
drygt 220 000 olja eller andra liknande olyckor. exaktton Att dra en
kvantitativ för utsläppetsgräns storlek emellertidär svårt eftersom det
avgörande utsläppetär medfört eller hotat medföra betydande ska-om
da. Det därmed betydelseär och utsläppet skettnär vilkensamtav var
risk för skada förelegat i det konkreta fallet. Ett relativt litet oljeut-som
släpp under för ñsk- och fågelpopulationen kritisk period kanen t.ex.
orsaka mycket skadastörre än utsläppavsevärt större underett en an-

del året. Vidare kan skadans storlek variera beroende på detnan av om
funnits risk för oljan skall nå kusten och vilket kustområdeatt dåsom
skulle komma beröras. Flera faktorer såledesatt är betydelse för be-av
dömningen risken för skada. Generellt vi dock risk förav attmenar
betydande skada normalt måste förutsätta utsläpp i storleksordning-ett

l 000 liter olja.en
Förutom den ovillkorliga tillrätten lagföring vid betydande skada

har kuststaten fullföljarätt rättsliga förfarandenatt i två andra fall. Des-
förutsätter flaggstaten antingen i det konkretaatt fallet eller flerasa

gånger tidigare har i vidta rättsliga åtgärder.struntat att Det skall påpe-
kas lagföringsrätten i dessa fallatt inte påverkar de begränsade ingri-
pandemöjlighetema utländska fartyg med anledningmot utsläpp iav
den ekonomiska I situationer då kuststaten inte kan åberopazonen.
"betydande skada" får ingripande utanför inreett inte ske. Lagfö-vatten
ring kan däremot aktualiseras fartyget efter utsläppet anlöperom en
svensk hamn eller utredningen kan slutföras med bistånd frånom en

stat.annan
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utredningensBedömning och17.1.5

ställningstagande

betydelsenpraktiskadenkonstateraskanSammanfattningsvis att av
nå-emellertid intefinnsdetbegränsad. viSomsvensk domsrätt är ser

möjlighetensigskall begagnainteför Sverigeskälbärande attgot av
denutländskt fartyg ifrånutsläpp skettdålagföring större etttill ett
Omunderlåterflaggstatendåeller attekonomiska agera.annarszonen

ingri-påverka kuststatersöverenskommelser kanregionalaman genom
öka idärtill domsrättenkanlagföringsmöjligheter antasochpande-

beträffandeinförsdomsrättsvenskdärförföreslårbetydelse. Vi att
utländsktpåbegåttsdå brottetbegränsningslagen ettibrott avsessom

ekonomiskai Sverigesfartyg zonen.

lösningLagteknisk17. l

utländskautsläpp frånvidstånd lagföringfå tillKuststaters rätt att en
intehavsrättskonventionenenligtekonomiska ärfartyg i den zonen

Sverigeföreligger harfallende uppräknadeobegränsad. ingetOm av
skalldettaförfarandeslutföra rättsligtintekuststat rätt utanatt ettsom

den eko-ellertenitorialhavetbefinner sig ifartygetsuspenderas. Om
rättsligainledaovillkorliginte rättföreliggernomiska attens enzonen

förfaranden.
detbestämmelsegenerellinförasbörSvensk domsrätt avengenom

ekonomiskaSverigeslagen 1992: 140finns i li dagslag t.ex. omsom
utsläppgälla olagligabör1993:787.fiskelagen Domsrättenisamtzon

straffska-ivilka fängelse ingårVlfL beträffandeenligtoch andra brott
förfarandenrättsligabetecknas suspensionVad konventionenIan. i av

be-åtalsbegränsningsregel. Någonutformaslämpligenbör som en
beträffandeförundersökninginledagälla fördock integränsning bör att

utländskt fartygbeträffandevidtasåtgärderSådanadessa brott. ettsom
förut-kanför vilka detförundersökningsförfarandet ochunder attantas

uppfyllda bör iförfarande måsteinleda rättsligtförsättningarna att vara
särskild reglering.föremål förstället bli

Även åtal för brottetiinförs följer kap. 5 § BrB2domsrätt attavom
eller denförordnande regeringenväckas efterfårvissa fall endast av

RÅ förordnabemyndigasdärtill. börbemyndigatregeringen att om
fall.dessaåtals väckande i

begränsningslagenanmärkas ävensammanhangetskall iDet att om-
Beträffande dessaavfalldumpning ifattar brott vatten.avser avsom

bestämmelse svenskinförtslagstiftning redansvenskbrott har i omen
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domsrätt. Däremot finns inte någon åtalsbegränsningsregel slagdetav
vi föreslår då det gäller olagliga utsläpp och andra brott motsom nu

VlfL. Om artikel 226 i havsrättskonventionen även sikte på dump-tar
ningsbrotten har vi inte finnsnärmare övervägt. Det dock skäl talarsom
för fallet.så sambandär I med beredningen vårt förslagatt kan detav
således finnas anledning den föreslagnagöra åtalsbegräns-att av oss
ningsregeln generellt tillämplig på brott i begränsningslagen.som avses

17.1.7 börVar bestämmelser domsrättom m.m.
införas

Det naturligaste införa de särskilda bestämmelserna VlfL.att ivore
lagtekniskaDenna lösning faller emellertid på också utsläppatt ett som

rubriceraär miljöbrott eller vållande till miljöstömingatt omfattassom
begränsningslagen och bestämmelserna domsrättatt skallav om m.m.

gälla i dessa fall.även Vi har därför funnit det lämpligast sådana be-att
stämmelser rörande straff följdär ratificeringenm.m. som en av av
havsrättskonventionen samlas i och lag. Begränsningslagenen samma

Äveninnehåller redan bestämmelser straff och preskription. deom nya
bestämmelserna bör införas i denna lag. Samtidigt bör hänvisningen
från VlfL till begränsningslagen förtydligas.

17.2 Svensk domsrätt beträffande utsläpp
från utländska fartyg utanför svenskt

öterritorium och ekonomisk zon

Våra överväganden: Vi det f.n. inte finns skäl utvidgaatt attanser
svensk domsrätt beträffande brott begåtts på utländska fartygsom
inom andra vattenområden Sverigesän sjöterritorium och ekono-
miska Vi dock det framöver kan finnas skälatt över-zon. attmenar
väga utvidgning domsrätten till olagliga utsläpp be-atten av avse

Östersjö-gångna på utländska fartyg i och Nordsjöområdena.

17.2. l Bakgrund

En innovationema havsrättskonventioneni utvidgningenärav av
hamnstaters jurisdiktionsrätt till verkställande undersök-att avse av
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utsläppbeträffandeförfarandenrättsligainledandeoch somningar av
andraoch inom sta-fria havetdetfartyg påutländska t.0.m.frånskett

artikel 218.regleras iHamnstatsjurisdiktionenvattenområden.ters
undersök-företaobegränsad rättartikeln attenligtharHarnnstater en

har skett. Rättenutsläppet än attutsläpp,varjebeträffandeningar var
skett inomutsläppförfaranden såvitträttsligainleda an-ensomavser

ovillkorligdock inteekonomiska ärellersjöterritoriumstats zonnan
ellerkuststatenflaggstaten, statantingenförutsätter att somannanutan

el-orsakatutsläppetellerdetskadas begärrisk atteller löptskadats att
Vidarevattenområden.hamnstatensföroreningorsakariskeratler av

kuststaten.på begäranavbrytasförfaranden skallrättsligagäller att av
arti-ireglernaallmännadeockså begränsastordeLagföringsrätten av

suspensionkel 228 m.m.om
föruttryckjurisdiktionsrätt ärhamnstaters ettUtvidgningen synenav
allaangelägenhet. Ominternationell staterutsläpppå olagliga som en

samtli-ioch kuststaterbestämmelsenmedenlighetiinförde domsrätt -
anledningmedingripasaknade förutsättningarsjälvfall då attmanga

innebäraskulle det etthamnstaten attanmodadebrottet att ageraav -
löpte risk utsättasskettutsläppetolja än attfartyg släppt ut varsom --

hamn-Eftersomhanm.fartyget anlöpteåtgärder sårättsligaför snart en
brottsutred-fullföljainleda ochkunnafall skullesådantistaten ett en

rättshjälp inteinternationellbehöverlagstiftningenligt sinning egen
brottmålsområ-gäller påkonventionersärskildadebegäras enligt som

kuststatenochskulle hanmstatenslutförtsbrottsutredningenSedandet.
lämpligen bör ske.lagföringensamråd kunna bestämmai var

före-kansvensk domsrättinnebär§ BrBkap. 2Regleringen i 2 att
riket,utländskt fartygbegåtts påbrottbeträffande utomligga ettsom

imed hemvistutlänningsvensk medborgare,brottet begåtts avavom
blivitefter brotteti SverigehemvistutlänningellerSverige utan somav

medborga-nordiskahäreller tagit hemvistsvensk medborgare samt av
kanendastbegränsningslagenenligtEftersom dethär.finnsre som

domsrättemellertid inteföreliggerbrottsådantfölja böter på ett om
fö-hellerhär riket.finns i Inteutlänningbrottet begåtts somannanav

tillhörområde intebegåtts inombrottetreligger domsrätt ett somom
ekonomiskaeller inomfria havetpå detdvs. statsnågon stat, en annan

sjöterri-landsbegåtts inombrottskulle annatDäremot ettett somzon.
förföremålblikunnalandets lagstraffbart enligt detochtorium ärsom

till Sverigeanknytningtilltalade har sådandenlagföring här somom
grundsatser intefolkrättsligadock endastpunkterna l-2,i §2 omanges

svensk§. Omjfr kap. 7behörighet 2domstolssvenskbegränsar
underfall blir domsrättenavseddaåberopas idomsrätt skulle kunna nu

tilltorde höraeftersom detbetydelse,begränsadalla förhållanden av
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undantagen den misstänkte har sådan anknytning till Sverigeatt som
förutsätts för svensk domstol skall behörig.att vara

överväganden17.2.2

Tanken med hamnstatsjurisdiktionen god. Fråganär emellertid hurär
många intresseradeär införa domsrätt beträffandestater attsom av
brott begåtts utländskapå fartyg utanför vattenområ-statenssom egna
den. Sådan universell domsrätt föreligger vanligtvis bara då gällerdet
synnerligen allvarliga brott. Däremot torde det finnas intresse hos deett
flesta generellt underlätta det internationella brottsutredandestater att
samarbetet. beskrivnaDen hamnstatsjurisdiktionen möj-öppnarnu en
lighet härtill.

Vad vi det endast Tyskland ochär möjligen Storbritannienvet som
har infört lagföringsmöjlighet beträffande utsläpp skett utanfören som
det landets sjöterritorium och ekonomiska Utvidgningegna zon. av
domsrätten emellertidär de åtgärder föremålär för övervä-en av som
ganden inom Bonn-överenskommelsen för effektivisera det rättsligaatt
beivrandet olagliga utsläpp. Vid de fördragsslutande parternasav sam-
manträde i september 1996 utfärdades också rekommendation tillen

såöverväga möjligtstaterna införaatt s.k. hamnstatsjuris-att snart som
diktion i enlighet med havsrättskonventionens artikel 218.

Hamnstatsjurisdiktionen har ännu inte fått genomslag internationellt.
Starka skäl kan dock anföras för införa lagföringsmöjlighetatt en
åtminstone såvitt olagliga utsläpp begåtts på utländska fartygavser som

Östersjö-i respektive Nordsjöområdet. En domsrätt innebär emellertid
särskilda förpliktelser samtidigt lagföring i de flesta fall endast fårsom
ske på begäran Vidare gäller rättsligastat. åtgärder baraattav annan
kan inledas fartyget befinner sig i svensk hamn. Vilka åtgärderom en

förutom lagföring innefattas i begreppet "inledande rättsligasom av- -
förfaranden" och endast får vidtas hamnstaten efter begäran frånav en
bl.a. kuststat dessutom oklart.är Hur och sådan begäranav vem en
skall framföras framgår inte heller konventionen.av

Flera de frågeställningar hamnstatsjurisdiktionen aktualiserarav som
bör enligt vår uppfattning bli föremål för överväganden i internationella

så enhetliga former för förfarandetatt kan arbetas fram. Sanno-organ
likt kan flera de fördelar uppnås med hamnstatsjurisdiktionenav som
åstadkommas på sätt än varj införannat fonn uni-att statgenom e en av
versell domsrätt. Vad främst kan komma frågai särskildärsom en
överenskommelse internationellt samarbete vid olagliga utsläpp,om
vilken innefattaräven möjlighet överföra lagföringen tillatten en
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fördomsrättenskullesådan överenskommelseMedhamnstat. en
kap.grundas 2och kunnasärskiltvidkommande reglerassvenskt

§3i kap. 2 ellerbestämmelserna 2allmännadeoch inte§ BrB3 a
BrB.

byggahandbör i förstasvensk delför ettInriktningen attvara upp
begås på far-då svenskautsläppi de fallfungerarrättsligt system som

ekono-sjöterritorium ochsvensktinomutländska fartygsamttyg
verkainternationella sammanhangSverige iSamtidigt börmisk zon.

tillämpning, främsteffektivhanmstatsjurisdiktionen kanför att ges en
bedömaDå bättre kanförfarandet utvecklas.förregleratt mangenom

hanmstatsjuris-hurinternationellt bör övervägasutvecklingen nytt
Sverigeskall anmärkasi svensk Detinförasdiktionen skall rätt. att re-

utredningsåtgärder delsbistå medmöjlighetdan i dag har att statannan
efterhamnstatskontrollen, delsadministrativainom för den enramen

brottmål.irättshjälpframställning om

domstolBehörig17.3

exklusivt behörigföreslår sjörättsdomstol skallVi attatt vara
VlfLåtal olagliga utsläpp och andra brottförhandlägga mot som

då Enbegåtts detta befinner sig utanför svensk hanm.fartyg,ett
vilken sjörättsdom-forumbestämmelse införs reglerarsärskild som

handlägga brott detta slag.stol behörigär att avsom
åtal antingen vidliksom f.n. kunna väckasVid övriga skallbrott --

vanlig domstol.sjörättsdomstol eller

särskildbehov17.3.1 Finns av en
forumbestämmelse

§ VlfLMål i VlfL skall enligt 10 kap. 8för brott avsessomom ansvar
enligtenligtbehörig domstol RB ellerhandläggas tingsrätt ärsomav

Såvitt sjörättsdom-§§ sjölagen 1994:1009.21 kap. och 8 avser
brottmål bestämmel-hänvisar sjölagen tillstols behörighet att ta upp

brottmål allmänhet. Om sjörättsdomstol intedomstol i ilagaserna om
enligt dessa bestämmel-finns den misstänkte skallden därort svara

åtal sjörättsdomstol denväcks vid den närmastär orten.somser,
brottmål därenligt 19 kap. 1 § RB i denAllmänt forum i är rätten ort

begåtts hamnbrott enligt VlfL i svenskbrottet förövades. Om ett en
utländsktbegånget i Sverige, antingen det förövatsbrottet ettanses

Påsådanai fall alltid tillämplig.Huvudregelneller svenskt fartyg. är
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brott begångetmotsvarande i utländsk hamnsätt ärettanses som en
förövat brottmålsforumriket och allmänt därmed inte tillämp-ärutom

sådanaligt. För fall gäller i stället 19 kap. 2 § RB.
begåttsOm brott svenskt fartyg under inom ellerett ett utomresa

riket 19 kap § RB alternativt forum1 i den där denrätten ortanger som
misstänkte först ankommer med fartyget eller där han gripits eller an-

uppehåller sig.nars
Slutligen enligt åtal fårgäller 19 kap. 1 § RB för brottatt tas avupp

den tingsrätt misstänkte tvistemåldär den skall i i allmänhet ellersvara
tingsrätten i där uppehållerden den misstänkte varaktigtortav mera

sig, med hänsyn till utredningen kostnader andraochrätten samtom
omständigheter finner det lämplig.

Har begåttsbrott utländskt fartyg under inom ellerett ett ut-resa
riket enligt 19 kap. 2 § RB forum i första hand den domstolärom som

regeringen i det konkreta fallet förordnar. Subsidiära fora iär rätten
den där den misstänkte skall tvistemåli i allmänhet ellerort rät-svara

i den där han gripits eller uppehåller sig.ten ort annars
påBrott förövats utländskt fartyg i svenskt territorialvattenettsom

i begångetallmänhet endast fartyget och då19 kap. §2 RB äranses
tillämplig. Då trålfiskebrottet olaga från fartyg positionmedavsett ett
inom svenskt sjöterritorium har Högsta domstolen dock funnit att
brottet begåttsinte bara fartyget också utanför detta i svensktutan

brottmålsforumoch allmänt tillämpligt se NJA 1989vatten äratt s.
804. Högsta domstolen hänvisade i det aktuella fallet till ställ-att
ningstagandet begåttsbrottet inom riket förenligtväl medatt var ve-
dertagna folkrättsliga principer för utländska fartyg till oskadligrättom
genornfart. Brottet hade nämligen sträckt sina verkningar utanför farty-

och kuststaten hade ingripa eftersom det skett kunderättget att som
kuststatens lugn, ordningsägas eller säkerhet.störa

På motsvarande trålfiskevid olaga kansätt utsläpp harettsom som
frånskett utländskt fartyg begånget inte bara på fartygetett utananses

också i utanför detta. Om utsläppet har begåtts inom svensktvattnet
sjötenitorium då fråganskulle behörig domstol regleras denom av
allmänna forumbestämmelsen i 19 kap. § RB.1 Det emellertid inteär
självklart förhållerdet sig detta i synnerhet inte det intesätt,att om

fråga avsiktlig ochär allvarlig förorening. Om 19 kap. 1 § RBom en
inte tillämplig gäller endast bestämmelsen i 19 kap. 2 § RB. Det-anses

fallet begåttsbrottet harär utländskt fartyg i den eko-ettsamma om
nomiska Subsidiära fora enligt sist angivna paragraf torde sällanzonen.
kunna tillämpas. såledesDet finns behov särskild bestämmelseav en

reglerar behörig domstol i dessa fall.som
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ekonomiskadensvenskt fartyg ibrottet begåtts påOckså då ett zo-
innebärandeforumbestämmelsekompletterandeñnns behov av ennen

där brottetdomstol den platsvid denåtal kan väckas är närmastatt som
förövades.

exklusivt behörigsjörättsdomstol17.3.2 Bör attvara

VlfLhandlägga brott mot

be-domstol sjörättsdomstolsåväl allmänframgåttSom är somovan
sjörättsdomstolåtal för brott enligt VlfL. Däremothörig ärprövaatt

vattenförore-beslut ärendenKBV:s iexklusivt behörig prövaatt om
alla delar lämplig kanden beskrivna ordningen iningsavgift. Om ärnu

uppfattning ifrågasättas.enligt vår
föregick VlfLzs tillkomst fanns forumre-den lagrådsremissI som en

lagen med undantag enbartgel mål enligt visstinnebar attsom - -
Ändringen förhållande vadsjörättsdomstol. i tillskulle handläggas av -

1972:275 åtgärder vattenföroreninggällde enligt lagen motsom om
från fartyg för forumbestämmelser i dåva-gjordes att samma som-

önskvärt förtro-rande sjösäkerhetslagen. ansågs nämligen denDet att
fannsgenhet sjöfarten företrädd vid sjörrättsdomstolamamed som an-

dessa sådan ordning kunde målenlitades för handlägga mål. Medatt en
forumregelnförväntas få enhetlig bedömning. Vidare skulleen mer

förmed vad gällde vid mål rörande ansvarighetöverensstämma som
oljeskada till se 1979/801167 52.sjöss prop. s.

föreslagna forumregeln blev föremål för kritik Lagrådet.Den av
brottmål enligt VlfL kunde enkel beskaffenhet ochFörutom att vara av

därför handläggas domstolborde kunna vanlig anfördes mångaattav
sådana krävde särskild för-mål till också de inte någonsin typ attvar

trogenhet sjöförhållanden. exempel nämndes förmed Som utta-ansvar
gande för mottagande avfall eller för åsidosättandeavgiftav av ansvar

föreskrifter utformning och drift mottagningsanordningar.av om av
ytterligare skäl för talan borde kunna föras allmän dom-Som vidatt

stol åberopades brott VlfL fall kunde innefatta brotts-i vissaatt mot
balksbrott. åtal förEftersom brott skall väckas vid vanligBrBmot
tingsrätt enligt forumreglema i kap. kunde detta tilll9 RB leda att en
domstol förhindrad brottmål hela dess åtaleti vidd,pröva näratt ettvar
grundades Vidare påpekadesalternativt på BrB och VlfL. brott motatt
skilda lagar kunde kumuleras,inte fastän både utredningsskäl och pro-
cessekonomiska skäl talade härför. Enligt Lagrådet skulle delvisman
kunna komma till med de nämnda problemen inrätta att tagenom en
särskild bestämmelse reglerade sjörättsdomstols behörighet attsom
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belagdhandlägga brottmål i VlfL, gärningenävenavses om varsom
Lagrådet det emellertidstraff brottsbalken. Enligtmed isträngare var

ha forumregel innebarbåde lämpligare och smidigare att enen som
Lagrådetvanlig och sjörättsdomstol. Vadvalmöjlighet mellan tingsrätt

sedermera erinran regeringen janfört lämnades utan prop.av
och 279.l979/80:l67 275-276s.

sjörättsdomstol handläggavanlig tingsrätt eller börDiskussionen om
vattenföroreningsavgiftenrörande VlfL uppkom på då in-ärenden nytt

betydandetill då valde sjörättsdomstolfördes. Skälet att attman var
skulle uppkomma vid tillämpningen bestämmelsen iolägenheter av nu-

VlfL eftersom flera olika tingsrätter skulle bli be-varande lO kap. 8 §
höriga överklagandet. Eftersom ärenden rörande överklagan-prövaatt

vattenföroreningsavgift torde bli beskaf-de beslut inte enkelav avom
fenhet ankomma deprövningen böra på sjörättsdomstolama iansågs

avgiftsärendetdär beslutet i meddelats. Med sådan koncentra-orter en
skapades förutsättningar för domstolartion avgiftsmålen berördaattav

skulle få erfarenhet dessa förhållandevis speciella mål jfrav prop.
1982/83:87 30-31.s.

Överväganden17.3.3 och förslag

Flera brott VlfL det slag örättslig kompetens och för-ärmot attav en
trogenhet med sjöförhållanden i vid bemärkelse betydelse vidär storav
domstolsprövningen. Andra brott kräver ingen särskild kännedom om
sjöfarten förhållandeviseller enkel beskaffenhet. Att haär av en gene-
rell regel innebärande åtal alltid skall väckas vid sjörättsdomstol äratt
enligt vår varkenuppfattning nödvändigt eller lämpligt. kanDäremot
diskuteras viss kategori brott börinte till sjörättsdom-styrasom en av
stol, vidinte bara för det domstolsprövningen brotten finnsofiaatt av
behov särskild kompetens också för koncentrera prövningenutan attav
till färre domstolar.antalett

Olagliga utsläpp olja eller andra skadliga begås tillämnenav som
sjöss brott där behovet alldeles speciell kompetensär särskiltärenav
påtagligt. Också vid andra brott sker fartygpå till talar starkasjösssom
skäl för handläggningen bör ske vid sjörättsdomstol.att

har samband med landbaseradBrott verksamhet, brottt.ex.som som
begås vid driften mottagningsanläggningar, däremot det slagärav av

det lämpligare prövningen sker vid vanlig detär domstol. Näratt att
gäller brott begås fartyg,på inträffar i svensk hamn, kansom men som
omständigheterna och behovet förtrogenhet med öförhållandenav va-
riera.
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utsläppsbeståmmelsema ochbrott pröv-brytaAtt mot styraut t.ex.
lämpligt. Mångasjörättsdomstol vi intedessa tillningen ut-anserav

ochmycket enkel beskaffenhetnämligensker i hamnsläpp är avsom
tillalternativ stårordinarie tingsrätt. Dekan lämpligen hanteras av som

sådanakvar nuvarande ordning ellerhabuds antingenär att styraatt
tillgenerellt behov särskild kompetens sjö-finnsbrott där det ett av

samtidigt kvar valmöjligheten mellan vanlig dom-harättsdomstol, men
sjörättsdomstol vid brott.och övrigastol

mycket angeläget handläggningen brottdet detSom vi är att avser
till koncentreras till begränsat antalbegås på fartyg sjöss ett perso-som

sjörättsdomstol börmed särskild kompetens. Vi att ex-menar varaner
åtal för brott. Prövningen bör lämpligenklusivt behörig dessaprövaatt

sjörättsdomstol i den liggerankomma på den tingsrätt är ortsom som
brottet eller den sjö-plats där begicks tingsrättden ärnärmast av som

ligger hamn misstänkterättsdomstol den den dit deni närmastort som
ankommer fartyget. utsläpp begåtts på svenskt fartyg,med Har ett ett
främst utanför tenitorialhavbrottet begåtts Sveriges eller ekono-om

emellertid kompletterandemiska finns behov regel, innebä-zon, av en
rande åtal också får väckas vid den tingsrätt sjörättsdomstol iäratt som
den där den misstänkte skall tvistemål allmänhet eller däri iort svara
han uppehållergripits eller sig. Behov sådan komplette-annars av en
rande finns ocksåbestämmelse brottet begåtts på utländskt far-ettom

främst fall då brottet begåtts bosatti i Sverige.tyg, av en person
forumregel den kommerMed beskrivna åtal vanligtvisetten som nu

kunna vid sjörättsdomstol har prövaatt tas att ettupp samma som
eventuellt överklagande beslutet vattenföroreningsavgift. Vidareav om
kan kumulation ske med åtal avseende brott och far-sjölagenmot t.ex.
tygssäkerhetslagen. den föreslagna bestämmelsen bli till-För skallatt
lämplig vid olagliga utsläpp VlfL straff skalli däräven som avses men

ellerådömas för miljöbrott vållande till miljöstöming måste emellertid
särskild införas.regel häromen
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VlfLzs bestämmelser helt18 Bör -

delvis in iarbetaseller -

miljöbalken

Våra bestämmelser åtgärderViöverväganden: att motanser om
förorening från fartyg i fortsättningen bör finnas i särskild lag-även
stiftning.

18. Bakgrundl

riksdagenI juni 1998 beslutade regeringens förslag miljö-tillatt anta
balk. träder kraftLagstiftningen i den januaril 1999.

miljöbalken bestämmelsernaI har antali miljölagarett stort sam-
manförts enda balk. de lagar arbetatsi Av in i miljöbalken kanen som

naturvårdslagen 1964:822, miljöskyddslagennämnas 1969:387,
renhållningslagen 1979:596, vattenlagen 1983:291 lagensamt
1971:1154 förbud dumpning avfall i VlfL harmot vatten.om av
emellertid hållits utanför balken.

Miljöbalken mycket omfattande lagstiftningsprodukt med be-är en
stämmelser olikaunder avdelningar och sammanlagt7 33 kapitel. Av
särskilt straffbestämmelsernaintresse från de olika lagarär att som
sammanförts straffbestämmelser miljöbrottBrB:s och vållan-samt om
de till miljöstörning samlats kapiteli särskilt i balken. Vidare harett en
administrativ miljösanktionsavgift införts särskilda miljödomsto-samt
lar inrättats. Miljöbalken kompletteras antal författningarett stortav
med utfyllande föreskrifter.

I Miljöbalksutredningens huvudbetänkande "Miljöbalken, skärpten
och samordnad miljölagstiftning för hållbar utveckling", SOUen
1996: 103, diskuterades särskilt vilkai kapitel lagar bordeett som sam-
ordnas arbetas in i balken och vilken lagstiftning oli-attgenom som av
ka skäl fortfarande borde regleras särskilt Del kap. gällde4. Då det
VlfL anförde utredningen lagen likheti med kärntekniklagenatt -
vilken inte heller arbetats in i miljöbalken reglerade verksamheter-
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riskenförupprätthållas minimeramåstesäkerhetskrav attdär stränga
utformadespecielltregler så attoch där lagamasmiljöstörningarför var

lagarövrigaregler i demedkunde samordnasgradendast i ringade
arbeta-dereglernaocksåbalken. Detingå iborde att omangavssom -

och svårarehanterabli otympligareriskerade attbalkendes in i attatt-
ochnuvarande lagstiftningfallet med attvadöverblicka än varsom

arbeta inmedstod vinnadärför intesamordningsvinster attattnågra
217.balken s.dem i

betänkandeMiljöbalksutredningensremissbehandlingenVid av
straffbestäm-VlfL:sremissinstansernågrauppmärksammades attav

RÅ arbetas in iVlfL skulleföreslogbalken.iarbetats inmelser inte att
förbudbestämmelserV1fL:sbl.a.ansågoch KBVmiljöbalken att om

balken.skulle in ioljautsläpp tasmot av
direktivtill depropositionenemellertid ihänvisadeRegeringen som

resultatetoch menadeOljeutsläppsutredningenför ut-utfärdats att av
dessarörandeändringaravvaktas någraborde innanarbeteredningens

521.1997/98:45, Delregler prop. 1miljöbalkensgjordesfrågor i s.

på lagregleringensynpunkterVåra18.2

ochförebygga, begränsaåtgärder förbestämmelserVlfL finnsI attom
reglerassärskilt kapitelfrån fartyg. Ikontrollera föroreningar ett

lagstiftningen.överträdelseroch andrautsläppstraffet för olagliga av
mini-lagstiftningsprodukt, syftemiljörättslig ärVlfL attär varsen

drift. Samtidigtföljd fartygs ärföroreningarsådana är en avsommera
förhållanden.sjörättsligautformad för tillämpasspecifiktVlfL att

från lagstiftningenavseendendärför i väsentligaRegelverket skiljer sig
kontrollera miljöstörningarbegränsa ochförebygga,då det gäller att

landbaserade anläggningar.från
från fartygföroreninglagstiftningen åtgärdersamladeDen motom

internationellautsträckning påmycketomfattande och bygger iär stor
miljöbal-regelverket ihuvudsakligaarbeta in detkonventioner. Att ens

bal-därförfrämstmycket komplicerat,ken vi att merparten avser som
sjörättsli-väl för tillämpas påsig mindrebestämmelser lämparkens att

specialreglering.torde krävasdärför ändockförhållanden och det enga
samordnings-till någrabalken leder således knappastföra VlfL iAtt in

tillämpa.lättare överblicka ochlagstiftningen blirvinster eller till attatt
utredningsförfarandet med-kapitletutvecklas ikommerSom att om

påspecialistkompetenssjörättsliga karaktär och behovetför VlfLzs av
lagstiftningen medutredningen brott intedetta område auto-motatt av

miljöbrottslighet. Att sär-matik bör följa mönstersamma som annan
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skilda bör gälla för utredningsförfarandetregler ytterligareutgör ett
skäl arbeta in hela eller delar VlfL i balken.mot att av

Även hadet skulle visst symbolvärde VlfLzs bestämmelserett attom
såledesfanns i balken vi de åtgärder kan bli aktuella vidattanser som

bör reglerasförorening från fartyg särskilt.

1998:158SOU13
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Straffansvaret1 9

19. 1 Utgångspunkter

Straffbestämmelser vid brott VlfL finns i lagens tionde kapitel. Ettmot
olagligt utsläpp kan också föranleda straff för miljöbrott enligt brotts-
balken fr.o.m. miljöbalken,1.1.1999 dock endast miljöbrottet ärom

bedöma Andra överträdelser den sjörättsliga lagstift-att grovt.som av
ningen bestraffas i sjölagen 1994:1009 och fartygssäkerhetslagent.ex.
1988:49.

Vi har utifrån de problem vi kunnat konstatera föreligger gjort en- -
nuvarande straffrättsligaöversyn reglering brott utsläppsbe-motav av

stämmelsema och andra bestämmelser betydelse för möjligheternaav
beivra olagliga utsläpp. lämnarVi inom dettaatt område förslag till vis-
förändringar i regleringen det straffrättsliga föreslåransvaret samtsa av

administrativ sanktionsavgift skall införas för bl.a.att brister ifö-en
randet oljedagbok. syfteI 10 kap. VlfLgöra överskådligt ochattav mer
lättillämpat har vi också företagit redaktionella ändringar. Däremot har
vi inte det ingå i vårt uppdrag allmängöra be-ansett översynatt en av
hovet och straffet för varje enskild överträdelse VlfL:s bestäm-av av
melser.

Enligt gällande kan straff ellerrätt brottspåföljd endastnu annan
ådömas fysiska juridiskEn kan dock bli föremål förpersoner. person
särskild rättsverkan i form företagsbot. Bestämmelserna före-av om
tagsbot i dess nuvarande fonn har emellertid tillämpats i mycket liten
omfattning och, så vitt vi har frågan företagsbot aldrig aktuali-vet, om

med anledning olagligt utsläpp.serats ettav
Förslag till straffansvar för juridiska har nyligen lagts frampersoner
Företagsbotsutredningen i betänkandet SOU 1997:127. Företags-av

botsutredningens förslag innebär i korthet olagligt utsläppatt ettom
eller brott enligt VlfL begåtts i juridiskannat verksamhet såen persons
skall den juridiska dömas till straff enligt förslag till ett nyttpersonen

kap.32 i Samtidigt harBrB. föreslagits nuvarande administrativaatt
sanktionsforrn vid oljeutsläpp vattenföroreningsavgiñen bort.tas- -
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föremål förharpersoner" varitför juridiska"straffansvarBetänkandet
Regeringskansliet.närvarande ibereds förochremissbehandling

medsamrått Före-utredningskede vårtidigtrelativtVi har i ett av
diskuteratdel ochockså tagitnaturligvisVi hartagsbotsutredningen. av
sjöfartensråderförhållanden påspecielladeutifrånförslagderas som

område.
såjuridiskainförs förstraffansvarAllmänt kan sägas att personerom

utsläppolagligastraffansvaret vidindividuelladetsannoliktkommer
från fartygföroreninglagstiftningenöverträdelser atteller andra motav

Företagsbotsut-oklartemellertidminskad betydelse. Det är ännufå om
lagstiftningleda tillhelt eller delvis kommerförslagredningens att--

kraft.reglerna kan träda ide ändradeså fallet,och, närärom
för-föreslå sådanauppdragför vårtligger inte inomDet attramen

förstraffansvar ju-sanktionssystemetgenerelladetändringar i ettsom
nuvarandehaft utgå fråndärförinnebär. Vi harridiska attpersoner

Även medtill straff.kan dömasfysiska ettprincip endastatt personer
behovfinnasdet ocksåkommerjuridiskastraffansvar för attpersoner

påföljden bör bestämmasstraffansvar, fall dåiindividuellt t.ex.ettav
detsjöfartens områdemedför förhållandena påtill fängelse. Vidare att

juridiskeventuellt straff förbefogat vid sidanofta måste att ettavanses
straffrättsligbefäl tilloch/ellerbefálhavarendömaäven annatperson

individuella straffansvarettill reglering detförslagpåföljd. Våra re-av
rörandeoch övervägandenVåra synpunkterkapitel.dovisas i detta

kapitel.behandlas ijuridiskaför nästasanktionssystemet personer

oljaTotalförbud utsläpp19.2 mot av

oljehaltigautsläpp, ocksåföreslår utvidgat förbudVi motatt ett av
sjö-införs inom Sverigeskoncentration,blandningar oavsett

territorium.

Bakgrundl9.2.l

stridiVlfL straffbeläggs utsläpp begåttsochkap. 1-2 6I 10 som
denna.föreskrifter meddelade med stödellerförbud enligt lagenmot av

VlfL, förordningenregleras i kap. iförbjudna 2Vilka utsläpp ärsom
lagen intryckföreskrifter. Vad itill lagen i SjöV:s attsamt som ger av

sjötenitoriumolja inom Sverigestotalförbud utsläppmotett avvara
Östersjöområdet vattenområ-utanför dessaoch ekonomiska samtzon

förbud med vissa undantag.den realiteteniär ett
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utsläppsbestämmelser s.k.innebär nuvarande svenskaSåledes att
innehållande till och medlänsvatten, dvs. länsvatten 15rent upp ppm

Striktfår gäller enligt MARPOL.olja alltid släppas Detsammaut. en-
utländska zonifår fartyg inom Sveriges ekonomiskaligt svensk rätt

länsvatten med högre oljehalt sefall släppavissa 15änutt.o.m. ppm
den harSå länge domsrätt saknas i ekonomiskaavsnitt 4.1.4. zonen

praktisk betydelse för det straffrättsligadetta emellertid ingen ansvaret.
ochråder inom Sveriges sjöterritorium i praktiken iDäremot även

ekonomiska totalförbud utsläpp lastolja ellerSveriges motzon av
blandningar innehåller sådan olja, såvitt ellerutom rent seg-som avser

barlastvatten.regerat
utsläppsförbudet både lastolja och olja från maskinutrym-Från av

har och i SjöV:s föreskrifter meddelats undantag hän-i MARPOLmen
förliga till fartyget befunnit nödsituation eller försig i råkat utom en en
olyckshändelse.

utsläppsförbudetUndantaget från såvitt till och med 15avser upp
frånolja i länsvatten maskinutrymmen förutsätter fartygen ärattppm

utsläppsutrustningutrustade med alla utsläppgaranterar atten som
håller tillåtna Allt flersig inom ifrågasätter emellertid tillförlit-gränser.
ligheten hos de oljehaltmätare skall 15ytterst garanterasom ppm-

Vidare förekommer utsläppsutrustningengränsen. förhållandevisatt
enkelt kan manipuleras så utsläpp med oljehalthögre kan15änatt ppm
ske.

Vid undersökningar utförda i Storbritannien, redovisade Marineav
Safety februariMSA i 1998 Marine InformationAgency Note MIN
24 M+F, framkom oljehaltmätare för utsläpp länsvatten, vilkaatt av
godkänts medi enlighet IMO:s specifikation MEPC.6033, ofta in-var
effektiva förekomsten rengöringsmedel den störstasamt att av var en-
skilda orsaken oljehaltmätarnatill inte fungerade tillfredsställande.att
Vid den oljehaltmätare vanligast förekommande bedöm-ärtyp av som
des förekomstentroligt både rengöringsmedel och partiklar iattsom av
länsvattnet kunde leda till oljehalten i utsläppet underskattades ochatt

utsläpp stipulerad kunde kontrollanordningen.över gränsatt passera
Resultatet den brittiska undersökningen med förslag till speci-av ny

fikation för olj ehaltmätare har redovisats till IMO.
det finns brister i hur utsläppsutrustningarna fungerarAtt medför risk

för utsläpp stipuleradeden utsläpp får skeöver gränsen. Att via utrust-
ningen vållar emellertid också problem vid utredningsförfarandet. Det

nämligen ovanligtär inte invändning det uppstått fel pågörsatt attom
utsläppsutrustningen. sådanOm invändning kaninte motbevisas ochen
det inte heller styrkagår det uppkomna felet berott på bristandeatt att
underhåll eller felaktigt handhavande går det fällainte någon tillatt
straffrättsligt för utsläppet.ansvar
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deiförutsätterpåståenden fel på utrustningenmotbevisaAtt om
under-för sakkunnigbli föremålomedelbart kanfall dennaflesta att

åstadkomma.möjligtemellertid alltidintesökning. Detta är att
de s.k.föreligger med 15de problemundvikaEtt sätt att ppm-som

allatotalförbjudafall specialområdeninomiutsläppen ut-är vartatt
utsläppsutrustningen.utsläpp viasåledes inte medgeochsläpp oljaav

fel påhar sin grund iförbud kan utsläppMed sådant utrust-ett som
totalförbud in-underlättas.brottsutredningen Ettochförhindrasningen

konsekventfårskulle också innebäraspecialområden att man enom
olja,innehållakannågra utsläpp,intereglering antasatt somgenom

allt olje-förbudföljd sådantområden. En ärdessatillåts inom attettav
mottagningsanordningar itillombord och lämnasbehållasavfall måste

utsläppuppkommakanmiljöpåverkan ävenland. Den antas p.g.a.som
olja kan därmed minimeras.mängdermycket småav

specialområden förutsätter ändringutsläpp inomtotalförbudEtt mot
special-för inom skildaoch förutsättningarnai MARPOL. Intresset att

förbud emellertid inte desamma. Det ärinföra sådantområden ärett
kanför samtliga specialområdentotalförbuddärför sarmoliktinte att ett

bedriva det inter-överskådlig tid.bli verklighet Ett sättinom attannan
Östersjöns för-speciella känslighethävdanationella arbetet är motatt

Östersjöom-bara förförsöka få till stånd särregleringochoreningar en
lyckats med såvitt An-något tidigarerådet. Detta är avsersom man

fåroljehaltigt avfallvilket specialområdetarktisområdet, inom inget
släppas ut.

Öster-få stånd totalförbudmöjligheterna till inomHur är att ettstora
arbe-bedöma. Under alla förhållanden kommeröområdet svårtär att

sikt måsteförbud avsevärd tid. På kortmed införa sådant att tatet att ett
ensidigtfrån svensk sida hardärför vilka möjligheter viövervägas att

lämp-sådan möjlighet finns, detinföra sådant förbud och, ärett om om
frånhar särreglering skiljer sig MARPOLzsligt vi i Sverigeatt somen

bestämmelser.
omedelbart införas förtotalförbud utsläpp olja kanEtt mot svens-av

totalförbud emellertid inteuppfattning tjänarka fartyg. Enligt vår ett
regler kommer gälla utländska fartyg. Somsyftesitt inte attsammaom

skallutsläppsbestämmelsernabör därför gällaallmän förutsättning att
fartyg.både på svenska och utländskatillämpligavara

totalförbud införas19.2.2 Kan ett

enskild kan införaAvgörande för bedömningen Sverige ettstatom som
på utländska fartyg,totalförbud utsläpp, tillämpligt äräven ärmot som

kust.Sverige har vattenområdena intill vårvilken jurisdiktionsrätt över
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ekonomiskaJurisdiktionsrätten i den enligt havsrättskon-ärzonen
innebörden den lagstiftandebegränsad.ventionen Den närmare av

makten artikel punkt Enligt bestämmelsen får kuststa-regleras i 211
syfte sin verkställande jurisdiktion för förhindra, be-i utövater, att att

förorening från fartyg, lagaroch kontrollera och andra för-gränsa anta
eller genomför erkändafattningar uppfyller allmänt internationellasom

fastställtsregler eller behörig internationell organi-som genomnormer
sation, dvs. Bestämmelsen innebär utsläppsbestämmelsema iIMO. att
den ekonomiska måste med regleringen iöverensstämmazonen

jfr Alan Boyle,MARPOL Patricia W. Bimie, E. International law
the 279. skall tilläggas införandetenvironment, 1992, Det att etts. av
totalförbud ändock inte påverkai skulle ingripandemöjligheter-zonen
na.

Vad gäller möjligheterna totalförbjuda utsläpp i territorialhavet äratt
situationen något annorlunda. Huvudprincipen här territorialhavetär att

del kuststatens territorium vilketär har jurisdiktionöver statenen av
bl.a. såvitt bevarande kuststatens miljö förhindrande, be-samtavser av
gränsning föroreningoch kontroll därav. Kuststatens lagstiftningav
måste emellertid stå i överensstämmelse med bestämmelserna havs-i
rättskonventionen andra folkrättsligaoch regler, vilket innebär denatt
inte får hindra oskadlig genomfart utländska fartyg havsrättskon-av
ventionen artiklarna 21, 24 och punkt221 4. Vidare gäller kuststa-att

lagstiftning såvitt utfomming, konstruktion, bemanning ochtens avser
utrustning utländska fartyg måste med internationellöverensstämmaav
reglering havsrättskonventionen, artikel punkt21 2.

Begränsningama i tillämpa nationella bestämmelser beträf-rätten att
fande fartygs konstruktion kan konkret uttryck för vadettm.m. ses som

ändå får ligga kraveti på kuststatens lagstiftning inteattsom anses
faktiskt får medföra till oskadlig genomfarträtten förvägras eller in-att
skränks.

Regleringen kuststatens lagstiftande makt torde innebära kust-attav
fartygbeträffandeäven sin till genomfart ochstaten utövar rätt isom- -

för sig kan föreskriva utsläppsbestämmelsersträngare i tenitorialhavet
vad följerän MARPOL jfr tidigare nämnda International lawsom av

the environment, 274. Samma tolkning har gjorts i Danmark ochs.
Finland, vilka länders lagstiftning redan stadgar totalförbud det skall
dock anmärkas Danmarks territorialhav endast nautiska ochär 3 milatt

Finland då förbudet infördes hade territorialhav på endastatt 4ett- -Ävennautiska mil. enligt svensk lagstiftning har SjöV befogen-getts
het föreskriva förbud utsläpp bl.a. länsvatten inomatt Sve-mot rentav
riges sjöterritorium, finnsdet särskilda skäl l kap. 2 § förordning-om

åtgärder förorening från fartyg.moten om
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lagstiftningnationellakuststatens är,pågenerellt kravEtt ovansom
sådana krav påställerfår medförainte ut-denna attnämnts, att man

genomfarttill oskadligfaktiskt medför rättenfartygländska attsom
inskränks.förvägras eller

totalförbud utsläppinförSverigeomständigheten motDen ettatt av
påfastställda kravinternationelltifrågaskillnadolja innebär ingen om

s.k.utrustade medskallhuvudregelstorlekfartyg vissöveratt varasom
emellertid fartygtotalförbud medför ävenppm-utrustning. Ett att15

avfall kan behållasalltsådantutrustade på sättmåste attett om-vara
totalför-Vidare ställerterritorialhavet.genomfartenbord under ettav

mottagningsanordningar itillräckligt medfinnspå detbud krav att
avfallet.hamn kan ta emotsom

huruvidaförhållandetutifrånstorlek bestämsLänsvattentankens
medförtotalförbudutsläppsutrustning.med Omfartyget är ettutrustat

territorialhavet måstekunnaregelrättfartyg för attatt varapassera --
medfördag falletlänsvattentankar vad i ärutrustade med änstörre som

särskilda konstruktions-indirekt ställerutsläppsförbudet att man upp
utländska fartygsoch praktiken försvårarfartyg ikrav för utländska

genomfart.
skalllänsvattentankenfartyg gällerBeträffande svenska att vara

med utrustning.fartyget 15-ppmfem kubikmeter ärminst utrustatom
volym be-skall tankensutsläppsutrustningfartyg inte harFör som

SJÖFS kap.fartygets nyttjande 1985:19, 2tillmed hänsynstämmas
far-tankkapacitet bestämspå utländska fartygspunkt 5.32 § Krav av

flaggstat.tygets
samband medunderhållet fartygnormalt och iFör ett utrustat som-

det inteavfall mottagningsanordning kanallt tillhamnanlöp lämnar en -
sjöterrito-problem under Sverigesinnebära några att passagen avanses

totalförbud utsläpp liggeroljeavfall ombord.behålla allt Ettrium mot
Östersj bl.a. avsnittför östrategin se häromlinje med konceptetockså i

landadministrationen varjegäller enligt MARPOL i15.2. Vidare att
15-ppm-utrustning för fartygfrån kravet påfår medge undantag som

förutsätt-specialområden bl.a. underengagerade i inomendast är resor
ombord. fartygkan behållas Förallt oljehaltigt länsvattenning att som

Östersjö-andra delarsjöterritorium ellerendast trafikerar Sveriges av
utsläppsutrust-undantag medges från kravet påområdet kan således

ning.
tacitskall ändringar i MARPOL,Det tilläggas att genomgenom som

"Northträda kraft den augusti 1999, kommerberäknas i lacceptance
bli specialområde såvittWaters"West European att nytt avser annex

omfattar bl.a. Nordsjön till latitud 62specialområdetDet gra-uppnya
Östersjöomrâdet.intill till Vidareder SkagerackN gränsensamt

till Storbritannien och omfat-sträcker specialområdet bortsig västerut
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Engelska kanalen del Atlanten omedelbart Irland.tar västersamt av om
Gränsen söderut går vid Bretagne i Frankrike. Med det specialom-nya
rådet kommer svenska fartyg i mycket omfattning endast trafi-stor att
kera vattenområden specialområden, vilketär innebär möjlig-attsom
heten medge undantag från utsläppsutrustningen blir betydligtatt stör-
re.

19.2.3 totalforbud införasBör inom Sverigesett
Öterritorium

Medvetenheten kring den miljöpåverkan kan uppstå ävensom p.g.a.
mycket små mängder skadliga har ökat underämnen ochårsenare
miljöarbetet drivs dag betydandei i utsträckning utifrån principer O-om
utsläpp. totalförbjudaAtt utsläpp oljehaltiga blandningar och inteav

användandet utrustningar medför risk föracceptera skadliga ut-av som
släpp är i linje med detta sådant förbudsynsätt. Ett innebär, som ovan
beskrivits, också väsentliga fördelar utredningssynpunkt fårsamtur

ha psykologisk positiv effekt.antas en
Samtidigt bör påpekas möjligheterna upptäcka utsläpp, medatt att en

oljehalt understigande l5 begränsade.är Sådana utsläpp skerppm, som
till sjöss kan inte observeras visuellt eller upptäckas med flygburen
sensorutrustning. Däremot det möjligtär det vid hamnstatskon-att en
troll kan konstateras utsläpp från fartyget har skett. Införatt ett risken

råka för upptäckt i samband medatt sådan kontroll ellerut därför atten
fel uppstått på utsläppsutrustningen kan många avhåller sigantas att
från använda utrustningen eller i fall iakttaratt försiktighetstörrevart
vid användandet denna.av

Mot införa totalförbud kan anföras sjöfartenatt ett internatio-äratt
nell och det därför finns egenvärde i enhetligaatt bestämmelserett att
reglerar näringen. Enligt havsrättskonventionen åligger det också sta-

fastställaIMO internationellaterna regleratt för förhindra,attgenom
begränsa och kontrollera förorening från fartyg artikel 211 punkt
Dessa internationellt fastställda regler bildar utgångspunkt för kuststa-

lagstiftning inom den ekonomiskatens och för flaggstatens lag-zonen
stiftning rörande de fartyg för flagg, dessa be-statens oavsettsom var
finner sig.

Att varje inom för sin jurisdiktionstat inför särskilda ut-ramen
släppsbestämmelser medför sjöfolk förutom ha kunskapatt denatt om-
internationella regleringen måste hålla sig ajour med de särskilda be--
stämmelser varje kuststat utfärdat för sitt sjöterritorium. total-Ettsom
förbud utsläpp kan också leda till komplikationermot vid Sveriges in-
ternationella kontakter, eftersom utsläpp till och med 15 ärupp ppm
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flaggstaterföljd härav ärinternationell reglering. Somenligttillåtna en
ellerutrednings-vidtabehörigainteoch hamnstater attskyldigainte

understigitoljehaltendärutsläppanledningmedlagföringsåtgärder av
punkt218punkt 4artikel 217havsrättskonventionen, samtjfr15 ppm

befogen-och hamnstatensskyldigheterbeträffande flaggstatenssom
behörig interna-fastställtsochreglertillhänvisarheter avnormer som

regel 6.MARPOL,organisation,tionell samt
behoveftersomöverdrivas,dockskall inteanfördadetBetydelsen av

olje-därvid utsläpp,uppkommasällan tordebiståndinternationelltav
konsekvensernapraktiskamed Deeller lika 15mindrehalten är ppm.

före-effektivare kanstället främst itotalförbud ligger i attett manav
15-klart ligger översådana utsläpp,beivrarättsligtochbygga som

regleringinternationellstriderutsläppEndast motppm-gränsen. som
utred-eller begäranflaggstatentillföranledasåledesbör rapport om

ningsåtgärder i stat.annan
Sve-genomfartenombord underbehållasmåsteoljeavfallalltAtt av

mottagningsanordning idärefter lämnas tillochsjötenitoriumriges en
påökad belastningmedföra visssannolikt mot-kommerhamn att en

fårdessa stör-svenska hamnartagningsanordningar i emottaattgenom
för-dettaemellertid intelänsvatten. Violjehaltigtmängder attanserre

totalförbud.för införahinderlägga ibör vägenhållandet ettattensamt
Sveri-totalförbudmed inomfördelarnaviSammantaget ettattanser

exempelgrannländersfölja våravi börsåsjöterritorium är attstorages
fritidsfartyg.omfattabörförbud. Förbudet ävensådantoch införa ett

förundantagfortsättningsvisdock göras rentFrån förbudet bör även
barlast-med avskildaeftersom principenbarlastvatten,eller segregerat

kon-kommer iförs tankar intei dessabygger påtankar vattenatt som
skadliga utsläpp.medför risk fördärför inteochtakt med oljelasten

andra skadligaFörbud utsläpp19.3 mot av

ämnen

obehandlats.k.förbud utsläppföreslår utvidgatVi toa-motett av
avfallfast inomförbud utsläppgenerelltlettavfall motsamt ett av

förbudförslagmed vårtTillsammanssjötenitorium.Sveriges om
principhärigenom ikommeroljehaltiga blandningarutsläppmot av

inom Sverigestillåtna öter-skadligautsläppinga ämnen att varaav
xitorium.
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Enligt MARPOL fär utsläpp skadliga flytande ämnen kemikalierav
inte ske mindre nautiskaän 12 mil från land. Inom Sveriges sjöten-ito-
rium råder således enligt internationell reglering förbud utsläppmot av
sådana ämnen.

detNär gäller toalettavfall situationenär något komplicerad, ef-mer
tillIV MARPOL inte i krafttersom ännu trätt internationellt.annex

Östersjöområdet,Däremot har MARPOL:s bestämmelser införts för
såvitt fartyg från länder tillämpar Helsingforskonventionen,avser som

fartyget får fler 10än eller har bruttodräktighetta påom passagerare en
Östersjöstrategin Östersjöländemaminst 200. Med har gått ett steg

längre införa motsvarande bestämmelser för mindre fartyg,attgenom
under förutsättning dessa är utrustade med toalett. nämndaatt De nu
bestämmelserna förutsätts kunna träda i kraft den januaril 2000. Under

övergångsperiod kommer dock endast fartyg omfattas deten attnya av
utvidgade utsläppsförbudet.

Ingenting torde hindra inom Sveriges sjötenitoriumatt införman
MARPOL:s utsläppsbestämmelser för fartygäven från andra länder än
Östersjöländema. tillämpningEn dessa och Helsingforskonventio-av

gällande bestämmelser skulle innebära utsläpp s.k. obe-attnens nu av
handlat toalettavfall dvs. toalettavfall inte genomgått någon formsom

rening eller desinñcering inte får ske inom Sveriges sjöterritoriumav
från något fartyg med bruttodräktighet minst 200 eller från fartygen av

godkänt föraär tioän Vi föreslåratt sådantsom att ettmer passagerare.
förbud införs. Sedan ändringen Helsingforskonventionen kraftiträttav
måste förbudet utvidgas till gällaäven de fartyg omfattasatt desom av

Ös-bestämmelserna. Om även mindre fartyg från andra länder ännya
tersjöländema då bör och kan omfattas förbudet detta börsamtav om
utvidgas till också gälla toalettavfallatt för des-passerat systemsom
inficering frågor delvisär tekniskär karaktär. Dessa börm.m. som av
lämpligen Öster-SjöVprövas i samband med implementeringenav av
sjöstrategin.

Enligt MARPOL får inom specialområde fastinget avfall släppas ut
mindre nautiskaän 12 mil från land. Utanför den angivna gränsen är
det dock tillåtet släppa MARPOL,att ut matrester V, regel 5.annex

Öster-Specialområden såvitt V är Nordsjöområdet samtavser annex
Östersjö-sjöområdet. Nordsjöområdet sträcker sig till förgränsenner

området i Skagerack till latitud 62 gradersamt N i Nordsjön. Alltupp
inom Sveriges sjöterritoriumvatten och ekonomiska såledesutgörzon

specialområde såvitt V. innebärDetta det förbjudetärattavser annex
släppa någon fonn fastatt avfallut inom Sveriges sjöterritoriumav

det inom den ekonomiskasamt att endast tillåtetär släppaatt utzonen
matrester.
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Undantagmed MARPOL.överensstämmerregleringensvenskaDen
fritidsfartyg.frånutsläppbeträffande matresterhar gjorts av

fritids-undantaförskälbärandesaknasuppfattning attEnligt vår
sjöterritorium.Sverigesutsläppsförbudet inomgenerelladetfartyg från

skall gälla.inte längreundantagetdärförföreslårVi att
förbudförslag tillmed vårtkombineras motregleringnuvarandeOm

toalettavfallobehandlatblandningar, mat-samtoljehaltigautsläpp av
prin-öterritorium iSverigesdetkommer inomfritidsfartygfrånrester

uppnåskadliga Förallautsläpp ämnen. ettförbud attrådacip motatt av
undantagetarbeta försiktregelverk bör påenhetligt attdelarallai man

också slopas.toalettavfallbehandlatutsläppför av

Översyn utsläppsförbudens19.4 av

författningsreglering

obehandlatskadligaolja, flytande ämnen, toa-utsläppFörbudet mot av
kommabör klartsjöterritoriumavfall Sverigesfast inomlettavfall samt

lagen i vilkatydligt framgåbör detVlfL. Vidaretill uttryck avseen-av
förbestämmermyndighetden regeringenellerden regeringen att upp--

överenskommelserinternationella ärbestämmelser ifylla sådana som
utsläppsförbudetfrånföreskriva undantagfårför Sverigebindande -
sjöterritorium.utanför Sverigesutsläppföreskriftermeddelasamt om

vidtasde ändringarsamband medifrån SjöVVi utgår attatt som
utsläppsbestämmel-genomför denförslagföranleds vårt översyn avav

ekono-olja i denregleringen utsläppochaviserats att av avserna som
bestämmel-med MARPOL:söverensstämmelsemiska bringas izonen

ser.

straffbestämmelsernaTillämpning19.5 av

vållande tillmiljöbrott ochom

miljöstörning

vållande tillmiljöbrott ochstraffbestämmelsernaföreslårVi att om
olagliga utsläpp.vidförsta hand skall tillämpasmiljöstörning i
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Bakgrund19.5.1

har straffbestämmelser företrädeEnligt nuvarande reglering BrB:s
straffbestämmelserna olagliga VlfLframför utsläpp i endastom om

straffbelagd med i straffbestämmelser igärningen BrB. Deär strängare
främst bli tillämpliga vid olagliga utsläpp kap. 8 §BrB kan 13är asom

miljöbrott kap. 9 § andra stycket vållande till miljöstör-13samtom om
nämnda straffbestämmelser kommer fr.0.m. den januarining. Nu l

1999 föras till 29 kap. och miljöbalken SFS 1998:808.l 2 §§överatt
29 miljöbalkenEnligt kap. 8 a§ BrB kap. § döms den13 l som

förorenar medför eller kanbl.a. på medföra sådanasättvatten ett som
hälsorisker för människor eller sådana skador djurpå och växter, som

betydelse, ellerinte ringa betydande olägenhet miljön förär iav annan
fängelsemiljöbrott till böter eller i högst två år, inte behörigom myn-

dighet tillåtit förfarandet eller detta allmänt vedertaget. Om brottetär är
döms till fängelse lägsti månader och högst Vid be-år.grovt sex sex

dömningen brottet skall särskilt beaktas, det harär grovtav om om
vållat eller kunnat vålla varaktiga skador omfattning ellerstorav om
gärningen varit särskilt farlig hänsynOm gärningen medart.annars av
till omständigheterna kan försvarlig, döms till enligtinteanses ansvar
paragrafen.

brottHar begåtts oaktsamhet döms enligt kap.13ett sagtssom nu av
9 § andra stycket 29 kap.BrB 2 § miljöbalken för vållande till miljö-
störning till böter eller fängelse i högst två år.

Enligt kap.13 § BrB gäller vidare denll ådragit sigatt som ansvar
för miljöbrott vållandeeller till miljöstöming får dömas till lindrigare
straff vad föreskrivet för frivilligtän är gärningen han avvärjtsom om

sådan fara eller verkan i paragraferna innan avsevärden som anges
olägenhet har uppkommit.

Straffet för olagligt utsläpp enligt VlfL böter eller fängelseär iett
högst Straffskalan förtvå år. miljöbrott normalgraden för väl-samtav
lande till miljöstöming densamma. för miljöbrottär Bara be-är attsom
döma föreskrivs straff enligtsträngare VlfL.ängrovtsom

Hänvisningen till har funnitsBrB sedan VlfLzs tillkomst. denI pro-
memoria Ds K 1979:8 låg till grund för lagen dock attsom angavs
straffbestämmelsen i VlfL inte skulle tillämpas gärningen be-om var
lagd med straff i BrB. Samtidigt föreslogs straffskalan vid olagligaatt
utsläpp skulle höjas så maximistraffet blev fängelse två år.att

Lagrådet konstaterade den föreslagna straffskalan medfördeatt att
straffet i något fall kunde högre enligt VlfLsättas vad skulleän som
ske straff bestämdes för enligtgärningen tillämplig bestämmelse iom
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endastenligt LagrådetstraffbestämmelserEftersom BrB:sBrB. sy---
straff föror-kunde leda tillfall då detillämpas i de strängareböranes

följ-härtill. Regeringenskulle jämkas med hänsynparagrafendades att
ordetföre "straff" föra in "strängare"Lagrådets förslagde attgenom

och 280.273prop. 1979/80:167 s.
miljöbrott ochbestämmelserna ihade BrBVlfLzs tillkomstVid om

utformainförts. Arbetet medintemiljöstömingvållande till ännu att
hade dock påbörjats. Imiljöbrottslighet istraffbestämmelser för BrB en

BRÅrådet PMBrottsförebyggandeinompromemoria upprättatssom
Miljöskyddsut-remissyttrandetill rådetsfogats över1979:6 och som

rådet frågandelbetänkande SOU 1978:80redningens tog omupp
remiss-miljön Promemorianföroreningarkriminalisering m.m.avav

tillsammans med inom Justitiedepartementetsedermerabehandlades en
med förslag till paragraferna kap. 8promemoria 13upprättad anya

bl.a. förhållandetJustitiedepartementets PMoch 9 BrB. I togs upp
föreslagna straffbestämmel-straffbestämmelsema i VlfL och demellan

förslaget till höjt straffmaximumpromemorian nämndesi BIB. Iserna
föranlettVlfL förslaget hade då inteför utsläpp enligt ännuolagliga en

det för förebyggaregeringen och detfrånproposition att attangavs
nödvändigt med föreskrifträttstillämpningenrisk för osäkerhet i envar

föreskrift hade emel-företräde bestämmelser. sådanför EnBrB:som
förslaget till VlfL 1979:8.lertid redan tagits in i se Ds Kovan

förinföra straffbestämmelser mil-Regeringens förslag i BrBattom
VlfL kraft.jöbrottslighet lades fram i januari 1981, efter det i Iträttatt

förhållandet mel-1980/8l:l08 behandlades bl.a.propositionen prop.
straffbestämmelser. konstateradeslan BrB och andra Det ut-p.g.a.-

mil-trycklig föreskrift förslaget till ändringar i miljöskyddslageni att-
subsidiära till brottsbalkens.jöskyddslagens straffbestämmelser blev

flestafallet beträffande straffbestämmelsema enligt deDetsamma blev
eftersom dessa genomgå-andra specialförfattningar på miljöområdet,

straffmaximum straffbestämmelsemaende hade lindrigare i BrB.än
förVlfL det vanliga principerDå det gällde brott mot attangavs av

hade skyldig till brottbrottskonkurrens följde någon gjort sigatt ettom
utgjorde miljöbrott så skulleVlfL och handlingen samtidigt grovtmot

enligt Utgjorde brottet enligtgärningsmannen dömas miljöbrottBrB.
vårdslöshet beteckningen ändradesnormalstraffskalan eller miljönmot

efter Lagrådets påpekande till vållande till miljöstöming, skulle ansvar
ådömas tillämplig straffbestämmelse denna lag hadeenligt VlfL, iom

straffskalan. straff-fängelse två ändamålsenliga medår i Det BrB:satt
bestämmelser för miljöbrottslighet delar subsidiära till VlfLi ärstora

fördelarna respektive nackdelarna med be-ordningsamt motsatten
handlades inte i propositionen.
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Överväganden och förslag19.5.2

förorenamiljöbalken består igärningen enligt BrBbrottsligaDen att
hälsoriskermedför kan medföra sådanaellerpåbl.a. sättvatten ett som

skador djur och intesådana på ärför människor eller växter, som av
olägenhet i miljbetydandebetydelse, eller ön.ringa annan

innebärmedföra risker eller skador""kan vissaförorening attAtt en
beaktansvärdframkallat praktiskgärningendet för krävs att enansvar

frågaeffekt miljön. Straffansvar kan komma iför pårisk negativen
särskildaeffekten kan beläggas detmiljöskadliga inte idenäven när

föreligger risk fördet typisktfallet utredningen visar, settatt enenmen
ansvarsmed-risk så påtaglig normaltsådan effekt och denna är att en

beaktandeavstått från den aktuella åtgärden. Vidskulle haveten person
miljöskadliga effekt kan uppståför miljön skall denrisken somav

med andra föroreningar beaktas prop. 1980/81:108,kumulationp.g.a.
1980/81:37.JuU

miljöbalkenjämförelse mellan straffbestämmelserna iVid BrBen
åklagarensoch VlfL kan konstateras de innebär lättnad iatt senare en

bevisbörda någon effekt för miljön eller risk förnegativatt engenom
s.k.sådan effekt behöver visas. bakgrund uttalandenainte Mot av om

förarbetena ochkumulativ förorening i till bestämmelsen miljöbrottom
kanvad där innebörden kravet på föroreningsägs attomsom av en

medföra effekt, obetydligtskadlig bör icke helt utsläpp i ett vat-etten
tenföroreningskänsligt dock bevissvårigheter kunnaområde störreutan

slag det föreligger risk för effektdet negativattanses vara av en av
icke betydelse. torde sådant fall hellerringa Det i inte någramötaett

känt tillproblem visa gärningsmannen denna risk.större att att
uppfattningen de fall detVi den i med beaktandeär ävenattav av-

principen kumulativ förorening kan påvisas medförtutsläppatt ettom -
risk för skadlig effekt icke betydelse bör åtal väckas förringaaven
miljöbrott eller vållande till miljöstörning och först subsidiärt för brott

VlfL. föreslår VlfL:s straffbestämmelse för utsläppVi olagaattmot
inte skall tillämpas eller straff kan ådömas försträngaresammaom

eller miljöbalken.gärningen enligt BrB

19.6 Bevisfrågor

bevisvärdet oljeprov måste bli föremålVi förattanser av en mer ny-
anserad bedömning.
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bevisvärdetbeviskraven ochAllmänt19.6.1 avom

oljeprov

självklartådömas måsteutsläpp skall kunnaolagligtstraff förFör ettatt
kanutsläppetotillåtet slagVaritutsläppetstyrkt samt attatt avvara

åklagaren har bevis-detLika självklartfartyg. ärtillknytas visst attett
styrkta.straffbudetrekvisit enligtobjektiva ärför samtligabördan att

för brottslighetgäller ärbevisvärderingenförprinciperDe annansom
utsläppsbestämmelserna.misstänkta brottvidtillämpliga även mot

innebär utreda dennasvårigheter detspecielladeTrots typatt avsom
generellttillämpafrågasåledes inte komma idetbrottslighet bör att

osäkerhet införfår emellertid denSamtidigt ämnes-beviskrav.sänkta
medförakänner,och domare intepoliser, åklagaremångaområdet som

dedenna målpå bevisningen i änställer högre krav typatt somavman
ibland häv-detta fallet harbrottslighet.vid ordinär Att ärtillämpas mer

kustbevakningshåll.dats från
tillämp-omständigheter åklagaresfråga tvåfrämst iDet är somom

gäller det fortill diskussion.beviskraven lett Denning att ettena omav
absolut krav oljeprovskall styrktolagligt oljeutsläpp är ta-ett attanses

styrktför det skallandra gäller detfrån utsläppet. Dengits att ansesom
fartyg alltid måste föreligga identitetfrån visstutsläppet härrör ettatt

och från fartyget.oljeprov från utsläppetmellan
tillför bifallåklagaren måste vinnaVilken bevisning ettattprestera

domstol.fastställasutsläppsbestämmelserna måsteåtal för brott mot av
sällan åtal för dennadag väcks emellertidsituationen iSom är ytterst

säkra slut-de avgöranden finns kan någrabrottslighet. Avtyp somav
tillmätt be-vilken betydelse domstolen oljeprovinte drassatser somav
länder splitt-tilläggas praxis i andra uppvisarvismedel. kanDet att en

Nederländerna, sällan oljeprovländer,rad bild. vissaI t.ex. tas ytterst
fartyget,från det misstänkta någotfrån utsläppet ellersig somvare

länderdomstolarna från döma till andraavhåller Idock inte att ansvar.
för fällande dompraktiken förutsättningtycks däremot idet attvara en

från utsläppet och från fartyget.mellan oljeprovdet föreligger identitet
Sverige, kan dra någrafinns länder där liksom i inteSlutligen det man,

domstolarna tillämpar.slutsatser vilka beviskravsäkra somom
detoljeprovstagningar innebärMed hänsyn till de svårigheter ärsom

olje-utvecklas för fall dåriktlinjer för bevisvärderingenangeläget att
förutsättning härföroch/eller fartyget saknas.från utsläppet En ärprov

väcker sådana fall. Vad nedanemellertid åklagare åtal i ärsägsatt som
medför bedömning detunderlag åklagarenstjänaavsett att av omsom

finns skäl förhänsyn till utredningen den objektiva sidan tillräckligaav
skettredovisningen främst sikte på utsläppåtal. inledandeDen tar som

inträffar hamn innebär det nämligentill sjöss. Vid utsläpp i van-som



391Strafihnsvaret1998: 158SOU

bådaVidolja.utsläppet beståttkonstateraproblemligtvis inga attatt av
betydelsehafrån fartygetemellertid oljeprovkanutsläppformerna av

förgällabeviskrav börVilkastyrka identitet.för möjligheterna att som
fartygfrånhärrör visstutsläppstyrktskall tardet ettatt ettatt anses

beträf-krävasVad börutsläpp.båda formernasikte pådärför somav
följande avsnitt.sidan behandlas isubjektivadenutredningenfande av

frånolj utsläppetBevisvårdetl9.6.2 av eprov

flygplan,från någotupptäcks vanligtvis KBV:sUtsläpp till sjöss treav
vanlig foto-IR/UV-kameramed SLAR,specialutrustadevilka samtär

och videokamera.
påolika fenomenIR/UV-kamera registrerasMed vat-SLAR samt

innehållet detemellertid inte iutrustningen kanhjälpMedtenytan. av
säkert fastställas.heltregistrerade fenomenet

kan inte iakttasoljehalt understigermed 15utsläppEtt ppmsomen
Resolu-flygburen sensorutrustning IMOupptäckas medvisuellt eller

ofdischarges of I"Visibility limits of oil AnnexMEPC.6l34tion
de fall iakttagelseravsnitt 10.2.6.73/78", IMARPOL även ettavse
innehållit mineralolja kandet utsläppetutsläpp ochgjorts är utrett att
otillåtet enligt MARPOL.utsläppet varitsåledes den slutsatsen dras att

styrktdärmed ocksåSveriges sjöterritoriumutsläppet skett inom ärHar
kommersvensk lagstiftning.utsläppet strider Detsammamotatt om-

beträffande alla utsläpp be-falletvåra förslag genomförs att somvara-
framgårdet utredningengåtts den ekonomiskai Att ut-attavzonen.

föremellertid tillräckligtvisuellt intesläppet kunnat iakttas är ensamt
utsläppet bestått mineralolja. kanstyrkt Detdet skallatt att va-avanses

vilkaanomalier påandra fenomen eller ämnen vattenytan,gersomra
liknar eutsläpp.olj

kustbevakningstjänsteman kanerfareniakttagelsen gjortsHar av en
bedöma olikadenne fått sådan träning iutgå från att typeratt avman

olagligt oljeutsläpp frånhan kan skiljaanomalier på ettvattenytan att
stiltjebålten och dylika fenomen.alger, ISjögräs, molnskuggor,t.ex.

för observatördock svårtenstaka fall kan det även attvara en van --
visuella observationer utsläpp beståttenbart avgöra ett avomgenom

utsläppvegetabilisk eller animalisk olja. Vissamineralolja eller är en
detlikna oljeutsläpp. kan inte uteslutaskemikalier kan också Det attav

kan anomalier på på-också finns andra ämnen vattenytan somsom ge
oljeutsläpp.minner om

utsläpp innehåller mineraloljasäkraste bevisaDet ärsättet att att ett
från innebär emellertiddärför oljeprov detsamma. Detta inte attgenom
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det alltid förutsättning förbör åtal och fällande dom detatt ta-vara en
från utsläppet.gits oljeprov

uppgifter eller flera kustbevakningstjänstemänDe lämnatensom om
utsläppet bör förening med utredning tillräcklig deti för attannan vara
skall utsläppet beståttstyrkt mineralolja. Så bör normaltattanses av va-

bedömtsfallet utsläppet innehålla mineralolja frånoch skett ettra om
torrlastfartyg oljetankfartyg, fråneller besättningens sidaett om man

lämnar förklaringinte någon innebär utsläppet beståttatt annat.som av
fårdenna situation det nämligen bedömasI så osannolikt att ut-som

släppet utgjorts mineralolja börän det ankomma på besätt-annat attav
ningsmedlemmarna de endaär vilka åtgärder före-vetsom som som-

ombord förklaringtagits till utsläppet.att prestera en annan-
förhållandet invändningDet innebär emellertid inte medgörsatt au-

tomatik otillåtet oljeutsläpp inte kan styrkas. Vid våra studieratt ett av
olika förundersökningar har i några fall invändningar gjorts att ettom
utsläpp, kustbevakningstjänstemän bedömts otillåtetettsom av som
oljeutsläpp, bestått fiskrens, eller aska. Vad vik-ärsmuts, rostav som

dåtigt invändningar de kustbevakningstjänstemängörs är gjortatt om
observationen möjlighet kommentera invändningama och/ellerattges

dessa blir föremål for sakkunnig bedömning. detta skerOmatt annan
regelbundet det vår bestämda uppfattning flestaär de påståendenatt om

utsläpp bestått mineraloljaän kan bedömas såatt ett annatav som
osannolika de kan lämnas avseende.att utan

Har utsläpp skett från lasttankfartyg föreligger något störreett ett
sannolikhet för utsläppet kan ha bestått flytande ämneatt änannatav
mineralolj emellertidDet märka detär inom Sveriges sjöterrito-att atta.
rium råder totalförbud utsläpp samtliga flytande ämnenmot av som
omfattas MARPOL, fartygetII. Har sådant last ochämneav annex som
har utsläppet skett inom Sveriges sjöterritorium bör i denna situa-man
tion normalt kunna utgå från utsläppet antingen skett i strid medatt
MARPOL, ellerI II, såvida inte godtagbar förkla-annex annex annan
ring till utsläppet lämnas.

Förutom vad anförts omständigheter vilka kan stödsom ovan om ge
åt kustbevakningstjänstemännens uppgifter utsläpp varitatt ettom av
otillåtet slag kan dessa också stödjas utredning. kan detT.ex.av annan

besättningens uppgifter eller anteckningar i oljedagbokengenom vara
utsläpp oljehaltig blandning skett.utrett Ett sådantatt ett utsläpp kanav

ibland också konstateras teknisk undersökning ombord.genom en
tidigEn indikation på besättningens inställning till KBV:s påstående

olagligt utsläpp skett vad från fartygetsatt ärett sidaom uppgettman
då först anropades på VHF. Att vägrat på radioanropman man svara
kan också betydelse.vara av
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misstänktafrån detoljeprovBevisvärdet19.6.3 av

fartyget

härrör från visstutsläppolagligtstyrka ettsäkrasteDet sättet ettattatt
från fartyget. Attochfrån utsläppetoljeprovidentiskafartyg är genom

fråndå utsläppet skettfallmycket svårt iemellertididentitetuppnå är
olika oljor. Samman-blandningbeståttochmaskinutrymmen avav en

ocksåkaraktär och kansnabbtändrarblandningari sådanasättningen
flestadärför i deombord kanprovtagning görsmanipuleras. Dä man

utsläpps-viddensammaintesammansättningen ärfall utgå från att som
ombordställefinna detmycket svårtocksåkantillfället. attDet vara
oljeprovantaltillibland ledervilketskett,varifrån utsläppet ett stortatt

måste tas.
mel-samstämmighetuppnådet innebärsvårigheterdeTrots attsom

fall då direktautsläppet det ioch frånfartyget ärfrånlan olj ettett eprov
enda varigenomsaknas detutsläppstillfállet sättetfrånobservationer

falldefartyg utsläpp har skett. Ifrån vilketstyrkasäkert kan ettettman
eller i situa-släppa oljafärd medbar gärning" ifartyg "tagits på utatt

ellerlastning/lossningsamband medskett iutsläpptioner dä ett
alltiddetemellertid diskuteraskänt kanfartygetbunkring och är om

från fartyget.finns behov oljeprovatt taav
detdärbör det i situationerEnligt uppfattningvår ut-annangenom

därutöverutsläpp har skett intefartygfrån vilketredning klarlagtär ett
från far-från utsläppet ochmellan oljeprovuppnåskrävas identitetatt

sådan utredningtill kan utgörasgäller utsläpp sjössDå dettyget. av
förening med Vittnesupp-ivideodokumentationfotografier och/eller

redandet oftasthamngjort iakttagelsen. I ärgifter från de personer som
frånuppgifter klarlagtoch/eller andrabesättningens personersgenom

vilket har skett.fartyg utsläppett
vilket fartygutredning klarlagtdet ärTrots att somgenom annan

frånbefogat oljeprovändock iblanddetsläppt olja kan att taut vara
fastställa varifrånbehövas försådantfartyget. kanT.ex. att om-prov

skallkommit och därigenom görasutsläppbord ett an-somvemsom
län-beviskrav olikainnebär de skildaVidareför utsläppet.svarig som

nödvändigtland kanför lagföring ider dettillämpar att taannatatt vara
förhållandet iden-emellertid detviktigtoljeprov. Vad är är attattsom

fartyget inteutsläppet och frånmellan oljeprov fråntitet uppnåsinte
för utsläppet inteoch till intäkttillmäts bevisvärde""negativt atttas

internationellt fortsätterockså viktigtskett från fartyget. Det är att man
oljeprovde svårigheter det innebärsprida information att taatt om som

innebärandetillämpas,sedvanlig bevisvärderingoch verkar för attatt
förabsolut förutsättningböröverensstämmande oljeprov inte vara en

skall styrkt.brottatt anses
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19.7 Straffansvaret vid olagliga oljeutsläpp

föreslårVi varje uppsåtligen eller oaktsamhetatt person som av
medverkar till förbjudet utsläpp sker skall dömas tillatt ett ansvar
för olaga utsläpp. gällerDetsamma den uppsåtligen ellersom av
oaktsamhet underlåter vidta åtgärder för begränsa utsläpp,att att ett

följdtill olyckshändelse släppts från fartyget. särskil-Denutsom av
da regleringen för olika specialsubjekt i VlfL bort.ansvaret tasav

oaktsamheten beståttHar i underlåtenhet tillsyn ochutövaatten
kontroll skall ställeti sedvanliga förprinciper företagaransvar till-
lämpas.

Befálhavarens blir med de principer vi skallansvar som anser
tillämpas övergripande karaktär och oberoende befälhava-av av om

för den omedelbara tillsynen hanteringenöveransvaratren mer av
olja och också oberoende det befäl haft detta till-av om som

gjort sig skyldig till brott. Befálhavarens övergripandesynsansvar
förhindraför förorening föreslås komma till uttryck far-iattansvar

tygssäkerhetslagen.

l9.7.l Nuvarande reglering i VlfL

dag finnsI straffbestämmelser för olagliga utsläpp i olika paragrafertre
i VlfL.

Enligt 10 kap. dömsl § den uppsåtligen eller oaktsamhetsom av
bryter förbudet utsläpp olja eller inte långtmot så detmot ärav som
möjligt begränsar förbjudet utsläpp, till följd olyckshändelseett som av
släppts från fartyget, till böter eller fängelse i högstut två år.

Till straff döms enligt kap.10 2 § befälhavare, han brustitsamma om
i den tillsyn behövs för utsläpp inte skall ske i stridatt ett mot ut-som
släppsförbudet. befálhavarenOm har överlåtit för tillsynenansvaret

hanteringenöver ombord skadliga tillämnen visst befäl ellerav om
visst befäl har sådant till följd tjänstens beskaffenhet, gälleransvar av
vad ställeti det befälet.sagtssom ovan

brottHar enligt kap.10 begåttsl § döms enligtett 10 kap. 6 § första
punkten fartygets redare eller ägare han själv begått gämingen,som om

han underlåtit vad skäligengöra kunnat fordrasatt honomom som av
för förhindra det inträffade.att
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regleringnuvarandemedProblem19.7.2

förunder-oftarelativtdetförekommer attkapitel 13iredovisatsSom
beträffande gärningenstill bristerhänvisningmednedläggssökningar

föransvarig gär-nedläggningsgrunder ärVanliga attsida.subjektiva
visas.uppsåt/oaktsamhet kaninteelleridentifieraskaninte attningen

då detaktualiserasproblemställningartvåfrämstsåledesDet är som
vilkarörstraffansvaret. Denindividuelladetregleringengäller enaav

inträffatoljeutsläppdåansvarigakunna göras ettbörpersoner som
rekvisitet.subjektivagäller detandraDeninbördesdessassamt ansvar.

rekvisitetsubjektiva19.7.3 Det

åtaladedenkan visaåklagarendagVlfL krävs i attenligt attFör ansvar
olagligt utsläpptillmedverkatoaktsamheteller att ettuppsåtligen av

dock endastframgåroaktsamhet krävselleruppsåtskett. Att
Även eller 6 §kap.enligt 10 2VlfL.kap. §10 luttryckligen ansvarav

Oaktsamhetenvisas.oaktsamhet kanemellertidVlfL förutsätter att
den ansvarigenämligenunderlåtenhet,iemellertid härbestår atten

kontroll.ochbrista i tillsynvarit oaktsam attgenom
tillvållandeförmedanuppsåtkrävsmiljöbrottförFör ansvaransvar

oaktsamhet.förutsättermiljöstörning
händelseförloppdethuvuddragenåtminstonepåKravet somatt av

gämingsmannensomfattasskallgärningenstraffbaradenutgör upp-av
straffrättengenerellt inomgälleroaktsamhet culpadolus ellersåt

principiförekommerstraffansvartäckningsprincipen. Striktden s.k.
inteskall,gärningföljerkap. 2 § BrB annatlängre.inte Av l att omen

uppsåtligen.den begåsendast dåbrottsärskilt föreskrivet,är anses som
straff-således endastbrotten i BrB,såvittgärning är,En oaktsam avser

julidenfr.0.m. lkommerprincipDennasärskiltbar detta angetts.om
Övergångsbestäm-specialstraffrätten p. 2 igälla inom1999 även att
1994:458.SFSändringari kap. 2 § BrB,lårstill 1994melsema

oaktsamhetellerpå uppsåtkravetdet allmännauppenbartDet är att
olagligagälla vidmåsteföreligga också ut-skallför brottatt ett anses

be-haråklagarendet måstedetuppenbartsläpp. Lika är att somvara
gärnings-täcktaobjektiva rekvisitstraffbudets ärförvisbördan att av

länder, haandrai vissaoaktsamhet. Att, ettuppsåt eller sommannens
på dennespecialsubjekt och läggautpekatför visstpresumtionsansvar

brottsutredningen årunderlättamånskulle i visssig,exculperaatt men
allvarli-brottslighet dennavidförsvarbartinteuppfattningenligt vår av

karaktär.ga
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enligt VlfLFör skall kunna ådömas bör således fort-att ävenansvar
sättningsvis gälla åklagaren kan visa gämingen har begåttsatt att upp-
såtligen eller oaktsamhet.av

Uppsåt

Uppsåtsläran komplicerad delär straffrätten, utförligt be-en av som
handlats Straffansvarsutredningensi betänkande Straffansvarets grän-

SOU 1996:185. Mycket förenklat brukar förklarasuppsåt med attser,
någon handlat med "vett och vilja". Som Straffansvarsutredningen an-
fört dock denna beskrivningär både för opreciserad föroch SOUsnäv
1996:185, Del 83 f..I s.

brukarMan i Sverige skilja mellan uppsåt till effekt och be-uppsåt
träffande gämingsmoment. Med effekt då handlingen skallattavses
medföra visst resultat, i regel skada eller konkret fara förett yttre en en
skada. Andra gämingsmoment effektän omständigheterär faktiskav
eller rättslig måste föreligga för de objektivanatur rekvisiten iattsom

straffbud skall uppfyllda.ett vara
Den olagligen släpper olja på medförsätt eller kanut ettsom som

medföra sådana hälsorisker för människor eller sådana skador djurpå
eller växter, inte ringaär betydelse, eller betydande olä-som av annan
genhet miljön,i förmåste kunna dömas för uppsåtligen haatt att orsa-
kat skada eller risk för skada ha uppsåt förhållandei till effekten. Som
exempel på uppsåt omfattande gärningsmoment kan nämnas gär-att
ningsmannen för dömas för uppsåtligt olagligt utsläppatt enligtett
VlfL måste ha uppsåt omfattande utsläpp skett attdettaatt varitett samt
otillåtet. detNär gäller sistnämnda förhållande kompliceras emellertid
frågan det subjektiva rekvisitet uppfylltär den handlandeom av om

i villfarelsesvävat se härom nedan.
detNär gäller straffbestämmelser förutsätter effektviss försom en

brott skall föreligga brukar skilja mellanatt olika formertreman av
uppsåt; direkt uppsåt, indirekt uppsåt och eventuellt uppsåt.

Direkt uppsåt föreligger gärningsmannen syftar till uppnå detattom
brottsliga resultatet eller detta nödvändigt genomgångsledettser som
för uppnå det mål han åsyftar.att

Indirekt uppsåt föreligger gärningsmannen inte åsyftar detom av-
sedda resultatet ändock inser hans handlingar kommer ledaattmen att
till effekten.

Eventuellt uppsåt föreligga gärningsmannen inser detanses attom
föreligger risk för hans handlingar skall leda tillatt den brottsliga ef-en
fekten dvs. han inser det brottsliga resultatetatt att möjligär biver-en
kan handlingen och det kan hållas för visst han skulle haav attom



397Straflansvaret1998: 158SOU

skulle in-effektensäker påhanpå sätt även atthandlat varomsamma
hypotetiskakallas detledet provet.träffa. Det sista

föreliggaeffektgämingsmomentandra änbeträffandeUppsåt anses
brottsförutsättningenmedvetengärningsmannen är attantingen omom

förhållande-möjlig ochdenna ovisshanellerföreligger ansett menom
handlat påskulle hahanförhållas visstdet kansådana attär attna

förelåg.brottsförutsättningen Densäker påvarithansätt attomsamma
effekt.beträffandeuppsåteventuelltsistnämnda formen motsvarar

Oaktsamhet

bedömningled.sker i två Först görsOaktsamhetsbedömningen aven
handlingaktsamhet.erforderlig Förbrustit i attgärningsmannen enom
aktsam-avvika från denskall denskall oaktsam styrsomnormanses

iblandbeskrivsområde.visst Dettainom atthetsbedömningen ett som
aktsamhetskravVilketrisktagande.otillåtetculpa förutsätter ett som

förelig-för skadorvilken riskområde beror påvisstgäller för ett som
typisktallvarliga dessahuroch på settger

Är andra ledoaktsamt skall i prövasobjektivthandlande ettett om
aktsam-han uppfylldejustgärningsmannenbegärasdet kunde attav

medvetenskilja mellanhänseendesubjektivtbrukar ihetskravet. Man
handlandeförstår hansgärningsmannenculpa, föreligger attomsom

culpa, då gärningsmannenoch omedvetenrisker,innefattar otillåtna
otillåtna ris-handlande innefattarförstå hansbordeinte förstått attmen

ker.

Uppsåtsbedömningen olagligavid utsläpp

ellernödsituationhar sin grund i äroljeutsläpp inteAlla enensom
meddess utrustning kommerfartyget eller påmedföljd olyckaav en

sjöterritori-Sverigesförbjudna inomobjektivtförslagvårt sett att vara
lasttankutrymmen in-utsläpp frånförutom allaomfattarFörbudetum. -

avseddaspilloljautsläpp sludge och ävenklusive samt avpumprum -
Gämingsmannenutsläppsutrustningen.skett viappm-utsläpp15 som

utsläpp företagitsdå den sistnämndabör alltså i situation typen aven
utrustningen. Attdärför fel uppstått på gär-kunnainte undgå attansvar

rörande det svenska förbudetvillfarelseningsmannen isvävat mot ut-
får nämligenutsläpp under 15släpp och straffbarheten även ppmav

straffrättsvillfarelse enligt kap. 9 § BrB inte24sådan somanses vara en
kanuppsåtligt brott misstagetutesluter straff för än närannat anses

klart ursäktligt.
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Hans Thornstedt har i avhandlingen "Om rättsvillfarelse" Stockholm
1956 inordnat rättsfall där rättsvillfarelse enligt vad nämntsen nu an-

ursäktlig under kategorier.setts tre
Villfarelsen beror på gärningsmannen till följd bristeratt pub-iav

liceringsförfarandet kunnatinte få del straffbestämmelsen.av
Villfarelsen beror på det överträdda stadgandet otydligt tillatt är

sin innebörd.
Myndighet har någon ämbetsåtgärd gärningsmannengettgenom

anledning det överträdda straffbudet hafianta att innehåll änett annat
det verkligen hade. Thornstedt framhåller beträffande denna grund att
det inte finns förunderlag påstående det fastär frikän-ett praxisatt att

då någon vilseletts myndighet.na, av en
Alla lagar författningaroch kuststaten utfärdar och be-rörsom som

varande kuststatens miljö förhindrande, begränsningsamt och kon-av
troll förorening därav skall enligt havsrättskonventionen artikel 2lav
punkt 3 vederbörligen offentliggöras. Har så skett och bestämmelserna
inte osedvanligtär otydliga bör ansvarsfrihet inte kunna inträda p.g.a.
punkterna eller Inte heller ansvarsfrihet enligt punkten bör kun-

inträda undantagsvis.änannatna
Alla operationella oljeutsläpp kräver någon fonn aktiv handlingav

för olja skall komma iatt Detta innebärut ivattnet. situationer dåatt
det klarlagtär fråga är operationelltatt utsläppett antingen frånom -
lasttank- eller maskinutrymmen och utsläppet skett inom Sveriges-
sjöterritorium, så måste utgångspunkten utsläppet skett uppsåt-attvara
ligen.

När det gäller utsläpp i den ekonomiska utsläpp frånsamtzonen
svenska fartyg i andra vattenområden gäller emellertid fortfarande att
utsläpp till 15 tillåtna.är Utanför specialområde fårupp ppm t.o.m. ut-
släpp oljehaltig blandning ske från lasttankutrymmen. kan där-Härav
med för uppsåtligt brott bli i det närmaste omöjligt styrkaansvar att

påstådda fel på utsläppsutrustningenatt inte kan motbevisas.p.g.a.
Också vid andra operationer, utsläpp i sambandt.ex. med last-
ning/lossning eller bunkring, kan uteslutet för uppsåtligtansvar vara
brott. Vidare kvarstår problemet peka vilkenatt begåttut person som
den handling varigenom utsläppet skett eller den beordratperson som
utsläppet. Ansvar torde därför i fortsättningenäven oftast bli aktuellt

oaktsamhet.p.g.a.

Oaktsamhetsbedömningen vid oljeutsläpp

Sjöfart är näring innebär beaktansvärda risker för skadoren päsom
miljön. Detta medför stränga aktsamhetskravatt måste ställas på dem
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beträffande vis-Liksomverksamheten.ochför utövaransvarigaärsom
mycketligga näraspecialstraffrättsliga brott bör ettandra ansvaretsa

såle-böroljeutsläpp begåttsotillåtetobjektivtstrikt Har ett manansvar.
uppsåtligtskettdet inteutsläppet omutgå frånprincip kunnades i att

oaktsamhet.följdär aven

dåansvarigavilka böreller göras19.7.4 Vem ett

eutsläpp har skettolj

straffrättsligtkan flertal görasregleringEnligt nuvarande ett personer
faktisktdenoljeutsläpp inträffat. Förutomolagligtdåansvariga ett som

redare/ägarebefälbefälhavare ellerkanbegått utsläppet samtannat
dömas.

faktisktstyrkasällan det gårdetpraktiken ut-I är att vem somsom
ställetaktualiseras iolja släppts Ansvarvarigenomfört den handling ut.

maskinchef.vanligen Ansvareller befäl,oftast befälhavareför annat
dåaktuellt fallendast varit ivi kunnatför redare/ägare har såvitt utröna

befälhavare.också fartygetsdenne varit
med kust-har haftde diskussioner vikartläggningvårAv samt som

konstaterahar vi kunnatpoliser och åklagarebevakningstjänstemän, att
iblandVlfLenligt kap. 2 §tillsynsansvaret 10gällande regleringnu av

ådömasparagrafen skallsådant enligteftersomvållar problem ansvar
utredadå kanbefál. intebefálhavaren eller Omantingen annat man

därför dett.ex.konkreta fallet halt tillsynsansvaretdeti attvem som
eller därförutsläppet kommitvarifrån ombordfastställainte går att som

tjänsteåligganden kanbefálsvad följer visstdet oklartär ettatt avsom
förbefäl kan lastasbefälhavaren ellerdetta medföra varken attannatatt

brustitha i tillsyn.
tillämpar företagar-hindrarfinns det ingetDäremot att mansom

Även borde med stöd prin-befälhavarenför redare/ägare.ansvaret av-
företrädareegenskapkunna dömas iför företagaransvarcipema av-

vilketstraffbestämmelsema särskilt idet iför redaren. Eftersom angetts
emellertidunderlâtenhetsbrott kansubjekt vidavseende olika ansvarar

tillbefälhavaren skall kunna dömasvaritdiskuteras avsikten att an-om
maskin-tillsynen tillöverlåtit försituationer då hani t.ex.ansvaretsvar

egenhändigt handlande enligt l0kan dömas förchefen såvida han inte
heller i nå-Ansvarsbestämmelsen för redare/ägare intekap. §.l synes

åtal befálhavaren.till stöd förfall direkt ha åberopats motettgot
ganskaombordproblem vad gäller tillsynsansvaretFöreliggande är

europeiska länderförhållanden. andraspecifika för nordiska I är ansva-
ofta till befálhavaren.avseende kanaliserati nämntret nu
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Även för redare/ägare svårtillämpat, dels därför defi-äransvaret att
nition saknas betrakta fartygets där-är redare, delsattav vem som som
för oflastredaren juridisk och eller vilka bäräratt en person vem som

den juridiskainom kan svårt bestämma. Si-ansvaret attpersonen vara
tuationen kompliceras ytterligare vid olagliga oftautsläppattav man
har med utländska rättssubjekt. Ibland kan det också sågöraatt attvara
den haft det bestämmande inflytandet fartygets drift inteöver är attsom
betrakta fartygetssig eller redare. kan ställetägare Denne ivare som

timechartrare fartyget eller managementbolag. Straff-ettvara en av
VlfLenligt kan emellertid skillnad fråntill vad gälleransvar som en--

ligt sjölagen och1994:1009 fartygssäkerhetslagen l988:49 inte-
ådömas redarens ställei haft hand fartyget.annan som om

För komma tillrätta med de problem nuvarande reglering in-att som
nebär kan olika lösningar väljas. Ett undvika diskussionersätt att om

har ombord kanalisera detär straffrättsligaansvaret attvem som ansva-
till befálhavaren. Ett alternativ ändra regle-är nuvaranderet annat att

ring för skilda subjekt. Slutligen kan välja bortansvaret att taav man
den särskilda regleringen befälhavares/annat befäls tillsynsansvarav
respektive redares/ägares och bara beteckna det ansvariga rätts-ansvar
subjektet "den som". Det sista alternativet skulle innebära varjeattsom

uppsåtligen eller oaktsamhet medverkar till olag-att ettperson som av
ligt utsläpp sker kan dömas till ansvar.

Det skall i sammanhanget anmärkas med vårt förslag olagligtatt ett
utsläpp förstai hand skall rubriceras miljöbrott eller vållande tillsom
miljöstörning. för dessaAnsvar brott stadgat för "denär bl.a.som
föro-renar Vad det följandei de principer börsägsvatten. som om som
gälla för ansvarsfördelningen tillämpliga dåär aktualiserasäven ansvar
enligt BrB miljöbalken.

19.7.5 Bör ombord kanaliseras tillansvaret
befälhavaren

Enligt den information vi fått det individuellaär för olagligaansvaret
utsläpp till sjöss i vissa länder, Frankrike, Storbritannien ocht.ex.
Nederländerna, kanaliserat till befálhavaren. I samtliga dessa länder
kompletteras befälhavarens regler straffansvar för juri-ansvar av om
disk vanligen utkrävs fartygets ägare. TysklandIperson ansvar av
saknas straffansvar för juridiska harHär införts särskildpersoner. en
bestämmelse där befälhavarens för förhindra föroreningarattansvar
betonats Artikel b il "MARPOL-Gesetz". Enligt bestämmelsen skall
befälhavaren, den ombord förär ansvarig alla åtgärder för attsom som
förebygga förorening, vidta adekvata åtgärder för säkerställaatt att
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Liknande reglering befälhavarensbegås.förbjudna utsläpp inte av
polsk lagstiftning.finns iansvar

straffrättsligaskälet för kanalisering detbakomliggandeDet aven
utsläpp skett,skulle i de fallbefälhavarentill ettattansvaret man,vara
befälhavarenutsläppet antingen beordratsfrånnormalt kan utgå att av

olagli-tillräckliga åtgärder för förhindravidtagiteller han inte attattatt
detbefälhavaren lämnat tydliga instruktioner ärutsläpp sker. Harga

besättningsmedlemmar skullesannolikt övriganämligen inte trotsaatt
släppa olja.dessa och olagligen ut

med-då det klarlagtsagda säkert riktigt i situationer ärDet är ettatt
Bevislägethelt strid med gällande reglering.har skett i ärutsläppvetet

frågadet kan styrkas det varitalltid sådantemellertid inte ettatt att om
Än skett påsällan kan styrkas utsläppetdetta slag.utsläpp attmerav

order befálhavaren.av
befälhavaren vidareuppfattningen hari och för sigVi är ettattav

tillrörande förhindrande förorening kommerfrågori än somavansvar
VlfL, vilken bestämmelse endast reglerar detkap.uttryck i lO 2 § mer

be-olja. Enligt våromedelbara tillsynsansvaret hanteringenöver av
och befogenheterdömning medför befälhavarens övergripande ansvar
straffrättsligtmed automatik bör kunna undgåombord han inteatt an-

befälhava-därför tillsynsansvaret legat befäl.bara på Kanatt annatsvar
då befäl haft tillsynsansvaretansvarig i situationergöras annatren

kommer praktiken befálhavaren utsträck-detta innebära ii störreatt att
ning till sidani dag kan dömas bör emellertid å andraän Dettaansvar. -

inte till frånautomatiskt leda alla andra ombord bör undantasatt-
straffrättsligt ansvar.

för befälhavaren aktualiseras under-I situationer då ansvar p.g.a. en
låtenhet skett befäls tillsynsområde kanoch utsläppet inom annat samt
tillskrivas befäls uppsåtliga eller oaktsamma handlande detdetta är t.ex.

från fårinte rimligt undanta det andra befälet Detsammaatt ansvar. ge-
handlat el-nerellt gälla då besättningsmedlem uppsåtligenanses annan

åtal väcks befälhavare och/eller befäl kanler oaktsamt. Om mot annat
ibland befogat underlåta väcka åtal dendet emellertid att att motvara

besättningsmedlem faktiskt begått den handling utsläp-varigenomsom
skett, det finns anledning denne handlat på orderpet att anta att avom

överordnad och påföljden vid fällande dom endast kan bli böter.antas
Åtalsunderlåtelse i fall bör kunna meddelas med stöd 20nämnt avnu
kap. 7 § RB.

anfördaPå grund det vi det inte lämpligt kanaliseraattanser an-av
befälhavaren.ombord till enbartsvaret



1998: 8SOU l 5Straflansvaret402

ansvarsfördelningenPrinciper för19.7.6

straffstadgandet olagliga utsläpp bör uppbyggtVi vidatt varamenar
fleramed åberopande skilda grunder dömakring möjlighet att aven - -

olagligt utsläpp inträffat.dåtill ettpersoner ansvar
eller de begått denkunna ådömas denbör liksomAnsvar nu som

detta sketthandling olja olagligen släppts antingenvarigenom ut, upp-
oaktsamhet, den beordrat olagligt utsläpp.såtligen eller samt ettsomav

för egenhändigtOberoende någon kan dömas till ansvarav om
därutöver kunna ådömas eller flera ansvarighandlande bör iansvar en

ställning utvecklade principer för företagaransvar.enligt
företagaransvaret tillämpas handlar det vanligen företaga-Då attom

brista tillsyn och kontroll den verk-varit oaktsam iattren genom av
samhet läggs företagaren till last varithan driver. Det hanär attsom
oaktsam ingripa och förhindrainte i verksamheten dennaatt attgenom
drivs gällande bestämmelser.i strid alltså fråganDet ärmot om en
oaktsamhet består i underlåtenhet. Något krav på företagarenattsom en
skall ha medveten det sker överträdelser finns då detvarit inte,attom
för tillräckligt brottet begåtts oaktsamhet.är Däremotattansvar av
måste kunna konstatera företagarens underlåtenhet har orsaks-attman
samband med överträdelsen, eller med andra ord överträdelsen hadeatt
kunnat företagarenundvikas gjort vad på honom ankommer för attom
förhindra och kontrollera överträdelser begås.inteatt

Om principerna för företagaransvar sjörättsligapåöversätterman
förhållanden och den bestämmande inflytande farty-utövat översom

drift juridisk har den verkställande ledningen främstärgets en person
för fartygetVD drivs och arbetet ombord organiserasansvaret att att

på sådant lagöverträdelser inte sker. Förutom ledningensättett att att
har för fartygets skick skall ledningen försörja underlydandeattansvar
personal kompetent och tillräckligt instruerad för sina uppgifter.är Man
har också för kontrollera personalen fullgör sinaattett attansvar upp-
gifter skyldighetoch har ingripa det bris-visar sig föreliggaatten om
ter.

ISM-kodenI se avsnitt 4.4.2 har huvudansvaret för förhindraatt
förorening lagts på företaget the företagetcompany. Med iavses
första fartygetshand kan också liggaägare påansvaretmen annan per-

eller såsomorganisation, redaren the manager eller den hyrson som
fartyget ochbesättning övertagit för fartygetsägarensutan som ansvar
drift medoch därmed gått på de skyldigheter ochövertaatt ansvar som
koden föreskriver. Om någon förän driften skallägarenannan ansvarar
detta enligt anmälaskoden till administrationen.

ISM-koden införlivatshar med svensk ändringar far-rätt igenom
tygssäkerhetslagen SjöV med stöd kap. far-2 §5samt attgenom av
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SJÖFS föreskrivitkungörelse, 1996:2,tygssäkerhetslagen attgenom
skalltillämpliga delar överensstämmasäkerhetsorganisation irederiers

rederiverksamhetskallkoden. Enligt lagenvad föreskrivs imed som
sjösäkerheten upprätthålls männi-sådantbedrivas på sätt samtattett

ha§. rederi skallegendom skyddas 2 kap. 4 Ettmiljö ochskor, etta
kap. andragodkänd säkerhetsorganisation l §angående 4dokument

elleryrkesmässig personbefordrananvänds forstycket. Fartyg som
användas till sjöfart endastminst fårbruttodräktighet 20är omvars

säkerhetsorganisationangående godkändrederi har dokumentdess ett
säkerhetsor-med certifikat angående godkändfartyget försettoch är ett

kap. §.ganisation 2 4 c
kraft internationellt såvitt allaISM-koden har inte iträtt typeravser

fartyg.de svenska bestämmelserna gäller allafartyg. hellerInte ännuav
"företagets" skyldigheter får dockVad koden föreskrivsi ansesomsom

giltighet.generelläga
medföra för-föreskrifter och krav på certifiering tordeISM-kodens

utreda vilken fysisk eller juridiskbättrade möjligheter att person som
haft för instruktioner och förfaranden organiseraansvaret att ar-genom
betet sådant skyddet den marina milj säkerställs i enlig-på sätt önatt av
het med internationell och nationell lagstiftning. harrelevant Vem som
detta bör nämligen kunna utläsas fartygets handlingar. Attansvar av
denne ibland kan någon den i strikt mening ärän attsomvara annan

det tvekanbetrakta redare torde inte råda någon om.som
Fortfarande dock fastställa vil-kommer det problematisktatt attvara

fysiskken den juridiska skallinom göras ansva-person personen som
rig. emellertid problem gäller generellt dåDetta är ett som
företagaransvar prägelaktualiseras, sjöfartens internationellaäven om
ytterligare komplicerar utredningsmöjligheterna.

tillsynen och kontrollen ombord på fartyg kanDen dagliga ett av
delegering uppenbartnaturliga skäl inte ligga på rederiet. Behovet ärav

och har också stöd i den sjörättsliga lagstiftningen.
Allmänt kan möjligheten delegera arbetsuppgifter ochatt ansvarom

för tillsyn och kontroll delegering tillåten det på grundsägas äratt om
verksamhetens omfattning eller finns särskilda skäl for detta.av annars

måste alltså finnas behov delegation inom företaget.Det Förett attav
delegation straffrättsligtskall få betydelse i hänseende krävs också att
den korrekt genomförd. genomfördkorrekt delegation kanär En sägas
förutsätta

ledningen organiserat företagets verksamhet rationelltpåatt ett
sätt,

den till vilken uppgift delegerats kompetent fåttochäratt en er-
forderliga instruktioner,
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tillräckliga beslutsbe-uppgift hartill vilken delegeratsdenatt en
påkallas;vidta åtgärderekonomiskafogenheter och attresurser som

förhål-0rd ha självständig ställning ihan med andra relativtmåste en
ochlande till ledningen

framgår eller vilka i olikadelegeringen klartdetatt somvemav
tillämpliga bestämmelser följs.föravseenden bär ansvaret att

vad delegeras arbetsuppgifter ochskall anmärkasDet äratt an-som
kontroll och det straffrättsligaför tillsyn och inte ansvaret.svaret

sjörättsliga förhållanden har befalhavarens övergripan-Då det gäller
stöd bl.a. sjölagen. Enligt lagen åligger detde ombord direkt iansvar

befälhavaren övervaka fartyget i sjövärdigt skickär samt attattatt se
förenligt medtill framförs och handhas pådet sätt ärett gottatt som

känna till de påbud ochsjömanskap. Befälhavaren också skyldigär att
trafi-föreskrifter gäller sjöfarten for de farvatten fartygetsomsom om

kerar.
vidare befälhavaren haEnligt fartygssäkerhetslagen åligger det att

den kännedom fartyget han för fullgörabehöver kunna sinaattom som
skyldigheter beträffande säkerheten på fartyget och han skyldigär att,
innan påbörjas, till fartyget sjöklart. ISM-koden harIårattseen resa
befálhavarens frå-övergripande och befogenhet fatta beslut iattansvar

rörande förhindrande förorening betonats. skyldighet harDennagor av
emellertid direkt kommit författning.inte till uttryck i svensk

Sammanfattningsvis kan befälhavaren har mycket speci-sågas att en
ell ställning ombord. inte bara så han högste beslutande iDet är äratt
förhållande till övriga besättningsmedlemmar. har också myck-Han en

självständig förhållandeställning i till redaren.et
Liksom det föreligger behov delegering från befäl-ledningen tillav

havaren fartygdet på omöjligt for befälhavaren fysisktär större att rent
överalltständig tillsyn ombord. Delegering den omedel-utöva av mer

bara tillsynen hanteringen tillskadliga kan därför skeöver ämnenav
befäl.annat

befälhavaren överlåtitOm till befäl måste förutsätt-annatansvaret
ningarna för korrekt delegation uppfyllda. fall liggerI annaten vara an-

för tillsynen kvar på befälhavaren.svaret
Tillsynsansvaret för befäl kan emellertid också följa tjäns-annat av

beskaffenhet. Då det gäller fartyg fartygssäker-svenska itens anges
hetslagen maskinchefen ansvarig för drift och farty-underhålläratt av

maskineri med tillhörande anordningar och det maskinche-åliggergets
fen påbörjas,innan till maskineriet med anordningaratt, atten resa se

hör till behörigtdetta i skick. Maskinchefens med-åliggandenärsom
för, såvitt svenska fartyg, för tillsynen hante-överatt ansvaretavser
ringen olja för fartygets drift normalt ligger på maskinchefen. Far-av
tygssäkerhetslagens bestämmelser olika besättningsmedlemmarsom
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fartyg kanutländskafartyg. Påemellertid bara svenskagälleransvar
alltovanligtarmorlunda. inteDet äransvarsfördelningen att ansvarvara

på befälhavaren.ligger
regleratsåligganden intebefäl ombord har derasandradet gällerNär

ochför lastningemellertid tillsynsansvaretlag. förekommeri Det att
befäl-ligger påbeskaffenhet änolja tjänstenslossning annanp.g.a.av

havaren, t.ex. styrman.
omedelbara tillsynsansva-ombord har detförhållandetDet att annan

emeller-innebärdelegationbeskaffenhet ellertjänstensret p.g.a.p.g.a.
alltbefälhavaren bör undgåtid inte att ansvar.

fartygssäkerhetslagen prop.förarbetena tillSåledes ianges
maskinchefens intevad föreskrivs1987/88:3 69 att ansvaromsoms.

enligtför hela fartygetövergripandeinskränker befälhavarens ansvar
sjölagen.

handhas påför fartyget framförs och sättansvarigSom ettattytterst
gällandeenlighet medförenligt med sjömanskap och iär gott na-som

allmänhar befálhavareninternationella bestämmelsertionella och en
såbesättningen organisera arbetetskyldighet instruera attsamtatt

övervakningsplikt ochhar vidare äröverträdelser sker. Haninte en
förhållandena ombordskyldig underrättadhålla sig samtatt ageraom

föreskrifteranledning gällande inteoch han har anta attattreagera om
också ledningen för rederiet.följs. Sådan skyldighet ingripa haratt

befäl gäller dessa skallbefälhavare och andraBeträffande både att
reda-uppfylla kvalifikationskrav. åligger självklartsärskilt angivna Det

befälsbefattningama innehas kompetentatillatt att personer.ren se av
Redaren ansvarsfördelningen befälhavare-har också förett attansvar

förhållandet befälhavarens och maskinche-befäl tydlig. Detärannat att
fens åligganden emellertid medföra dessa intereglerats i lag torde att

respek-kan för överträdelser klart ligger inom derasundgå ansvar som
skall bärashänvisa till straffansvarettive ansvarsområden attattgenom

enbart redaren.av
aktualisera påinnebär oljeutsläpp bör kunnaDet sagda att ett ansvar

flera den faktiskt begått utsläppet till någon inomolika nivåer, från som
ledningen för rederiet.

beskrivna principerna för ansvarsfördelningen följer i vissDe nu
befäl-mån redan lagstiftningen. skillnad gäller emellertidi dag Enav

havarens med de skall tillämpas,vilket principer visom anseransvar,
befälhavarenövergripande karaktär och oberoendeär av av om ansva-

för den omedelbara tillsynen hanteringen olja och ocksåöverrat mer av
oberoende befäl tillsynsansvar sig"sky1-det hafl detta gjortsomav om
dig föreligger gäller förtill brott. skillnad också då detEn ansvaret re-
dare/ägare, uppfattning utvidgas tilleftersom detta enligt vår böransvar

—



SOU 1998:158Strafimsvaret406

inflytandehaft avgörandei redarens ställeockså ettatt annan somavse
drift.fartygetsöver

straffansvaret i VlfLRegleringen19.7.7 av

befälhavarens övergripandetydliggöra ärEtt sätt att genom enansvar
innebär befälhavare underändrad reglering att ansvarar sammasom

ho-dvs. han inte gjort vad påförutsättningar redaren/ägaren, omsom
förhindra överträdelsen. väljer dennaför Omankommer att mannom

bestämmelse införas reglerarkompletterandelösning måste an-somen
inflytanderedarens ställe avgörandeför i utövat ettsvaret somannan

fartygets drift.över
regle-föreliggande problem med den rättsligalösaEtt sätt attannat

enkelt bort den särskilda regleringen befälhava-ringen heltär taatt av
ställetres/annat befäls redares/ägares kommer då iDessasamt ansvar.

denomfattas "den de inte egenhändigt företagitsom", ävenatt omav
handling utsläppet skett aktualiseras enligt tidi-varigenom utan ansvar

för företagaransvar,utvecklade principer dvs. vanligtvis därför attgare
kon-brottet haft sin grund i oaktsamhet vid utövandet tillsynen ellerav

trollen verksamheten.av
Från legalitetssynpunkt kan anföras det angeläget detäratt att av

straffbestärnmelsema framgår underlå-under vilka omständigheter en
tenhet detstraffbar vilka bär härför. liksomDetta,är samt ansvaretsom
förhållandet för skilda specialsubjekt i utsträckningatt ansvaret stor
regleras lagstiftning skulle för föri inom sjörätten, i och sig talaannan

VlfL särskilt ansvarsfrågomaockså i reglerar för befälhava-att man
re/armat befäl redare/ägare.respektive

Åtskillnad måste emellertid mellan överträdelser endastdärgöras
eller specialsubjekt därvisst vissa kan bli föremål för och fallansvar

särskilt straffansvar föreskrivs för underlåtenhet vid sidan ettomen
straffansvar för "den som".

straffansvaretVi vid olagliga utsläpp bör följaattmenar samma
principer gäller vad möjligheten döma tillattsom armars avser ansvar
för brott begåtts för ellerinom näringsverksamhet. Vemsom ramen
vilka kan straffrättsligt be-ansvariga bör då endastgöraspersoner som

kravet på uppsåt eller oaktsamhet.gränsas Detta krav innebär å and-av
sidan endast vissa subjekt praktiken kani dåansvarigagörasattra

oaktsamheten bestått underlåtenhet.i fallet be-Att så följerären av
stämmelser reglerar på i vilarvisst hänseendeansvaret ettsom vem

sådana principer rörande fördelningen ju-inomsamt ansvaretav av en
ridisk utvecklats i praxis.person som
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främst ochBefälhavarens ombord framgår i dag sjölagenavansvar
emellertid särskiltfartygssäkerhetslagen. dessa lagarIngen attav anger

förhindrandefrågor rörandebefälhavaren har övergripande iett ansvar
tydliggöra befälhavarens detta avseendeförorening. iFör att ansvarav

fartygssäkerhetslagen. skalltillägg bör ivi göras Detatt ett an-anser
till rederiers och fartygsmärkas VlfL hänvisar bestämmelserattatt om

far-vilka skydda miljön, finns isäkerhetsorganisation, även attavser
tygssäkerhetslagen.

råda redarensdet inte skall någon tvekan iFör attatt om annan som
inflytande fartygets drift jämställd medställe haft avgörande överett

straffrättsligt hänseende bestämmelse med dennaredaren bl.a. böri en
VlfL.innebörd införas i

för olagliga utsläpp19.8 Straffet

Våra generellt olagligaEn skärpt inställning tillöverväganden: ut-
till stånd.släpp måste komma uppsätligt utsläpp innehållandeEtt ett

Östersjönhundratal föroreningskänsligtliter olja i områdeett som
bör allvarligså det kan motiverat be-attart attanses vara av vara

straffet till fängelse.stämma

pål9.8.1 Vår straffet för olagliga utsläppsyn

Straffet utsläppför olagliga enligt VlfL böter eller fängelse högstiär
straff stadgas för förtvå år. Samma normalgraden miljöbrott samtav

vållande till miljöstöming. det främstYtterst domstolarna ochär -
domstolen straff brottHögsta vilket skall leda till. Denavgör ettsom-

möjlighet straffskaloma fängelsedöma till för olagligaattsom ger
utsläpp emellertid vad skallhar vi endast utnyttj i fall det ivet ats ett- -

anmärkas det fåtal främstsammanhanget dock domar finnsatt som
oaktsamma utsläpp hamnområden. generellti Vi attavser menar en

skärpt dennainställning till brottslighet måste komma till stånd.typ av
Vid hurbedömningen straff olagligt utsläpp skall för-strängt ettav

anleda flerasjälvklart omständigheter betydelse. viktigär En om-av
ständighet skada ellervilken risk för skada brottet innebär. Enär som

viktig omständighet huruvida handlatär gärningsmannenannan upp-
såtligen eller oaktsamhet och i det fallet vilken oakt-gradsenareav av
samhet förelegat. betydelse vid straffmätningenAv ocksåär ettsom om
utsläpp begåtts for ekonomisk skull.vinnings

1998:158SOU14
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allvarligenligt vår uppfattning såVissa utsläpp bör artanses vara av
dettadöma till fängelse inte motiveratdet finns skäl ärävenattatt om

brottslighet.straffvärdet tilltalades tidigareenbart eller denpå grund av
uppsåtligt utsläpp innehållandesådan gärningExempel på är ett enen

föroreningskänsligt områdemängd olja iicke helt obetydlig ett som
Östersjön. för utsläppet skall förexakt hurNågon gräns attstort vara

emellertidfängelse omöjligt Vikunna föranleda är attatt ange. menar
hundratal liter oljaoperationella utsläpp innehållande ärsedvanliga ett

fängelsestraff,med ikaraktären det kan motiveratden ettatt varaav
bakomliggande för sådantsynnerhet det motivet göra ut-att ettsom

regelmässigt ekonomiskt.släpp är
det besvärligt styrka utsläppErfarenhetsmässigt kan att att ettvara

underlåtenhet.grund uppsåtligt handlande eller uppsåtlighar sin i ett en
utsläpp kan enligt uppfattningOckså medvetet oaktsamma vår avvara

döma till fängelse. gäller idet slag det motiverat Dettaär attatt syrmer-
sådan omfattning sådanthet utsläppet varit och skett på sättettom av

för allvarliga skadeverkningar mil-det förelegat risk på den marinaatt
Ävenjön. på denna utsläpp måste generellt skärpas.typsynen av

emellertid detta be-Frågan låter sig förenas med deär synsättom
gäller i fråga påföljdengränsningar då utsläppet begåtts på ettsom om

fartyg.utländskt så inte fallet brottet begåtts i den ekonomis-Att är om
ka får Straffetuppenbart. nämligen endast böter dömasHärär ut.zonen
för uppsåtliga och allvarliga föroreninggärningar i territori-som avser
alhavet får dock bestämmas till fängelse, § begränsningslagen.2 Attse
fängelse sistnämnda fall får ådömas hängeri med attsamman en
wilful pollutionand serious enligt havsrättskonventionen medför att
fartygets genomfart inte oskadlig.är

Avsiktliga19.8.2 och allvarliga föroreningar

Vilka utsläpp den karaktären de kan betecknasår attsom av som av-
siktliga och allvarliga wilful and serious har inte preciserats.närmare

kravet på skall "wilful"I gämingen ligger dock det måsteatt attvara
fråga medvetet utsläpp och utsläppet skall ske i strid medettvara om

konventionen. Utsläpp sker olyckshändelse därmedärsom p.g.a. en
uteslutna. Likaså utsläpp sker i nödsituation. uppsåtligtEttsom en ope-
rationellt utsläpp emellertid detta slag.är Det skall sammanhangetiav
anmärkas detförhållandet förorening konventionensi meningatt att en

avsiktlig inte nödvändigtvis innebär uppsåt enligt svensk rättattanses
måste visas hos den döms för Vadgärningen. regleras kon-isom som
ventionen "fartygets agerande".är torde därmedDet tillräckligt attvara
det utsläppet objektivtär skett avsiktligt. Också medvetetutrett att sett
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"wilful" jfr Patricia W.borde kunna betraktasutsläppoaktsamma som
the environment, 1992,International lawBoyle,Bimie, Alan E. s.
därutöver utsläppetskall få ådömas krävs ärfängelse276. För attatt

allvarligt.
skildamellanallvarlig förorening varierarvadpå ärSynen ensom

ändras itill miljöbrottslighetinställningenocksåTydligt är attstater.
havsrättskon-vidblir Vadmiljömedvetenhetentakt med större.att som

föroreningansågs allvarligår inteventionens tillkomst 1982 envara
allvarlighetsbedöm-dag. betydelse fördet ikan således Avvaraanses

vattenområde där utsläp-föroreningskänsligt dethur ärningen ocksåär
sker.pet

kanförorening" på alladefiniera "allvarlig sättAtt staterett som
tiden förmodligenoch också står sigställa sig bakom över är ensom

hävda tolkning be-svensk sida måste viomöjlig uppgift. Från en av
samtidigtmed svenska intressenöverensstämmergreppet men somsom

folkrätten.inte kan strida motantas
fråga lämnas inte iNågra egentligen vägledande uttalanden i denna

1995/96:140. Huruvidaförarbetena begränsningslagen prop.till en
allvarlig får där 179gärning skall enligt vad prop.sägs s.somanses

typisktbedömas utifrån den skada eller risk för skada gärningensom
kan medföra.sett

skadorna oljeutsläpp kan ibland be-direktaDe ett avav varamer
omfatt-medför emellertidgränsad omfattning. Varje utsläpp i någon

Öster-påverkan den miljön. Belastningen påning negativ på marinaen
bi-sjön redan dag för hög. Varje utsläppoljeföroreningar iärgenom

drar belastning ökar. Särskilt med beaktande den ku-till dennaatt av
medför således icke helt obetydligt oljeutsläppmulativa effekten varje

Östersjönför betydande skada på riskrisk i Denna ärstort.en en mer
innehållan-kusten utsläppet sker. Om utsläppstörre närmare ettsom

de hundratal liter olja sker i tenitorialhavet borde därför kunna häv-ett
Meddas allvarligt i havsrättskonventionens mening.utsläppet äratt

fängelsedetta skulle gärning kunna föranledasynsätt typsamma av an-
fartyg territorialhavet.tingen den skett på svenskt eller utländskt iett ett

straffrnätningen anhål-Med denna på följer också fråganattsyn om
lande och häktning och andra personella tvångsmedel kan aktualiseras i

utsträckning utredningarna. sammanhanget bör beaktasi Istörre t.ex.
de misstänks för medför debrott har yrkeatt ett attpersoner som som

blir för fortsatt utredning delgivning tillåts fort-svåra nå och deatt om
sinsätta resa.

det kan få förVi medvetna svårt gehör dettaär att attom vara syn-
internationellt. det detta denTrots vi linje Sverigesätt ärattanser som
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internationella sjöfarts-måste driva i sammanhang. praktiska ochAv
fängel-mässiga skäl kan det emellertid ibland svårt få till ståndattvara

sestraff fartyg. de fallför olagliga utsläpp begåtts på utländska Isom
fängelse kan eller bör ådömas straffet bli högt antal dags-inte måste ett
böter.

l9.8.3 Ringa brott

förslag förhudenVårt innebär utsläpp olja och andra skadli-att mot av
utvidgas samtidigt totalförbudet oljautsläppämnen motga som av

kommer gälla fritidsfartyg. Samtidigt det straffbara områ-ävenatt som
det utvidgas kommer oljeutsläpp från fritidsfartyg ingen ändringom-

kunna leda till också vattenföroreningsavgiftgörs påförs. Attatt att en-
fritidsskeppare regelmässigt skall påföras både vattenföroreningsavgift
och dömas straff förtill bagatellartat utsläpp fri-inte rimligt.är Omett
tidsfartygen skall omfattas utsläppsförbudet, vilket det ligger stortettav
värde dei måste utsläpp från dessagör, fartyg kunna undantas frånatt
det straffrättsliga eller helt undantas från bestämmelsernaansvaret om
vattenföroreningsavgift.

Väljer generellt låta utsläpp från fritidsfartyg omfattasattman av
det straffrättsliga kommer det innebära betydandeansvaret att en ny-
kriminalisering och därmed ökad belastning på polis, åklagare ochen
domstolar. Detta i sig negativt. Enligt vår uppfattningär framstår det
också orimligt litetvarje utsläpp från fritidsfartyg skall kun-att ettsom

leda till straffrättsligt Vi därför förfarandet medattna ansvar. menar
vattenföroreningsavgift denna avgift främst tillkommit förtrots att att-
eliminera ekonomiska fördelar uppkommer hos näringsidkare isom -
stället bör väljas huvudsaklig sanktionsfonn. Som konsekvenssom en
härav bör undantag för brottringa i straffbestämmelsen.görasett

skallDet betonas avsikten med undanta ringa brott från detatt att
straffrättsliga den nykriminaliseringär skulle bliansvaret som annars
följden fritidsfartygen omfattas utsläppsförbudet. Sådanaatt ut-av av
släpp med nuvarande reglering kan leda till kan därmed isom ansvar
princip inte bedömas ringa.som

det gäller bedömningenNär blirringa brott naturliga skäl ut-av av
släppets omfattning fritidsfartygetsoch storlek betydelse, liksomav om
utsläppet begåtts uppsåtligen eller oaktsarnhet.av

Är utsläppet obetydligt skall vattenföroreningsavgift påföras.inte
obetydligtEtt börutsläpp i princip inte heller leda till straffrättsligt an-

Även något utsläpp från fritidsfartygstörre bör kunna be-ett ettsvar.
traktas ringa, i synnerhet möjlighet finns dessa falli påföraattsom som
vattenföroreningsavgift. Har vattenföroreningsavgift påförts med be-



StraflansvaretSOU 1998:158 411

lopp får tillräcklig reaktion brottet bör åklaga-påutgörasom anses en
därmed underlåta väcka åtal. utsläppet skett uppsåtli-kunna Harattren
bör brottet dock normalt inte kunna betraktas ringa.gen som

Andra överträdelser VlfL förslag19.9 av -
till administrativ sanktionsavgiften ny

föreslårVi förekomsten s.k. by-pass anordningar generelltatt av
förbjuds, det skall ankomma på SjöV meddela före-att attmen anser
skrifter fråga de anordningari skall omfattas förbudet.om som av

regeringen eller, efterAtt regeringens bemyndigande, med-SjöV,
delar sådana föreskrifter skall uttryckligen framgå VlfL. lagenIav
införs bestämmelse med innebördäven eller, efterregeringenatten
regeringens bemyndigande, SjöV föreskriftermeddelar rörande kra-

på s.k. obligatorisk avlämning avfall.vet av
föreslårVi vidare SjöV skall påföra administrativ sank-att en

tionsavgift om
föreskrift frågai förande oljedagbok eller dag-andra° en om av

böcker rörande hanteringen skadliga har åsidosatts,ämnenav
s.k. by-pass anordning har anbringats i strid förbud elleren mot
föreskrift rörande kravet på s.k. obligatorisk avlämning° en av av-

fall har åsidosatts.
Avgift skall påföras för de överträdelser regeringen bestämtsom

och efter principen strikt Avgiftsbeloppet skall uppgå tillom ansvar.
lägst 3 kr och högst000 30 000 kr och bestämmas med ledning av
tariffer beslutas regeringen. Tarifferna skall utformas så attsom av
sanktionsavgiften kommer stå i proportion till överträdelsens all-att

och betydelsen den bestämmelse har överträtts.var av som
Avgift påförasskall beslut, kan överklagas förvalt-tillgenom som

ningsdomstol direkt verkställbart.ärmen
Det straffbara området vid överträdelse föreskrifter gällerav som

oljedagboken eller andra dagböcker inskränks till endastatt attavse
redaren eller uppsåtligenägaren eller oaktsamhet försummat sinav
skyldighet bevara dagboken.att

19.9. l Inledning

Svårighetema rättsligt beivra olagliga utsläpp medför detatt är sär-att
skilt angeläget effektivt beivra överträdelser andra bestämmelseratt av

syftar till kontrollera och eliminera föroreningar från fartyg.att Isom
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utreda och styrka sådanarelativt enkeltflera fall det dessutomär att
oljedagboken ellergäller brister förandetiöverträdelser. Detta t.ex. av

sanktiongärning, på vilken vidagböcker.andra En attanser enannan
då ombord anbringat s.k. by-passbör följa,regelmässigt är an-man en

s.k. obligatoriskdirekt till sjön. kravetordning för utsläpp När av-
uppfattning underlå-gälla måste enligt våravfall börjarlämning enav

jfr iockså leda till form sanktionfölja detta krav någontenhet att av
mottagningsanordningar iavseende förslag till direktivdetta det om

avfall och lastrester från fartyg Europe-hamn för fartygsgenererat som
kommission lagt fram i juli 1998, KOMl998 452iska Gemenskapens

innehåller artikel, vilken medlemsstaternaslutlig. Förslaget atten anger
för obligatoriskafastställa sanktionssystem brott denskall motett av-

lämningen.

Oljedagboken inte korrekt förd19.9.2 är

upptäcktes fall då det gäller fartygens ol-Under år 1996 i 1865 brister
jedagböcker samband med inspektioner inom för Parismemo-i ramen
randumet hamnstatskontroll. Under detta det den vanligastårom var
förekommande bristen i vad regelverket i MARPOL, Detavser annex

ökadekan antalet upptäckta detta avseendevidare brister inoteras att
förhållande 1994kraftigt under i till de två tidigare åren årår 1996

fall och âr fall, jfr Memorandum of Un-upptäcktes 963 1995 925 Paris
derstanding Control, AnnualState 1996.reportporton

brister fartygens oljedagböckerI vilken omfattning i upptäcks i sam-
band uppgiftmed hamnstatskontroller Sverige har exakti vi ingen om.
Vi har inte heller kartlagt i vilken utsträckning överträdelser rörande
oljedagbokföringen har polisanmälts. Under utredningens gång har vi

fått uppfattning praktikenemellertid klar brott detta slag iatten om av
inte leder till straffrättsliga åtgärder.

Syftet kriminalisera överträdelser de förpliktelsermed äratt somav
förknippade med förandet oljedagböcker och andra liknande dag-av
böcker, f.n. kemikalielastdagbok och avfallsdagbok, naturligtvisär att

från samhällets sida skall kunna kontrollera olja och andraattman
skadliga ombord på fartyg hanteras påämnen sätt överens-ett ett som

för förorening.med regelverket förhindra Finns det bristerstämmer att
i det oljedagboken förtsvarpå kan detta också indicium påsätt ettvara

olja olagligen släppts förs avgörandedagbok såledesAtt äratt ut. av
betydelse för möjligheterna kontroll verksamheten. Detutöva överatt

därmed vikt det finns sanktionerad föraär skyldighetstor att attav en
oljedagbok.
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förhållandetDet överträdelse straffsanktionerad emeller-är äratt en
tid inte den ocksådetsamma sig skyldig till brott drab-göratt somsom
bas straff. straff måsteFör skall kunna dömas överträdelsenatt utav

måstekomma till polisens kännedom och det finnas utredaattresurser
måsteoch lagföra brottet. Slutligen det, straffet väl dömts finnasnär ut,

förutsättningar någonoch verkställa det. Om länk i kedjanattresurser
brister, blir följden överträdelse handlingsnormen i praktikenatt en av
blir osanktionerad.

När det gäller överträdelser de regler gäller bl.a. förandetav som av
oljedagboken finns det relativt sannolikhet för sådan Över-stor att en
trädelse upptäcks i samband med hamnstatskontroll. Under förut-en
sättning den misstänkte bosatt i Sverige borde ocksådet finnasäratt
goda möjligheter fålagföra brottet utdömda böter verkställda.att samt
Om den misstänkte däremot bosatt i landär de praktiskaärett annat
förutsättningarna straffrättsligt beivra små.dessa brott mycketatt

Enligt vår uppfattning kan det diskuteras rättsväsendetsom resurser
bör anspråki för brott dagboksskyldigheten i situationer då dettas mot
saknas anledning misstänka olagligt begåttsutsläpp elleratt att ett ett
sådant utsläpp omöjligt bevisa. Brister ellerär felaktigheter i dag-att
bokföringen får i dessa fall betraktas ordningskaraktär,närmast vara av

"bokföringsskyldigheten"även vikt. Dessa synpunkterär storom av
de svårigheter det ofta innebär nå fram till straffrättsligsamt attsom en

sanktion talar för bör finnsdet förutsättningarövervägaatt attman om
effektivare sanktionera överträdelser dettaett sätt slag ettav genom

administrativt avgiftsförfarande.

19.9.3 Konstruktionen sanktionsavgiftav en

Vilka överträdelser skall omfattas avgiftsskyldigheten ochav vem
skall påföras avgift

Oljedagbok skall föras enligt särskilt formulär framgår bilagasom av
till MARPOL. Sammanfattningsvis innebär regleringen åtgärderallaatt

innebär förorenat släpps skall antecknas i dagboken.att vatten utsom
Vidare gäller mängden oljerester sludge finns vidombordatt som
slutet varje intedock oftare gång i veckan, skallänav noterasresa, en
liksom hur bortskaffande oljerester har skett. Också vissa åt-andraav
gärder, bl.a. operationer innebär omdisponering olja mellansom av
tankar, skall antecknas.
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oljaåtgärder med avseende på hanteringenförAnsvaret utanatt av
be-oljedagboken befálsperson eller deåvilar dendröjsmål antecknas i

elleråtgärden.hafi för den utförda Vemharfälspersoner ansvaretsom
skall framgå oljedagboken signe-haft dettavilka genomansvar avsom

fartygets last olja liggergäller operationerdetring. När rör an-som av
far-medan maskinchefen eller, pånormalt på l:e störrestyrmansvaret

för s.k.vakthavande maskinbefäl normalt har ansvarettyg, annat ma-
för föreskrivna dag-övergripandeskinrumsoperationer. Ett attansvar

själv el-och denne skall hanböcker förs har befälhavaren oavsett om-
sidaavslutad ibefäl löpande anteckningar signera varjeler gjortannat -

för förande lastdagbok påMotsvarande regler gälleroljedagboken. av
för förande avfallsdagbok rörande utsläppkemikalietankfartyg samt av

fast avfall.och förbränningincineration av
regel skall oljedagboken och andra dagböcker beva-Enligt allmänen

skall under denna tid förvaras på fartyget ellerunder viss tid och deras
hos den fartygets redare eller vid tiden för denär ägare senastesom

dagboken inte bevarad enlighet med vadanteckningen. Finns i som nu
straff-bör redaren eller med nuvarande regleringägarensagts av-

tillkunna dömasansvaret ansvar.-
sanktionsavgift självklart konstruerasadministrativ måste såEn att

den drabbar försummar skyldigheter fråga dagbo-den sina isom om
ken. befälhavaren haft för alla åtgärder med avseende påNär ansvaret
hanteringen olja eller andra skadliga leder detta tillämnen attav av-
giftsskyldigheten för brister i dagbokföringen måste åvila befälhavaren

då för dessa åtgärder därmed den lö-I situationer ochansvaretensam.
pande anteckningsskyldigheten legat befälhavareninte på kan däremot
diskuteras avgiftsskyldigheten avgiftpå skall vila. Vi iattvem menar
denna bör påföras både befälhavaren och de andrasituation det eller
befäl förhaft anteckna själva åtgärden.ansvaret attsom

Vi medvetna avgiftsskyldigheten för befälhavaren kan dis-är attom
kuteras befäli situationer då underlåtit anteckninggöraannat att om en
utförd eller sådan anteckning oriktig och befälhavarenoperation är än-

haft tidi-inte anledning signera i dagboken signering sker,attnu som
sida för sida. emellertid det övergripandeVinämnts, attgare menar

för dagbokföringen ligger på befälhavaren bör medföra attansvar som
avgift alltid kan påföras honom.

Straffrättsligt kan i dag också drabba redaren eller ägarenansvar om
dagboken inte bevarats på föreskrivs. överträdelseDennasätt ärsom
emellertid slag brister då det gäller lö-helt skyldighetenänannat attav
pande föra dagbok. Förutsättningarna sambandi med inspektionatt en
upptäcka och snabbt förfarande föroch enkelt avgiftett ta utgenom en

sådan överträdelse också begränsade. synpunkter medförär Dessaen
enligt vår uppfattning avgiftsskyldigheten bör begränsas tillatt att avse
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rörande den löpande bokföringsskyldigheten läm-överträdelser samt
vilseledande uppgifter dagboken. Avgift böroriktiga eller inandet av

redaredärmed kunna ellerinte ägare.uttas av

vilka principer skall avgift utEfter tas

vattenfororeningsavgift,Sanktionsavgiften bör, precis nuvarandesom
överträdelser det här fråga såda-bygga på strikt De är ärett ansvar. om

får föreligga för i fall oaktsamhetdet presumtionatt att vartenna anses
normalt föreligger. måste nämligen kunna utgå från denMan att per-

påföras avgift väl till de bestämmelsersonkrets kan kännersom som
Ärdagbokföringen. strikt ocksågäller i fråga kan dettaansvaretom

leda till ökad noggrannhet vid förandet dagboken.antas en av

Sanktionsavgiftens storlek

Som allmänt krav på sanktionsavgifter jfr Ds Ju 1981:3, prop.
1981/82:l42, 1981/82:53 anförsJuU vad i avsnitt 20.2 gällersamt som

avgiftsbeloppen bör konstrueras frånså de utgår mätbartatt ettatt mo-
i den aktuella överträdelsen det möjligtgörment parameteren som- -

förutse fastställaoch hur avgiften skall bli det fallet.i särskildaatt stor
Som allmänna utgångspunkter för avgiftsbeloppets storlek bör gälla
avgiften skall stå i proportion till överträdelsens allvar och betydel-att

dagboksskyldigheten fullgörs.attsen av
Vid bedömningen hur allvarligt skall på underlåtenhetav man se en
på korrekt föra oljedagbok kan faktorermånga bety-sättatt ett vara av

delse, såsom den mängd olja hanterats anteckning sak-som men varom
eller felaktigt förd, fartygets storlek allsär dagbok intesamt,nas om

forts, för hur tid anteckningarlång saknas. betydelse ocksåAv kan vara
bristerna dagbokeni lasten olja elleroperationer rörom avser som av

den olja för fartygetsanvänds drift. faktorer kanSamma antassom vara
betydelse bristen förandet lastdagbok kemikalie-på ettav avserom av

tankfartyg.
konstruera sanktionsavgift därAtt hänsyn kan till samtligatasen nu

angivna faktorer låter sig inte enkelt Framför allt innebär detgöras.
problem avgiftenskoppla storlek till beräkningar mängden skad-att av
liga hanterats, fallämnen i överträdelsennärvart attsom avser en ope-
ration inte har "bokförts". Vidare kan anföras skäl avgiñs-göramot att
beloppet fartygetsberoende storlek, i synnerhet avgiften skallav som
påföras fysisk och inte juridisken en person.
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vil-analys och fastställa tillutredning fullständigdennai göraAtt en
möj-skilda fall inte har varitavgifi skall utgå i någotka belopp är som

storlekhar haft förfogande. Avgifiensvi till vårtligt under den tid som
ledning tarifferstället bestämmas medfallet bör ii det enskilda somav

dockför avgiñens storlek börnedrebeslutas regeringen. Som gränsav
kr.kan påföras bör 000belopp 30gälla kr.3 000 Högsta som vara

avgiftskonstruktionen skulle kunnaförslag till hurredovisasNedan ett
oljedagboken.vid brister iutse

till-skall beslutasnedan kommer föreslås,avgiften,Om att avsom
enkeldet nödvändigt avgiftskonstruktionen såsynsmyndighet ärär att

möjligt. då avgift utgår för varjelätthanterlig Ettoch sätt är attsom
utförts, alls antecknats iåtgärd antingen intekonstaterad somsom men
antecknats oriktigt eller missvisande.oljedagboken eller Därutöversom

påföraavgiftskonstruktion det möjligtbör det finnas gör attsom av-en
detdå anteckningar helt saknas för längre tid,gift situationeri en men

vilka åtgärder utförts under denna tid. Efter-inte går fastställaatt som
fartyg föreligger någon skyldighet föra olje-det på mindre inte attsom

dagbok enligt vår uppfattning, nödvändigt beakta fatty-det, inteär att
börstorlek då avgiften bestäms. det möjligt hänsynDäremot ärgets att

oljedagbokentill bristen i gäller åtgärd beträffande lastentas om en
eller maskinrumsåtgärd innefattande mängd olja. Allmäntstörreen en

anledningfinns det nämligen allvarligare på sådana brister isett att se
dagbokföringen lastoperationer eller hantering sto-som avser annan av

mängder olja eller oljehaltigt avfall.ra
avgifts-Med dessa utgångspunkter skulle kunna tänka sigman en

konstruktion följande.enligt
fel-För varje konstaterad åtgärd inte antecknats eller antecknatssom

aktigt påförs kr. bristen lastoperation eller3 000 Avser ma-en en
skimumsoperation innefattande mängd olja eller oljehaltigtstörreen
avfall påförs kr.5 000

föranteckningar inte alls förts i oljedagboken påförs krHar lO 000
varje hel vecka anteckningar saknas.som

med avfallVad skall mängd olja eller oljehaltigtstörreavsessom en
bör fastställas regeringen. kan avgiften brister iDet förnämnas attav
oljedagboken hantering sludge i HELCOM-tonettsom avser av en
rekommendation minimiavgifter för överträdelser MARPOL,om av

tilli 1998, lägst 500 SDR vilketantogs angetts motsvararsom mars
drygt kr. dock den avgiften bör5 000 Vi högre 000 kr5attmenar om

redan vid brister dagbokföringeni avseende mindre mängder ol-tas ut
jehaltigt avfall sludge.än ett ton

bådaOm avgifiskonstruktionema tillämpliga det falleti konkretaär
skall avgift påföras efter den modell leder till högst avgift, docksom
aldrig med kr.30 000änmer
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för avgiftsskyldigheten kan användas då bristernaprinciperSamma
lastdagbok på kemikalietankfartyg. detförandet Däremotgäller ärav
vid brister avfallsdagboken behöver utformasmöjligt avgiften iatt an-

norlunda.
då full avgiftsskyldighet enligtkan förekomma situationerDet en

framstår uppenbart oskälig. möjlighetskissats Envad somsom ovan
dessa fall jämka eller efterge avgiften.bör därför finnas iatt

myndighetBeslutande

sanktion skall få avsedd effekt kunnaadministrativ måste denOm en
utländsktöverträdelsen begåtts på svenskt elleretttas ut oavsett ettom

därförfartyg. krav måste gälla förfarandet snabbt,Som äratt sam-men
tidigt för sakkunnig och rättssäker behandling.garantier enrymmer

oljedagboken och i andra dagböcker upptäcks vanligtvis vidBrister i
de kontroller fartyg Sjöfartsinspektionen utför i hamn. Det ärsomav
också främst denna myndighet finnsinom det kompetens attsom upp-
täcka överträdelser detta slag. skall tilläggasDet SjöVattav genom
dess sjöfartsinspektion den enda myndighet har generell befo-är som
genhet företa kontroller utländska fartygs handlingar. Dessaatt av om-
ständigheter medför avgift bör Sjöfartsin-beslutas inom föratt ramen
spektionens verksamhet. Beslutande myndighet bör därför SjöV,vara
med befatt-möjlighet inom verket delegera beslutanderätten tillatt
ningshavare vid respektive sjöfartsinspektionsområde. låta till-Att
synsmyndighet påföra sanktionsavgiñ bör betänklig-inte någramöta

eftersomheter avgiften skall bestämmas efter objektiva ochgrunder på
grundval fastställd tariff.av

Det kan inträffa överträdelse, beträffande avgift skallvilkenatt en
påföras, upptäcks i samband med dennaKBV myndighet ingriperattav

misstanke brott eller samband med kontrolliannat ettp.g.a. om aven
svenskt fartygs handlingar. normala gången måste då bliDen KBVatt
underrättar iakttagelser,SjöV sina varefter SjöV handlägg-övertarom
ningen avgiñsfrågan. brådskandei situationer bör dockI KBVäven
kunna besluta avgift. beslutEtt bör då underställasKBV genastom av
SjöV.

Förfarandet

Om avgiften skall bli effektiv kunnaoch tidsutdräkt måstetas utanut
avgift kunna påföras beslut, sedan den anspråket riktas motgenom som
beretts tillfälle sig. Möjlighet dock finnasmåste för denyttraatt som



SOU 19982 15 8Straflansvaret4 8l

vil-det gäller tillöverklaga beslutet till domstol. Närpåförts avgift att
skall tänka sig prövningöverklagande ske kanken domstol an-man en

eller sjörättsdomstol.förvaltningsdomstoltingen i
undantagsvisbeslut påföra avgift endastSjöV:skanDet attantas att

omfat-torde det bli aktuelltöverklagas. Om så sker intekommer attatt
behöver åberopas. heller kanbevisning Intetande muntlig antas att

fall ställer krav sådan särskild kompe-i dessa pådomstolsprövningen
sjörättsdomstol.sjöfarten främst finns vid Dessa omstän-tens om som

fattats SjöVdet förhållandet andra beslutdigheter, liksom att som av-
förvaltningsdomstol, talar förVlfL överklagas till prövning-enligt att-

avgiften bör ske i förvaltningsdomstol.en av

Verkställighet

verkställ-direktbeslut avgift bör, inte beslutas,Ett annatom om vara
utländsk besätt-bart. fall finns risk avgift påförsI annat atten som en

ningsmedlem kommer kunna verkställas. säkerhetinte Om motsva-att
rande be-avgiften ställs bör dock verkställighet kunna ske förräninte
slutet vunnit laga krafi.

Förhållandet mellan nuvarande straffbestämmelser och
sanktionsavgiften

förslag fö-Med vårt skall sanktionsavgift påföras befálhavaren isamt,
rekommande fall, befäl för erforderliga anteck-annat ansvarat attsom
ningar förs. kanSamma med nuvarande ordning också dömaspersoner
till straff. det förhållandetVi sanktionsavgift införs böratt attanser en
leda till sådana överträdelser förandet befäl-vid dagboken,att av som
havaren och besättningsmedlem för, avkriminaliseras.annan ansvarar

Straffansvaret för redare eller i vad bevarandet dag-ägare avser av
boken bör, skäl tidigare redovisats, dock finnas kvar.av som

kan förekomma fall dåDet upptäckta brister i oljedagboken ettavser
olagligt utsläpp skett från fartyget. sådana skulle detI situationersom
kunna anföras skäl avgift ocksåmot att ta ut sammaav person som
döms för det olagliga utsläppet. Vi emellertid avgift skallatt tasmenar

misstanke föreliggeräven olagligt utsläpp. Enut ett motsattom om
ordning skulle nämligen medföra betydande praktiska komplikationer,
eftersom SjöV då skulle behöva avvakta utgången den straffrättsligaav
bedömningen avgiftsfråganinnan prövas.

Döms påförts eller kommer förpåföras avgiftattsamma person som
det olagliga utsläppet skulle detta och för kunnai sig beaktas ensom
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påföljdsval enligtstraffmätning ochstrafflindrande omständighet vid
Ådå under punkten 8. andra§ första stycket BrB närmast29 kap. 5

påförhållandet förts korrektdagboken intesidan det sättutgör att ett en
försvårande omständighet vid bedömningen det olagliga utsläppet.av

påföras så i dagbokfö-avgift skall brister upptäcksEftersom snart
olagliga utsläppetdomstolen vid sin bedönming detringen kommer av

påförasutgå från påförtsavgift eller kommerha anledning att attatt att
dagboken.inte antecknats eller antecknats oriktigt ii de fall utsläppet

påförts iFrågan avgift bör därför inte särskilt beaktas dethuruvida en-
vårstraffet för olagliga utsläpp enligtskilda fallet. skärpningEn ärav

förhållandet påfö-avgift iuppfattning befogad. vissa fall kanDet att en
heller verka generellt strafflindrande.bör därför interas

På fartyget19.9.4 har anbringats by-passen

anordning

Vad anordningär by-passen

frånEnligt MARPOL gäller alla utsläpp oljehaltiga blandningaratt av
måstemaskinutrymmen särskild reningsutrustning,passera en som

skall hålleroljehalten sig inom stipulerade gränser.garantera att
påSystemet fungerar det oljeblandat isamlassättet att vatten

länsvattentanken, där primär oljeavskiljning Frånsker. länsvattentan-
ken förs det oljeblandade till behandlingsdelen för filtrering.vattnet
Olja återavskiljs förs till uppsamlingstank för spillolja tillellersom en

specialornrådelänsvattentanken. Innan länsvattnet släpps inom skallut
det oljehaltmätare försedd med larm och därefter auto-passera en en

innehållermatisk stoppanordning. Om länsvattnet 15 olja ellerppm
mindre går idet havet 15 olja finns iänut vattnetmen om mer ppm

blandningen återförsutsläppet och till länsvattentanken.stoppas
Länsvattenreningssystemet fungerar så småi regel bra länge mäng-

der olja finns i länsvattentanken. Då alltför mycket olja samlats ytan
då uppståreller oljeemulsion uppkommer emellertid ofta problem vid

användning Vad då ibland sker kopplarärsystemet. attav som man
förbi reningsutrustningen och i stället släpper oljeblandningar inne-ut
hållande 15 direkt i havet. Genom s.k. by-pass anord-änmer ppm en
ning kringgås hela reningsproceduren. Ett olje-sättannat att utpumpa
avfall direkt i havet via länsvattenpumpen eller rörledningarär genom
från spillolje- och sludgesystem.
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metoderna för släppa olja förbjudnaSamtliga de beskrivna äratt ut
anord-föreligger. Endast förekomsteninte nödsituation av enom en
förför i sjön emellertid inte alltid tillräckligning utsläpp direkt är att

såledespåstå ocksåkunna anordningen ochskall använts ettattattman
frånolagligt utsläpp skett fartyget.

länsvattenreningssystem behand-Exempel i fartyg utrustade med
lingsdel.

Mvh-nr

Behandlingsdel
Automatisk stoppanordning eller övervaknings- och kontrollsystem
Länsvattentank
Uppsamlingstank för spillolja
Internationellt standardiseradanslutning
Sludgetank
Uppfordringspump till internationellt standardiseradanslutning
Pump för fyllning till länsvattentank

fårLänspump, endast användasi händelse nödsituationsom av.
10. Returledning för funktionskontrollunderlättaatt
ll. Anordning för provtagning

vårtUnder arbete har vi erfarit i andra europeiska hamnar rela-att man
tivt ofta upptäcker by-pass anordningar fartyg föremålblir försom
inspektion. Enligt uppgifter fåttvi från SjöV har i Sveri-det docksom

endast förekommit begränsat antal fall sådanadär anordningarettge
upptäckts. dessaI fall har besättningen återställabeordrats renings-att
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polisanmälannågonföreskrivet skick. intei Däremotrustningen synes
fördag tillåtligheten i sig anordningarVad gäller då iha gjorts. avom

direkt i sjöntömning

anordningarTillåtligheten by-pass19.9.5 av

MARPOLRegleringen i

för oljerester sludge finns direkt föreskriftdet gäller tankarNär atten
får försedda anordning för till sjöndessa tankar inte med tömningvara

3. finns motsvarande föreskrift vadannex regel Däremot inte17
länsvattentankar någotgäller troligen förklaras länsvattenattsom av

underinnehållande olja viss ppm-halt får släppas i sjön medan annatut
oljeavfall får släppasalls inte ut. Syftet med regleringen MARPOLi är
emellertid länsvatten släpps så skall det ske via ñltrerings-att utom en
utrustning, ppm-halten inte överstiger 15 Omgaranterar attsom ppm.
fartyget måste ha länsvattenseparator och denna funktionär satten ur

anordning endast medger länsning direkt till sjön kangenom en som
fartyget uppfylla kraven enligtinte på utrustning MARPOL. Meranses
tveksamt emellertid det förbjudet vid fun-i sig sidanär är attom om en
gerande ñltreringsutrustning ha anordning för direkttömningäven en
till sjön, eftersom fartyget i detta fall och för uppfyller föreskriveti sig
krav på fallet fartyget bruttodräk-utrustning. Detsamma harär om en
tighet under och någon länsvattenseparator400 inte behöver finnas.

Eftersom MARPOL:s reglering heltinte tydlig kan det i olika län-är
der förekomma skillnader gäller tolkningen tillåtlighetenvar av av an-
ordningar för från länsvattentankenlänsning direkt i sjön.

Regleringen i författningsvensk

föreskrifterna förDe hur för kontroll oljeut-utrustningennärmare av
släpp utformadskall bestäms fartygets flaggstat. Ingentingvara av
hindrar frånflaggstaten ställa högre krav på förutrustningenatt statens

fartyg framgår MöjlighetMARPOL. finns också föränegna som av
flaggstaten i vissa angivna situationer medge undantag från deatt gene-
rella kraven. svensktFör vidkommande återfinns föreskrifterna i
SJÖFS 1985:19, kap. System för behandling oljehaltigt vattenav

SJÖFSfrån maskinutrymmen regleras i kap.2 25-36 §§. I 1994:10 an-
resolution MEPC.6033 Guidelines and Specifications for Pol-attges
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for Machinery Bilges of Ships,lution Prevention Equipment Space an-
skall tillämpas svenska fartyg denden oktober 1992, på i30 ut-tagen

i resolutionen.sträckning angessom
svenska fartyg mycket omfattande. EnligtRegleringen såvittär avser

skall komponent ingår i för behandlingföreskrifterna system avsom
uppfylla följande krav.länsvatten

får endast tillföras länsvatten från länsvattentan-Behandlingsdelen
behandlingsde-ken. skall sin endast kunnaDenna i tömmastur genom

gällereller landanslutning till mottagningsanläggning. Vadlen via en
länsvattentanken, s.k. spillolje- eller sludgetankar, gäl-andra tankar än

endast skall kunna via landanslutning tilller dessa tömmasatt mot-en
finns,Vidare föreskrifttagningsanläggning. inne-nämnts,som ovan en

bärande från dessa tankar får tillföras behandlingsde-oljerester inteatt
Slutligen gäller beträffande alla tankar, avsedda för eller olje-len. olja

blandat de inte får försedda med anordning för tömningvatten, att vara
föreskriftertill sjön. medför svenskt fartyg för-Angivna äratt ett som

med anordning innebärande olja eller oljeblandat kansett att vatten
från tank direkt i havet uppfyllerinte gällande föreskrifter.tömmas en

detaljerade bestämmelserna gällerDe emellertid endast svenska far-
Beträffande utländska fartyg med bruttodräktighet 400minsttyg. en av

hänvisas till dessa skall utrustade föreskrifternaenligt i regel 16att vara
i MARPOL, Däremot ingen hänvisning till regel igörs 17annex

Då det gäller utländska fartyg med bruttodräktighetsamma annex. en
under enda krav400 gäller de, så långt möjligt, skallatt ut-som vara
rustade på sådant olja kan behållas ombord. Släpps olja skallsätt att ut
det ske enligt föreskrifter tillåtna utsläpp.om

anförda medför förekomstenDet anordning för direkttöm-att av en
frånning länsvattentank till sjön på utländskt fartyg medetten en

bruttodräktighet helt reglerasminst 400 VidareMARPOL. mot-om av
förbudet anordning för direkttömning till frånsjön spilloljmotsvaras e-

eller sludgetankar dessa falli inte alls föreskrift författning.i svenskav
heller finns svensk författningInte i något direkt förbud för utländska

fartyg med bruttodräktighet under 400 ha anordningar för utsläppatten
direkt till sjön.

Frågan tillåtligheten olika anordningar för utsläpp di-typerom av av
rekt till svenskasjön och den regleringen härav sedan fråganär upp--
märksammats föremål för inom SjöV.översynav oss nu-
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anordningarby-passStraffbarheten19.9.6 av

by-förekomstenstraffbeläggerbestämmelseuttryckligNågon avsom
hän-heller bristerförfattning.svensk Inteifinns inteanordningarpass

straffbelagda.utrustning i sigeller ärkonstruktionfartygstillförliga ett
myndigheteller dendock regeringenVlfL fårkap. §Enligt 24 rege-

så-sjöfart elleranvändas förfårfartyg inteföreskrivaringen attutser -
el-sjöterritoriumSverigessjöfart inomtillfartygutländskavitt avser -

de inteekonomiskaler omzon,
be-har utfärdatsmotsvarande handlingarcertifikat ellerhar avsom

myndigheter,utländskahöriga
och utrustningkonstruktionfrågade iunderhållnaså2. är att upp-om

meddelats SjöV,harföreskrifterfyller avsom
meddelats SjöV.harföreskriftermedenlighetidrivs avsom

oaktsamhetuppsåtligen ellerellerredare ägareBefälhavare, avsom
§kap. respektive 610 4 §bestämmelser kan enligtnämndabryter mot

månader.högsteller fängelse iböterVlfL tilldömas sex
medföreskrifter in-meddelatVlfL har regeringentillförordningenI

oljeskyddscertifikat seinternationelltmåste hanebörd fartygatt som
förfår användas4.1.4avsnitt intecertifieringsskyldighetenangående

sjöfart Sverigesför inomutländska fartygbeträffandesjöfart eller --
ellercertifikatde inte harekonomiskaeller mot-sjöterritorium zon, om

sagdamyndighet.utländsk Detutfärdad behörighandlingsvarande av
för far-sjöfartfartyg tillanvändastraffbartdetinnebär är ettattatt om

meddelatshar intecertifikat.föreskrivet Däremotutfärdatsintetyget
användasförfartyg, fåmed innebördföreskriftgenerellnågon attatt
föreskrif-uppfyllerde SjöV:sunderhållnasåför sjöfart, måste attvara

med dedrivs enlighetikonstruktion och utrustningi fråga samtter om
härom.meddelatsföreskrifter som

fartygetkontrollerascertifikat skall självklartutfärdandeVid attav
konstruktion,föreskrifter rörandeutfärdademed ut-överensstämmer

därförutfärdats bordecertifikatförhållandetdrift.rustning och Det att
iuppfyller kravenfartygetgaranti förpå och vis utgörasätt att nuen

hamnstatskontroller vi-görsResultatet dehänseenden.angivna somav
utfärdatsfartyget hardet föromständighetenemellertid den attattsar
vadalltid medfartygetinnebär överensstämmercertifikat inte att som

dag tordeden svenska regleringen icertifikatet.i Som ut manseranges
straffrättsligtkunna ingripafall det angivna inteemellertid i ett som nu

tillgri-administrativa åtgärderför fartyget. kanansvariga Däremotmot
detta inyttjandeförbud. nyttjandeförbud överträds kanOm ettt.ex.pas,

straff.leda tillsin tur
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överväganden19.9.7 och förslag

En by-pass anordning har inget legitimt användningsområde och rråste
strida MARPOL:s syfte och anda. Vi därför självamot attanses menar

förekomsten sådan anordning ombord skall förbjuden samtav en vara
bestraffas. börDetsamma generellt gälla anordningar för di-tömning
rekt till havet från spillolje- eller sludgetankar. Utformningen :öre-av
skrifter reglerar de anordningar skall omfattas förbudet blirsom som av
med nödvändighet teknisk karaktär och bör lämpligen utarbetasav av
SjöV.

Förekomsten förbjuden anordning torde med nuvarande lag-av en
stiftning kunna bestraffas överträdelse sådana generella före-som en av
skrifter förbud sjöfart SjöV kan meddela med stöd 4motom som av
kap. § VlfL. straffstadgande2 Detta dock mindre väl för dennapassar

brott. därförValet står mellan införa straffstadgandetyp att ett nyttav
eller bestraffa överträdelseräven detta slag med administrativatt av en
sanktionsavgift.

Allmänt bör försiktig med införa straffbestäm-sett attman vara nya
melser rättsväsendet har små klara den ytterligare be-attom resurser
lastning kriminalisering innebär. De speciella svårighetersom en som

sig gällande vidgör utredningar brott på sjöfartens område medförav
också det finns anledning särskilt överväga inte alternativaatt att om
sanktioner föredra.är att

Av skäl anförts då det gäller brister vid förande olje-samma som av
dagbok finns det anledning avgifissystem kan bli effekti-att anta att ett

straffrättsligän sanktion. Avgift skulle dessaäven i fall kunnavare en
beslutas Sjöfartsinspektionen i omedelbart samband med hamn-av en
statskontroll och kunna påföras befälhavare och eventuellt befäl.annat
Några speciella svårigheter fastställa belopp med vilket avgiftatt ett
skall utgå torde inte heller föreligga.

föreslårVi därför administrativ sanktionsavgift skall påförasatt en
det på fartyg har anbringats by-pass anordning i stridett motom en

förbud. Beträffande principerna för avgiñsskyldigheten förfaran-samt
det då avgift bör regler gälla då avgift vidtas ut tassamma utsom
brister frågai förande oljedagbok se härom avsnitt l9.9.3.om av

Systemet med sanktionsavgifter vid denna överträdelse kantyp av
inte börja gälla förrän utfärdatÖV erforderliga föreskrifter frågai om
de anordningar förbjudna. Då så skettär bör det ankommasom rege-
ringen bestämma med vilket belopp avgift skall påföras.att
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i hamnavfallUnderlåtenhet lämna19.9.8 att

Östersjöstrategin medsambandfartyg ikravetäri attelementenEtt av
släppasfårinteavfall,fartygsgenereratalltskall lämnahamnanlöp som

obligatorisks.k.i hamn,mottagningsanordningtilltill sjöss, av-ut en
meddelas vis-dockavfall fårlämnaskyldighetenFrånfallslämning. att

dengälla lskall börjaavfallslämningenobligatoriskaundantag. Densa
Östersjöstaterna denföreingenförutsättningunderjanuari 2000 att av

Helsingforskonven-iändringarnainvändningjanuari 1999 gör motl
tionen.

för-kanavfallslärnningobligatoriskbestämmelserMotsvarande om
ham-EU-ländemasallabeträffandeverklighetbliförväntasmodligen

i hamnmottagningsanordningardirektivFörslag tillkort.inom omnar
framlagtsfartyg harfrånoch lastresteravfallfartygsgenereratför av

Förslagetslutlig. överens-1998 452KOMjuli 1998,ikommissionen
Helsingforskon-iändringarförslag tillmed detdelaristämmer stora

innehållerDirektivförslaget1998.beslutades iventionen marssom
efterlevnadenkontrollbestämmelser regleraremellertid även avavsom
sistsanktioner. I nämntavfallslämningenden obligatoriska samt avse-

försanktionssystemfastställaskallende medlemsstaterna ettattanges
med di-enlighetiantagitsbestämmelsernationellabrott demot som

dessasäkerställaåtgärder förnödvändigaalla attrektivet och vidta att
artikel 13.sanktioner tillämpas

lämnapådet ankommerAllmänt vi inte atthar ansett attsett oss
följddirektförfattningsändringar ärförslag sådanatill avensom

för detinomutarbetasbör i ställetSådanaOstersjöstrategin. ramen
implementeringenmedinom SjöVarbete pågårf.n. avsom

Östersjöstrategin. angelägetemellertiddetdet attvi ärSom ytterstser
sanktioneradutformasavfallslämningenobligatoriskaden som en

underlättaVlfL. Förändring i ettkrävervilket attskyldighet,
Östersjöstrategin därförföreslår videl attikraftträdande denna avav

eller,regeringentillhänvisarVlfLbestämmelse i attinförsdet somen
med kravföreskriftermeddelarbemyndigande, SjöVregeringensefter

avfallslämning.obligatorisks.k.på
föreskrivsvadmedavfall enlighetlämna iunderlåtenhetEn att som

administrativpåföljd ellerstraffrättsligleda tillantingen attbör av-en
detviavsnittföregåendeanförts iskäl attpåförs.gift Av se-ansersom

med-falldettaavgift bör iBeslut ävenväljas.nare böralternativet om
bör bestämmasenskilda falletAvgiftens storlek i detSjöV.delas avav

avfalls-obligatoriskpåföreskrifter med kravSjöV:ssedanregeringen
principerefteravgiftenövrigt börkraft.i Ilämning tas utträtt samma
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tidigare redovisats. Avgift i detta fall bör dock endast påföras be-som
fálhavare.

enbartAtt påföra sanktionsavgift avfallslämningen inte full-en om
gjorts enligt uppfattningvårär inte tillräckligt. Det bör också möj-vara
ligt framtvinga avfallslämning sker. förslårVi därföratt det in-att att
förs möjlighet för förbjudaÖV fartyg lämna svenskatt hamnett atten
till dess avfallslämningen fullgjorts förslagse vårt till kap.7 6 §a
VlfL.
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juridiskaSanktioner20 mot personer

sanktionerbehovetAllmänt20.1 motavom

juridiska personer

tilldra-bekämpas har längenäringsverksamhet skallbrott iFrågan hur
de-för kriminalpolitiskföremåloch varitlagstiftarens intressegit sig
vidstraffansvaretpersonligaframhållits detfrämstVad ärbatt. attsom

efter-avskräckande,verkar tillräckligtnäringsverksamhet intebrott i
beroendeochdagsböterfysiska utdöms i ärpåföljden för personersom

därmedPåföljden blirekonomiska förhållanden.gärningsmannensav
lagöverträdelser. Omeffektivt hinderför mild för utgöra motettatt

sank-näringsidkaren kandrabbaekonomisk sanktion kandäremot en
därtill sanktionenbetydligt högre belopp. Omtilltionen bestämmas tas

bevissvårighetereventuellaundviksefter striktprincipenut ansvarom
förvaltningsmyndighet. Dettakan påförassamtidigt sanktionen avsom

problemeffektiv lösning på desnabb ochhar främjaansetts somen
olikaTillkomstenregelöverträdelserbeivrandet utgör.vissa avav

dennavattenföroreningsavgiften, har skettsanktionsavgifier, även mot
bakgrund.

särskild sanktionsform årVattenfdroreningsavgifien infördes som en
dekomplement tillavgiften tänktEnligt förarbetena1984. är ettsom

trädde kraft deni lstraffpåfölj ändringar,derna. Genomsedvanliga som
värdesäkradesdenavgiften samtidigthöjdesjanuari 1995, genomsom

enligt lagen 1962:381basbeloppetförändringar iknytas tillatt om
allmän försäkring.

tillskapatsinfördes ocksåvattenfdroreningsavgifien harEfter det att
brottmålsförfarandeekonomisk sanktion iform ettsomen annan av

Bestämmelsernanämligen företagsboten.näringsidkare,kan åläggas
kraft juli 1986.och trädde i denåterfinns i 36 kap. lföretagbot BrBom

ochrättsverkan brottsärskildSanktionen har konstruerats avsom en
för företagsbotförutsättningjuridiska Enkan åläggas även attpersoner.

näringsverksamhetibrott har begåttsskall kunna är samtettut atttas
särskildaåsidosättande deinneburitharbrottsligheten ett grovtatt av
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skyldigheter förenade med verksamheten eller all-är ärsom annars av
varligt slag. krävs näringsidkarenDärutöver inte gjort vad skä-att som
ligen kunnat krävas för förebygga brottsligheten.att

Företagsboten har sedan den infördes spelat underordnad roll ien
det praktiska rättslivet och har, såvitt bekant, aldrig kommit tilläross
användning vid olagliga oljeutsläpp. sanktionsformDen hittillssom va-

denrit tillämpade vattenföroreningsavgiften.ärmest

20.2 Riktlinjer för användningen av

sanktionsavgifter

Sanktionsavgifter relativtär inslag i den svenska rättsordningen.ett nytt
Enligt de riksdagen godkända riktlinjerna bör följande gälla förav an-
vändningen sanktionsavgifter Ds Ju 1981:3, 1981/822142,av prop.

1981/82:53.JuU
avgiftssystem kanEtt erbjuda ändamålsenlig lösning fall därien

regelöverträdelser särskilt frekventaär eller speciella svårigheter före-
ligger beräkna storleken den vinst eller besparing uppnås iatt av som
det särskilda fallet. Andra fall den ekonomiskaär när fördelen av en
isolerad överträdelse genomsnittligt kan bedömas låg, samti-sett som
digt samhällets behov skydd på området så framträdande,är attsom av
inte bara den ekonomiska fördelen i det särskilda fallet redanutan ut-
sikten till vinst eller besparing bör neutraliseras.

Avgifter förekomma2. bör endast inom speciella och klart avgrän-
sade rättsområden. denI mån de används på näringsregleringens områ-
de bör de knutna till särskilda föreskrifter näringsutövare harvara som

iaktta i denna egenskap.att
Bestämmelser beräkning avgiftsbeloppet bör i all möjlig ut-om av

sträckning konstrueras så de utgår från mätbart deniatt ett moment
aktuella överträdelsen det möjligtgör förutseparameter atten som- -
och fastställa hur avgiften skall bli i det särskilda fallet. Konstruk-stor
tionen kan utformad på sådant densätt schablonmässigtett attvara
fastställda avgiften kan beräknas genomsnittligt den uppkom-motsvara

vinsten vid varje särskild överträdelse. de fallI då det bedömsna an-
geläget söka neutralisera redan utsikten till vinst böratt dock hinder
inte föreligga låta avgiften utgå enligt grundermot leder tillatt vä-som
sentligt högre avgiftsbelopp.

4. Beroende på det aktuella rättsområdets bör prövas uppsåtnatur om
eller oaktsamhet skall förutsättas för avgiftsskyldighet eller dennaom
skyldighet skall vila på strikt För konstruktion med striktattansvar. en

skall försvarbar från rättssäkerhetssynpunkt bör förutsättasansvar vara
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områ-överträdelser påpresumtionstöd förstarktfinns attdetatt omen
oaktsam-uppsåt ellerföljdförekomma änkandet inte annat avensom

detfrånsärskilda undantaguppmärksammasVidare måstehet. att
tillhänsynnödvändiga medfall kandessaistrikta ävenansvaret vara

till reglemasanvändningsområde elleravgiftens ut-förhållandena inom
möjligt precisera-långtbör såSådana undantagi övrigt.formning vara

räckvidd. sist-Detderastvekanföreligger någonså det intede, att om
möjlighetenreglerarbestämmelserfrågagäller inämnda även somom

avgiftsbeloppet.jämkningtill av
avgiftsregler ilåtahinderföreligga någotbör inteDet mot att som

bestärnrnel-straffrättsligaochjuridiskariktasförsta hand mot personer
varandra.vid sidantillämpligafysiskariktade mot avvarapersonerser

deutformade iannorlundakan därvidrekvisitensubjektivaDe vara
oaktsamhet videlleravgift och uppsåtvidstriktolika systemen ansvar-

förseelser,mindre allvarligadet sigOmstraffrättsligt rör omansvar.
framståavgiftenuppnåsvinstelimineringkan den som engenomsom

införandetaktuellt låtakan fall bliåtgärd. i såtillräcklig Detfullt att av
längregärningama inte äraktuellainnebära deavgiftssystem attett

straffbara.
Åläggande överlämnasutsträckningvissavgiftsskyldighet kan iav

aktuellapå detverksammamyndigheteradministrativa ärtill de som
överlämna dennalämpligtdet emellertidfallområdet. vissa ärI att

avgifts-främstgällerdomstolarna. närde allmänna Detprövning till
uppsåtöverträdelsen skettberoende huruvidaskyldigheten gjorts avav

detpå sådantutformadeoch reglerna sätteller oaktsamhet ärnär att
fallsådanaskönsmässiga bedömningar. Ibetydandefinns förutrymme

initiativ-ställningmyndigheteradministrativakan sakkunniga ges som
domstolsprocessen.eller itill parttagare

deLagrådet tillinfördes hänvisadevattenföroreningsavgiftenDå
sanktionsavgifters karaktärolikapåtaladeriktlinjernanämnda attmen

förhål-ochsyftet det särskilda fallethänsyn till ibl.a. medvarierakan
därefterLagrådetaktualiseras.sanktionenlandena då att vatten-angav

det all-kännbara ochbli mycketföroreningsavgifrema ibland kan att
vid allvar-summariskt förfarandemedmindre lämpligtmänt är ettsett

kännbar påföljd börvilka verkligt utmätas.överträdelser, förliga en
vidsärskilda förhållandenavisserligen dekundeEnligt Lagrådet vat-

för-från denna princip,från fartyg motiveratenförorening avsteg men
överföra regler fråndet gälldepåkalladsiktighet ansågs när att annan

område.dettalagstiftning till
fram-avgiftenuppräknade omständigheter lantalPå grund ettav -
syftetenligt VlfL, 2till straffsanktionernatilläggstod närmast ettsom

anknöts3 sanktionensynbarligen enbart preventivt,avgiftenmed var
VliL ansåg Lagrådetstraffbeläggs itill gärningar att vat-somsamma -
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dockstraffsanktion påtaglig,tenföroreningsavgiftens likhet med en var
avgifterna normala fall skallskillnaden imed den viktiga utgesatt av

kanöverträdelsen och därförden begåttnågon än person somannan
förhållandestraffansvarig för denna. Ytterligaretänkas bli ett som en-

vikt avgiftensfäste avgörande vidLagrådet taladeligt mot att man
li-den inte med säkerhet kom drabbastraffliknande karaktär att attvar

bakgrund redaren möjligenbötesstraff, främstka hårt attmotett avsom
vattenföroreningsavgiftriskenskulle försäkra sigkunna att utgemot

f..jfr 1982/83:37 44s.prop.
vattenförore-förfarandet vid påförandeSlutresultatet blev att av

förvaltningsrättsliga och straffrättsliganingsavgift kom följa bådeatt
principer.

godkända sank-riksdagen riktlinjerna för användningenDe av av
tionsavgifter får fortfarande tillämpliga. svenskaDet systemetanses

sanktionsavgifter har emellertid på tid frågamed isatts motsenare
bakgrund artikel 6 i Europakonventionen.av

Artikel 6 i Europakonventionen20.3

Artikel Europakonventionen skydd för de6 i angående mänskliga rät-
tigheterna och de grundläggande friheterna Europakonventionen be-
handlar de rättigheter den enskilde skall tillförsäkrad i tvistvara en om

civil rättighet eller vid anklagelse brott. Enligt artikeln skallen en om
den enskilde sådana frågor korrekti garanterad och rättvis rät-vara en
tegång inför oavhängig och opartisk domstol. Domstolen skallen vara

förfarandetinrättad enligt lag och vid skalldomstolen i allmänhet vara
muntligt och offentligt, domstolsprövningen skall ske inom skälig tid

offentligt.och domen skall avkunnas
uppställs beträffandeSpeciella krav förfaranden gäller anklagel-som

brottslig Således föreskrivsgärning. blivit ankla-attse om envar som
för brottslig skallgad gärning, betraktas oskyldig intill hansdesssom

skuld lagligen fastställs den s.k. oskuldspresumtionen. Vidare skall
den blivit anklagad för brottslig gärning garanterad vissa mi-som vara
nimirättigheter; han skall underrättas innebörden och orsaken tillom av
anklagelsen honom, han skall få tillräcklig tid och möjlighetmot att
förbereda försvar, han skallsitt ha försvara sig personligen ellerrätt att

rättegångsbiträde och falli då han saknar erforderliga medelgenom -
för betalning rättegångsbiträde och rättvisans intresse så fordrarav -
erhålla sådant kostnad, han skall ha till kostnadsfri tolkrättutan samt
ha förhöra och kalla inrätt vittnen. Slutligen har Europadomstolen iatt
fallet Funke Funke Frankrike, dom den februari25 serie1993, Amot
256 slagit fast den anklagad för brottsligär handling har rättatt attsom



431juridiskaSanktioner mot1998:158 personerSOU

intesjälv rättensigbevisproducera attfår tvingas motoch intetiga att
utredningen.medverka i

anklagel-skallförfarandefråganAvgörande för ett avse enansesom
denklassificeras ihur gärningenartikel 6 inteärenligtbrott na-se om

Även admi-betydelse.tillmätsmåni vissdettationella rätten, även om
brott ianklagelsebedömakanförfarandennistrativa att omsom envara

mening.konventionens

förslagFöretagsbotsutredningens ett20.4 om

ochjuridiskaförstraffansvar personer
förslagvåraförutgångspunktema

juridiskaStraffansvar förbetänkandeihar sittFöretagsbotsutredningen
vattenföroreningsavgiftenföreslagit samt1271997:SOU attpersoner

medbort ochskall ersättasnuvarande form ettdessföretagsboten i tas
förstraffansvarfakultativtochjuridiskaförstraffansvar ettpersoner

byggerFörslagetjuridiskaintenäringsidkare ärenskilda personer.som
hu-näringsverksamhetbegås ibrottgenerell tankepå att somsomen

isanktionerdubblamed företagsböterbestraffasskallvudregel samt att
Sank-överträdelse.förskall utgåavgift intestraff ochform sammaav

för juridiskastraffansvarmed"konkurrerar"tionsavgifter ett per-som
ställningsta-utredningensregel tagits bort. Fördärförharsoner som

Europakonventionenartikel iavgift har 6förstraff ställetgande iom
flera skälfinnsutredningenbetydelse. Enligthaftuppenbarligen stor

påmodellsanktionsavgifier svenskmedtalar ett systernmot avsom
tordebl.a.kriminaliserat,normaltdet ärområden ligger nära somsom -

presumtionpåEuropakonventionenikravetenligt utredningen omen-
med strikttillförhållandesvårigheter ioskuld innebära systemett an-

f..Del 337Asvar s.
uppdragför vårt när-det ligger inominte attVi har ansett att ramen

ankla-betraktavattenföroreningsavgiften är attpröva som enmare om
vattenförorenings-mening. OmEuropakonventionensgelse brott iom
domstolsprövningpåområde bör kravetdettafalla inomavgiften skulle

överkla-finnsden möjlighetuppfylltdock att genomsomgenomvara
prövad dom-få fråganvattenföroreningsavgiñgande beslutet avomav

beslutade mil-nyligendengjordes såvittbedömningstol. Denna avser
Del 543.1997/98:45, ljösanktionsavgiften se s.prop.

Beslutet kantillsynsmyndighet.påförasösanktionsavgift skallMilj av
tilläggasskallverkställbart. Detdomstol, direkttill äröverklagas men

vattenföroreningsavgiften byggermiljösanktionsavgiften liksomatt --
detskall dockMiljösanktionsavgift inte ärpå strikt uttas omansvar.
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uppenbart oskäligt. Motsvarande gäller beträffande vattenförorenings-
avgiften. Nämnas bör regeringen i propositionen till miljöbalk ansågatt
det angeläget förslaget miljösanktionsavgiften i möjlig månatt om gavs

sådan utformning det svårigheter kunde samordnasstörreatt utanen
med sådana ändringar generell karaktär kan aktualiseras tillav mer som
följd Företagsbotsutredningens arbete. viktig faktorEn där-av angavs
vid dubbla sanktionssystem bör undvikas jfr 1997/98:45,attvara prop.
Del l f..531s.

Vattenfdroreningsavgifien viktig del detär i rättsliga beivrandeten
oljeutsläpp. Sankti0nsfonnen effektivarei sig detär än rentav

straffrättsliga Myndigheter och befattningshavare för-ansvaret. ärsom
med den problematik det f.n. innebär få till stånd lagfö-trogna attsom
förringar oljeutsläpp därför oroadeär möjligheterna beivraöver att att

dessa utsläpp kommer försämras vattenföroreningsavgiftenatt om er-
med straffansvar,sätts utveckling självklart allsinteett ären som

önskvärd.
Då det gäller vattenföroreningsavgiftens effektivitet skall emellertid

anmärkas vår genomgång KBV:s avgiftsärenden vid handenatt gettav
frågetecken kan försättas handläggningenatt alltid uppfyller deom

viktiga krav på beslutsunderlag och dokumentation måste ställassom
på tillämpningen sanktion detta slag. medförDetta bl.a. detattav en av
i efterhand svårt bedömaär vad förevarit deti enskilda ärendet.att som
Någon granskning det underlag ligger till grund för be-KBV:sav som
slut sker normalt inte heller i domstol.sett

Vi införståddaär med det vid straffansvar för juridiskaatt ett perso-
inte rimligtär olagligt oljeutsläpp bestraffas med både före-att ettner

tagsböter och vattenföroreningsavgift. Det emellertidär oklartännu om
straffansvar för juridiska kommerett införas. Det ärattpersoner up-

penbart vattenföroreningsavgiften i avvaktanatt på slutligt ställ-ett
ningstagande dennai fråga måste finnas kvar. För ytterligareatt un-
derlätta uttagandet sådan avgift föreslår förändringarvi vissa i kon-av
struktionen skall påföras avgift. föreslårVi ocksåav attvem som av-
giften höjs för de vanligast förekommande utsläppen.

Å andra sidan har vi funnit det nödvändigt vidta vissa förändring-att
i KBV:s befogenheter besluta tvångsåtgärder beträffandeattar ettom

fartyg, då KBV handlägger ärenden vattenföroreningsavgift. Deom
ändringar föreslås torde dock inte leda till någon egentlig föränd-som
ring möjligheten vattenföroreningsavgift.att ta utav

skallDet harnämnas vi övervägt nuvarandeatt ordning åkla-attom
skall i domstol vid eventuellt överklagandepart ett KBV:sgare vara av

beslut i ärenden vattenföroreningsavgift bör kvarstå. En bestäm-om
melse innebärande KBV och inte åklagarenatt i domstolär skullepart
ligga i linje med den tidens utveckling renodlasenaste åklagarrollenatt
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någonharuppgifter intesådanafrånbefriasåklagarepå så sätt somatt
lagstiftningsåtgär-skildabrottmål. Genomförfarandet itillanknytning

och vissavitentalanförabefriats frånåklagaren attder har av-omt.ex.
handräckning.byggande,vid olovligttilläggsavgift samtgifter, omt.ex.

föraskyldighetenbefriades från attåklagarekonsekvensSom attaven
byggnads-ställetbyggande och iolovligttilläggsavgift förtalan om

ärendendessaskall talan iuppgiftdennaanförtroddesnämnd numera
tidiga-och intelänsrätten,förvaltningsdomstol, dvs.allmänföras i som

ordningenändradeför denskälenangåendedomstolallmäni sere
ff..451994/95:23 s.prop.

straffsank-medlikheterföreter mångaVattenföroreningsavgiften en
beslutetöverklagandeviddå dethärtillMed hänsyn etttion. samt av
muntligomfattandeaktuellt medavgift kanpåförande varaavom

ochdomstolallmänpåankommaprövningenbörbevisupptagning
kommerTill dettabötesbrott.för attreglerfölja RB:sförfarandet

skebörsärskild kompetenstill behovethänsynmedprövningen av --
Även skälstarkaåberopaskandet allmäntsjöråttsdomstol.vid settom

rörandeärendeniuppträdafrånbefria åklagareför partattatt som
idomstolsprövningenvadgällabörkravavgifter innebär de avsersom

finnsärendenvid dessavattenföroreningsavgift det justärenden attom
tilläggaskanordning. Detnuvarande attkvarskäl hasärskilda att

fåsååklagarinsatser ärkräverärenden attantalet man ursom
åklagarväsendetföruppnår några vinsterknappastresurssynpunkt

avsnitt 24.1redovisas ikommerordning. Somändrad attgenom en
skallutbildade åklagaresärskiltantalbegränsatföreslår vi varaettatt

börutsläpp. Detolagligaärendeniförundersökningsledare om
eventuelltvidinträdaåklagareankomma på dessa part ettatt som

vattenföroreningsavgiñ.beslutetöverklagande omav
synpunk-generellalämnaför sig inte påochankommer i attDet oss

emellertidkonstaterarförslag. ViFöretagsbotsutredningens attpåter
arbetetill dethänvisatbetänkandei sittFöretagsbotsutredningen som

lagstiftningenharmöjligheter videochbedrivs att ta omuppav oss
änd-föreslåenbartperspektiv.bredare Attfrån fartygförorening ettur
frånoch helt bortsenuvarande sanktionssystemförringar inom ramen

rimligt. Somdärför inteförslag har viFöretagsbotsutredningens ansett
företagsböter-fråganställningstagande islutligtunderlag för ett

perspektivsjörättsligt övervägtvattenföroreningsavgift utifrånhar vi ett
medvattenföroreningsavgiftenfå ersättsdet kanvilka konsekvenser om

bestämmelserkompletterandepekat på behovetföretagsböter samt av
införas.skulleför juridiskaför straffansvardet fall ett personer
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först frågan Företagsböter-vatten-behandlasdet följandeI om
vattenföro-förslag rörandeföroreningsavgift. Därefter redovisas våra

reningsavgifien.

vattenförorenings-ellerFöretagsböter20.5

avgift

rättsliga förutsättningarna för20.5.1 De att ta ut

Vattenföroreningsavgift respektive döma till

Företagsböter

Vattenföroreningsavgifc enligt striktprincipen KBVtas ut om ansvar.
oaktsamhet last.behöver såldes inte visa uppsåt eller legat någon tillatt

Avgift skall dock inte förhållandena sådana utsläppetvarituttas attom
tillåtetvarit nödsituation eller olyckshändelse. välOm ettp.g.a. en en

utsläpp från skettvisst fartyg det dock åligga gö-ett motparten attanses
sannolikt utsläppet varit sådan undantagskaraktär.attra av

företagsböter förutsättning brottFör ådömande detär att ettav en
begåtts juridisk verksamhet. Straffansvar för juridiskai denen persons

kan således endast utkrävas det kan oljeut-visas att ettpersonen om
släpp följd fysisk uppsåtliga eller oaktsammaär en av en persons age-
rande. Enligt Företagsbotsutredningen kommer företrädesvisansvaret

utlösas någon inom juridisk verkställande ledning el-att av en persons
ler någon fått tillsyns- och kontrollansvar delegerat till Nå-sig.av som

formell begränsning den personkrets kan utlösa straff-gon av som
gälla.skall dock inte Det vidare märka det behö-är inteansvaret att att

visas begått brottet endast brott begåtts verk-iutan att ettver vem som
samheten.

Med nuvarande reglering vilka utsläpp förbjudna de:är ärav som
främst påståendenvid plötsliga och oförutsedda fel på utsläppsut-om

andra påståendenrustningen eller "incidenter" skillnad kanom som en
uppkomma beträffande kravet på bevisning mellan å sidan utdö-ena
mande företagsböter och å den andra uttagande vattenförore-av av
ningsavgift. Möjligheten undkomma straffrättsligt med hän-att ansvar

felvisning till på utsläppsutrustningen torde emellertid i delarstora un-
danröjas förslagmed vårt inga utsläpp oljehaltig blandning få:att av
ske inom Sveriges sjötenitorium. straffrättsligaDet för den ju-ansvaret
ridiska driver sjöfart fartygetmed torde därmed i dessa fallperson som
i praktiken hamna mycket striktnära skillnad förhållan-En iett ansvar.
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strikt uppkommer dock åklagaren måstede till attrentett genomansvar
förfarandetoch styrka vari det brottsliga bestått, någotprecisera som

Åklaga-fallet för vattenföroreningsavgift skall kunnainte är tasatt ut.
förfarande brottet begåttsstraffrättsligt också styrka imåste i attettren

föremål förjuridiska verksamhet åtal.den ärpersons som
utsläpp ligger det till hands detVid olagliga närmast attatt anse

straffrättsliga åvilar fartygets redare. redareBegreppet äransvaret
svårdefrnierat och de traditionella redarfunktionema, vilkaemellertid

förr oftast åvilade och fysiska eller juridiska kan isammaen person,
uppdelade på flera olika tillika hem-dag kanvara personer, som vara

mahörande länder.i skilda Det således inte ovanligtär än äga-att annan
Ägarenfartyget. fartygetdriver sjöfart med kan hyra helautt.ex.ren

Vid bare-boat befrakta-till befraktare. s.k. avtal blir bare-boaten rena
finnsockså fartygets redare. emellertid antal mellanformerDet ettren

befraktningsavtal där förde-för fartyget i skilda avseendenansvaretav
lats mellan och befraktaren och där det kan svårtägaren avgöraattvara

skall redare. Ibland kan framockså kommavem som anses vara man
till för fartygets drift i de avseenden betydelse förharatt ansvaret som
det straffrättsliga ålegat den vid samlad be-änansvaret annan som en
dömning betrakta fartygets redare. förekommer ocksåär Detatt attsom
redarfunktionerna utförsmanagementavtal andra redaren.änp.g.a. av
S.k. managementbolag åtar försig redarens räkning för el-att svara en

fleraler funktioner rörande fartyget och kan i vissa fall ha sådant in-ett
flytande fartygets drift brottet bör begångetöver detta bolagsiatt anses
verksamhet.

Förhållandena beträffande fartyg kan således synnerligenett vara
komplicerade och det kan komma krävas omfattande utredning föratt

fastställa i vilken juridisk verksamhet det aktuellaatt persons som
brottet begåtts.

flera europeiska länderI åvilar det straffrättsliga fartygetsansvaret
owner. situationer då åklagarenägare I inte kan haftvisa ägarenatt

något inflytande fartygets drift finns emellertid medöver Företags--
botsutredningens förslag inte underlag för påstå brottet begåtts iatt att-
ägarens verksamhet. Om det då inte går klarlägga i ställetatt vem som
för förhaft driftenägaren kan resultatet bli ingen kan dö-ansvaret att

för brottet. lättnad föreliggerEn i detta avseende då det gäller vat-mas
tenfdroreningsavgiflen eftersom avgift i sådant fall kan påföras far-ett

ägare.tygets
Ytterligare skillnad föreligger mellan det straffrättsliga ansvareten

och förutsättningarna för vattenfdroreningsavgifi, nämligenatt ta ut om
verksamheten inte utövades juridisk Vattenförorenings-av en person.
avgift skall här efter principer då näringsidkarentas ut ärsamma som

juridisk Företagsböter i motsvarande situation emellertidären person.
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obligatoriskt.förslagFöretagsbotsutredningens ärenligtnågotinte som
förutsättningarunderenskild näringsidkarestället föreslåsI att samma-

för brottföretagsböter-får dömas tilljuridiskförgäller personsom
näringsverksamhet.skyldig till i hanssignågon gjortsom

begåtts påolagliga utsläppskall ut-Slutligen nämnas ettatt som
bestämmelser-följdekonomiskadenländskt fartyg i avzonen som en-

föremålkunna blialltid kommerintehavsrättskonventioneni attna -
rati-samband med Sverigeansågs ilagföring Sverige. Däremotför i att

andramedoförhindrat ingripaSverigekonventionenñcerade attatt var
vattenförorenings-andra ord,straffrättsliga eller, medmedel än attrent

1995/962140 164. Förjfrfortfarande kundeavgift atttas ut sprop.
vattenfdroreningsavgifienfår emellertidskall riktigslutsatsdenna vara

mening,penalties havsrättskonventionensstraff ibetraktasinte som
där allajfr amerikanskkan diskuterasoch för sig rättnågot i t.ex.som

admi-betraktassådana med svenskt synsättsanktioner, även somsom
härmedförhålla sigpenalties. hur det måbenämns Oavsettnistrativa,

vattenför-möjlighetmycket formelldet ifrågasättas hurkan att ta uten
värd.i praktikenoreningsavgift utsläpp i ärp.g.a. zonen

vattenféroreningsavgiftFörfarandet vid20.5.2

respektive företagsböter

de all-frågan företagsböter kommer i principutredningenFör omav
Straffö-med flera författningar gälla.bestämmelserna i RBmänna att

utfärdas medenligt Företagsbotsutredningen kunnareläggande skall
kr.belopp till 500 000upp

vattenföroreningsavgift gäller förvalt-uttagandeärendenI avom
förbestämmelser, dock med vissa specialreglerningslagens 1986:223

snabb handläggning.möjliggöraatt en
förfaranderegler brottsutred-Generellt kan respektive sägas attom

förfa-muntligt förfarande medanhuvudregel bygger påningen ettsom
allmänhet skriftligt. Nedan be-randet vid förvaltningsmyndighet i är

rubriken förfarandereglernas tillämpning vidhandlas under skilda
olagliga utsläpp.

Delgivning misstanke och utredningsmaterialav m.m.

kanEnligt bestämmelser skall vid den tidpunkt då någon skäligenRB:s
misstänkas för brottet, denne, då han hörs, underrättas misstanken.Iom
samband härmed skall han också upplysas redan undersin rätt attom
förundersökningen biträdas försvarare. Ytterligare gäller denattav en
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misstänkte innan åtal väcks har ovillkorlig del allträtt att taen av som
förekommit vid förundersökningen skalloch han underrättasatt om
detta och tillfälle sig kunna begära eventuellkomplet-yttraatt samtges
terande utredning 23 kap. 18 § RB.

FöretagsbotsutredningensEnligt förslag skall vad sägs attsom om
någon skäligen kan misstänkas för brottet, beträffande juridisken per-

i stället det skäligen kan det finns tillräckliga skälatt antas attson avse
för åtal den juridiska Vidare skall vad densägsmot personen. som om
misstänkte i stället den juridiska i tillämpliga delarsamtavse personen
dess ställföreträdare. sagdaDet torde innebära behörig ställföreträ-att
dare för den juridiska skall underrättas den misstankepersonen om som
riktas den juridiska också s.k. slutdelgivningmot samt attpersonen
måste ske behörig företrädaremed för den juridiska personen.

Underrättelse misstanke sker normalt sambandi med förhör.ettom
JO JO har1997/98 159 nyligen uttalat frågansig i möjlighe-s. om

till skriftlig delgivning misstanke brott bakgrund be-ten motav om av
stämmelsen i förundersökningskungörelsen8 § l947:948, fortsätt-i
ningen förkortad FuK i stället för förhör hålles, skriftlig berättel-att att

får infordras.se
Enligt harJO utgångspunkt för den utvidgade möjligheten atten an-

vända skriftliga berättelser uppenbarligen delgivningvarit miss-att av
tanke enligt kap. första23 18 § stycket skall kunna skriftligenRB göras
i samband skriftligmed berättelse infordras från den misstänkte.att en

förutsättningEn för inhämta skiñliga uppgifter dock sakför-äratt att
hållandena i ärendet okomplicerade. praktiskaär Det användningsom-
rådet för förfarandet torde enligt JO därför begränsat. anförJO tillvara
sist det sammanfattningsvis kan konstateras såvälatt rättssäker-att
hetsskäl praktiska skäl talar för den misstänkte normalt delgesattsom
misstanken vid muntligt förhör.ett

Kravet misstänkt skallpå underrättas misstanken bör i si-att en om
tuationer då underrättelsen kan ske skiftligen innebära det utred-att av
ningsmaterialet måste framgå den misstänkte nåtts underrättelsen.att av

S.k. slutdelgivning enligt 23 kap. 18 § RB får ske såväl muntligen
skriftligen. förOm brottet föreskrivet fängelseiär må-änsom mer sex

nader kan skriftlig underrättelse inte skickas till parten post utanen per
mäste formellt delges. Förenklad delgivning enligt 3 § delgivningsla-a

1970:428 får användas jfr 12 § FuK.gen a
För olagliga utsläpp föreskrivet böterär eller fängelse högsti två år

i vissa fall kan dock endast böter följa på brottet. Trots straffet föratt
juridisk endast kan bli företagsböter innebär detta inteen attperson

böter enligt Företagsbotsutredningens förslag skall föreskrivetanses- -
för brottet. hänvisningarDe i olika sammanhang till straff-görssom
skalan för brottet kommer således också gälla i dessa sammanhangatt
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slutdelgiv-innebär s.k.sagdaDel 434. DetA1997: 127,jfr SOU atts.
delges.skriftligen måsteskerning som

tillfällemisstänkte beredsdeninnebärSlutdelgivning att taS.k. att
samtidigtskeprincip inteSlutdelgivning kan iutredningen.heladel av
lämnamisstanken och anmodasunderrättasmisstänkteden enomsom
kanden misstänkte hörts näm-enligt 8 § FuK. Innanberättelseskriftlig

1997/98 164.slutförd se JOutredningen inteligen s.anses
kun-dockbör den misstänkteslutdelgivning skersamband medI att

godkännande. Omför eventuelltstrafföreläggandetillställas ettna
skall fortsättamåstegodkännsstrafföreläggandet inte processenom --

ställ-delgivningsomgång tillkommer dåytterligareåtal väckas. Som att
kal-meddelges stämningskalljuridiskaför denföreträdare personen

sakendockflesta fall börbrottmålet. dehuvudförhandling i Ilelse till
frånvaro.juridiska Fö-utredas denitillfredsställande kunna personens

för-viddå inställa sigbehöver intejuridiskaför denreträdare personen
kraft ochdenna vinner lagameddelas gällerdomhandlingen. Om att

behöver ske.ytterligare delgivningverkställaskan attutan
för-vattenföroreningsavgift gäller enligt 17 §Också ärendeti om

kommunicerasutredningsmaterial skall1986:223valtningslagen att
kanKommunikationsskyldighetenpåföras avgift.skallmed den som

kap. Kom-Slutdelgivning enligt 23 18 § RB.påkravetsägas motsvara
detfall, b1.a.angivnadock inte i vissamunikation behövs närmare om

skullebeslutet i ärendetgenomförandetbefaraskan att avse-annarsav
avgörande inte kan uppskjutas.ärendetsförsvåras ellervärt om

till-kommunikationsskyldigheten bör inte kunnafrånUndantagen
vattenföroreningsavgiñ; det sigröruttagandelämpas i ärenden avom

måsteskall påföras och detbetydande beloppmånga gånger somom
tilltillfälle kommastötande den enskilde intebetraktas attgesomsom

Lagrådet l982/83z87 50. Förjfr iärendettals innan avgörs s.prop.
straff ivattenföroreningsavgiften skulle Euro-det fall att anse somvara

nödvändig.kommunikationmeningpakonventionens är
ske muntligen,förvaltningslagen kanenligtUnderrättelse genom

Huvudregelndelgivning eller på något sätt.vanligt brev, annatgenom
det i princip krävskommunikationsplikt fatta så,är att partenattattom

utredningsmaterialet se Hellners Nyaunderrättelsen T.nåtts omav
där angivnakommentarer, 1991, 203förvaltningslagen med samts.

emellertid något1971:30. Regeln innebär intetillhänvisningar prop.
underrättelsenalltid måste föreliggafull bevisningkrav på attatt om
förhållandevistill handa. Myndigheten iverkligen kommit parten anses

försändelsernåttsberättigad utgå frånutsträckning partenatt attstor av
703.med i vanligt brev prop. 1971:30tillställts honom posten s.som

alltid behöver ske skall iformlig delgivning inteförhållandetDet att ses
frånför förvaltningsbeslut räknasöverklagandetidenljuset ettattav
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Överklagandetidenden dag då klaganden fick del beslutet. för ettav
slutligt avgörande allmän domstol räknas däremot från den dag be-av
slutet eller domen meddelades, oberoende delgivning skett.av om

underlätta kommunikationFör i ärenden vattenföroreningsav-att om
gift finns särskilt bestämmelse i VlfL. Enligt denna befálhavarenären
behörig på underrättelsevägnar enligt § förvalt-l7att partens ta emot
ningslagen och yttrande i lagrum. Befälhavarenavge som avses samma

också behörigär underrättelse beslutKBV:satt ta emot samt attom
överklaga beslutet.

Anledningen till den särskilda kommunikationsmöjligheten inför-att
des det den avgiftsskyldigenär utländsktär rederi ofta kanatt ettvar - -

svårt nå rederiet med underrättelse avsevärd tidsut-att utanvara en
dräkt. befälhavarenAtt behörighet företräda redaren förenkladeattge
förfarandet och torde enligt Lagrådet fördeltill för den avgifts-vara
skyldige prop. l982/83:87 50-51.s.

Delgivning utredningsmaterialet med befälhavaren någotärav som
sällan förekommer i praktiken. Normalt ställs säkerhet för avgiftsskyl-
digheten så snabbt kommunikation inte hinner ske. ställetatt I agerar
ibland svensk mäklare ombud för redaren. Kommunikation sker dåen
med denne ibland befullmäktigas mäklaren skriftligen att agera om-
bud, befälhavaren. Ofta emellertid skriftligat.ex. fullmakterav synes
inte upprättas. andra fallI sker kommunikation direkt med den avgifts-
skyldige. Kommunikation sker oftast föreläggande skick-att ettgenom

med vanligt brev. Det skall tilläggas det för förfaran-postenas attsom
det vid förvaltningsmyndighet inte uppställs något absolut krav på att
ombud skall ha fullmakt. I till vad fallet vidär domstol harmotsats som
överlämnats myndigheten fullmaktavgöra skall krävas elleratt om
inte. När det frågaär ärende betydelsestörre i ekonomisktettom av
eller hänseende dit ärende vattenföroreningsavgiñannat enligtett om-
vår uppfattning räknasmåste bör dock fullmakt i regel fordras. Med-
hänsyn till förfarandet hos KBV skriftligt liggerär detatt i sakens natur

skriftlig fullmakt måste upprättas.att
beslutEtt ärendeti vattenföroreningsavgift omedelbart verk-ärom

ställbart, förordnasinte eller säkerhet ställs för avgiftsskyl-annatom
dighetens fullgörande. beslutetFör skall lagavinna kraft mäste detatt
emellertid delges. Enligt kap.8 förordningen6 § åtgärder for-motom

frånorening fartyg skall beslutet delges fartygets befälhavare samt, om
det möjligt, denär beslutet Om delgivning regelmässigt sker äravser.
något vi inte kunnat få klarhet I fall kan KBV:s handling-vartsom av

i ärendena ofta inte utläsas delgivning har skett.ar om
Vad vi kunnat har aldrigutröna verkställighet skett i fartyg. deIett

fall fartyget blivit föremål för ingripande svenska myndigheter ställsav
normalt säkerhet för avgiftsskyldigheten. Säkerheten kan då itas an-

SOU15 1998:158
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be-delgivningkraft. Praktiskt kanlagavunnitbeslutetspråk sedan av
bli-fartyget inteombudi Sverige. Harbefullmäktigatske medslutet ett

verk-omedelbartillmöjligheteningripande i Sverigeför ärföremålvit
svensktavgiftsskyldigeden ärbetydelse främst ettställighet omav

fn-avgiftenprincip påförfarandet ifall byggerandrarättssubjekt. I att
somoch Tullverketuppgifter fått från KBVviEnligt debetalas.villigt

iavgifternavattenföroreningsavgiftema betalasindrivningensköter av
krmiljonsammanlagt drygtinflöt lUnder år 1997flesta fall.de allra

vattenföroreningsavgifter.debiteradeformitill statskassan av

betalningSäkerställande av

kangäller KBVvattenföroreningsärendenahandläggningen attFör av
ellerfartygetbeträffandeföreläggandenförbud ellersådanameddela

avgiften. Regelnanspråk påsäkerställakrävs förlasten statensattsom
avgiftpåförseller lastenfartygetendast tillämpligdock ägareär om av

för skall ske.sannolika skäl såeller det finns att
möj-detkommerstraffansvar för juridiskaVid attett varapersoner

förutsättningarfartyget underkvarstad iligt beslutaatt somsammaom
vattenföroreningsavgift dvs.kvarhållande i ärendetgäller föri dag om

skillnad tordenämnvärdtillhör den misstänkte. Någonfartygetom
avseende.sanktionsforrnema dettamellan idärmed uppståinte

skallbrottmålsförfarandetförföreslår detviskall tilläggasDet att att
förfartygbegränsad tid kvarhållaundermöjlighetinföras attettatten

ochbehöver meddelasbeslut kvarstadsäkerställa betalning, attutan om
Även kvarhållan-23.4.5fartyget tillhör se härom avsnittoavsett vem

begränsad tidundervattenföroreningsavgift föreslåsde ärendeni om
fartyg eller last.kunna ske är ägareoavsett som avvem

bedömningSamlad20.5.3

fram tillsnabbare nådet enklare och gårkan konstateras ärDet attatt
avgörandetill ivattenföroreningsavgiftbeslut ärendet äni ettettett om

innebär emel-avgörandedå når fram tillbrottmål. situationerI ettman
lagaavgörandet vinnerbrottmålsförfarandet fördellertid attgenomen

delgivning behöverbegränsad tid ytterligarekraft efter viss utan att
ske.

bör intevattenföroreningsavgiften med företagsböterAtt ersätta
svenskautsläpp begås imöjligheterna beivrapåverkanämnvärt att som

har emeller-sjöfartens områdeverksamhet. Påjuridiska manpersoners
redovis-rättssubjekt. den tidigaremed utländska Avtid ofta göraatt
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ningen kan konstateras främst förfarandet vid företagsböter i dessaatt
fall torde komma vålla betydligt problem.större skillnaderDeatt som
uppkommer mellan straffansvar enligt Företagsbotsutredningensett
förslag och sanktionsavgift i nuvarande form kan beskrivas utifrånen
två typfall; fartygdet på vilket brottet begåtts har blivit föremål förom
ingripande i Sverige eller sådant ingripande inte har skett.om

l situationer då fartyg blir föremål för ingripande svenskaett av
myndigheter innebär den särskilda regeln befälhavarens behörighetom
i ärendet vattenföroreningsavgiñ kommunikation kan skeattom m.m.
med befälhavaren. Vidare kan befálhavaren i egenskap behörig fö-av
reträdare uppdra i de avseenden i bestämmelsenattannan som anges
företräda den avgiftsskyldige. Sedan beslutet delgetts ankommer det på
den avgiftsskyldige aktiv och överklaga beslutet för dettaatt attvara
inte efter viss kortare tid skall vinna laga kraft.

Befälhavaren emellertidär normalt inte behörig ställföreträdaresett
för den juridiska det aktuelltär ådöma företagsböter.attperson som
Drivs fartyget enskild näringsidkare behöver denne inte nödvän-av en
digtvis befälhavare. Man kan således inte frånutgå delgivningattvara
med den misstänkte näringsidkaren kan ske med befälhavaren.

Om inte befälhavaren särskild regel behörighet fö-attgenom en ges
reträda den för fartygets drift måste formellt behörigsom ansvarar en
ställföreträdare efter ingripandet delges misstanke Utredningenosv.
kan därmed inte slutföras i sammanhang och möjligheterna slut-ett att
ligt döma till sanktion kommer påtagligt försämras se härom nedanatt
vad gäller då ingripande inte har skett.som

Om fartyg inte blir föremål förett ingripande svenska myndighe-av
denär särskilda möjligheten tillter kommunikation med befälhavaren

ringa värde. I sådan situation detär nämligen ofta svårare nåav en att
befälhavaren den juridiskaän med underrättelse.personen en

I ärendet vattenföroreningsavgift gäller inte något formellt kravom
på underrättelse skall delges.att Trots det måste kunna utgåen man
från underrättelsen nått Vidareatt måste för beslutet skallparten. att
vinna laga kraft delgivning under alla förhållanden ske i ske-ett senare
de. Om fartyget inte svensktär kvarstår vidare problemet med drivaatt
in avgiften.

Brottmålsförfarandet i motsvarande situation dvs. då den juridiska
utländskär och direkt ingripande inte har skett förutsätterpersonen

antingen delgivning misstanke och muntligt förhöratt kan ske efterav
begäran internationell rättshjälp eller det finns formella förut-en attom

sättningar för skriftligt utredningsförfarande samtidigtett den juri-som
diska bereddär medverka i sådant förfarande.att För bådaettpersonen
formerna måste klarläggas behörigär ställföreträdare för denvem som
juridiska vilket kan så svårt. denneKan inte delgespersonen, vara nog
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väck-åtal intekankap. 18 § RBenligt 23underrättelsemisstanke samt
småocksåmålet ärför avgöraFörutsättningarnaSverige.i att omas

invändningarochpåståendenmedkommerjuridiskaden sompersonen
huvudförhand-inställelse vidpersonligklarläggaskanbara engenom

Även frånvarojuridiskaske i denavgörande kanling. personensom
meddelges stämningkanlagföring han inteundgådenne ocksåkan om

fällandetillframnårbrottmålsförhandling. Omtillkallelse enmanen
bötesbeloppet.driva inmedfall problemenkvarstår i mångadom att

förmöjlighetergodafinns det såledessituationenden angivnaI en
kan sä-straff i Sverige. Manundkommautländsk juridisk ettattperson

många gångerbeskrivnadensituationföretagsböter iatt som nuenga
juridiskaför denföreträdareförutomförutsättakommer attatt perso--

godkännsstrafföreläggandeutfärdatmisstankekan delges att ettnen -
betalas.och frivilligt

vattenföroreningsavgiften ihellerintekonstaterasSamtidigt kan att
effektivt.fungera riktigtförutsättningarharsituationenden angivna att
Problemfram till beslut.snabbare och oftareVisserligen når ettman
verkstäl-delgivning ochefter beslutet, meduppkommaemellertidkan

Även påutsträckningsåledes isanktionsform byggerdennalighet. stor
betalas.avgiften frivilligtatt

villintemed juridiskauppkommersvårigheterDe personer somsom
frånErfarenheterna Ne-överdrivas.möjligen intemedverka skall t.ex.

och frivilligt beta-godkännsutfärdade "settlements"derländerna är att
juridiskadendet domstolsprocessfallen. Blir ärtredjedellas i aven

Enligt KBVvid förhandlingen.företrädd ombudofiast ettavpersonen
fall frivilligt.de allra flestavattenföroreningsavgifterna iocksåbetalas

mellanfaktiska skillnadernadeSammanfattningsvis kan sägas attatt
vattenföroreningsav-företagsböter eller medmedoljeutsläppbeivra ett

för verksamhetenansvarig ärdenså ärgift inte är stora enom som
i situa-skiljer sigmedan möjligheterna avsevärtsvensk juridisk person

rättssubjekt.utländsktdå den ansvarige ärtioner ett
förutsättningareffektivitetssynpunkt skall hafrånföretagsböterOm

vattenföroreningsavgiñensåpå något sättfungera näratt samma som
befälhavaren ellerdelges viajuridisk kunnamåste ansvarig avperson

rörandeundvika diskussionerombud.befullmäktigat Förhonom att
begåtts börverksamhet brottetjuridiskfrågan vilkeni ge-sompersons

straffrättsligadetbestämmelse också regleras påsärskild vemnom en
börför straffansvarförutsättningarytterligarevilar. Som ettansvaret

oljehaltigaföreslagna förbudet utsläppdetvidare gälla motatt avav oss
föreslår möjlighet finnspå viblandningar införs sätt attattsamt --

säkerhetför säkerställa betalning böter. Omkvarhålla fartyg attett av
utländska juri-anledning förmoda denställas finns nämligenmåste att
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diska skall straffrättsligt ansvarig hargöras intres-störreettperson som
medverka i utredningen vad kan bli fallet.änatt antasse av som annars

Förslag till särskild bestämmelse ireglerar vilken juridisken som
begångetverksamhet brottet skallpersons som anses

naturligaste det straffrättsligaDet är huvudregel åvilaratt ansvaret som
fartygets redare. Med redare bör jämställas vid tidpunktenannan som
för överträdelsen i redarens ställe utövade avgörande inflytande överett
fartygets drift. definitionDenna bör då kunna tidsbefraktareavse men
också den faktiskt fartyget, managementbolag. Iopererat t.ex. ettsom
situationer då det kan klarläggasinte avgörande in-utövat ettvem som
flytande fartygets drift påöver brottet måstesätt begånget iatt anses
dennes verksamhet bör särskilt skall ansvarig.anges vem som anses
Närmast till hands fallär i sådant åvilar fartygetsatt ägare.ansvaret
Uppgift till fartygär ägare något enkelt kanärettom vem som som
fastställas. Framkommer inget särskilt redarförhållandena börom m.m.

Ävenockså kunna utgå från redare.ägaren är i situationer dåattman
det finns omständigheter tyder på förän ägarenatt ansvaratsom annan
driften, det inte kan styrkas denne bör emellertidär,men vem ansvar
kunna utkrävas Dock börägaren. kunnaägaren undgå straffrättsligtav

han visar han inte haft avgörande inflytande far-att överettansvar om
drifi. läggaAtt på ägaren utredningtygets iatt nämntprestera nu avse-

ende bör betraktas invändningsfritt bakgrund ägaren ärmot attsom av
Ägar-den bäst bör känna till förhållandena beträffande fartyget.som

också internationelltäransvaret accepterat.
bestämmelseEn reglerar i föreslaget avseende böransvaretsom nu

kunna utformas följpå ande sätt
"Ansvar skall ådömas fartygets redare ellerägare, vidannan som

gärningstillfállet utövade avgörande inflytande fartygets drift.överett
Om inte visas skall den vid gämingstillfállet fartygetsannat som var

ägare ha sådant inflytande fartygets driftöver fårett attanses ansvar
ådömas honom."

Befälhavarens behörighet i brottmålsförfarandeeventuelltett
rörande företagsböter

Behov kunna delge misstanke med befälhavaren allmänt låtaatt samt
denne företräda den fysiska eller juridiska förär ansvarigperson som
fartygets drift uppkommer främst då aktualiseras för ett ut-ansvar
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medan detingripandeförblir föremåloch fartygeträttssubjektländskt
Sverige.sig ibefinner

normaltnäringsidkare finnssvenskmisstankenRiktar sig mot en
heller i situa-delgivningsmöjlighet. Intespecielladennabehovinget av

farty-rättssubjektutländsktriktar sigmisstankendåtioner ettmot men
det mycket vin-finnsingripande i Sverigeföremål för attblivitinteget

befälhava-såvida intebefálhavaren,ske meddelgivninglåtapå attna
rederi.utländsktanställdsvensk,är ettavren

behö-vattenföroreningsavgiftrörandefrågorbefålhavaren iDå gavs
hänvisadeavgiftpåföradet aktuelltföreträda denrighet attatt som var

företräda redarenbehörighet befálhavaren hartill denLagrådet bl.a. att
regelbefälhavaren iVidare1994:1009.sjölagenenligt att varangavs

kundeförhållandentill de faktiskakändebästden vara avsomsom
hadedärför allmänhethan iavgörande ochärendetsbetydelse för att

meningsfulltavgifisskyldigedenförutsättningar än ettattstörre avge
befäl-betänkligheterdärför någraansågs inteyttrande. mötaDet att ge

bl.a.avgiflsskyldiges räkningför denbehörighethavaren emottaatt
förvaltningslagen.enligtunderrättelse

på redarensbehörigenligt kap. 8 § sjölagenBefälhavaren 6är att
ellerbevarandet fartygeträttshandlingarföreta ut-vägnar avser avsom
påträffa avtalvidare behörigförandet Han är attatt resanomav resan.

för det,på fartygmed gods och, är samtavsettettta passageraresom
denna talan.fartyget och utföramålväcka talan i röratt som

befälhavarenparagraf åligger detstycketEnligt tredje att un-samma
förnödvändigahanåtgärder viktredarenderrätta ansettav somom

förlopp, desäkerhet,ombordvarandesfartygets eller de omom resans
kanunder och alltföretagitsrättshandlingar annatom somresansom

vikt vidtaskänna till. åtgärdför redaren Innantill attnytta avenvara
ellerföreskrifter redarenenligt lagrummet inhämtabefälhavarenbör av

ombud denne anvisat.det
frågorställningsfullmakt isåledes formBefälhavaren har somen av

denskyldigförlopp. ocksåoch Han ersättafartyget ärrör attresans
orsakar redaren.fel eller försummelse i tjänstenhanskada genomsom

bör kunnaunderrättelseskyldighet innebärBefälhavarens ut-att man
praktisktdå detalltid underrättas situationerredaren i ärfrångå att

sådanahar iske med befálhavaren. Fartygetdelgivningmöjligt låtaatt
ingripande.föremål för någon form Detvaritfall regelmässigt nor-av

ställa säkerhet ochfråga uppkommitocksåmala då attär attatt re-om
angelägenhet.kontaktats i dennadaren

be-sjöfartens område ochförhållanden råder påsärprägladeDe som
det just dennaspeciella ställning ombord innebär inomfálhavarens att

invändningsfritt be-borde kunna betraktasnäringsverksamhet attsom
straffrättsligabehörighet företräda redaren iharfälhavaren ävenatt
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tilläggassammanhang. Det kan utländska bolag redan i dag kan del-att
befälhavaren Storbritarmien.via i t.ex.ges

Å sidan anförasandra kan befälhavaren ofta den kanäratt som vara
för personligt straffansvaraktuell och befälhavaren därför kanett att

intressekonflikt.hamna i den juridiskaAtt vilken miss-moten person
tanken riktas komma företrädaskan någon personligen kanatt av som

straffrättsligt ansvarig emellertid unikt för dessa fall. All-göras är inte
får det ankommaockså på redaren till han anställermänt att attanses se

befälhavare uppträder lojalt och inte handlar i strid med reda-en som
intressen.rens

Sammanfattningsvis vi det bör möjligt befälha-att attanser vara ge
behörighet uppträda ställföreträdare för redaren i brott-attvaren som

målsförfarandet. förslagMed vårt till utformning bestämmelseav en
reglerar vilken juridisk skall straffrättsligtgörassom person som ansva-

rig kommer behörigheten fartygets i situationer dåäven ägareatt avse
denne betrakta redare.är tveksamtMera behörighetenäratt som om
kan i redarens ställe utövade avgörande inflytandeettavse annan som

fartygets drift.över
Straffrättsligt för ellerän redaren torde bliägaren inteansvar annan

särskilt vanligt förekommande. de fallI då så aktuellt finnsär anled-
ning frånutgå befälhavaren har relationsådan till denatt att en som an-

för driften hållerhan denne underrättad. Befálhavaren börsvarat att
således också kunna behörighet företräda den i redarensattges som
ställe utövade avgörande inflytande fartygets drift.överett

Befälhavarens behörighet enligt vad börsagts att tasom nu avse
underrättelse misstanke för ansvarigt subjekts räkningemot samt attom

i övrigt uppträda ställföreträdare brottmålsförfarandet.isom
Delgivning misstanke skall ske med den skäligenär miss-av som

tänkt. Då sådan delgivning sker med befälhavaren måste därmed preci-
för vilken fysisk eller juridisk han delgivning.mottarseras person som

Skulle det visa sig den för vilken befálhavarenän förstattsenare annan
delgivningmottagit skäligen misstänkt måsteär delgivning ske. Omny

denna delgivningäven kan ske befälhavarenmed kommer denne under
utredningen brott företräda skilda fysiska eller juridiskaattav samma

vilka dessutom kan ha sinsemellan motstridiga intressen. Enpersoner,
sådan ordning kan inte acceptabel straffrättsligai sammanhang.anses

20.5.4 Vilken sanktionsform bör väljas

Det individuella straffansvaret vid olagliga utsläpp har sina brister.
Förutom de svårigheter det innebär styrka vilken fysiskattsom person

ansvarig för brottetär blir den ådömda påföljden ofta så mildsom att
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synvinkel krävspreventivlagöverträdelser. Urfrånavskräckerden inte
effektivkompletterasstraffansvaretindividuelladärför detatt enav

sådantbegåha ekonomisk vinningkanden ettsanktion attmot avsom
sjöfartdriverfysiska eller juridiskadenfrämstbrott, dvs. person som

med fartyget.
all-vattenföroreningsavgift kanföretagböter ochVid valet mellan

rättssäkerhetssynpunktfrånföredrastraffansvar ärmänt sägas attettatt
Vidare finns inomrenodlattilloch också leder system.ett ramenmer

ståndfå tillförutsättningarförfarandestraffrättsligt störreför attett en
bättreoch därigenomnivåhöjning sanktionenbeloppsmässigadekvat av

Utdömda bö-länder.europeiskabötesbeloppen andraiden tillanpassa
sannoliktdärför redarendelsbli kännbarakan vidare attantaster mer

böterförsäkra sigmöjligheterhar likainte motmotattstora en av-som
bliliggerklander ibötesnivån detgiñ dels därför attoavsettatt som--

kanredare i sig utgöraför seriösbrottsligutpekad antas enensom
med straffansvarfördelarna äruppräknadekännbar sanktion. De ett

förförutsättningarnadet brister ivärda någotemellertid inte attom
lagföring.åstadkomma en

effektivitetssynpunkt intefrånkonstaterat börtidigareSom vi upp-
vattenföro-straffansvar ochnämnvärda skillnader mellankomma några

rättssubjekt.svenskt Där-aktualiseras förreningsavgift ettom ansvar
utländsk. Underden ansvarigeskillnaderna betydande ärbliremot om

införa demöjligt sär-straffansvarförutsättning det vid attettatt anses
be-kunnadock skillnadernanödvändiga börskilda regler vi ansettsom

bestäm-främst införandetkonstaterasSamtidigt kangränsas. att av en
subjektföreträda ansvarigtbefälhavaren behörighetmelse attgersom

diskutabelt ioch kanfrån principerinnebär gängseett avsteg anses mer
sanktionen består iförfarande därbrottmålsförfarande iän ettett en av-

gift.
enlighetinföras ihelt eller delvis börföretagsböterFrågan om --

ståndpunktprincipiellförslag frånFöretagsbotsutredningensmed är
islutligt ställningankommer påmycket långtgående. inteDet att taoss

deföretagsböter-vattenföroreningsavgift. peka påVad vi velat ärfrågan
vilkenberoende pånackdelar kan uppkommafördelar respektive som

kommervilka reglersanktionsformerna väljer ochde båda sommanav
gälla för förfarandet.att
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Åtgärder20.6 beträffande vattenförorenings-
avgiften

föreslår införsVi det vid sidan avgiftsskyldigheten för redareatt av
möjlighet påföra vattenföroreningsavgift.utvidgad ägarenatten

föreslår vidare vattenföroreningsavgif-Vi generell höjningen av
för förekommandede vanligast utsläppen.terna

20.6.l skall påföras vattenföroreningsavgiftVem

Den bestämmelse reglerar skall vattenförore-påförassom vem som
ningsavgiñ återfinns kap.i 8 VlfL. Enligt2 § bestämmelsen skall vat-
tenföroreningsavgiñ påföras den fysiska eller juridiska vidperson som
överträdelsen fartygets redare. det inflytandetOm avgörande övervar
fartygets drift utövades någon redarens ställe, avgifteni skallav annan
dock påföras den andre. Finns inte någon skall påföras avgiftsom en-
ligt vad eller kan det inte ärendet blir väsentligensagts utan attsom nu
fördröjt fastställas denne skall avgiften påföras den vidär,vem som
överträdelsen fartygets ägare.var

Bestämmelsen bygger på grundtanken avgift i första hand skallatt
påföras fartygets eftersomredare, redaren vanligen den har detär som
avgörande inflytandet fartygets drift.över redarfunktionernaNär är
delade mellan flera, såsom vid olika charteravtal, skall avgift i princip
påföras den vid helhetsbedömning detomständigheterna iensom av
konkreta fallet får stå för den övervägande delen redarfunktio-anses av

vissa fall skall dock avgiftsskyldighetenI i stället åvila förhyra-nerna.
Härmed åsyftas falltorde då förhyraren visserligen deinte utövarren.

huvudsakliga redarfunktionerna likväl haft sådan befattningmen en
med fartygets drift avgiftsskyldigheten rimligen bör åvila honom. Iatt
förarbetena endast charteravtal och tidsbefraktaresnämns Omansvar.
också den faktiskt fartyget förhyrare,utan att t.ex. ettsom opererar vara

kommamanagementbolag, kan i fråga for avgiftsskyldigheten där-är
med tveksamt.

skallDet anmärkas KBV i situation då någon redarenänatt en annan
haft det avgörande inflytandet inte kan välja fritt mellan påföra reda-att

eller den andre avgift avgift skall sådanti fall påföras denutanren se-
nare.

Först det saknas såväl redarenär någon har befattning medsom som
fartyget i redarens ställe eller det inte ärendet väsentligen för-utan att
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denne avgift påföras fartygetsdröjs kan fastställas får ägare.ärvem
ellerAvgifisskyldighet kan således åläggas redareninte ägaren om

känd. heller kanbrukaren enlighet med vadi är Intesagts av-som nyss
eller brukare både redarengift påföras inte redareärägare som om- -

kända oklarhet råder vilkendera democh brukaren är sommen om av
jfr 52-53 72.bör påföras avgiften 1982/83:87 37, samtprop. s.

arbete tillgång till Lloyds fartygsregister. dettahar i sitt AvKBV
framgår ägarförhållandena beträffande fartyg. Om det för attettm.m.

brukare utländsktdet skall fastställt redare ellerär ettvem som avanses
fartyg tillräckligt dessa antecknats eller "operator""manager"är att som

fartygsöversikten tveksamt. förarbetena frågai I endast det iär sägs att
utländska fartyg fall kan klarläggai vissa svårt ärattom vara vem som

redare. Eftersom det i allmänhet möjligt fartygsregistretviaär att
varmed torde åsyftas det nationella fartygsregistret få besked vemom

fartyget bör det effektivitetsskäl finnas möjlighetär ägaresom av av en
i sådant fall 1982/83:87vända sig prop. 18.ägarenatt mot s.

internationella benämningen förekommer ocksåDen i ISM-manager
koden och där, tillsammans med bareboat charterer,anges som exem-
pel på eller organisation har fartygsägarensövertagitannan person som

för fartygets drift och därvid gått med på de skyl-övertaattansvar som
digheter och det koden föreskriver. Begreppetansvar som manager

i den svenska översättningen begreppet redare. Det ärmotsvaras av
emellertid tveksamt managerbegreppet alltid liktydigt med detärom

managersvenska redarbegreppet. vidare märkaDet inte be-är att att en
höver tidsbefraktare. Också begreppet svårdeñnierat.äroperatorvara

praktiken det förhållandetI tycks någon anteck-än ägarenatt annan
ibland medföra"manager" denne påförs avgiften. Vanligt inats attsom

denna liksom dåsituation, uppgift finns både och"manager"om
"operator", emellertid fartygets påförs avgift. Då det gällerär ägareatt
den praktiska tillämpningen skall dock anmärkas det besluten iatt av
vissa fall inte klart kan utläsas avgiften påförts. skälnaturligaAvvem
påförs avgiftalltid uppgiftägaren ansvarig saknas.om om annan

överväganden och förslag

deAv subjekt bör kunna komma ifråga för avgiftsskyldighet delarsom
vi uppfattningen redaren den det ligger till handsär närmastatt attsom
påföra avgift. emellertidVi det finns behov vid sidanatt attmenar om
redaransvaret ha vidsträckt ägaransvar.ett mer

Ägaransvaret har starkt stöd internationellt. Det är ägarent.ex. som
det skadeståndsrättsliga enligt ansvarighetskonventionen.ansvaret

Agaren också primärt ansvarig enligt ISM-koden.är Vidare fartygetsär
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länderden flera straffrättsligt ansvarig vid oljeutsläpp.iägare görssom
skall sammanhanget också anmärkas det svenska redarbegrep-Det i att

mycket förlorat betydelse och deti mångt och sin ursprungligapet att
ifrågasättas begrepp.allmänt kan bör hålla fast vid dettasett om man

införa alla förhållandenutvidgat kan under inteAtt ägaransvarett anses
vattenförorenings-oförenligt med avgiftsskyldighet det slagav somen

avgiften stället får det ankomma på försäkra sigI ägaren attanses
han kan utkräva motsvarande avgiften deni sin ersättningatt turom av

till vilken han uppdragit för fartygets drifi.att ansvara
redare och bör kunna påföras avgift avgifts-Förutom börägareatt

skyldighet kunna åläggas i eller redarens ställeägarensannan som an-
för fartygets drift, tidsbefraktare eller managementbolag.t.ex.svarat ett

fastställaAtt ägaren/redaren eller haft "det avgöran-vem av annan som
de inflytandet fartygets drift" kan emellertid kräva omfattandeöver ut-
redning. avgiftsskyldighet börFör det tillräckligt den på-attvara som
förs avgift faktiskt inflytande"ett avgörande fartygetsutövat över
drift". Ett sådant inflytande har alltid redaren. Genom särskild reglering
bör ha sådant inflytande. sagda skulleäven ägaren Detettpresumeras
leda till detKBV inte visas saknat inflytandeägaren överatt attom-
fartygets drift alltid kan påföra avgift. Avgift kan alternativtägaren-
påföras känd redare. Vidare kan KBV i situationer då reda-änen annan
ren/ägaren avgörande inflytande fartygets drifi väljautövat iöverett att
stället påföra denne avgift.

20.6.2 Höjd vattenföroreningsavgift för de vanligast
förekommande utsläppen

Huvudtanken med vattenföroreningsavgiften den skall verkaär att pre-
ventivt och därför ekonomiskt kännbar. Efter ha varit oföränd-attvara
rad sedan tillkomsten år 1984 höjdes avgiften den 1 januari 1995 sam-
tidigt den indexreglerades.som

Skälet till höjningen penningvärdets förändring successivtattvar
gjort den sanktion avgiften innebär relativt blivit mindre in-att settsom
gripande. kunde ha bidragitDetta till utsläppen ökat under år.att senare
Som skäl för höja avgiften vad motsvaradesänatt mer som pen-av
ningvärdets förändring åberopades havsmiljön blivit allt sämreatt
prop. 1994/95:28 6.s.

Genom höjningen skulle avgiften återfå sin verkan.preventiva För
avgiften skulle fungera i längre perspektiv knöts den till det gäl-att ett

lande basbeloppet enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Detom
i propositionen fått erfarenhetnär de då föreslagnaattangavs man av

höjningarna det kunde övervägas ytterligare höja avgifterna för deatt
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tillsådant förslagförhållande till dei Ettmindre utsläppen större. ytter-
remissbehandlingen lämnats SjöV.vidligare höjning hade av

öka under årefter ha fortsattoljeutsläpp har,Antalet upptäckta attatt
antaletOm det lägreunder de två åren.sjunkit något1995, senaste

vattenföroreningsavgif-samband med de höjdaharupptäckta utsläpp
säkra slutsatserdet dra någraemellertid något svårtärär attterna som

om.
li-understiger 000svenska vattenområden 1oljeutsläpp iMerparten

överstigande liter in-utsläpp 100 000Sedan år har inte något1994ter.
i intervallet 10 000träffat. mycket begränsat antal har legatEtt -

ellersällan uppsåtligenriktigt utsläppen begås100 liter.000 De stora
medolyckshändelsede allra flesta fall påoaktsamhet beror iutan enav

fall baraVattenföroreningsavgift aktualiseras i dessafartyget. om man
utsläppets omfatt-kunnat för begränsaombord vadinte gjort attman
ha begränsadutsläppen torde därförAvgiften vid dening. större pre-

oftamindre utsläppen kan däremoteffekt. volymmässigtventiv De an-
utsläppsreglermedvetet åsidosättande gällandeha grundsin i etttas av

alltsånoggrannhet vid lastning/lossningeller bristande Det äri m.m.
det från synpunkt finns behovfrämst vid dessa utsläpp preventivsom

effektiv kännbar sanktion.ochav en
Vattenföroreningsavgiften för be-utsläpp till 000 liter uppgår,lupp

f.n. basbelopp. deroende på fartygets storlek, till mellan och 2,5 Förl
bruttodräktighet till och medfartygen med 3 000minsta är av-en upp

"normalt" där olje-giften basbelopp eller 36 400 kr. utsläppFör ettett
låg imängden understiger 000 liter detta mycketl är settsummaen

oljeavfallet läm-relation vad det kostar ligga still i hamn medantill att
avgift förmottagningsanläggning. heller den utgårtill Intenas somen

de fartygen eller avgiften för utsläpp i storleksordningen 001lstörre -
nogräknadeliter tillräckligt hög för avskräcka mindre26 000 är att re-

från oljeavfallet tilldare släppa sjöss.att ut
ÖstersjöstrateginHelsingforskommissionen nyligenDen antagnaav

avfall, får släppasinnebär på fartyg skall lämna allt intekrav utatt som
fartyget lämnar hamn. Omtill till mottagningsanordning innansjöss, en

bryterförpliktelse skall få avsedd effekt måste dendenna mot av-som
till drabbaslämningsskyldigheten och i stället släpper oljan sjössut av

fallet. därförkännbar sanktion vad i dag Viärän atten mer som menar
vattenföroreningsavgifter-höjningendet erfarenheternatrots att av av-

finns skäl redan ytterligare höjafortfarande begränsadeär att nuna -
oljemängden understiger liter.avgiften för de utsläpp där 26 001

litermed oljemängd till och med 000Då det gäller utsläpp len upp
avgiftens storlek. börfördubbling bör ske Undantagvi att avanser en

utsläppen, understigande liter. Beträffandedock för de minsta 50göras
avgift dag. intervallet 000 li-dessa bör gälla i I l O01 26samma som -
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basbeloppdet antalfördubblinggrundas påavgiftenbör somter aven
skallstorlek överensstämmaavgiftensdag. Föravgiften bygger på i att

anpassningdockmåsteliter26 000vid utsläppavgiften övermed en
liter.liter l 000antal 000 överpåbörjat 1ske procentsatsen perav

vattenförore-höjningytterligareskäl föranföraskanoch för sigI av
högreemellertid insammanhanget måste vägas attningsavgifterna. I

förfarandetstraffrättsliganärliggande detavgifterna blir desto mer
avgiftshöj-begränsadfördärför valtVi harhamnar att stanna enman.

därförochförekommande utsläppende vanligastdock berörning, som
betydelse.praktiskfåförväntaskan stor

gällerdå detliteröverstigande 00026utsläppBeträffande samt av-
änd-föreslå någraskälfunnithar vi intei siggiftskonstruktionen att

ringar.
enligt följande.förslag blimed vårtAvgifterna skulle

Utsläppt
för fartyg medAvgift basbeloppioljemängd i

bruttodräktighetliter
50 00115 001-till och 3 001-upp
och000 större000 50med 3 000 15
2,521,5mindre 1än

50
54350-1 000 2
54321 001-

0,40,320,16 0,2426 000 samtsamtsamt samt
literliter 000påbörjat antal 000 11 utöverper
1512926 001- 6

0,480,320,240,16101 000 samtsamtsamt samt
literpåbörjat liter 26 000antal 0001 överper
513618 27101 001-

0,120,080,04 0,06000501 samtsamtsamtsamt
literpåbörjat liter 501 000antal 1 000 utöverper

99685134501 001
0,060,040,030,02och samtsamtsamt samtmer

literliter 501 001påbörjat antal 0001 utöverper
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olj eutsläppBrottsutredningen21 av

eutsläppvåra Brottsutredningen oljUtgångspunkter förslag:för av
grundläggande krav.följandeuppfyllamåste

möjlighetkringmåste uppbyggtUtredningsförfarandet attenvara-
fartyg till sjöss.ingripa mot

handläggnings-särskildUtredningsförfarandet måste bygga på en-
samordning,tillgodoser kraven på snabbhet,ordning samar-som

specialkompetens.bete och
utredning och iinternationellt samarbeteMöjligheterna viaatt --

ef-fall lagföring till stånd land måsteförekommande i ett annat-
fektivt utnyttjas.

utredningsförfarande i2 l Dagens stora

drag

myndigheter involve-upptäcks blir regelmässigt fleraDå oljeutsläppett
utredningsförfarandet.rade i

åklagare.för brottsutredningen åvilar i dag polis ochHuvudansvaret
tillsjälvständigt ingripa vid utsläpp sjöss.dockharKBV attett ansvar
omfattarochregleras se vidare avsnitt 6.5ingripanden i LK.PKBV:s

nämli-ske vid brottsutredning,inledningsvis kansådana uppgifter som
eñersöka denhusrannsakan förgripande ochbl.a. förhör, att somgen

Befogenheterna får dockverkställa beslag.förskall gripas eller ut-att
åt-föranlederanslutning till den gärningomedelbarendast iövas som

kravuppfyller dekustbevakningstjänstemängärden och endast somav
föreskriver imyndighet bestämmer,den regeringenregeringen, eller

erfarenhet ellertjänsteställning, utbildning och ifråga annat avse-om
enligt lagenbehövs för befogenheternaende. det uppenbartOm att

fartyg tillfår visitera och inbringaskall kunna utnyttjas KBV stoppa,
polismyndighet,anmälas tillåtgärder skall skyndsamthamn. Samtliga

för fortsatta handläggningen.därefter denövertar ansvaretsom
får förordningenenligtbefogenheter i 2-4 §§ LKPDe som anges

vidmedverkan1988:486 Kustbevakningens1983: ändrad124, om
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polisiär övervakning chefen för chef vid led-utövas KBV, regionalav
ning inom tjänstemanKBV vid KBV handhar operati-samt annan som

övervakningsuppgifter och genomgått föreskrivenKBV ut-va som av
bildning för detta ändamål. Enligt de föreskrifter medverkan vidom
polisiär övervakning utfärdats efterKBV samråd med RPSsom av
Bev. 4/95 skall polisära befogenheterKBV:s i samarbeteutövas nära
mellan polisen och KBV.

Enligt föreskrifterna skall innan fartyg inbringas till svensk hamnett
samråd normalt ske medbehörig undersökningsledare. Om fråga upp-
står använda tvångsmedel skall beslut härom möjligt inhäm-attom om

behörig undersökningsledare. Framställning skall tilltas görasav po-
lismyndighet inte på begäranKBV åklagare redan biträder vidom av
förundersökningen. Sedan föreskriven anmälan gjorts polis-ansvarar
myndigheten för frågans fortsatta handläggning, kustbevaknings-men
tjänstemännen skyldiga lämna polismyndighetär det biträdeatt som
krävs.

Har tvångsåtgärder vidtagits enligt 2-4 LKP föregåendeutan
kontakt med undersökningsledare skall regel det praktisktärsom om-
möjligt skyndsam anmälan härom ske, helst radio i direkt anslut-per-
ning till åtgärden.

KBV:s agerande enligt LKP beskrivs medverkan vid polisiärsom
övervakning. Sedan polis och/eller åklagare kopplats in och förunder-
sökning inletts har KBV inte befogenhet självständigt vidta någraatt

Åklagarenåtgärder. eller undersökningsledare vid polismyndighet kan
dock anlita biträde KBV och uppdra kustbevakningstjänsteman attav
vidta de särskilda åtgärder behövs för förundersökningen, detsom om

lämpligtär med hänsyn till omständigheterna. Sist nämnda möjlighet
utnyttjas regelmässigt i situationer då polismyndighet eller åklagare le-
der förundersökningen och det aktuelltär vidta åtgärder ombord påatt

fartyg befinner sig till sjöss.ett som
Syftet med LKP detär göra möjligt för tjänstemän vidatt KBV att

företa snabba ingripanden till sjöss falli då polis inte tillgänglig.är Den
grundläggande uppgiften bekämpa och utreda brott ligger alltjämt påatt
polisen se 1981/82:1 14, JuU48, rskr. 296. sagdaDet innebär attprop.
utredningsåtgärder ombord på fartyg ligger hamni enligt hu-ett som
vudregeln polisens uppgift.är I praktiken biträder emellertid oftaKBV
polisen vid brottsutredningen i dessa fall och,även polis finnsinteom
tillgänglig, vidtar självKBV polisiära åtgärder.

Eftersom KBV denär myndighet har besluta vattenföro-attsom om
reningsavgift finns också intresse från KBV:s sida i alla fall dåett att

olagligt oljeutsläpp inträffat skaffa framett underlag för beslutet i den-
fråga. skallDet dock anmärkas KBV inte har någon reglerad be-attna

fogenhet hålla förhör eller vidta andra utredningsåtgärderatt ärendeti
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vattenfiiroreningsavgifi. Däremot får meddela sådana förbudom man
eller förelägganden beträffande fartyget nödvändiga för säk-är attsom

bevisning och betalning.ra
Tillsynen VlfLzs bestämmelseröver åvilar såvitt handelsfar-avser-

SjöV Sjöfartsinspektion.med dess Fartygsinspektörer företar in-tyg -
spektioner fartyg i hamn och någon gång också till sjöss och kanav
meddela sådana förbud och förelägganden beträffande fartyg ärett som
nödvändiga för förhindra förorening. På uppdrag SjöV kanatt ävenav
KBV i det enskilda fallet företa inspektion fartyg. brådskandeIettav
fall får också meddelaKBV sådana förbud och förelägganden som
primärt åligger SjöV.

21.2 Vårt uppdrag

Enligt direktiven skall vi utifrån vår kartläggning det rättsliga beiv-av
randet oljeutsläpp och andra skadliga utsläpp bl.a. påpeka eventuellaav
brister i de berörda myndigheternas verksamhet föreslå åt-samtovan
gärder kan leda till effektivare ingripanden från myndigheternassom
sida, såvitt indrivningäven böter och avgifter.avser av

Till utredningen har särskilt överlämnats utreda frågan KBVatt om
skall kunna befogenhet i fall,vissa vid oljeutsläpp till havs,att t.ex.ges
inleda och bedriva förundersökning frågan och i vilka fallnärsamt om
åklagaren bör inträda förundersökningsledare i dessa ärenden. Isom
detta sammanhang skall även resursfrågorna belysas och kompetensni-
vån hos kustbevakningstjänstemärmen bet.över l996/97:JuU1ses

25, rskr. 1996/97:96 regeringens beslut i ärendesamtmom.
K97/2l5/RS.

2 l Brister i utredningsförfarandet

Var och de tidigare nämnda myndigheterna får ha gedi-en av anses en
kompetens inom det område primärt myndighetensärgen som ansvars-

område. Ingen myndighet har emellertid kompetens i alla frågor be-av
tydelse vid utredningen olagligt utsläpp.ettav

Inom polis- och åklagarväsendet bristerna främst att ansvaretavser
för förundersökningarna spritt på olikaär och/eller organisato-personer
riska enheter, dendär specialistkunskap krävs för handläggaattsom
denna ärenden ofta saknas. Om det såledestyp på polis- och åkla-av
garsidan kan riktas viss kritik beträffande bristande specialkunskaper
rörande den tekniska sidan oljeutsläpp kan, å andra sidan, KBVettav
och SjöV i mån kritiseras för många befattningshavare inteattsamma
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såvitt deförfarandetdet rättsligatillräckliga kunskaperhar avserom
dokumentationen vidtag-bevisningen ochmåste ställaskrav avsom

förmyndighetersamtligaockså riktas attåtgärder. Kritik kan motna
ochsamarbetetillmöjligheternaeffektivt begagnartillräckligtinteman

Denlandet.inom ochmyndigheterskildamellankunskapsutbyte utom
vieffektivtinteutredningsförfarandet ärtillorsakenfrämsta att anser

sjöförhållan-tillemellertid tillräcklig gradinte idet anpassatsattvara
samordnandeövergripandenågon meddet saknasden och ett an-att

flerasplittradebefogenhetemamedi förening ärDetta attsvar. -
utredningsmaterialet,brister iofta finnstill detledermyndigheter att-

efterhand.svårt avhjälpa imycketdet är attsom
myndigheternas kompetensi vadbrister samtKonstaterade avser

utred-unikt föringetsamordningochpå samverkan ärbristen är som
utredningarockså vidnågot gällerutsläppolagliganingar utan somav

emellertid be-sigutsläppVid olagligamiljöbrottslighet. görannanav
gällan-och samarbetesamordningspecialkompetens, änhovet merav

starkunderständigt arbetarbrottvid dennaeftersomde, typ avman
speciell lagstiftning.mycketoch medtidspress en

Grundläggande krav21.4

utredningsförfarandet

ef-föravgörande betydelsenyckelordföljandeVi äratt enavmenar
olagliga utsläpp.brottsutredninghögkvalitativfektiv och av

Snabbhet-
Samordning-
Samarbete-
Specialkompetens-

svårig-påtaglig olagliga utsläpp.särskilt vid DetidsaspektenJust är
med-komplettera utredningeninnebär i efterhandoftaheter det attsom

ochskilda myndighetersutnyttjandemedför att resurseravman -
väl funge-förutsättermåste mycket snabbt. Dettakompetens ettagera-

mellan myndigheter-kommunikationsvägarkortarande samarbete och
ocksåemellertid nödvän-tidig samordning. Detmycket ärsamtna en

myndigheter. Vadhos berördabredda kompetensendigt generelltatt
under kompe-specialutbildadebehövs "team"är personer somavsom

utredningsåtgärder. emellertidkanerforderliga Dessaledning utförtent
åtgärder påsådana företas brotts-inledandeinte begränsas till ensom

måste ochFörundersökning inledasförundersökning inletts.innanplats
utredningsåtgär-Skallslutföras direkt plats.i princip möjligtom --

åt-måste sådan samtligaland begäranbegäras ider annatett avseen
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tekniskgärder för utredningen och inte begränsas tillbetydelse rentav
bevissäkring.

utredningsförfarandet olagligaSammanfattningsvis kan vidsägas att
från sedvanlig brottsutred-utsläpp i väsentliga avseenden skiljer sig

ning.

21 Brottsutredningar olagliga utsläpp kräver.4.1 av
särskild lösningen

fråga måste måsteEn ställa sig de särskilda kravärsom man somom
ställas utredningsförfarandet kan inom förtillgodoses helt ramen
nuvarande myndighetsstrukturer eller det krävs särskild lösningenom
bara för denna brott.typ av

fråganAv intresse i detta sammanhang hur handläggningenär avom
miljöbrott organisatoriskt kommer lösas och olagliga börutsläppatt om
handläggas efter miljöbrott i allmänhet.mönstersamma som

Den januari 1998 inrättadesl den Ekobrottsmyndigheten,s.k. vilken
skall åklagaruppgifternaför frågai ekobrottsbekämpning iansvara om
de storstadsdistrikten med avdelningar i Stockholm, Göteborg ochtre
Malmö. Ekobrottsmyndigheten åklagarmyndighet ingår iär en som

RÅåklagarväsendet och skall under samordna ekobrottsbekämpningen
och kan begäran särskilt komplicerade ekobrottsärenden ock-överta
så från andra delar landet storstadslänen. brottsutredandeDenänav

åklagarleddaverksamheten bedrivs i ocksåarbetsgrupper, i vilka poli-
och olika slag specialister ingår.ser av

I regeringens strategi för bekämpandet den ekonomiska brottslig-av
heten, såsom den redovisades i skrivelse till riksdagen årredan under
1994 skr. 1994/95:2l7, konstaterades bl.a. den ekonomiska brotts-att
ligheten straffrättsligt ofta föll under bestämmelser borgenärsbrott,om
skattebrott och brott uppbördslagstiftningen andra straff-mot attmen
bestämmelser i inomBrB eller ocksåspecialstraffrätten kunde bli aktu-
ella. Regeringen konstaterade därför miljöbrottslighet kundeävenatt
räknas till den ekonomiska brottsligheten. Riksdagen hade ingen erin-

innehållet i strategin bet. 1994/95:JuU25, rskr. 1994/952412.motran
denI promemoria bifogades direktiven bildandetsom om av

Ekobrottsmyndigheten dir. 1997:107 fråganemellertidsägs att om
miljöbrottmålen skall handläggas bör utredas närmare.var

RÅI december 1997 regeringen i uppdrag utarbeta förslagattgav
till effektivare utredning miljöbrott u97/6910.J Uppdraget skallav re-
dovisas i till Justitiedepartementet före utgången decem-rapporten av
ber 1998.
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RÅ effektiviseramålregeringens äruppdraget tillI attattanges
utgångspunkt börmiljöbrottsligheten och attkampen attmot varaen

utredaroll det gällerskall ha central närEkobrottsmyndigheten atten
fanns flera frågoremellertiddetRegeringenbrott miljön. attmot angav

RÅ därförskallklarläggas.gränsdragningskaraktär måstebl.a. somav
handläggasböralla miljöbrotttillbl.a. ställningta avom

medmiljöbrottendast bör gällaeller dettaEkobrottsmyndigheten om
uppdragetkvalificerade milj öbrotten.de Iellerekonomiska inslag mest

RÅ formerna förforslag tillskall utarbeta samlatvidare ut-ettattanges
barauppdraget ligger intemiljön.alla slag brott Iredning motavav

för utredningskallvilka myndighetervilken ellerfrågan svarasomom
brottsutredandesamverkan mellanmiljöbrott. Ocksåskilda slag avav

internationellatillsynsmyndigheter detochmyndigheter samt samar-
betet skall belysas.

förslaghanteras.milj öbrotten kommer Ioklart hurDet är ännu ettatt
1998:2,och tillämpning,miljöbalkens tillsyn DsArbetsgruppen omav

be-kap. miljöbalkenalla miljöbrott enligt 29har dock angetts att som
ekonomisk brottslighet ochräknasgås näringsidkare bör somsomav

emellertidEkobrottsmyndigheten. Frågangrundregel handläggas ärav
det finns de förespråkar skilda lösningar.okontroversiell ochinte som

utsläppärenden rörande olagligaUnder alla förhållanden vi attmenar
sjörättslig karaktär dessaför också andra brottoch övrigt trots attav -

näringsverksamhet kräver särskild handlägg-brott normalt begås i en-
speciell kom-detta slag erfordras alldelesningsordning. brottFör enav

och åklagare, dessagenerellt finns hos poliserinte ävenpetens, omsom
vidUtredningsförfarandetfått särskild utbildning i milj frågor.

förhållande tillföreter också särdrag iolagliga utsläpp mångam.m.
allmänhet.miljöbrott i

vid miljö-de normalt verksammaAndra myndigheter än ärsom
tillsynsverk-tillsyn och övervakning ochbrottslighet landpå utövar

regle-former. internationella samarbetetsamheten bedrivs i andra Det
delvisutsträckning särskilda konventioner ochbetydande äri avras

miljöbrottslighet. Slut-åtgärder vid sedvanliguppbyggt kring andra än
uppfattning intesnabb handläggning enligt vårligen kan kravet på en

utredaremed decentraliserad organisationtillgodoses änannat en av
redovisas med utnyttjande KBV.och skäl nedansom avav --

väljas försärskild handläggningsordning måsteVi alltså att enmenar
utrednings-ställning till hurdenna brott. Innan nämnare tartyp manav

förförfarandet anordnas måste emellertid bestämma sigskall ut-man
redningsförfarandets inriktning.
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inriktningUtredningsförfarandets21.4.2

utred-finns betydande variation i hurredovisats i kapitel 14Som en
Någotländer.organisatoriskt anordnat i olikaningsförfarandet är som

andravåra emellertid iinternationella kontaktererfarit vid är att man
tillingriper fartygaldrig eller mycket sällaneuropeiska länder mot

någon med tillräckligamånga finns inte heller myndighetsjöss. fallI
sådana ingripanden.för företaattresurser

de lagliga och/eller praktiska möjligheteruppenbartDet är att som
måstedå det gäller företa ingripanden till sjössvarje enskilt land har att

återspeglas utredningsförfarandet anordnat. Nederländernai hur Iär
hålletutredningsförfarandet ochStorbritannien heltoch är t.ex. upp-

Bå-åtgärderkring vidtas först sedan fartyget anlöpt hamn.byggt att en
effek-torde det tillhöra dem bland deda dessa länder ärtrots mestsom

då kantiva beivrandet oljeutsläpp, vilket sannolikt främstdet gäller av
på effektiviserabero gjort betydande satsningar förantas att attman

handläggningen denna ärenden.typav av
förutsättningarna för olagligtGenerellt kan utredasägas att att ett ut-

släpp bäst utredning kan företas tid efter överträdel-kort detär attom
begåtts fartygetoch medan befinner sig i svensk hamn. Mansen en

slipper då alltidarbeta under tidspress och med de riskersamma som
föreligger till sjöss. tillgångvid ingripanden Samtidigt har till bätt-man

kan specialist-personella och använda skilda myndighetersre resurser
kompetens. Visserligen finns utrednings-alltid risk avvakta medatten
åtgärder tills fartyget eftersom besättningenbara anlöpt hamnänom- -

spårdärmed betydligt möjlighet undanröja eventuella ef-större attges
också tala sigbrottet och Vi emellertid dessater attsamman. menar

mån vårarisker i viss kommer undanröjas rörandeförslagatt genom
det straffrättsliga Fördelarna utreda i hamnmed brottetansvaret. att
måste flesta fall utrednings-därför i de En sakväga ärtyngre. attannan
förfarandet alltid fungerar tillfredsställande situa-i dag inte i dessaens
tioner.

Många oljeutsläpp sker emellertid svenskt tenitorialvatten eller i
frånsvensk ekonomisk utländska fartyg inte svenskanlöperzon som

sådanahanm. Enligt internationelladet regelverket har Sverige vid
påinte skyldighetöverträdelser samla in desätt änatt annat attagera

bevis möjliga skicka tillunderrättelse överträdelsenår samtsom om
flaggstaten och i förekommande fall harnnstat med begärannästa om- -
fortsatta utredningsåtgärder.

vi ordningOm haft där flaggstater ialla överträdelser ochutretten -
förekommande fall lagfört påståde ansvariga skulle kunna detattman-
från svensk sida i de flesta fall någotinte förelegat särskilt intresse av

frånrättsligt beivra utsläpp utländska fartyg. Verkligheten emel-äratt
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förefaller inte särskilt benägnaVissa flaggstaterlertid atten annan.
begåtts inom andraåtgärder anledning utsläppvidta med statersav som

också svårt för flagg-mycketvattenområden. Praktiskt kan detsett vara
sällansådan kanskeutredning. Fartygetverkställa ytterstattstaten en

många fall inte hemma-Besättningen iflaggstatens harrmar.besöker är
harinnan flaggstatenoch kan därtill utbyttihörande stat varasamma

också mycketutredning. detverkställa Allmäntmöjlighet ärsettatt en
påståslång haoljeutsläpp tid efter det detutredabesvärligt attatt ett

överträdelsendå gjort iakttagelsertjänstemäninträffat och de avsom
flaggstattillgängliga. Sverige harInte hellerinte finns omedelbart som

ståndfå tillframgångsrik med lagföringarvarit särskilt att p.g.a. rap-
från länder.andraporter

i internationelltflaggstatsjurisdiktionenErfarenheterna är ett per-av
dåliga. internationelladetta skäl har detspektiv mycket Främst re-av

omfattandeutsträckning kringi betydande byggtsgelverket upp en
harrmstatskontroll.

utföraskan i egenskap hamn-De kontroller statsom av en annan av
både dåbetydelse det gäller upptäckamycket överträ-är attstat storav

dådelser gäller säkra bevisning rörande misstänktaoch det överträ-att
med harnnstatskompetensen emellertid i situa-delser. Ett problem är att

då samtidigt flaggstat, normalttioner, harrmstat inte hamnstatenären
begåttsinte har jurisdiktion brott inom landsöver ett annat vatten-som

områden. sådanti brottsutredandeHamnstaten kan fall inte vidta rent
åtgärder framställning rättshjälp.efteränannat en om

faktum förfarandet vid internationell rättshjälpDet käntär ett att
område krångligtstraffrättens upplevs inteoch ochtungrottsom svarar

frågakravet effektivt internationellt samarbete i brotts-mot ett om
skillnader i utredningsförfarande ochbekämpning. P.g.a. olika länders

straffprocessuella också svårtregler det i praktiken enbartär att genom
bistånd få ståndinternationellt till utredning ytterligareutansomen

åtalkompletteringar kan läggas till grund för i Sverige. Vidare kvar-ett
står problemet med säkerställa och driva in eventuella böter.att

förenkling reglerna vid internationell rättshjälp kan förutsesEn av
inom relativt tid. Som redovisas i avsnitt 26.4 bedömerkort närmare

di-det emellertid tveksamt enbart ökad möjlighet tillom ensom
brottsutredande myndigheter för bekämparektkontakt mellan räcker att

område. straffrättsligabrott sjöfartens det internationellaAtt
i fungerar mindre effektivt vid utredningarsamarbetet dagsläget av

någotolagliga uppmärksammats inomutsläpp bl.a. Bonn-är som
pågåröverenskommelsen och arbete för komma till medrättaatt

problemen. Det internationella samarbetet vid brott slagdetta ägnasav
Östersjösamarbetet.också särskild uppmärksamhet i
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på vidtid skett föreliggande bristerfokuseringDen som senare
inte alltför framtidsamarbetet bör inom avlägsendet internationella en

straffrättsliga samarbetetförfarandet vid detkunna till resultat attge
också effektiviseras. vidareförenklas samarbetet därmed Tillsoch

måste emellertid konstateras det med utredningsförfarandeettatt som
flaggstatsjurisdiktion och nuvarande tillämp-enbart uppbyggt kringär

uppnå måletsvårt effek-ning hamnstatsjurisdiktionen medär att attav
tivisera det rättsliga beivrandet oljeutsläpp.av

därför grundläggande principen flaggstatsjuris-Vi denattmenar om
måste stå tilldiktion i vissa situationer tillbaka för intresset kommaatt

till sjöss. möjlighetmed de olagliga utsläppen Att kuststaten harrätta
begås vattenområdeneffektivt beivra brott inom äratt statenssom egna

betydelse.avgörandeav
Principen flaggstatsjurisdiktion har "Avtaletom genom genom-om

förande bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention bevarandeav om
långvandrande Fiskbestånd"och förvaltning gränsöverskridande ochav

nyligen fått inskränkningar dåvidkännas det gäller det internationella
på fiskeornrådet.samarbetet byggerAvtalet kuststater ochatt stater

fiskar på friadet havet skall i regionala fiskeorganisa-samarbetasom
tioner. folkrättsligtDet genomgripande avtaleti ärsett mest momentet
skapandet det för kontroll, bordande och inspektion fiske-systemav av
fartyg skall inom för de regionala organisationer-upprättassom ramen

går påoch i flaggstaten kan bemyn-änutstort att statna som en annan
digas på åtgärder,det fria havet vidta vissa bordande och in-att t.ex.
spektion fiskefartyg bryter organisationens bestämmelser. Imotav som
avtalet har reglerats hur förfaraskall vid ingripandenstaterna mot en
avtalsslutande fartyg, vilka åtgärder får vidtasparts som annanav en

flaggstaten åtgärderAllmänt gäller vidtas andraänstat attosv. som av
flaggstaten ståskall i proportion till hur allvarlig överträdelsenänstater

flaggstaten angåendeendast har lagföra in-avtaletsär rättsamt att att
nehåll vidare 1997/982139.se prop.

fårAvtalet betydelsefullt genombrott den centralaettses som av
principen flaggstatsjurisdiktion och erkännande striktett attom av en
tillämpning flaggstatsansvaret inte leder till tillfredsställandeettav re-

Ävensultat. motsvarande modifiering flaggstatsansvaret inteom av
områdeskett inom det föroreningar från fartyg har kuststatenrörsom -

enligt havsrättskonventionen också områdeinom detta tillagts relativt-
omfattande befogenhet ingripa i fall i territorialhavet.att vart

Havsrättskonventionen bör i avseende klargö-nämnt ettnu ses som
rande och accepterande kuststatens befogenheter vid utsläppav som
inträffar inom vattenområden även kuststatens intressenstatens om

vårenligt uppfattning borde ha tillmätts betydelse. Staterän större
ratificerat konventionen bör därför fåriskera kritik förutan att attsom -
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ingri-tillämpakunnafolkrättslig sedvanerättmedstridhandla iatt -
ipåpekas detdockfartyg. skallutländska Detallapandesystemet att

förskall samarbetaocksåhavsrättskonventionen attatt staternaanges
tillinspektiononödig fysiskundvikandeförförfarandenutveckla av

sjoss.
dagredan iolagliga utsläpputredningsförfarandet vid ärsvenskaDet

Sådana in-sjöss.fartyg tillingripamöjlighetenkringuppbyggt motatt
förutsätt-året. detgånger Vinågra ärgripanden sker att enom menar

utredningsförfa-ståndtillåtal skall kunna kommaflerning för attatt
till sjöss,ingripamöjlighetfortsättningen byggerirandet attäven en

vår uppfattning börfartyg. Enligt strävautländska t.o.m.även mot man
förhållande utländskai tilloffensivt i dag ochefter arbeta änatt mer

då ingripandei situationerkuststatsjurisdiktiontillfartyg hävda rätten
får tillåtet och därtill kan skehavsrättskonventionenenligt utananses

besättning.och dessrisker för fartyget
förväntasinte okontroversiell och kanVår härutinnaninställning är

tillfrån länder. Om skall kommadel andra rättatill kritikleda manen
rniljöskälemellertidtill sjöss vi deolagliga utsläppenmed de attanser

skadligaolja och andraför förbudet utsläppgrundenutgör mot avsom
kravtill sjöfartensmåste betydelse hänsynentillmätas större änämnen

också detFrån angelägetpå preventiv synpunkt detfri genomfart. är att
leda tillstår utsläpp inte bara kansjöfarare klart olagligaför alla att

också risk försanktion innebärstraffrättslig eller attutan enannan
uppehåll konsekven-i sin med de ekonomiskafartyget tvingas till resa,

Så inomalla ingripanden liggerbli följden härav. längekansomser
ocksåtillåtet förutsäg-folkrättsligt deför kanvad ärramen ansessom

till sjöss.för färdasbara dem som
Även utnyttjar möj-utredningsförfarande där effektivtmed ett man

tillingripandeni hamn i samband medlighetema utreda brottatt samt
kvarstå dåfallmåste realistiskt räkna kommersjöss med det attattman

frånstår vid utsläppingen möjligheter till buds. Främstdessa ut-av
såekonomiska ingripandemöjlighetemadenländska fartyg i ärzonen

medmöjligtdet endast undantagsvis kommerbegränsade ettattatt vara
Också vidlagföring i Sverige.utredningsförfarande och eventuellen

då intefall ingripandeni territorialhavet kommer det finnasutsläpp att
Även måste utredningsförfarandet för-för dessa fallkan eller bör ske.

sådana åtgärder till lagföringvidtas kan ledabättras och alla som en
antingen i Sverige eller i land.annat

utredningsåtgärderfåvia internationellt samarbeteMöjligheterna att
måstemåste Vidare förfarandetutförda utnyttjas effektivare.utomlands

dåregelmässigt tillämpas i situationer misstankemed flaggstatsrapport
åtal inte väckas i Sverige.utländskt fartyg föreligger kanmot ett men

fådå tilli begagnat alla möjligheter förBara situation attoss aven
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gjort vadlandet kan vi hastånd lagföring inom eller utom ansesen
rättsliga beivrandeteffektivisera detför sökaankommer att avoss

olagliga utsläpp.
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Kustbevakningens22 roll i

brottsutredningen

Vårt befogenhetförslag: KBV inleda och bedriva förunder-attges
sökning rörande olagliga utsläpp. befogenhetKBV:s i nämntnu av-
seende inskränker dock inte polisens befogenhet på område.samma

ställetI skall förundersökningar kunna bedrivas i samverkan mellan
de båda myndigheterna. Då förundersökningsledareKBV skall iär
huvudsak regler gälla då förundersökningen ledssamma som av po-
lis.

Beträffande såväl olagliga utsläpp andra brott VlfL fö-motsom
reslås kustbevakningstjänsteman i befogenheteratt stortges samma

polisman vidta åtgärder förundersökninginnan inletts iatt samtsom
brådskande fall. Detta innebär viss utvidgning sådan tjänste-en av

befogenheter förhållandei till vad i dag gäller enligt LKP.mans som
Kustbevakningstjänstemans befogenheter skall generellt gälla iäven
hamnområden.

Liksom i dag skall KBV på uppdrag åklagaren eller förun-av-
dersökningsledare vid polismyndighet kunna biträda vid förunder--
sökning allarörande brott VlfL. Om åklagaren bedömer såmot att
lämpligen bör ske får KBV också medverka vid förundersökning rö-
rande brott lagstiftning, brott sjölagenmot t.ex. motannan
1994:1009.

22. Inledning1

Ansvarsfördelningen mellan Sjöpolisen och KBV och mellan statens
maritima myndigheter i övrigt har under lång tid föremålvarit för dis-
kussion och utredningar, Sjöverksamhetskommittén. betän-Isenast av
kandet SOU 1996:41 Statens maritima verksamhet redovisade kom-
mittén bedömningsin den inriktning hittills gällt förav om som myn-
dighetsuppgifterna fortfarande ändamålsenlig allaär i delar eller om en
förskjutning tyngdpunkten och insatserna något uppgiftsområdemotav
bör ske.
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medkvarfinnasbörSjöpolisensåväl KBVansågKommittén att som
kommitténföreslogKonkretarbetsuppgifter.oförändradehuvudsaki

utvecklaoch RPStill KBVskulle attuppdrag samver-bl.a. ettatt ges
KBVkommitténföreslogVidare attoch KBV.Sjöpolisenmellankan

polismyn-begäranpåbefogenheterpolisiärautökade att,skulle avges
omfat-detill sjössöverträdelser änandravid vissadighet, ingripa som

delför denborde hainteKBV ansvaretframhöllsLKP. Det atttas av
utredningsverk-ochunderrättelsetjänstomfattarpolisarbetet somav

ytterligarebyggaskälsaknaskommitténEnligtsamhet. att en or-upp
polisen.vid sidanganisation av

särskiltOljeutsläppsutredningentillharredovisatsinledningsvisSom
här-förslagöverksamhetskommitténs motsattaöverlämnats trotsatt -

i vissabefogenhetskall kunnaKBV attutreda fråganvidlag gesom-
iförundersökningbedrivaochinledatill havs,oljeutsläppvidfall, t.ex.

vadtullmyndighetförgällervadmedlikhet varusmugg-avsersom
anledningmedtillöverlämnatsdel hardennaUppdraget ilingsmål. oss

vilketl996/97:JuUl,betänkandetJustitieutskottet iuttalandeett avav
s,Ju304framställts motionsvägen,yrkandenföranlett somavvar

m.kd och Ju90lU80l
handhabefogenhetskallbegärdes KBVs attJu304motionI att ges

åtals-ställning iåklagarenfram till dessbrottsutredningen tarhela att
böråklagarväsendetochkd anfördes KBVU80lmotionfrågan. I att

Östersjön. motionpå Ibegåsmiljöbrottbeivraför att somresurserges
förun-åklagare,yrkandehålletallmäntfannsm attJu90l ett somom
andrabiträdebefogenheter begärafåskalldersökningsledare, att av

videxempelvisbrottmål,förundersökning ividpolisenmyndigheter än
ekobrottslighet.

förundersöknings-påsådana kravställskonstaterattidigareSom vi
speciallös-bygga pådetta måsteutsläppolagligaförfarandet vid att en

kringuppbyggtskallutredningsförfarandetEftersomning. envara
del iingåtill måste KBVingripanden sjössföretamöjlighet att ensom

utvidgningeventuellförförebildorganisationslösning. Somdenna en
vidrolltullkriminalenssärskiltbefogenheter har nämntsKBV:sav

medharvarusmugglingsärenden. Nyligenbrottsutredningar av -
myndighetsstruktursärskildförebild skapatstullkriminalen ensom -

därförinledsavsnittskatteärenden. Dettabrottsutredningarockså för av
enligtbrottsutredningenredogörelse förkortfattatmed varusmugg-en

skattebrott.rörandeärendenilingslagen samt
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Förundersökningsförfarandet i22.2

varusmugglingsmål

Tullkriminalen

brottsutredande uppgifter och befogenheter finnsRegler tullens iom
fortsättningen förkortadVarusmugglingslagen 1960:418, i VSL.

förundersökningBestämmelserna finns i 13 § VSL. Enligtom para-
inledasgrafen får förundersökning rörande brott i VSLsom avses av

tullmyndighet. saken inte enkel beskaffenhet skall ledningenOm är av
åklagaren, så någon skäligen kan misstänkas för brot-övertas snartav

Åklagaren skall ledningen, det påkallatäven överta när ärtet. annars av
paragrafenssärskilda skäl. Enligt andra stycke får åklagaren, när un-

dersökningen leds tullmyndighet, meddela anvisningar rörandeav un-
dersökningens bedrivande. lagrummetsAv tredje stycke följer dåatt
förundersökningen leds åklagaren får han vid undersökningensav

Åklagarenverkställande anlita biträde tullmyndighet. får vidareav
uppdra tulltjänsteman vidta särskilda till undersökningen hörandeatt
åtgärder beskaffenhetdess tillåter det.om

Tullmyndigheterna har således generell inleda förunder-rätt atten
sökning beträffande brott enligt praktikenVSL. I sig tullmyndig-anser
heterna också oförhindrade inleda förundersökning beträffande brottatt

författningarandra på tullagstiftningens område.mot
förundersökningNär leds tullmyndighet den befogenhetenutövasav

befattningshavare Generaltullstyrelsen har förordnat, enligt vadav som
i Ekobrottsberedningens Ds 1997:23 Skattekri-angetts rapportsom

minal, vanligen myndighetschefen eller högre befattningshavare.annan
örundersökningsförfarandetF då tullmyndighet inlett förundersök-

ning utformat ii överensstämmelse med vad gäller enligtär stort som
då polismyndighet undersökningsledare.RB Tullmyndigheten harär

således hålla förhör med liksom underrätt i RB angiv-att attpersoner,
förutsättningar hämta till förhör. Undersökningsledare kanna personer

vidare besluta tvångsmedel, dock anhållande och reseförbud.om
skall förslagDet tilläggas till smugglingslag Ds 1998:53 f.n.att ny

föremål för remissbehandling.är
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befogenheterTulltjänstemans

harbefogenhettullmyndighetensfaller inombrottBeträffande som
harpolismanenskildbefogenheterprincipitulltjänsteman somsamma

för brottmisstänksdengripahar rättTulltjänsteman attenligt RB. som
till förhör.brottsplatsen,påbefinner sigmedsamt ta somperson,en

beslagegendom ipolismanhar rätt att taTulltjänsteman somsamma
polis-ochtulltjänstemanharfallvissahusrannsakan. Iföretaattsamt

hand vidtapåbefogenhetgåendelängre attnågot egent.o.m. enman
fårSåledesenligt RB.enligt VSL änåtgärderstraffprocessuella

undersökningsledarenförordnandepolismanochtulltjänsteman utan av
Vidareförverkad, i beslag.blikommakanegendom, attantasta som

tidigareförordnandesådantpolismanochtulltjänstemanfår utan som
föroch uthus,upplagsbodarmagasin, atthusrannsakan iföretaangetts

förverkad enligt VSL.kanegendomeftersöka antas varasom
omständigheterangivnafår under vissapolismanochTulltjänsteman

urinprov.kroppsbesiktningytligkroppsvisitation, tautföra samt
hari principkustbevalcningstjänstemananmärkasskallDet att sam-

stödmed VSL.ingripatulltjänstemanbefogenheter att avsomma

polisenGränsdragning mot

in-förundersökningbedrivaochbefogenhet inledaTullmyndighets att
ochområde. Polisbefogenhetpolismyndighetsskränker inte samma

påbyggerregleringenarbetsområde ochsåledestull har gemensamtett
myndigheterna.bådamellan desamarbetesmidigtochnäraett

deltidigare motsätt-förekomnarkotikabrottslighetvidFrämst en
emellan.demarbetsfördelningenoch polisentullenmellanningar om
träffadeområdedettaarbetsfördelning inomeffektivetableraFör att en

denRÅ, överenskommelse,Generaltullstyrelsen år 1968ochRPS en
RÅ Trekantsuppgörelsen är48.trekantsöverenskommelsen cirk Cs.k.

denskall ingå i överens-KBVAvsikten ävenunder äröversyn. att nya
kommelsen.

åklagaremedSamarbetet

förekommandeivid åklagarkamramaallmänna åklagareDet är som,
be-Vissaundersökningar.tullkriminalensundersökningsledare ifall, är
fåttdocktullåklagare, hars.k.tullmyndighetema,fattningshavare vid
föråklagaruppgiñer inombegränsadefullgöraförordnande att ramen

strafföreläggandeförfarandet.
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tullen detEnligt vad anförts i 1997:23 inomDs attmansom anser
ha förväg bestämdaunderlättar förundersökningsverksamheten iatt

kan tullproceduren. tidigtallmänna åklagare, Vidare att ettsom anses
förundersökningen.åklagarinträde gynnar

Skattemyndighetemas medverkan i22.3

brottsutredningar rörande skattebrott

Regeringens ekobrottsberedning lade januari fram Dsi 1996 rapporten
ekobrottsbekämpning.1996:1 Effektivare lämnades bl.a.I rapporten

principförslag till särskild organisation skatteförvaltningen förinomen
utreda skattebrott. Förslaget vidareutvecklades skat-i beredningensatt

tekriminalrapport, lades fram i 1997.som mars
Efter remissbehandling och beredning inom Finansdepartementet

behandling Lagrådet ladei regeringen i oktober fram förslag1997samt
till organisation för utredning skattebrott prop. 1997/98:10.en ny av
Förslaget innebär det vid skattemyndigheterna byggs särskildaatt upp
skattebrottsenheter efter förebild från tullkriminalenheterde ingår isom
tullmyndigheterna. Till de enheterna rekryteras skatterevisorer ochnya
andra med mycket hög kompetens i skattefrågor. Personalen sedanges
särskild förutbildning under åklagares ledning, utreda skattebrottatt,

bokföringsbrott enligt ll kap. § åklagaren finner5 BrB. Om sär-samt
skilda skäl för det skattebrottsenhetenkan få utreda andra brott.även
Skattebrottsenheten får också självständigt utföra enkla brottsutred-
ningar förundersökning.inte kräver Härmed brott där på-som avses
följden beräknas bli böter och den misstänkte kan förväntas erkänna
brott kap.i 23 22 § RB.som avses

Utredarna har befogenhetinte själva verkställa straffprocessuellaatt
tvångsmedel husrannsakan beslag.och Förundersökningsledning-som

skall liksom hittills skötas åklagare åklagarväsendet.inomen av
Den organisationen innebär inte polisens befattning medattnya

skattebrottsutredningar upphör. blir åklagarensDet uppgift förun-som
dersökningsledare det konkreta falleti bestämma viss skatte-att om en
brottsutredning skall handläggas skattebrottsenheten eller polisenav av
eller båda.demav

Lagen skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar trädde iom
kraft den januari bet.l 1998 l997/98:SkuUlO, rskr. 1997/98:70, SFS
1997:1024. Inledningsvis kommer den organisationen finnas iattnya
de storstadsregionerna, för byggas efter hand lan-itre att ut resten av
det. För verksamheten kommer i princip gälla bestämmelser för-att om
undersökning allmänheti i RB, sekretesslagen med flera författningar.
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verksamhets-självständigkommer utgöraSkattebrottsenhetema att en
verksamhe-fiskalafrån denfriståendeskatteförvaltningen,inomgren

ten.

befogenhetKustbevakningen att22.4 Bör ges
vidförundersökningbedrivaochinleda

utsläppolagliga
med KBV:ssambandupptäcks itill sjössutsläppenMerparten av

vid KBV:sledningscentralematillochsjöövervakning rapporteras res-
arbetetminutoperativadetdessa skötsFrånledningar.regionalapektive

myndigheter.andramedkontakternaoch
be-utsläppskällamisstänktefterspaningsarbetetinledandeDet en

myndigheter.andramedsamarbetarKBValltid KBV, ävendrivs omav
KBVutredningsarbetet. Det ärinledandedetocksåorganiserarKBV

ombe-ochfrån utsläppetoljeprovmöjligtfall dettai de är tarsom --
videodokumentation.ochfotograferingbevissäkring,sörjer t.ex.annan

det KBVtill sjössfartyg äringripandemedaktuelltblirdet mot ettOm
utredningsåtgärder.erforderligadärefter utförochdettagör somsom

denharpersonal KBValltså inomdettill sjössVid utsläpp är som
inle-debetydande delutförochmed brottetkontaktenförsta avsom en

påbrottslighetgällerutför då detpolisutredningsåtgärderdande som
utred-polismyndighet övertarinträffardärefter ärland. Vad attsom

åklagare intepolis ellerovanligtinteningsansvaret. Det är att ens un-
kustbevaknings-frånärendet, någotutgången iderrättar KBV somom

ocksåfinnsmycket negativt. Detupplevsförklarligthåll somnog --
och åklagarnas sättpolisenskritiska attbefattningshavare är motsom

detta slag.utredningarhantera av
Personalregelmässigt till KBV.hamnutsläpp iOckså rapporteras

ärendetinförskaffa utredning iförplatsenbesökerfrån KBV att om
utred-derasofla polisen iocksåvattenföroreningsavgift och bistår
hamnutsläpp iföreligger vidproblemställningarningsarbete. De som

vidgällandede sig ut-desamma göravseendeni allainteär som som
bådaföremellertidfrågor ty-Många ärsläpp till sjöss. gemensamma

brottsutredningenförförfarandenolikatillämpautsläpp. Attperna av
ändamålsenligt. Dettainteinträffat viutsläppetberoende på anservar

utred-föranlederiblandtillutsläpp sjösssynnerhetgäller i ettsom
fartygetsedanåtgärder förstsådanakompletterandeningsåtgärder eller

Även vidareskallförekomma.kan Detsituationhamn.anlöpt motsatt
be-KBV:suppkommer antingengränsdragningsproblemanmärkas att
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fogenhet beroende utsläppetgörs har inträffat eller detav var var upp-
täcks.

Vi alltså utvidgad befogenhet för KBV bör innebäraatt attmenar en
myndigheten befogenhet i alla ärenden olagliga utsläpp.ges samma om

Inom KBV finns särskild kompetens beträffande de tämligenen
komplicerade frågor betydelse vid utredningar oljeutsläpp,av av en
kompetens inte generellt finns inom polisen och enligt vårsom som
uppfattning också svår bygga ochär vidmakthålla.att KBVupp ansva-

redan dagi för handläggningen i ärenden vattenföroreningsav-rar om
gifi och den myndighetär faktiskt för väsentlig delrentsom svarar en

brottsutredningen. KBV har också utvecklat kontaktnät nationelltettav
och internationellt.

finns dockDet skäl kan anföras utvidgad befogenhet förmotsom en
KBV. sådantEtt tjänstemänär inom KBV generellt föratt närva-sett
rande inte har tillräcklig utbildning och kompetens den rättsligaom
regleringen förundersökningsförfarandet, då det gäller rättssä-t.ex.av
kerhetsgarantier för den misstänkte, kravet på dokumentation vid-av

åtgärder sådan kompetensEntagna nödvändig förär effektivtattosv.
och på rättssäkert utreda olagligasätt utsläpp.ett Man har inom KBV i
allmänhet också endast begränsad erfarenhet hålla förhör medatten av
misstänkta och andra Däremot KBV vanligtvisär denpersoner. myn-
dighet redan i dag för den synnerligen viktiga tekniska be-som svarar
vissäkringen vid olagliga utsläpp, uppgift fullgör på etten som man
mycket kompetent sätt.

Vi det bör fullt möjligt inomatt KBV bygga denattmenar vara upp
kompletterande kompetens behövs för myndigheten skall kunnaattsom

utvidgad befogenhet utföra förundersökningaratt detta slag.ges av
Självklart kommer det krävas särskilda utbildningsinsatseratt och även

allmän uppstramning det varpåsätt myndigheten arbetar utred-en av
ningsmässigt. Det skall emellertid anmärkas effektiviseringatt ut-en av
redningsförfarandet medäven nuvarande ordning kräver sådana utbild-
ningsinsatser, eftersom utredningsåtgärder till sjöss måste utföras av
kustbevakningstjänstemän.

Ett skäl ibland åberopats ändraannat på nuvarandemot attsom an-
svarsfördelning mellan polisen och KBV detär saknas anledningatt att
bygga ytterligare organisation vid sidan polisenupp en som av svarar
för utredningsverksamhet.

KBV har redan i dag till uppgift bedriva övervakning till sjöss föratt
upptäcka brott bl.a. VlfL.att Denna uppgift innefattarmot vad som

ofta betecknas förutredning, dvs. det led före det i formelltRBnumera
reglerade förundersökningsstadiet, innefattar inhämta sådanaattsom
upplysningar behövs underlag för bedömning frågansom som av om
förundersökning skall inledas eller och hur utsläppet skett,t.ex. var

SOU 1998:15816
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utförKBVområdetrafikerat visstfartygvilkavilket eller ett osv.som
utredningsarbe-inledandedetbetydande deldagredan isåledes aven

tet.
utredningsåtgärder äromfattandekräverörundersökningarF som

misstänktdåförekommande. situationerI ettsällsyntförhållandevis
utfö-och principiomedelbart ingripaaktuelltoftadetfinnsfartyg är att

Praktiskplats.direkt påför utredningenbetydelseåtgärderalla avra
hållautredningsåtgärdersådanaefterhand företa attmöjlighet i somatt

brottsut-sedvanligvidmindre omfattning änväsentligtfinns iförhör
för-med vårtkommerändock aktualiserasförhörsådanaredning. Om

utredningsinsatser-viktig delfullgörakunnapolisenslag även att aven
na.

förutvidgateventuelltleder intebedömningEnligt vår ett ansvar
tillärendendennaförundersökning ibedriva attKBV typ om-att enav

detVadinom KBV.måste byggasutredningsorganisationfattande upp
måsteinom KBVregional ledningdet vid varjehandlatorde är attom

befattningshavareväl kvalificeradeantalmindrefinnas ett ansva-som
kustbevak-medutredningsverksamheten. organisationEnförrar

åtgärdererforderligautförabrottsplatsen kanpåningstjänstemän som
finns redan.

personal kan kommatillskottmindreeventuella attDet er-somav
utredningsförfaran-till dagensi relationskallfordras inom KBV sättas

parallelltbedrivs delvisinnebär detolagliga utsläpp,de vid ettattsom
myndigheternasbådaoch såledesoch polisenarbete inom KBV att re-

utred-problem med dagensanspråk.i Ettregelmässigt måste tassurser
olagligagällerförundersökningarvidare ut-ningsförfarande är att som

blirned iblandomedelbart läggsinteförundersökningensläpp om --
väldigt länge.liggande

särskilt angelägetdetta slagdet vid brottpåpekatstidigare ärSom av
kunskapgedigenförutsätterhandläggning. Dettasnabbmed omenen

brottsutredningenbetydelse vidfrågor ettde speciella är samtsom av
och det intressesärskilda kompetensämnesområdet. Denförintresse

räk-således anledningfinnsfinns främst inom KBV. Detkrävs attsom
fåreffektivitetsvinster KBV störretillledermed det ettatt an-omna

brottsutredningen.försvar

Rättssäkerhetsaspekter22.5

brottsbeiv-brottsutredande ochdenhuvudregelgällerSverigeI attsom
iförvaltningenfrån den statligaskall hållas åtskildverksamhetenrande

förvaltningsmyndighetdärförrättssäkerhetsskälövrigt. Av attanses en
förRiskenområde.utreda sittanförtros brott inomnormalt inte bör att
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sammanblandning åtgärder myndigheten vidtar inom skil-sinaav som
da uppgiñsområden nämligen i fallär sådana betydande. undantagEtt
från denna regel dock Tullkriminalen.är Nyligen har också dock inte-

kritik särskildainrättats skattebrottsenheter.utan -
förvaltningsmyndighet,KBV är primära uppgifter är atten vars sva-

för övervakning och kontroll miljöräddningstjänst till sjöss.samtra
KBV förockså gränskontroll till sjöss och fiskekontrolleransvarar

den myndighet fattar beslutär uttagande vattenförore-samt som om av
ningsavgift. Vidare medverkar KBV flertali andra verksamheter därett
huvudansvaret åligger myndighet, således kan KBV iblandannan agera
tillsynsmyndighet enligt VlfL. betydelsefullEn skillnad mellan KBV
och de flesta andra förvaltningsmyndigheter emellertidär KBVatt an-
förtrotts vissa polisiära uppgifter.

De eventuella invändningar kan riktas KBV vid-mot attsom ge en
gad befogenhet utreda olagliga utsläpp torde främst hänföra tillsigatt

också fattar beslutKBV i ärenden vattenföroreningsavgiñ.att om
befogenhetKBV:s i avseendenämnt i praktikenär inte möjlig attnu

åtskilj från eventuell brottsutredande verksamhet. ställetI mångaära en
åtgärder vidtas betydelse både för utredning frågan vat-som av av om
tenföroreningsavgift och för brottsutredningen. Till skillnad från vad

gäller vid utredning skatteärenden gäller emellertid densom attav
misstänkte inte i något förfarandena skyldigär medverka i utred-attav
ningen. Så länge KBV inte har andra befogenheter vidta utrednings-att
åtgärder i ärendet vattenföroreningsavgiñ de förän gäller för-om som
undersökningsförfarandet bör således inte någon väsentlig invändning
kunna riktas förhållandetdet KBV handhar båda frågorna.mot att

Sammanfattningsvis kan vi således inte finna utvidgningatt en av
befogenhetKBV:s skulle hindermöta rättssäkerhetsskäl.av

22.6 Samlad bedömning

Brottsutredningar olagliga utsläpp och brott företerVSLmotav av
många likheter. Vid båda brott sig internationellagörtypema av as-
pekter starkt gällande och har ofta med utländskagöra rätts-attman
subjekt. ställerDetta krav på snabb handläggning. Vidare gäller fören
såväl varusmugglingsbrott för olagliga utsläpp det krävs sär-attsom en
skild kompetens rörande det för brottsutredningen betydelsefulla ba-
komliggande och ibland svårtillgängliga regelverket.

Vi det skulle leda till effektiviseringatt och kompetens-menar en
mässig förbättring befogenhetKBV inleda och bedriva för-attom ges
undersökning vid olagliga utsläpp. Med sådan lösning skulleen man -
förutom kompetensen inom KBV bättre tillvaraatt uppnå den för-tas -
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tidpunktfram till denförundersökningenförf°ardelen KBVatt ansvara
naturligförundersökningsledare. Eninträdaskallåklagaredå som

åkla-ochmellan KBVdirektdärmedkommunikationskanal upprättas
smidigt samarbete.snabbt ochfrämjavilket är ägnat ettattgare,

KustbevakningensNärmare22.7 om

befogenheter

olagligavidbefogenheterKustbevakningens22.7.l

utsläpp

hänför sigförundersökningarutförabörför KBVArgumenten att
VlfLbrottandra ärVissaolagliga utsläpp.till motfrämst typer avav

utföras polis. ärlämpligen bör Dettaförundersökningenslagdet att av
driftensamband medharsådana brottbeträffandefallet avt.ex. som

Sjö-vidupptäcks vanligtvisAndra brottmottagningsanläggningar.
beträffande brottdessaverksamhet. hellerIntefartsinspektionens anser

för KBVsjälvständigskäl införa rätttillräckligadet finnsvi attatt en
förundersökning.bedrivainleda ochatt

förundersök-inledabefogenhetbör KBV:suppfattningEnligt vår att
VlfL.utsläppsförbudet itill överträdelsersåledes begränsasning av

miljö-rubricerasgälla brottetbefogenhet börKBV:s oavsett somom
VlfL ochbrottellertill miljöstörningvållande oavsettbrott, motettsom

tillhamn eller sjöss.utsläppet skett iom
gällaregleriförundersökningsledare börDå KBV är stort samma

således hapolismyndighet. börleds KBVförundersökningendå avsom
förut-under i angivnaliksom RBförhör medhålla atträtt att personer,

princip också haförhör. bör itill KBVhämtasättningar sam-personer
polis-förundersökningsledare vidtillkommerbefogenheter somma

kustbevaknings-Vidare börtvångsmedel.beslutamyndighet att om
åtgär-polisman vidtabefogenheterhaitjänsteman attstort somsamma

Kustbevak-brådskande fall.inletts iförundersökningder innan samt
kroppsvi-husrannsakan ochföretasåledes kunnabörningstjänsteman

misstänktaombord påoljeprovföremål beslag,isitation t.ex. tasamt ta
vissbör såledesnuvarande reglering i LKPtillförhållandefartyg. I en

befogenheter. Däremotkustbevakningstjänstemansutvidgning ske av
låta kust-behovdet här sigbrottvid den rörsaknas atttyp omsomav

kroppsbesiktning.företabevakningstjänsteman
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Liksom fallet f.n. måste kustbevakningstjänstemanär vid utövandet
sina befogenheter ha använda våld.rätt attav
Som redovisas i kapitel kan emellertidnärmare nästa bestäm-RB:s

melser allainte tillämpas i delar. deI avseenden särreglering krävsen
kommer denna naturligen gälla både och polis.KBVatt

22.7.2 Kustbevakningens befogenheter vid andra
olagligabrott än utsläpp

Vid andra brott olagliga utsläpp bör huvudregelän gälla förun-attsom
dersökning skall inledas och bedrivas polismyndighet. måsteDetav
emellertid fortsättningenockså i möjligt för kustbevaknjngstjäns-vara

företa snabba ingripandentemän vid alla brott VlfL. Anledningatt mot
saknas åtskillnad mellan kustbevakningstjänstemansgöra befogen-att
heter i avseende och befogenhetema förnämnt sådan tjänsteman vidnu
misstanke olagliga utsläpp. Befogenheterna bör i dessa fallävenom
generellt gälla harrmområden.i

En strikt begränsning KBV:s förundersökningsbehörighet tillav
olagliga utsläpp kan emellertid i vissa situationer leda till orimligtett
resultat.

sambandI med brottsutredningar olagliga utsläpp uppkommerav
ibland misstanke också andra brott VlfL eller brottmot motom om an-

lagstiftning. Som exempel kan detnämnas upptäcks fartygetatt attnan
saknar föreskrivna certifikat. Ytterligare exempel befälhavarenär att
misstänks för brott sjölagen, därför han inte lyttmot prej-t.ex. att en
ningsorder från KBV.

Brottslighet nämnd karaktär har sådant samband med brottsut-av nu
redningen det olagliga utsläppet det måste bedömas olämp-attav som
ligt och opraktiskt KBV inte kan utföra förundersökningen i dessom

Ävenhelhet. då misstanken endast brott VlfL änannat mot ettavser
olagligt utsläpp kan skäl föreligga låta KBV biträda vid förunder-att
sökningen. Liksom i dag bör det därför möjligt för åklagaren ellervara
förundersökningsledare vid polismyndighet beträffande alla brottatt

VlfL begära biträde KBV uppdra sådanmot tjänstemansamt attav
utföra utredningsåtgärder. Utför förundersökningKBV beträffande
brott VlfL bör kunnaKBV även medverka förundersökningvidmot rö-
rande brott lagstiftning, dock bara åklagaren bedömermot attannan om
detta lämpligen bör ske.
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ochKustbevakningensmellanFörhållandet22.7.3
förundersök-bedrivabefogenhetpolisens att

ning

inledabefogenhetexklusivintebör KBVuppfattning attvårEnligt ges
stäl-utsläpp.olagliga Irörandeärendenförundersökning ibedrivaoch

och polisenförebild KBVtullkriminalverksamhetenmedlet bör som --
ibedrivasförundersökningaransvarsområde ochhär ha gemensamtett

ord-med sådanEndastmyndigheterna.bådamellan desamverkan en
myndigheters sär-respektiveeffektivt tillvaratamöjligtdetning är att

skilda områden.inomkompetensskilda
åkla-avsnitt viredovisas i nästakommer attSom närmare att anser

förundersökningsleda-inträdaskede skalltidigtmycketi ett somgaren
dåredanprinciptill sjöss, iolagliga utsläpprörandeutredningarire

vid utsläpp i hamnOcksåfartyg.riktas någotkanmisstankeskälig mot
mednödvändigtdetinledningsskede ärfall i ettvi i attettvartanser --

förundersökningsle-inträttSedan åklagarenåklagarinträde.tidigt som
utred-övergripande förha detåklagarenkommer attdare ansvaretatt

därmeddetkommereffektivaste Ytterstverkställs på sätt. attningen
utförasförundersökningsåtgärder böråklagaren avgör avomsomvara

medSyftetsamverkan.myndigheterna iellerpolisenellerKBV avav
inomefterhand kompetensenemellertid detförslagvårt är att som-

förun-utför de flestaKBVförskjutningskall skehöjsKBV mot atten-
slag.dettadersökningar av

framnåttoch polis innanKompetensfördelningen mellan KBV man
förundersökningsansvaretskallåklagarentidpunkt då övertatill den an-

utifrånbör bestämmasför lagregleringföremålbör blivi inte utanser
regio-finnskompetensfördelning redannaturligaden samt genomsom

myndigheter.berördaöverenskommelser mellanoch/eller lokalanala
där detinnebär ärtill sjöss KBV:s närvaroutsläppdet gällerNär att

i fråganmyndighet ställningdenocksånaturligt KBV är taratt omsom
sådanfinnsutsläpp hamn inteinledande. Vid iförundersöknings en

mellan och polis. Rapportkompetensfördelning KBV ut-naturlig om
och detmyndigheternatill bådaregelmässigtinkommersläpp i hamn

först kanmyndighetvilkentillfälligheter avgörkan varasomsomvara
utredningsarbetet.ochpå plats starta

regionalaföreslår vi24.7redovisas i avsnittkommer attSom att
ledning-respektive regionalavidskall KBV:skontaktpunkter upprättas

utredningsarbetetinledandekontaktpunkter skall detdessaFrånar.
mycketsåledeskommerLiksom fallet i dagpraktiskt organiseras. är en

omständig-polis. Allteftermellan ochKBVkontakttidig upprättasatt
börförfogarmyndighetrespektive överoch vilkaheterna resurser som

falletkonkretaeller i detpolisen KBVbestämmassamråd kunnai om
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förundersökningskall inleda och bedriva denna till dess åklagare skall
kopplas in.

Vi således KBV:s och polisens dubbla ansvarsområdenattmenar
inte bör vålla problemnågra i det praktiska arbetet. det efterhandOm

kompetensfdrdelningenskulle sigVisa kräver särskild reglering böratt
detta kunna lösas myndighetsvisa överenskommelser eller före-genom
skriñer.
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med fleraRBTillämpningen23 av

förundersöknings-författningar
förfarandet

förundersökningInledande23.1 av

tillämpas§ böri kap. l RBBestämmelsen 23Våra överväganden:
brottförekommeranledningupptäckta utsläpp, därså alla att ettatt

formligtjurisdiktionsområde, föranlederbegåtts svensktinom ett
ellerskall inledasfrågan förundersökningställningstagande till om

utsläppde olagligauppnås kontrollbättreej. Härigenom överen
åtgärder föranlett.dessavilkaupptäckts samtsom

Regleringen i RB23.1.1

såinledasförundersökningkap. § RB skallhuvudregeln i 23 lEnligt
anledningskäl finnsangivelse ellerpå grund attdet annatsnart avav

åtal förövats.allmänthör underbrottanta att ett som
uppenbartdetinte inledas,behöver dockFörundersökning är attom

nedförförutsättningar läggagår ellerutredaintebrottet attatt enom
innanföreligger redanRB23 kap. 4 §med stödförundersökning aav

förundersökning inteVidare behöverinletts.förundersökningen ge-
bl.a.åtal och detskäl förfinns tillräckligaändocknomföras detom

påföljdnågonföranleda änkanintebrottgäller antasett annansom
22 §enligt 23 kap. RB.brottsutredningförenklads.k.böter,

såda-förhållandena inteförundersökning behöverinledaFör varaatt
inledaförTröskelnför brott.kan misstänkasviss attatt personna en

inledasförundersökning kanlågt ochförundersökning har satts en
något kansåmisstankar dessa ettmycket snart varasomavservaga

skall kunnaförundersökning107. För reglerna1953brott JO att oms.
konkretmisstankefinnsdock detbli tillämpliga krävs ettatt omen

i Sverigebeivrasåtminstone i princip kunnaskallbrottetbrott och --
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nödvändigt känner23:6 Däremot det inteFitger, RB är att mans.
och förövatsdetaljer och inte heller exakt detallatill brottets när var

658.Ekelöf, 1982SvJT s.
spanings- och efter-omfattar dels förberedandeFörundersökningen

förövatsfastställa brott har ochforskningsarbete attattavser omsom
någon utredningmisstanke föreligger, dels denskäl tillutröna motom

skälig misstanke har riktats visssedanäger mot person.enrumsom
då skälig misstanke kan riktas viss in-tidpunktVid den mot en person

för den misstänkte.18 § RB flertal rättigheterenligt 23 kap.träder ett
då han förhörs inledningsvis underrättas vilketmisstänkte skallDen om

något sådärtill preciseradmisstanken och delgesbrott närenavser
ocksåskall underrättas sin anlitagämingsbeskrivning. Han rätt attom

Vidare har han del utredningen ochbiträde försvarare. rätt att ta avav
ocksåden. harkompletteringar Hanbegära rätt vägraattav svara

alltsåfrågor. inte skyldig medverka i brottsutred-misstänkteDen är att
därigenom producera bevis sig själv.ningen och mot
någon nått sådangrad precision misstankenmedAtt närav ange en

nivå skälig misstanke föreligger omöjligt. JO dethar uttalatäratt att
konkreta omständigheter visskrävs styrka pekar denattav en som

begåttmisstänkte det brottet JO 1992/93 152. doktrinenIantagna s.
misstanke"har "skälig detsamma "antagligt" Eke-seansetts vara som

Rättegånglöf, 6 uppl. 100.V, s.

Förundersökningens förstadier

förundersökning inletts kan vissa utredningsåtgärderInnan vidtas.en
primärutredning enligtFörutom 23 kap. 3 § fjärde stycket s.k.RB och

föregåsallmän brottsspaning kan förundersökning deten av som nume-
ofta förutredning,betecknas inte har ireglerats RB.ra som men som

Översyndepartementspromemorian utredningsförfarandet iI av
brottmål 1979:15 37 karaktäriseras förutredningenDs atts. av
brottsmisstankama antingen och/eller obestämda eller före-är vaga

tillsammans med andra faktorer intryckkommer motverkar detsom
misstankarna Det omedelbart tillgängliga medmaterialet ärger.som

inte tillräckligt för förundersökningandra ord skall inle-avgöraatt om
das eller

såledesförutredning kan innebära vissa kompletterandeEn att upp-
lysningar inhämtas behövs för iunderlag ställningstagandetsom som
förundersökningsfrågan.

Enligt 1997/98 förutredningJO JO 98 betraktaär atts. en som
i tillämpningen bestämmelsernaled i 23 kap. § RB inledan-1ett av om
förundersökning. fårde JO understryker förutredning aldrigattav
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sig längre vad krävs för frågansträcka ställning i för-än att tasom om
ellerundersökning skall inledas och det under förutredningen inteatt

får åtgärderföretas har karaktär brottsutredning.som av

23.1.2 Tillämpningen RB:s bestämmelserav

olagliga utsläpp

Brottsutredningar rörande olagliga utsläpp kan i princip aldrig anses
sådan beskaffenhetenkel förundersökning underlåtaskanattavvara

med stöd 23 kap. 22 § RB.av
Det kan emellertid diskuteras i vilka situationer upptäckta utsläpp till

sjöss bör leda till formligt beslut inleda förundersökning ochett attom
vilka utredningsåtgärder kan vidtas innan sådant beslut formelltettsom
fattas.

årKBV upptäcker varje antal utsläpp till sjöss, där utsläppetett stort
inte kan någonhärledas till misstänkt utsläppskälla. vissaI dessa fallav

svårtdet mycketär utsläppet begåtts inomavgöra svensktatt ens om
jurisdiktionsornråde det otillåtetvarit slag. Ett utsläppsamt om av som

påupptäcks svenskt vattenornråde kan nämligen ha skett utanför
svenskt jurisdiktionsområde. Utsläppet dåkan ocksådet skedde ha va-
rit tillåtet. Ibland kan inte fastställas utsläppet härrör frånatt ettens
fartyg eller källa omfattas utsläppsförbudet enligt VlfL.annan som av

formligtAtt beslut huruvida skäl föreligger inleda förunder-ett att
sökning eller skall erfordras i samtliga dåfall utsläpp upptäcks ärett
inte rimligt. Kravet misstanken skall konkret brottatt ettavse som -
i princip kan beivras i Sverige torde innebära ställningstagande iatt-
förundersökningsfrågan bara behöver i situationer då detgöras p.g.a.
omständigheterna vid upptäckten finns misstanke olagligtatt ett ut-om

frånsläpp skett fartyg inom jurisdiktion.svenskett
sådanFör fastställa misstanke föreligger oftast viss för-att ärom en

utredning måstenödvändig. Det undersökas utsläppet kanom samman-
kopplas med de fartygsrörelser förekommit i utsläppets närhet el-som
ler det andra omständigheter någonkan dras slutsatsom p.g.a. av om
varifrån utsläppet kan misstänkas härröra.

inledandeDetta utredningsarbete kan resultera i det huvudöveratt
inte går klarlägga och hur utsläppet skett och det intetaget att attvar

finns anledning brott begåtts. sådanI situationatt anta att ettens en
skall förundersökning inte inledas. Vanligare torde dock detattvara
finns anledning brott begåtts det inte går fast-anta att ett att attmen

frånställa vilket vilkaeller fartyg utsläppet kan ha skett. sist-Isom
månganämnda fall gångertorde det påståsdirekt kunna det äratt up-

gårpenbart brottet inte utreda och förundersökning behöver dåatt att
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emellertid formellt beslut fattasdenna situation skallinte inledas. I ett
Möjligheten inte förun-förundersökning. inledainte inleda attattom

tillämpas skälig misstanke kan riktasdersökning dock intebör motom
få ståndutsiktslöst tillfartyg, det bedömsutländskt även attett somom

sådant fall skall i stället förfarandet medlagföring i Sverige. I etten
nedan avsnitt 23.5.tillämpas se häromflaggstatsrapport

anförda till förundersökning alltid skallpraktiken skulle det ledaI att
dåsådana meningsfullt inledai fall det bedömsinledas att ett spa-som

då lagföring kan bli aktuell iför utreda brottet och Sve-ningsarbete att
eller i land.rige annat

sådanai dag polisanmäler KBV i princip barasituationenSom är ut-
något vår uppfattningmisstanke kan riktas fartyg. Enligtsläpp där mot

förekommer be-emellertid alla utsläpp där anledning brottbör att ett
jurisdiktionsområde föranleda formligt ställ-gåtts inom svenskt ett

frågani förundersökning skall inledas eller ej.ningstagande Genomom
uppnåssådant förfarande bättre kontroll vilka utsläppöverett en som

åtgärdervilka dessa föranlett.upptäcks samt

åklagarinträde23.2 Tidpunkt för

ÅklagarenVårt förslag: skall inträda förundersökningsledaresom
tidigt stadium i brottsutredningarmycket rörande olagligaett ut-

Åklagarinträde såskall i principsläpp. ske olagligt utsläppsnart ett
frånskäligen kan misstänkas härröra visst bestämt eller vissa be-ett

stämda fartyg.
föreslår någonVi dock inte reglering tidpunkten förannan av

åklagarinträdet den gäller enligt första23 kap. 3 § stycketän som
åklagarinträdettidigaRB. I stället skall det dels sär-styras genom

skilda befogenhetenbestämmelser reglerar beslutaattsom om
RÅ,tvångsmedel dels överenskommelser mellan RPS ochgenom

KBV.

Som vi tidigare konstaterat det nödvändigt för förutsättning-ökaär att
för åtgärderlagföra olagliga utsläpp samtliga betydelseatt attarna av

för eventuell lagföring vidtas fortfa-snabbt och helst medan fartygeten
befinner sig inom svensk jurisdiktion.rande Det sagda gäller inte bara

Ocksåutländska fartyg. möjligheterna begångnautreda brottatt
påtagligtsvenska fartyg försämras inte samtliga utredningsåtgärderom

vidtas i anslutning till inträffadedet brottet. Den slutsats vi kunnatnära
efter studium flertal förundersökningardra kravnämndaärett attav

utredningsförfarandet vanligen inte uppfylls i dag. avgörande skä-Det
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befogenhetharmyndigheterolikauppfattningvårenligthärtill attlet är
inkopplasinteoftaåklagareutredningsåtgärder,skilda attvidta menatt

instruktio-och lämnaåtgärderdessasamordnaförskedetidigti attett
slutföras.kanutredningenså attner

regleringNuvarande23.2.1

förundersök-dåskallRBi 23 kap.bestämmelsernaallmännadeEnligt
beskaffenhet,enkelintesakenochpolismyndighet ärinlettsning avav

åklagaren,avseende brottet övertasförundersökningenledningen avav
Åklagaren skallför brottet.misstänkaskanskäligennågonså snart

skäl.särskildapåkallatdetledningen ärnärfallockså i överta avannat
brottmål,RÅ:s förundersökning iledningrådallmännaEnligt avom

RÅFS beträffandehar1997:12,december 199712meddelade den
huvudregelbestämmelserspecialstraffrättsliga angetts,brott sommot

svårare straff änåklagarenledasskallförundersökningen omatt av
följa brottet.kanmånaderfängelse i sex

detbrott därfinnasemellertid härutöverkan detföreskrifternaEnligt
förun-åklagaren ledermotiveratomständighetersärskilda är attp.g.a.

bl.a.sådana brottexempel2.4. Sompunktdersökningen anges
utred-tillhänsynmeddär detsvårbedömda ellerbrott är annarssom

förunder-åklagaren lederpåkallatomfattning äreller attningens art
förundersök-inträdaåklagaren skallVidaresökningen. att somanges

föreskri-åtalsprövningsärskild ärdärfråga brottningsledare ärnär om
ellerrättshj älpinternationellaktuellt begärablikandeteller attnärven

undersöknings-och dettvångsmedel äranvändandefråga ärnär avom
sådant beslut. DettafattaskallRB,24-28 kap.jämliktledaren, som

intehusrannsakan, ärbl.a.beslutetdock integäller avsomavserom
beslag.elleromfattning,större
RÅ rådsärskildautfärdat1998underskallDet nämnas att sommaren

lagstift-rörande brottärendenhandläggning motriktlinjer föroch av
förundersökningskallEnligt dessamiljön.denförtill skyddning yttre

punkttillämpningmedstraffskalanfängelse imedangående brott av
RÅFS åklagare.ledas1997:1212.4 av

RÅzs för-bestärnningenråd denföljer närmareallmännaAv att av
lokala överens-polis böråldagare och görasmellandelningen genom

kommelser.
ifängelseellerböterpåföljd föreskrivetutsläppolagliga ärFör som

utanför inrefartygutländsktbegåttsår. brottettvå Omhögst ett
fårintepåföljd böterhuvudregel ändockgäller att annanvatten som

dömas ut.
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Utredningar rörande oljeutsläpp eller andra utsläpp skadliga äm-av
i de allra flesta fallär mycket komplicerad karaktär.nen Detta gällerav

i synnerhet utsläppet skett till sjöss. Trots i vissa fallom endast bö-att
kan följa på sådant brottter bör förett förundersökningsled-ansvaret

ningen åvila åklagare. Vad vi erfarit tillämpas denna ansvarsfördelning
mellan polis åklagareoch också i praktiken.

När det gäller tidpunkten åklagarinträdetför huvudregeln åkla-är att
skall inträda så någon skäligen kan misstänkasgare snart för brottet,

såvida det inte särskilt påkallatär åklagaren dessförinnanatt leder för-
undersökningen eller det aktuellt tvångsmedelär med eller åtgär-andra
der skall beslutas åklagare.som av

åtgärderDe oftast aktuellaär företa vid misstankesom att ettom
olagligt utsläpp undersökningär fartyget inklusive oljeproven av samt
förhör med besättningen. Om fartyget befinner sig till sjöss måste där-
utöver övervägas huruvida fartyget bör eller inbringasstoppas till
hamn. Denna bedömning ofta mycketär grannlaga och ställer höga
krav på kompetens och erfarenhet hos beslutsfattaren.

Undersökning fartyg, inte begränsasett till fartygetsav däcksom
eller andra förutsätter,yttre utrymmen undersökningen företas medom
stöd RB:s regelsystem beslut husrannsakan.av ett Oljeprov ombordom
på fartyget i förevarandeär sammanhang betraktanu beslag.att som

Det kan emellertid diskuteras beslut husrannsakan far-om om ettav
alltid måste fattas åklagare.tyg Vidare kan undersökningav far-en av

i stället företas i formtyget inspektion enligt VlfL. Enligtav en samma
fårlag polismyndighet eller den myndighet har befogenhetsom att

meddela beslut förbud och föreläggande beträffandeom fartyget för att
förhindra förorening dvs. huvudregel SjöV oljeprovsom ombordta
på fartyg och sådantför ändamålett avbryta fartygets det interesa, om
leder till någon väsentlig olägenhet.

Innan förundersökning inletts kan KBV bl.a. för hålla förhör ochatt
för företa husrannsakanatt med stöd LKP fartyg ellerstoppaav ett- -inbringa det till hamn. KBV kan också vilket stadium helstsom av
brottsutredningen meddela förbud och föreläggande beträffande farty-

det erfordras förget säkra bevisning ellerom att betalning i ärendet om
vattenföroreningsavgift.

Det sagda leder till åklagaren ofta inte kontaktasatt i samband med
ingripanden och utredningsåtgärder beträffande fartyg förrän tidi-ett

då någon fysiskgast skäligen kan misstänkas för brottet.person Be-
dengränsas utredning polis och/eller KBV företar till inledande för-

undersökningsåtgärder, vilka inte leder till skälig misstankeatt uttalas
någon kontaktas åklagaremot ibland inte alls.person,

Vi har vid vår genomgång olika förundersökningar rörandeav ol-
jeutsläpp också kunnat konstatera åklagare flera gångeratt kopplats in
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ställningsta-åklagarensförutredningenredovisningförst avengenom
be-åklagarenblivitoftaharhäravResultatet attåtalsfrågan.igande

förun-åtal, varförväckaförräcktinteutredning attföretagendömt att
ned.lagtsdersökningen

överväganden förslagoch23.2.2

olagli-vidutredningsförfarandetförgällersärskilda kravdeSkall som
förundersök-inträdamåste åklagareuppnåskunnautsläpp somga

varitnormaltvadstadiumtidigare änmycketningsledare somett
bris-i dagsamordningsansvaret,övergripandeDettidigare. somfallet

åklagare.således liggabörter,
tidpunkten förlagregleringingenuppnå krävsdettaFör avannanatt

ibestämmelsenallmännaenligt dengällerdenåklagarinträdet än som
bestäm-särskildadelsåklagarinträdetbörstället styraslRB. genom
delstvångsmedelbeslutabefogenhetenreglerar ge-melser att omsom

RÅ, KBV.ochRPSmellanöverenskommelsernom
innebäråtgärdbör attavsnitt 23.4.2iredovisasSom somnärmare en

betraktastill hamninbringaskvarhållas ellerskallfartyg stoppas,ett
skallprincipiåklagarevilketrörandetvångsmedel,särskiltettsom
hus-beslutfattahuvudregelåklagarenbörVidare omfatta beslut. som

måstebeskrivnadenordningfartyg. Enrannsakan rör nuett somsom
ärendenibefogenheteri KBV:sbegränsningarmed omkompletteras

vattenföroreningsavgift.
in-alltid skallåklagaresjösstillvid utsläpptillledersagdaDet att

ellerfråga uppkommerförundersökningsledare att stoppaträda omsom
situationerandraFörhamn.tillinbringa detellerkvarhålla fartygett

RÅ samrådiutfärdadeföreskrifteråklagarinträdetbör avstyras genom
polis.ochmed KBV

RÅ:s skall leda förun-åklagarenråd följer redanallmänna attAv nu
i den eko-fartygutländsktbrottmisstankevid ettdersökningen om
falli dessaföreskriven samtåtalsprövningsärskild ärnomiska zonen

dåsituationeriförundersökningsledareinträdaskallåklagaren somatt
internationell rätts-framställningaktuellt görakandet att omenvara

detuppkommaomedelbartkanframställningsådanFråga omhjälp. om
anlöpa,fartygmisstänkthamn attutländskvilken an-känt ett avserär

s.k.harrmstatskontrolltill begärankomplementtingen omett en -som
p begäranellerflaggstatsrapportl ellerMARPOL-inspektion ensom en-

ju-då harhamnstatensituationeril främstlagföringÖvertagande avom
Tysk-endastdetf.n.flaggstat, ärbrottetrisdiktion attöver utan vara

jurisdiktion.sådanharStorbritannienmöjligenland och som
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utredningsåtgärderVilka omedelbart skall begäras i landannatsom
således särskilda övervägandenkräver och bör därför alltid beslutas i

samråd åklagare. Också dåmed framställning internationellt bi-om
stånd eller flaggstatsrapportering blir aktuell i skedeett ut-senare av

övergåredningen skall förundersökningsledaransvaret åklagaren.till
åklagareDet anförda leder till vid utsläpp till sjöss i flesta falldeatt

förundersökningsledare såskall inträda olagligt utsläppsnart ettsom
frånskäligen kan misstänkas härröra visst bestämt eller vissa be-ett

fartyg.stämda
sådan precisering åklagarinträdetEn tidpunkten för torde inte in-av

någon egentlig förändring dånebära i situationer det klarlagtär att ut-
från fartyg.släppet skett visst Om det kan uteslutas utsläppet be-ett att

"ren incident", torde nämligen tidpunkten för någon skä-närrott en
ligen kan misstänkas för brottet sammanfalla dåmed den tidpunkt det

frånklarlagt vilket fartyg utsläppet skett. Detta gäller iär synnerhet om
vårt förslag totalförbud utsläpp oljehaltiga blandningarett motom av
införs inom Sveriges sjöterritorium frågaoch det sådantär ett ut-om

sådanasläpp misstanke bör i fall regelmässigt kunna riktas imot vart
fall befälhavaren.

Även dåi fall utredning aktuell beträffande svensktär ellerett ut-
ländskt fartyg, befinner sig i svensk hamn eller efter ut-som en som

sådansläppet anlöper harrm, finns behov samordning.ett storten av
Därutöver det angeläget omgåendeutredningenär bedrivs underatt
kompetent ledning. Det kan därför åklagarenödvändigt iävenattvara
dessa fall leder förundersökningen från dåden tidpunkt skälig miss-

kan riktas någottanke fartyg. Under förhållandenalla åldaga-börmot
alltid kopplas så någonin skäligen kan misstänkas försnartren person

brottet och sådan misstanke konstituerats innan skäli-oavsett ettom- -
misstänkt fartyg skall lämna svensk hanm. Efterhand kompe-gen som

hos övriga myndigheter höjs och utredningserfarenheten ökartensen
kan ansvarsfördelning åklagaremellan och KBV respektiveen annan

Påpolisen längre sikt detövervägas. tänkbart polisenär ellert.o.m. att
KBV kan ha för leda förundersökning beträffande utsläpp iansvaret att

åklagarehamn och bara behöva inträda det blir aktuellt medom
tvångsåtgärder beträffande fartyget.

Det anförda tillleder tidpunkten åklagarinträdetför förutom iatt -
då måstefall beslut fattas tvångsåtgärder bör kunna tillom anpassas-

förhållandenregionala och ändras efterhand. Ansvaret åklagaremellan
och KBV respektive polis bör därför i dessa fall lösas överens-genom
kommelser mellan berörda myndigheter med ledning kompetens ochav

erfarenheter.vunna
ÅklagarmyndighetenDet skall mellannämnas i Malmö och Po-att

lismyndigheten Skånei respektive Blekinge i juli 1998 träffats särskil-
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da överenskommelser rörande fördelningen åklagaremellan och polis i
fråga för ledningen förundersökning i brottmål. Enligtansvaretom av
överenskommelsema skall i fall då polismyndighet har inlett förun--
dersökning ärendet åklagareöverlämnas till bl.a. det ford-snarast om-

rättslig prövning skall ansvarig, exempelvisupptasras av vem som som
inom bolag eller förening eller påombord fartyg dåeller förun-större
dersökning gäller brott lagstiftningen till skydd för den miljönmot yttre
och det stadgat fängelse i straffskalan förär det aktuella brottet.

23.3 Tillvaratagande den misstänktesav

rättigheter

23.3.1 till försvarareRätten och tolk

Då förundersökningen såkommit långt någon skäligen misstänks föratt
brottet, dåskall han han hörs underrättas misstanken språkettom

förstår.han Han skall vidare underrättas sin anlita bi-rättsom attom
träde försvarare möjligheterna få offentlig försvararesamt attav om en
förordnad. misstänktesDen rättigheter i nämnda avseenden ärnu av
central betydelse följeroch förutom RB artikel 6 i Europakon-av av- -
ventionen.

Den misstänktes till tolkrätt anlita biträderätten försva-samt att av
måste självklart gälla vid förundersökningaräven rörande olagligarare

utsläpp, något vållakan dåproblem fartyg blir föremål för in-ettsom
gripande till sjöss.

Vad vi erfarit tolkproblemet i praktikenär hanterbart, eftersom eng-
elska s.k. sjöfartsspråkär och behärskas de flesta sjöfarare. Man kanav
emellertid utgåinte från all kommunikation alltid kan påskeatt eng-
elska. Om behov tolk uppkommer torde tekniken det möjligtgöraav att
tolken finns i land, sådan distanstolkningäven naturligtvis görom en
förhörssituationen svårare.

Besvärligare det till sjöss praktisktär tillgodose den misstänktesatt
eventuella begäran försvarare. Som måstedet fartyget iom ser en
sådan situation föras till svensk hamn.en

23.3.2 Delgivning enligt 23 kap. 18 § RB

Enligt rubricerade bestämmelse får åtal inte beslutas innan den miss-
fåtttänkte del förundersökningen och möjlighet begäragettsav att
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Ävennödvändigt.anföra vad hani övrigtkompletteringar samt anser
dåkomplikationermedförabestämmelse kantillämpningen dennaav

sig itid befinnerendast kortfartygföretasbrottsutredning ett som
naturligtvisbästainte bosatt här. Detmisstänkte äroch denSverige är

miss-direkt och delge denförundersökningenfärdigställakanmanom
förhörförutsättersammanhang. Dettaiutredningenhelatänkte attett

sigfortfarande befinnermedanåtgärder dokumenterasandraoch man
Påavseglar. dettamisstänkte innan fartyget sättdenombord och delges

sjöss kan detingripanden tillStorbritannien. Vidiförfar t.ex.man
förunder-skriftligtsvårt omedelbart färdigställaemellertid ettattvara

sådana lämpligen kunnasituationerDelgivning bör isökningsprotokoll.
muntligen ellerske sätt.annat

inte komp-förundersökningendelgivning har skett kanhurOavsett
möj-därefter sker. Förslutdelgivningefterhandiletteras attattutan ny

istämning och kallelsedelgivningsådan delgivningliggöra samt av
påbereddbrottmål den misstänkteundersökasbör är att, sammaom

någonvarusmugglingsmål, befullmäktiga i Sverigetillämpas isätt som
delgivningföreträda vidhonomatt m.m.

tvångsmedelStraffprocessuella23.4

ingri-Vårt begränsningar gäller vid straffrättsligaförslag: De som
föremålfartyg blir för lagreglering ochutländskapanden mot

förhål-tvångsmedelsanvändningen till sjörättsligaallmäntanpassas
till internationella regelverket.landen och det

tvångsmedel införs möjlighet underSom särskilt närmareatten -
kvar-förutsättningar besluta fartyg skallangivna stoppas,att ett-

sådan åtgärd behövs för säkrahållas inbringas till hamn,eller attom
ocksåKvarhållande ske för säkra betal-bevisning. skall kunna att

ning böter.av
kvarhållande skall huvudregel fattasBeslut avm.m. somom

åklagaren.
får begränsad tid, kan beslutasKvarhållande endast menavse

ellerfartyget den misstänkteoberoende ägsav om av

Bakgrund och allmänna överväganden23.4.1

tvångsmedel väl lämpadestraffprocessuellaRB:s bestämmelser ärom
sådan brottslig-användning främst för bekämpandetkomma tillatt av

begås säkerställaland och för tillgodose behovethet attattsom av
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Dåmisstänkt förfaranden.utredning rörande brottsliga brottpersonsen
begås fartyg tillämpas emellertid i internationella sammanhang ett

utgångspunkten överträdelser knutna tillHärsynsätt. är ärattannat
åtgärderfartyget. Möjligheterna i dessa fall vidta straffprocessuellaatt

fråga tvångsmedelsan-antingenför utreda brottet det äratt om ren-
åtgärder såledessådanavändning eller förhör dyl. beroendeärsom o. -

sådant bli föremål straffrättsligfartyget kan för jurisdiktion.av om som
omständigheter fårUnder vilka svenska myndigheter vidta straffpro-

åtgärder beträffande någotcessuella utländskt fartyg tidigareärett som
lämnats oreglerat. I stället har hänvisning skett till svensk lag be-att

allmänt erkända folkrättsliga grundsatser, eller, enligt vadgränsas av
därom särskilt stadgat, överenskommelse med främmande makt.är av

Vad allmäntskall erkända folkrättsliga grundsatserutgörasom anses
på området varit och härpåhar synnerligen osäkert. Ett teckenär är att
det i havsrättskonventionens artikel 27, behandlar kuststaterssom ge-
nerella straffrättslig jurisdiktion, kuststater interätt utövaatt attanges
bör sådanhär kursiverat jurisdiktion utländska fartygutöva mot un-
der genomfart territorialhavet i fall särskilt räknasänannatav som upp
i artikeln. Lolcutionen bör i stället för ursprungligen föreslagitssom
skall infördes under de förhandlingar föregick utarbetandetsom av
konventionen. konsekvensEn detta intedet föreliggaär attav anses
någon ovillkorlig skyldighet för avstå frånkuststater utövandetatt av
straffrättslig jurisdiktion i andra situationer de uppräknade se R.R.än
Churchill/A.V. Lowe The law of the 1988 81. Vad emel-sea, s. som
lertid alldeles klart kuststaterär inte med stöd artikel 27 kanär att av

straffrättslig jurisdiktionutöva utländska fartyg med anledning av
överträdelser begåtts i kuststatens ekonomiska tillRätten ju-som zon.
risdiktion i dessa fall regleras i särskilda bestämmelser. Också kuststa-

jurisdiktion vid olagliga utsläpp i territorialhavet föremålhar blivittens
för särskild reglering.

Den särskilda reglering skett bör klargörandeettsom ses som av
skilda rättigheter och skyldigheter för skydda den marinastaters att
miljön bl.a. föroreningar fartyg. utgångspunktMed denna börmot mot

ratificerat konventionen åtagitoch därmed sig förpliktel-destater som
ocksådenna innebär ha utnyttja de rättigheter kon-rätt attser som som

ventionen ifråga, och detta fartyg registre-ävenstaten ärmotger som
rade i inte ratificerat konventionen. Det skall dockstat anmär-en som
kas regleringen i havsrättskonventionen inte fullständig ochatt är att
innebörden vissa begrepp oklar.ärav

Olika tjänstemän med för brottsutredningen vid oljeutsläppansvar
har till framfört önskemål ingripandemöjlighetemaattoss mot ut-om
ländska fartyg lagregleras och tvångsmedelsanvändningen allmäntatt
anpassastill sjörättsliga förhållanden. förDetta undanröja den osä-att



490 Tillämpningen SOU 1998:158av

kerhet i dag finns vid tillämpningen och därmed skapa klara förut-som
Ävensättningar för fler ingripanden. vi det angelägetäratt attanser en

lagreglering sker. Denna bör naturligen ske med havsrättskonventionen
förebild.som

Vi har därför utifrån konventionen och olika kommentarer till denna
diskussioner med sakkunniga på områdetsamt försökt åstad-genom

komma reglering i möjligastörsta utsträckning tillgodoseren som
svenska intressen samtidigt inte kan strida Sverigesmen som antas mot
folkrättsliga förpliktelser.

23.4.2 Kvarhållande för säkra bevisningattm.m. -
tvångsmedelsärskiltett

Under rubriken kvarhållande fartyg sådana åtgärderm.m. av ryms som
vidtas fartyg och innebär dispositionsrättenmot ett farty-att översom

begränsas, dvs. fartygetget kvarhållsatt i hamn ellerstoppas, till sjöss
eller inbringas till hamn. Sådana åtgärder beträffande fartyg kan iett
dag vidtas KBV inom för befogenhetema enligt LKPav ellerramen
enligt 8 kap. VlfL vattenföroreningsavgift. Kvarhållandeom ettav
fartyg ocksåtorde kunna beslutas i form beslag. Det emellertidärettav
tveksamt beslag kan bestå sedanett undersökningen fartygetom av
slutförts, fartyget måste kvarhållas för hålla förhör med besätt-men att
ningen. Vad erfarit tillämpas inte heller detta straffprocessuella
tvångsmedel i praktiken. Det emellertidär uppenbart behov förelig-att

kunna vidta sådan åtgärdatt och också andra ingripandenger av fören
säkra bevisning.att

Att och/eller kvarhållastoppa fartyg eller beslutaett dettaatt att
skall inbringas till hamn synnerligenär ingripande och leder oftast till
betydande ekonomiska konsekvenser. sådanEn åtgärd bör vårenligt
uppfattning betraktas straffprocessuellt tvångsmedelett och bli fö-som
remål för särskild reglering.

Med hänsyn till åtgärdens karaktär och de komplicerade frågeställ-
ningar uppkommer ingripandet utländskt fartygsom börom ettavser
beslutet ankomma åklagare. brådskandeI fall bör det dock finnas en
möjlighet för polismanäven och, för kustbevalmingstjänste-som nu,

omedelbart eller kvarhållaatt fartyg.stoppa såOmman skett skallett
åklagaren dock omedelbart underrättas ställning till fortsatta åt-samt ta
gärder beträffande fartyget.

För åtgärdervidtaatt slag börnämnt huwidregel gällaav nu som att
det finns klara skäl pådet fartyget begåttsatt anta att olagligtett ut-
släpp eller brott enligt VlfL, för vilketannat föreskrivetär fängelse,

åtgärden behövs för företasamt att husrannsakan elleratt åtgärdannan
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åtgärdSådan beträffandehör till utredningen brottet. ett ut-omsom
fartyg till sjöss kräver emellertid viss speciell reglering.ländskt

förutsättningar bör gälla för eller kvar-De närmare att stoppasom
hålla inbringautländskt fartyg eller det till svensk hamn redovisas iett

sådan åtgärdförfattningskommentaren. En beträffande utländsktett
företasfartyg till sjöss kan endast vid preciserade gradernärmare av

begåttsmisstanke det fartyget olagligt utsläpp; inomatt ettom
svenskt sjöterritorium dock andra brott vilka fängelse kan föl-även

begåttsja, brottet inre ocksåDet skall tilläggas ingri-vatten. attom
pandemöjlighetema utländska fartyg med anledning olagligamot ut-av

ekonomiskasläpp i Sveriges synnerligen begränsade.ärzon
förutsättning för kvarhållandeSom allmän skall kunna be-att m.m.

slutas fartyget måstesvenskt eller utländskt gällaäroavsett attom- -
åtgärdenskälen för intrångdet eller åtgär-i övrigtuppväger men som

den innebär någotför den misstänkte eller för motstående intres-annat
den s.k. proportionalitetsprincipen. måsteVidare beslutettse, om

kvarhållande överklagaskunna till domstol och begränsat i tiden.vara
Sistnämnda rättssäkerhetsgarantier behandlas nedan under avsnittet om
kvarhållande för säkra betalning.att

Proportionalitetsprincipens tillämpning

vårt frånUnder arbete har KBV:s åklagaresida hävdats i flera fallatt
inte det försvarbart såvidta åtgärdingripandeansett attvara en pass

det innebär utländskt fartyg. Med beaktandeatt stoppa ettsom attav
iendast begränsad fårutsträckning döma till fängelse förman numera

utsläpp skett utanför inre kan naturligtvis diskuterasänvattensom mer
hur avvägning med hänsyn till proportionalitetsprincipen skall ske. Ien

frågadenna följ ande omständigheter bör tillmätas särskildattmenar
betydelse.

Östersjön mycket föroreningskänsligt vattenområde,är vilketett
Östersjönbl.a. kommit till uttryck klassificerats speci-attgenom som

Ävenalområde enligt MARPOL. relativt litet utsläpp innebär, sär-ett
skilt i kombination med andra utsläpp, risk för skada den marina

nårmiljön. fallI de oljan kusten blandas den tångmed sand,upp m.m.
och den volym oljehaltiga måsteprodukter blir betydandesom saneras

ursprungligadet utsläppet uppgåttäven inte till kanskeän ettom mer
Ävenhundratal liter. skadorna för fågellivet kan bli omfattande redan

vid förhållandevis litet utsläpp. Som exempel kan detett nämnas äratt
tillräckligt oljefläckmed femkronas storlek för alfågelatten av en en

fåskall livshotande skador.
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vår måsteföregående uppfattning till all-enligtlederDet att man se
dåsmå finns anledningpå utsläpp, i synnerhet detvarligt relativtäven

avsiktligt.skettmisstänka utsläppetattatt
föremålfåtal falloljeutsläpp har i de blivitStraffet för olagliga som

allmänhet vid blygsamma bötesbelopp.domstolsprövning iför stannat
inställning tillavsnitt 19.8 vi förändradredovisat iSom attanser en

måste stånd. kankomma till I de fall fängelse intebrottslighetdenna
måste påföljden sanktion.bli kännbar ekonomiskdömaseller bör ut en

får iomständigheten endast ekonomiska sanktioner dömasDen utatt
anföras avgörande ingripa.fall vi inte kan skälvissa mot attmenar som
från dåfartyg likaStraffvärdet för utsläpp utländskt högtärett ett som

från folkrättsligt förbunditsvenskt fartyg, Sverigedet sker ävenett om
svårigheterpåföljdtill böter. De det in-sig inte döma änatt annan som

få ståndi efterhand till komplett förundersökningsmaterialnebär att ett
från ocksådå fartygutsläppet skett utländskt bör beaktas vid pröv-ett

förningen huruvida skälen och undersöka fartyget övervägeratt stoppa
intrång åtgärdereller i övrigt dessa innebär. kan till-det Detmen som

flaggstaten oförhindrad till fängelseläggas döma för olag-äratt att ett
ligt utsläpp skett i svenska förutsättning lagföringEn förvatten. attsom

ståndtillskall kunna komma emellertid flaggstaten tillställsär att en
användbar utredning.

våranförda leder enligt uppfattning till deDet det i flertaletatt av
då begåsfall utsläpp fartyg endast under genomfartärett ett som av

måstesvenskt sjöterritorium det befogat fartyget föratt stoppa attanses
verkställa utredning ombord. Däremot bör tillämpning proportio-en av
nalitetsprincipen tillleda det oftast inte kan befogat ingripaatt attanses
till sjöss fartyget relativt efterkort tid överträdelsen anlöpaskallom en
svensk utredningsåtgärderhamn eller kan vidtas in-utan attom annars
gripande sjöss, främst dåsker till i vissa fall fartyget registrerat iär ett
nordiskt påland eller EU-land och till inomhamn flagg-är vägett en

sådanajurisdiktion. fallI kan det i stället direktövervägasstatens att
överlåta utredningen och lagföringen till flaggstaten.

23.4.3 Husrannsakan

konstaterats i kapitelSom 9 saknas i vissa situationer möjlighet medatt
stöd bestämmelser företa påRB:s husrannsakan utländskt fartyg.ettav
Husrannsakansinstitutet synnerligen betydelse vid brottär storav av
detta slag. därförDet nödvändigt särskild regleringär göraatt genom

möjligt företa husrannsakan. måstedet Samtidigt regleringenatt anpas-
till havsrättskonventionen och dess begrepp "fysisk inspektion".sas

innebärDetta husrannsakan fartyg tillutländskt sjöss endastatt ett
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beträffandeåtgärdervidtaföreliggerförutsättningar attkan företas om
fartyget.kvarhållandebeslutasådant, dvs.fartyget m.m. avomsom
åklagarebeslutasskallhuvudregelåtgärdersådanaEftersom avsom

husrannsakan.också beslutfattahuvudregelåklagarebör omsom
husrannsakanbörbehövsuppenbartdetochfallbrådskandeI om

ellerlcustbevakningstjänstemanfå företasbeslutsådantdock avutan
fallet i dag.Detsamma ärpolisman.

olagligtutredaförfartyg ut-sker ettundersökning attDen ettavsom
undersöksfrämst ärVadomfattning.begränsadoftastsläpp är somav

farty-hänförliga tillandraelleroch lastutrymmenmaskin- utrymmen
måsteundersökningsådanmedför. Enfartygetlastdendrift ellergets

undersök-Sådanintegritetskränkande.mindrebetecknasgenerellt som
kustbevak-utförasdärför kunnaböri hamnutförsning avsom

åklagaren.föregående beslutpolismanellerningstjänsteman utan av

från fartygetOljeprov23.4.4

råder begrepps-detåtgärd vilkenfrån fartyg storOljeprov ärett omen
ioljeprovmåste emellertidvår uppfattning tasEnligtförvirring. som

skälsaknasDetbeslag.betraktassammanhang attstraffrättsliga som
enligtdebestämmelsertillämpa andra änoljeprovtagandevid somav

fattasdärmedböroljeprovBeslutbeslag.andraförRB gäller avom
husrannsakansamband medåklagaren. Iellerundersökningsledaren att

dröjsmål kustbevak-börifaradetellerverkställs ärannars omm.m.
polismantillkommerbefogenhetdock haningstjänsteman somsamma

föremål i beslag.enligt RB taatt
ha kvaranledningintevår uppfattningenligtfinnssagda attMed det

§kap. 11med stöd 7oljeprovpolismyndighetmöjligheten för att ta av
sambandbefogenhet isådanoch bör hatillsynsmyndighet harVlfL. Att

medoch kommeruppenbarttordefartygetinspektionmed varaaven
kap.i 6 VlfL.reglerasvårt förslag att

böterbetalningSäkerställande23.4.5 m.m.avav

Bakgrund

till isyftartvångsmedelstraffprocessuella attbehandlatsharOvan som
åtgärderDessaolagliga utsläpp.förstånd lagföringarfå flertillSverige

möj-inte finnsdetbetydelsefå begränsademellertidkan enantas om
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då den misstänkteockså betalning i situationerbötersäkralighet att av
medverkabetalningsskyldigheten och inte villundanförsöker komma

storlek.bötesbeloppetsmotsvarandefrivilligt deponeratill att pengar
då begåtts utländskt fartygsynnerhet utsläppetgäller iDetta ett som

endastför enstaka ellerSverigebesökerendast passerarsomen resa
Möjlighetenutländskmisstänkteoch densvenskt ärvatten person.en

nämli-ådömts svensk domstoldriva in böter äri utlandetatt som av en
kansäkerställa bötesbeloppmöjlighetbegränsad. Enmycket attgen

straffansvar för juridiskafå betydelse vidännu större ettantas perso-
uppgådå till betydligtkommerbötesbeloppeneftersom störreattner,

därför förmodasfrivilligt betala kanberedvillighetenochbelopp att
minska.

reglersäkra betalning bötereffektivasteDet ärsättet att av genom
överträdel-säkerställande kan ske i det fartyg vilketinnebär attsom

begåtts. härtill i dag mycket begränsad.Möjligheten ärsen
ådömaskan komma brottböterSäkerställande antas attsom p.g.a.av

sker beslut kvarstad. förut-skäligen misstänkt Enperson omgenomen
begåttspå skallfartyg vilket olagligt utsläppsättning för detatt ett

fartyget tillhör denmed kvarstad emellertidkunna beläggas är att
Också sådant kvarhållan-något fallet.misstänkte, sällan ärytterstsom

sker för säkerställa betalning i ärendetfartygde vat-attett omav som
finns sannolika avgifttenföroreningsavgift förutsätter det skälatt att

påföras någon fartyget eller lasten.kommer Dennaär ägareatt som av
kvarhållande Lagrådetstill infördes efterbegränsning möjlighetenav

påpekande rättssäkerhetssynpunkt inte kunde godtag-detatt ansesur
avgångsförbud,exempelvis med dess ingripande rättsverk-bart att ett

meddelas i syfte framtvinga betalningningar, skulle kunna ävenatt om
inte verkställas i fartyg eller Samtidigt kon-avgiftsbeslut kan last.ett

Lagrådet fartyget inte alltid kundestaterade det svaghetatt attvar en
anspråk betalning avgifteni för se 1982/83:87 48-49.tas av prop. s.

överväganden och förslag

kvarhållainföra fartyg för säkra betalningmöjlighetAtt att ett att aven
frågor.två det rimligtaktualiserar Den första gällerböter är att ut-om

i fartyget fartygetdömda böter skall kunna verkställas även ägs avom
detenligt domen betalningsskyldige. Den andra gällerdenän omannan

fartygetverkställighet i inte kan ske bör möjligt atttrots att vara--
kvarhålla tidfartyget kortare för framtvinga säkerhetatt motsvaran-en

bötesbeloppet.de
fullfölja kvarhållandeEn möjlighet med verkställighet i farty-att ett

kvarhållan-kommer främst drabba den fartyget. Självaägerget att som
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farty-disponerarfrämst den överpraktikenidäremotdrabbardet som
densammeinte ägaren.oftavilken är somget,

betal-dentillhöri egendom änfordringarverkställaAtt annansom
intesvensktförfrämmande synsätt,något ärningsskyldige är omsom

fordringarVissaegendomen.säkerhet imedförenadfordran somär en
till-Attsjöpanträtt.medförenadefartygdriftentill ärsighänför ettav

böter ärfordransjöpanträttbestämmelsernalämpa avsersomenom
rimligt.emellertid inte

införasbördet intetillvår uppfattningenligtledersagda attDet en
fartygetfartyget,bötesstraff i änverkställa annatmöjlighet ett omatt

misstänkte.denägs av
inteemellertid avgöran-ske behöverkaninteverkställighetAtt vara

tid.begränsadkvarhållas underkunnabörfrågan fartygetförde om
sammanhanginternationellaitillämpas etttidigareSom nämnts syn-

far-kopplade tillåtgärderandraingripande och ärinnebärsätt attsom
anledningsker medingripandengällersådant. När det somtyget som

fri-havsrättskonventioneniutsläppolagliga attmisstanke angesav om
forma-rimligaförutsättningunderskall ske,omedelbartsläppande att
ekono-lämpligellersåsom ställande borgeniakttagits,liteter annanav

detfall fartyget. Atti dettaFrisläppandetmisk säkerhet. somavser
uppenbart.ställssäkerhetkan krävasfrisläppandevillkor för att synes
säkerhetställandeinnefattande ärprocedurerskall tilläggasDet att av

säkerhetområde. Normalt ställssjöfartensförekommandevanligt
någonsällandärmedkvarhållande behöverochsnabbtmycket avse

tid.längre
mellansammanhang över-internationella görsikopplingDen som
område intesjöfartensinnebära dettordefartygetträdelsen och att

vil-anspråk böter ellerharorimligt den annat,ettstatatt somanses
ocksåifartygets vistelseföljduppkommitket statens vatten,avsom en

anspråketmotsvarandesäkerhetkvarhålla till dessfartygethar rätt att
då harsituationeri rättfår endast skeKvarhållande dockställts. staten

vilketutländskt fartyg,åtgärdsådanvidtaöverhuvud ettmottagetatt
inledaharhavsrättskonventionen förutsätter rätt attenligt att staten en

tilläggaskanöverträdelsen. Detbeträffande ettförfarande atträttsligt
farty-fördennormalt drabbarfallkvarhållande i dessa ansvararsom

olagli-tillskyldigockså den år attdrift, vilken är attytterst segets som
begås fartyget.utsläpp intega

säkra bötes-fartyg förkvarhållaåklagarenförmöjlighetEn attettatt
inommåste docksådan åtgärdEni norski dagstraff finns redan rätt.

"hefte" skall be-harunderställas avgöratimmar24 rätten, att omsom
bestämt"Hefte" medskall friges.fartygetelleri fartyget ettslutas om

rättegångskost-ochbetalning bötersäkraförbeslutasbelopp kan att av
omöjlig-fullgörelseanledningfinnsnader, det anta attatt annarsom
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bli forspiltförsvåras ellers villefullbyrdelsenväsentligenellergörs
beslutas"Hefte" kanvanskeliggjort.vesentlig grad ävenieller om

misstänkte.deninte tillhörfartyget
kvarhållan-från möjligheten tillinhämtat NorgeEnligt vad vi anses

också olagliga utsläppvid andra brottbetydelse, ände stor somvara av
det idock anmärkasñskelagstiftningen. skallDetbrott attmott.ex.

vid olag-och detför juridiskafinns straffansvarNorge attett personer
Oav-för fartygetsofta aktualiserasdärför ägare.liga utsläpp ett ansvar

kvarhållandefallet kan emellertidi det enskildadetta aktuelltärsett om
"hefte" beslutas.och

på motsvarandeeffektivitetsskäl nödvändigtVi det är attatt avanser
åklagare far-möjlighet för beslutainförai Norgesätt att att ettensom

anspråk böter,kvarhållas säkerställaförskall oavsettatt statenstyg
dockfallet misstänkt. Liksom i Norge böri det enskilda ärsomvem

kvarhålla fartyget begränsas i tiden.åklagarens befogenhet att
föreslår ocksåfartyg skall kunna kvar-redovisatsSom att ettovan

bevisning. nuvarande straffansvar kanhållas för säkra Med attantasatt
bevisningmotsvarande bötesbeloppets storlek sedan säkratssäkerhet --

mycket ställas. Vid straffansvar för juridiskasnabbt kommer att ett per-
kvarhållandefinns anledning förmoda kan be-emellertid att ettsoner

pågå något dåtid. situationer verkställighet inte kan för-höva längre I
måstei fartyget dock för länge far-gälla hurgränsyttersta ettutses en

får kvarhållas, syftet bevisning ellerhärmed säkraäroavsett atttyg om
betalning.

åklagares kvarhållaVi beslut fartyg bör begränsasatt att ettmenar
fyra tid finns förmoda bevisningtill dagar. Inom denna anledning allatt

också kvarhållandehunnit säkras och säkerhet ställts. Fortsatt böratt
fådärefter endast ske domstol beslutar kvarstad. Ett beslut omom om

kvarstad i fartyget liksom i dag endast kunna meddelas fartygetbör om
Åklaga-och enligt bestämmelserna i 26tillhör den misstänkte kap. RB.

kvarhålla åklaga-beslut fartyget bör därvid jämställas med attattrens
förvar.tagit lös egendom iren

kvarhållande pågå dåendast tid i situationerGenom kan kortatt
frånverkställighet inte förutses i fartyget bör rättssäkerhetssyn-kan

några kvarhållandeinstitutet.inte kunna riktas invändningarpunkt mot
invändningar förlorar i vid straffansvarEventuella betydelseän ettmer

kvarhållandeteftersom dåför juridiska den drabbaspersoner, som av
ocksånormalt den kan misstänkas för ju-brott ävenär som om annan

ytterligare rättssäkerhetsgarantiridisk fartyget. Somägerperson en
kvarhållandebeslut fåmåste dock den berörs ha möjlighetett attsom av

domstol. Befälhavaren i lik-beslutet bör dessa sammanhang,prövat av
då prövningen kvarstad i fartyget,det gäller ha befogenhet attavsom

företräda redaren eller i redarens ställe harägaren, avgö-ettannan som
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rande inflytande fartygets drift. Vidare måsteöver gälla skälen föratt
kvarhållandet intrångdet eller i övrigt åtgärdenuppväger in-men som
nebär för den misstänkte eller motstående intresse.annat

förfarandet dåFör i domstol kvarhållandebeslut överklagatsett om
bör bestämmelserna i 52 kap. RB gälla i tillämpliga delar. De bestäm-
melser hovrätt dåskall gälla tingsrätten. Tingsrätten bör,som avser

åklagaren dessförinnan beretts tillfälle sig, kunna för-utan att att yttra
ordna vidtagen åtgärd omedelbart skall hävas.att

23.4.6 Konsekvenser för tvångsanvändningen i
ärenden vattenföroreningsavgiftom

Med de beskrivna möjligheterna för åklagaren besluta kvar-attnu om
hållande för säkra bevisning och betalning måsteatt hurövervägas man
bör förhålla sig till KBV:s befogenhet besluta åt-motsvarandeatt om
gärder i ärendet vattenföroreningsavgift.om

Som vi det bör intedet kunna förekomma fall där det inte finnsser
skäl inleda förundersökning anledning finnsatt att ta ut vatten-om
föroreningsavgift. Om behov uppkommer kvarhålla fartyg föratt ett att
säkra bevisning i ärendet vattenföroreningsavgift bör därmedom man
kunna utgå från sådant behov också föreligger i förundersöknings-att
ärendet. Beslut kvarhållande i det fallet skall huvud-om senare som
regel fattas åklagare, sådan åtgärd kan också företas KBV iav men av
brådskande fall. Det därmed inteär nödvändigt och för övrigt inte
heller lämpligt KBV har kvar befogenheten beslutaatt kvar-att om
hållande för säkra bevisning i ärendet vattenföroreningsavgift.att om

När det kvarhållandegäller för säkerställa betalning förhåller detatt
sig något annorlunda. Här kan nämligen den situationen uppkomma att
åklagaren sedan han först beslutat kvarhållande för säkra be-attom-
visning efter viss verkställd utredning ombord inte finner skäl full-att-
följa förundersökning. Samtidigt kan omständigheterna sådanaen vara

KBV bedömer vattenföroreningsavgift kanatt Vidare kanatt dettas ut.
uppstå fall där säkerhet ställs motsvarande bötesbeloppets storlek men
inte beträffande vattenföroreningsavgiften. KBV måste därför ha kvar

befogenhet besluta kvarhållande för säkerställaatt be-en attom m.m.
talning vattenföroreningsavgiften.av

KBV:s befogenhet besluta fartyget skall kvarhållas böratt emel-att
Ålertid begränsas förhållandei till vad fallet i dag. andraär sidansom

bör kvarhållande fram till dess beslut fattats i vattenföroreningsärendet
kunna ske denäven kan påfördbli avgiftantas är änom som annanen

fartyget.ägaren Liksom då det åklagaresgäller beslut bör KBV:sav
beslut kvarhålla fartyg huvudregel inteatt gällaett längre fyraänsom
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Påförsdagar. inom denna tidägaren vattenföroreningsavgift bör dock
KBV kunna besluta kvarhållande till dess verkställighet sker.om
KBV:s beslut kvarhållande bör i dag kunna överklagas tillom som- -
domstol. För förfarandet i domstol bör bestämmelser gällasamma som
då överklagandet beslut åklagaren.fattatettavser av

23.5 Förundersöknings avslutande -
flaggstatsrapport

ÖverförandeVårt förslag: utredning och lagföring rörande ettav
olagligt utsläpp till fartygets flaggstat s.k. flaggstatsrapport blir- -
föremål för författningsreglering. Det skall ankomma åklagaren

ställning frågani flaggstatsrapporteringatt ta skall ske.om
För flaggstatsrapporteringen fåskall särskildatt tyngd förordar
rapporteringen därefter sker diplomatiskatt och framställ-väg

RÅ,ning efter frånanmälan åklagareden leder förundersök-av som
ningen. Bestämmelser förfarandet vid flaggstatsrapportering börom
meddelas regeringen efter samråd med berörda myndigheter.av

Allmänt gäller förundersökning skall läggasatt ned det intenären
längre finns anledning till dess fullföljande. En förundersökning som
fullföljs avslutas beslut åtalsfrågan.i I vissa situationerett kangenom

förundersökning också avslutas begäran lagföringenen attgenom en
skall överföras till land. Vid olagliga utsläpp harett annat skapats en
särskild form för överföra utredning och i förekommandeatt fallen - -
lagföring till fartygets flaggstat, s.k. flaggstatsrapport. Detta dockär ett
institut de flesta åklagare kan förmodas sakna kännedomnärmaresom
om.

vårI strategi rörande det rättsliga beivrandet olagliga utsläpp in-av
går, frånnämnts, svensk sida alltid måsteatt vidta allasom ovan
rimliga åtgärder för fåsöka ståndtill utredning dåoch såatt möjligtär-

också lagföring, det fortsattaäven utredningsförfarandet och lag-om-
föringen måste ske i land. I dessa sammanhangett annat spelar flagg-
statsrapporteringen betydelsefull roll.en
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23.5.1 internationellaDen regleringen flaggstats-av
rapportering

Rapportering till flaggstaten kan i praktiken förekomma i former. Itre
det fallet översänds endast de bevis finns tillgängliga tillena som
flaggstaten med angivande åtgärdereventuella vidtagits denav som av
rapporterande någon formell begäran flaggstatenstaten, utan attmen
skall utredningen ochöverta eventuell lagföring med anledning av
brottet. I andra fall kombineras med formell begäranrapporten att en

sådan återrapporteringutredning och skall ske.att Det tredje fallet av
rapportering till flaggstaten innebär flaggstaten underrättasatt attom

åtgärderrättsliga inletts beträffande fartyg registrerat i flaggstaten.ett
Endast tvåde förstnämnda formerna rapportering till flaggstatenav av-

då det i det följande talas flaggstatsrapport.ses om
åliggerEnligt MARPOL det varje fördragsslutande beträf-part att -

fande överträdelser konventionen skett under jurisdik-av partenssom
tion antingen själv föranstalta rättsligt förfarande inleds ellerattom-

tillställa flaggstaten bevis på sådanatt överträdelse skett. Detatt en
åligger vidare flaggstaten efter underrättaatt denmottagen rapport part

överträdelsen åtgärderderapporterat flaggstaten vidtagit.som om som
Då MARPOL trädde i kraft kuststaters jurisdiktionsrätt begrän-var

sad till territorialhavet. Numera har kuststater möjlighet utvidga sinatt
jurisdiktion till också omfatta exklusiv ekonomiskatt Dettaen zon.
torde emellertid inte innebära kuststaten åberopandemedatt av-
MARPOL kan hävda vidta åtgärderrätt rättsliga beträffandeatten ut--
släpp i den ekonomiska sådana åtgärderän får vidtasannatzonen om
med stöd havsrättskonventionen. Enligt denna konvention kust-av är

ådöma straffrättsligarätt påföljderstatens medatt anledning utsläppav
i begränsad och förutsätter i de flesta fall flaggstaten förstzonen att ges
möjlighet vidta åtgärder.rättsliga Vid utsläppatt i den ekonomiska zo-

måste således oftast förfarandet flaggstatsrapportmed tillämpasnen
och flaggstatens avvaktas i månader innan ställning kan isvar sex tas
åtalsfrågan.

"Återrapporteringsskyldighet" för flaggstaten enligt havs-synes
rättskonventionen bara föreligga i fallde kuststaten skriftligen begärt

flaggstaten skall utredaatt överträdelse. återrapporteringDenen som
flaggstaten skall enligt såvälgör MARPOL havsrättskonventionensom

sändasäven till IMO.
Grunden för flaggstatsrapporteringen flaggstaten harär det pri-att

förmära rättsligt beivra överträdelser begåsansvaret att desssom
fartyg. Syftet med flaggstatsrapport således möjliggöraär lag-en att en
föring i flaggstaten i situationer då den där överträdelsen begåttsstat
inte själv kan eller önskar vidta rättsliga åtgärder.
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förfa-måsteflaggstatsansvarettillämpningmöjliggöraFör att aven
då detfalli allatillämpaskonsekventflaggstatsrapportrandet med

ellerbegåtts oljeutsläppfartygutländsktdetbevis ettfinns ettattom
lag-från sida saknarsvenskskadligautsläpp ämnen,annat mansomav

tilläggasskallbeivra. Deträttsligtmöjlighet attpraktiskellerlig att
närrmdaiskyldighetharMARPOLenligtSverige attt.0.m. agera nuen

överträdelsenkantill flaggstaten antasEndastfall. rapportengenom
så ris-skerendastregistrerat ochfartygetland däri det ärbli känd om

åtgärder. Denrättsligaansvariga för utsläppetde kankerar görassom
inne-myndighetersvenskaundkommalyckasomständigheten att man

frångårautomatiskt frisåledes intebär att ansvar.man
då så kanbör skealla de fallskickas i antas attOm flaggstatsrapport

flaggstatsrapporteringenfårlagföras. Därutöverkan"oljesyndare"fler
överträdelserkänner tillombordeffektpreventiv attattgenom manen

Åtminstone för seriösamyndigheter.till flaggstatensalltid rapporteras
det isärskilt intressemåste detbefälhavareoch attredare avvara

förrederiets fartygkäntinte blir atthemlandet rapporteratsatt ett av
flaggstatsrapportering och flagg-skerolja. Omolagligen ha släppt ut

vidtagitsåtgärdervilkaIMO ingertilldärutöver rapportstaten somom
möj-ochrederiets anseendefå betydelse förfartyget kan detta stormot

få frakter.ligheten att nya
åt-få betydelse föremellertidkanFlaggstatsrapport även antas

åtgärder far-sinavidtabenägenhetflaggstatersvissaminstone motatt
vattenområden. Ominom andrautsläppanledningmed staterstyg av

finnstill IMOtill ochåtgärder skallvidtagna statrapporteras annanen
vadutredningenmödaläggatendens ändet nämligen att merneren

riktaskan kommauppmärksamhetfallet. Den attär somannarssom
anledning flaggstats-flaggstaten medsåväl rederiet motmot av ensom

också isjälvklartdetunderskattassåledes intebör ävenrapport om
intebåde flaggstaterrederier ochfinnasfortsättningen kommer att som

full ef-flaggstatsrapporteringen skallpåverkas Omlåter sig härav.
i in-också uppmärksamhetmåste flaggstatsansvaretfekt ägnas större

internationellabedrivaSverige bör detHursammanhang.ternationella
fullgörkontroll hur flaggstaterstånd bättrefå tillförarbetet att aven

26.3.vidare i avsnittbehandlasförpliktelsersina

praktiskaFlaggstatsrapporteringens23.5.2

tillämpning

iadministrationentillställasMARPOLskall enligtflaggstatsrapportEn
regeringen i dennavarmedfartyget lyder,vilkenunderden stat avses

underrättelseskyldighe-havsrättskonventionen gällerOckså enligtstat.
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förhållandei till Hur förfarandet med flaggstatsrapport iten staten.
praktiken tillämpas har vi inte fåkunnat fullständig klarhet Ibland

begäran utredning i skickas diplomatisk viastat vägsynes om annan
UD. I andra fall skickas inforrnellt mellan sjöfartsad-rapporten mera
ministrationema i respektive land.

frånVi har SjöV inhämtat någrai fall gångnaunder de årenatt man
misstänkta utsläpp till flaggstaten. Rapport har i dessa fallrapporterat

skickats till sjöfartsadministrationen i berörd I samband medstat. rap-
porteringen har regelmässigt begärts underrättelse åtgärdervilkaom
flaggstaten vidtagit. Enligt verket återrapporteringhar skett, ef-änom

lång tid.ter
I de allra flesta fall vi kommit i kontakt med förefaller detsom

emellertid någon rapportering flaggstatentill huvudöversom om taget
inte skett. Bestämmelser förfarandet vid flaggstatsrapport finns inteom
heller i svensk författning. Från något håll har hävdats åliggerdetatt
SjöV i egenskap tillsynsmyndighet tillatt rapportering sker.attav se
Det emellertid inte alltidär SjöV involverade i brottsutredning-ärsom

rörande oljeutsläpp eller på underrättas misstänktasättar annat ut-om
släpp. Av förklarliga skäl kan rapporteringen inte fullgöras utsläp-om

inte känt för verket.ärpet

23.5.3 Hur bör reglerna flaggstatsrapportom

tillämpas

förutsättningEn för flaggstatsrapporteringen fåskall denatt betydelse
vi eftersträvar det finns bestämmelserär regleraratt ochsom närsom

hur rapportering skall ske vilken myndighet ansvarig församt ärsom
rapporteringen.

I formuleringen flaggstaten skall tillställas sådanaatt upplysningar
eller bevis i fördragsslutande besittning visarparts överträ-attsom en
delse har skett ligger det med rimlig grad säkerhet måste kunnaatt av
slås fast visst fartyg släppt olja i strid med bestämmelsernaatt ett iut
MARPOL. Om den utredning finns inte tillräcklig för sådantär ettsom
konstaterande inteoch det heller kan fortsatt utredning kanantas att en
leda till visst fartyg kan pekas skyldigt till otillåtetatt utsläpput ettsom

såledesbör flaggstatsrapportering inte ske. Däremot det bety-är utan
delse för rapporteringen underlag saknas för bedömaatt att vem om-
bord kan ansvarig förgöras utsläppet och likaså denne handlatsom om
uppsåtligen eller oaktsamhet. Olika länders lagstiftning skiljer sigav
nämligen då det gäller förutsättningarna rättsligt beivraatt ett ut-
släpp. såledesDet möjligtär utsläpp, någon fysiskatt ett som person
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anting-landisanktionerasSverige, kan annatför i ettlagförasinte kan
ordning.administrativellerstraffrättsligien

studeratvioljeutsläpprörandeförundersökningardeFlera somav
kunnatinteochlandetmisstänkte lämnatdendärförnedlagtshar att

detnedläggningsgrund ärvid dennaSärskilthit.återvändaförmodas
Även då förun-många fall,iflaggstatsrapport.skickaangeläget att en

realitetentorde istyrkas,kanbrottdärförnedlagtsdersökningen att
fartygutländsktfrån bestämtvissthärröramisstänkas me-ettutsläppet

flagg-börfallOckså i dessastyrkas.inte kunnatskälandrabrottdan av
skickas.statsrapport

iellerterritorialvattenpå svensktskettdå utsläppfallsamtligaI ett
fåsidafrån svenskintressefinnsekonomiska attSveriges ett stortzon

anledningmedvidtagitflaggstatenåtgärdervilkaunderrättelse somom
därför inne-börflaggstatsrapportEnflaggstatsrapport.svenskenav

Sverigeunderrättarutredningefterflaggstatenhålla begäran attomen
vidtagits.åtgärderde somom

havsrättskonventio-ochMARPOLiregleringenbeaktandeMed av
flagg-bakomtyngdofficielldet finnsangelägetdå detoch är enattnen

via UD,diplomatiskskickas vägsådanbör omrapportstatsrapport
rapporteringträffatslandetandramed detöverenskommelse attinte om

skall ske sätt.annat

förbör hamyndighetsvenskVilken23.5.4 ansvar
skickasflaggstatsrapportatt

utredningenvidinblandadekan ettmyndigheterolikaFlera avvara
från fartygföroreningdå gällerdetTillsynsmyndighetolagligt utsläpp.
företräderområde praktisktdettaockså SjöVSjöV. Det ärär som

naturligtskulle detbakgrunddennainternationellt. MotSverige vara
förutsätt-SjöV. Enflaggstatsrapporteringenförlägga ansvaretatt

verket.tillställsrörande utsläpputredningaralladockhärförning är att
MedKBV.till sjössupptäcker utsläppoftast ärmyndighetDen som

bedrivaochmånga fall inledaockså iKBVkommervårt förslag att
skulleManoch i hamn.både sjösstillrörande utsläppförundersökning

flaggstatsrap-förlåta KBV hasigtänka attdärför kunna ansvaretatt
portering sker.

förundersök-skallåklagare alltidmärkaemellertidDet attär att vara
ekonomiskafartyg i denpå utländskaskettvid utsläppningsledare som

för-Även inträdanormaltåklagarefall kommeri andra att somzonen.
misstänkas härrö-skäligen kanså utsläppundersökningsledare snart ett

detVidarefartyg.bestämda äreller vissafrån visst bestämt enettra
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åklagarenuppgift för sköta andra internationella kontakter underatt
förundersökningen.

flaggstatsrapport måste föregåsEn bedömning vilka möj-av en av
ligheter finns från svensk sida slutföra utredningen och rättsligtattsom
beivra överträdelsen ihär landet. Vid övervägande utsläppettav om

föranledabör flaggstatsrapport skall föreliggandeden utredningenen
i syfte fastställa tillräckligtprövas starka bevis finns för detatt attom

otillåtetskett frånutsläpp fartyg registrerat i viss Slutli-ett ett stat.en
måste fullständigövervägas svensk utredning ochtrotsgen om en-

möjlighet till lagföring här ändock överlåtasskall flaggstaten att-
lagföra den eller de ansvariga. Att det i vissa fall kan bli aktuellt att un-
derlåta lagföring Sverigei hänger med de begränsningar frå-isamman

påföljden gäller utsläppet skett utanför inre Omga om vatten.som om
lagföring sker i Sverige kan ibland bara böter ifråga.komma Döms
den/de ansvariga i flaggstaten lyder de emellertid under flaggstatens
lag och föremålkan därmed bli för ingripande påföljd. Ett ställ-en mer
ningstagande åtgärdtill vilken i sistnämnda fall bör företas, torde isom
många fall kräva kontakter och samråd åklagaremed i fartygets flagg-
stat.

vårEnligt uppfattning åklagaren denär bäst skickad be-är attsom
döma förutsättningar finns åtalväcka i Sverige eller till-attom om
gängligt utredningsmaterial bör överlämnas till flaggstaten för vidare
utredning åtgärder.och rättsliga I vissa fall främst den misstänkteom-

bosatt iär flaggstaten kan ocksåän detstat aktuelltannan attvara-
överföra lagföringen till flaggstaten. Liksomän falletstat iärannan
dag beträffande förfarandet vid överförande lagföring i brottmål börav
det ankomma åklagare flaggstatsrapporteringpröva skallatt ske.om

Antalet upptäckta utsläpp kan härledas till bestämda utländskasom
fartyg förhållandevis få.är Att lägga prövningen och föransvaret
flaggstatsrapporteringen åklagarna innebär därför inte någon påtag-
ligt ökad arbetsbörda.

23.5.5 Förfarandet vid flaggstatsrapport

Om flaggstaten skall ha rimlig möjlighet utreda misstänktatt etten ut-
släpp det angelägetär rapportering sker i relativt anslutningatt tillnära

överträdelsen begåtts. I den tidigareatt nämnda lMO-resolutionen se
avsnitt 11.3.2 föreskrivs också flaggstatsrapport skall tillställasatt en
flaggstaten så möjligt, helst inom 60 dagar.snart som

vårtOm förslag till utredningsförfarande vid olagliga utsläpp tilläm-
åklagarenbör förhållandevis kort tid efter det utsläppet begåttspas att

kunna ställning till förutsättningar finns väcka åtalta i Sverige,attom

SOU 1998:15817
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redan be-grundvalellerutredningkompletterandeefterantingen av
skall ske.flaggstatsrapporteringellerutredningsmaterial,fintligt om

fråganställning iåklagaren skallalltidEftersom det är ta omsom
dåsituationeripolismyndighetmåste ochKBVflaggstatsrapport -

tillställaförundersökningsledareinträttinte redanåklagaren som -
förundersökningenfråga innanför beslut i dennautredningenåklagaren

ned.läggs
skalllagföringoch/ellerutredningfortsattåklagare bedömerOm att

flagg-med begäranförundersökningenavslutasi attske stat enannan
iåtalsprövningenSkulle resultatetlagföringen.skall överta avstaten

flaggstaten självklartSverige böriåtal skall väckasslutänden bli att
ochekonomiskaåtalet i denutsläpphärom. Avserunderrättas ett zonen

rättsli-tillfälle vidtaförst skallflaggstatensituationen den attär att ges
ochskickasåtal flaggstatsrapportväcksmåste innanåtgärder enga --

situation kommerI dennaavvaktas.agerandeflaggstatensresultatet av
däreftertid försåledes underförundersökningen öppen attatt envara

åt-vidtagit rättsligahuruvida flaggstatenblivit klartsedan detavslutas
översändaanledning denmedgärder rapporten.av

RÅ efter anmälanbör ankommaflaggstatsrapportPrövningen av
flaggstatsrapporteringvidförfarandetåklagare. Bestämmelserfrån om

samråd myndigheter.med berördaregeringen eftermeddelasbör av
inte alltidflaggstatsrapportfaktummedvetna detVi välär att enom

åklagarenåtgärder i flaggstaten. Omrättsligaleda tillkommer att er-
några åtgärder vidtagits det fartygintehåller underrättelse motattom

åklagarenkan detta föranledaflaggstatsrapport prövaattavsettensom
återuppta i Sverige.förundersökningenföreliggerhuruvida skäl att

enligtFlaggstatsrapporteringen andra brott23.5.6 av

utsläppVlfL olagligaän

också bestäm-andra överträdelserFlaggstatsrapportering kan avavse
utrustningbrister i fartygsMARPOL,imelserna t.ex. m.m.

vanligtvis iupptäcksolagliga utsläppöverträdelserAndra än sam-
karaktärenverksamhet ochSjöfartsinspektionensband med är mer av

såda-detta slagBeträffande överträdelserordningsförseelser. ävenav -
erforder-inte detenligt svenskstraffbara rättär anser varasomna -

kanfrågan hellerflaggstatsrapport. Inteåklagareligt prövaratt an-om
diplomatiskskerflaggstatsrapporteringen väg.nödvändigt attses

åligga SjöV i egenskapi ställeti fall börFlaggstatsrapportering dessa
tillsynsmyndighet.av

beträffande brottinte skall inledasförundersökningBeslutas ettatt
förundersökninginleddredanbeslutasslag ellernämnt att enav nu
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skall läggas ned bör underrättelse beslutet skickas till SjöV,om som
därefter har ställning till flaggstatsrapporteringatt ta skall ske.om

IMO23.5.7 Rapporteringen till

åliggerDet Sverige till årligenIMO ingeatt sammanställning överen
upptäckta utsläpp åtgärderde i form bl.a. flaggstatsrapportersamt av

dessa föranlett. Rapporteringen skall innehållaävensom uppgift om
respektive flaggstats agerande med anledning översänd Iav rapport.en
egenskap flaggstat skall Sverige vidare sådana åtgärderav rapportera

vidtagits med anledning flaggstatsrapporter från andrasom länder.av
Den nämnda rapporteringsskyldigheten åvilar i dag SjöVnu och bör

det fortsättningsvis.göra även För SjöV skall kunna fullgöraatt rap-
porteringen det nödvändigtär fårverket all den informationatt om
upptäckta utsläpp, flaggstatsrapporter behövs.m.m. som

Som redovisas i avsnitt 24.9 föreslår vi KBV:s årligaatt samman-
ställning upptäcktaöver oljeutsläpp skall kompletteras med redovis-en
ning vilka åtgärder dessa föranlett. Sammanställningenav börsom vara
till god hjälp vid SjöV:s rapportering till IMO. Vid utsläpp andraav
skadliga bör detämnen ankomma på den för brottsutred-som ansvarar
ningen underrätta SjöVatt resultatet handläggningen.om av

23.6 En lag med särskilda bestämmelser om

förundersökning vid brott rörande

förorening från fartyg

Vårt förslag: En särskild lag införs med bestämmelser förun-om
dersökning vid brott rörande förorening från fartyg. Lagen skall till-
lämpas vid alla överträdelser VlfL:s bestämmelser brotts-av oavsett
rubricering. Lagen kommer således gälla dåäven olagligtatt ett ut-
släpp bedömaär miljöbrott vållandeatt eller till miljöstöming.som

Som redovisats kommer RB:s bestämmelser iovan delarstora att vara
tillämpliga vid brottsutredningen olagliga utsläpp. I vissa avseendenav
krävs emellertid särreglering. Vi har övervägt de särskilda be-en om
stämmelser krävs skulle kunna införas under kapitelsom iett nytt
VlfL. Eftersom bestämmelserna också skall tillämpas då olagligtett ut-
släpp rubriceras miljöbrott, har emellertidt.ex. funnit så-som att en
dan lösning inte bra. Vi föreslårär i stället särskild lag skall infö-att en
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föroreningrörandeförundersökning vid brottbestämmelsermed omras
från fartyg.

tilltillämpningsområde har dock inte begränsats attLagens en-avse
Också be-andra brottutsläpp.vid olagligaförundersökning motdast

sådantOmsärskilda lagen.denVlfL omfattasistämmelserna ettav
hänvisningemellertidpå fartyg kommerbegåttsintebrott ett p.g.a.-

bestäm-föreskrivits balkenssärskiltintegällerRB annatatt omom -
gälla.melser att
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handläggningen24 Närmare om -

samordning, samarbete, kompetens

Handläggningen24.1 inom åklagarväsendet

Vårt på kompetenta åklagareförslag: Kravet bör tillgodoses genom
begränsat antal för ändamålet särskilt utbildade åklagareatt ett

Åklagarnahandlägger ärenden rörande olagliga utsläpp. bör utses
inom för nuvarande åklagarorganisation ingå lands-isamt ettramen
omfattande eller beredskapssystem.jour-

förutsättningEn för den beskrivna ordningen med tidigtatt ettovan
åklagarinträde skall få resultat de åklagareär föravsett att som ansvarar
brottsutredningen har specialkunskap det sjörättsliga regelverket iom
vid bemärkelse. Denna specialkunskap kan inte byggas generelltupp
inom åklagarväsendet. ställetI måste för brottsutredningenansvaret
åvila begränsat antal för ändamålet särskilt utbildade åklagare. Vadett

eftersträvarvi dock inte återgång tillär formligt öåklagarinstitutetten
endast specialisering inom för nuvarande åklagarorgani-utan en ramen

sation. ligger också betydandeDet värde i inte tillskapa speci-ett att en
ell myndighet eller särskild organisation för speciellt målområde.ett
Det enligt bättreär vår mening tillgodose behovet specialkompe-att av

inom den befintliga organisationen.tens
Brottsutredningar rörande olagliga utsläpp förekommer främst i stor-

stadsdistrikten Linköpingsi åklagardistrikt, dock inte i något di-samt
strikt i någon betydande omfattning. I övriga åklagardistrikt ärendenär

detta slag sällsynt förekommande. Vi kravet kompe-påattav menar
åklagare kan lösas antingen det inom varje åklagar-tenta attgenom

distrikt begränsat antal åklagare för förundersök-utses ett som svarar
ningsledningen vid denna brott eller dessa åklagaretyp attav genom

inom enda åklagardistrikten. Fördelen med den förstautses ett av mo-
dellen åklagaren kan arbetaär de polismännärmare och kustbevak-att
ningstjänstemän utför förundersökningama. Personkännedom ochsom
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betydelsehakan på detta områdepersonliga kontaktertäta antas stor
resultat.framgångsriktför ett

andra modellen. Genomockså fördelar med denemellertidfinnsDet
enhetdistrikt eller inomfinns inomsamtliga åklagareatt sammasamma

Även nödvän-dem emellan blirerfarenhetsutbytet större.kan antas att
gällersmidigare Detsammakan ordnas på sätt.fortbildningdig ett

berördaärenden mellan åklagare.överflyttningareventuella av
förundersökningsledningenförideallösningEn ansvaretvore om

funge-skallfå åklagare. handläggningentill några Omkunde begränsas
nöd-absolutberedskapssammanhang, vilket viochi jour- anser varara
antalkan spridas påemellertid störrevändigt, krävs ettatt ansvaret

förundersökningsledningen åvilarsiffraåklagare. rimligEn är ettatt
specialutbildade åklagare.20-tal

ärenden detta slag hanteradesskullealternativEtt att avvara av
särskilda avdelning i Stockholm. På dennaEkobrottsmyndighetens av-

tiotal antalemellertid f.n. endast åklagare,delning tjänstgör ett ett som
möjlig-för förtorde begränsatenligt vad tidigare attangettssom vara

beredskapshandläggning.ochvettig jour-göra en
först be-för förundersökningsledningen skulle med denAnsvaret

distriktskrivna åvila de åklagare, inom behörigtordningen primärt som
det nödvändigthandlägga ärenden detta slag. Därutöver ärutsetts att av

ochha landsomfattande och beredskapssystem därjour-att ett envar
beslut ellerde utsedda åklagama har behörighet fatta brådskandeattav

forför utredningen fram till dessi övrigt meddela anvisningar ansvaret
åklagare. Vid den andradenna kan primärt ansvarigövertas mo-av en

dellen kommer de utsedda åklagama naturliga skäl alltid haatt enav
landsomfattande behörighet.

alltidDä olagligt utsläpp upptäcks till sjöss det såärett gott som
fartyget skall beslut härom fattasbråttom. Om måstestoppas utanm.m.

för alltdröjsmål. Eftersom åklagaren huvudregel skall ha ansvaretsom
beslutsfattande fartyg snabbt fårörande till sjöss måste KBV kunnaett

behörig åklagare. alltid kon-på Detta bör lösas KBVtag atten genom
har fall till-taktar den åklagare beredskap. inträder iDenne vartsom -

fälligt förundersökningsledare, fattar brådskande beslut samtsom-
Därefter kanmeddelar anvisningar vilka åtgärder skall vidtas.somom

förundersökningsledaransvaret lottning övergå till någon annangenom
åklagargruppen "oljeutsläppsåklagare". iinom Huvudsaken KBVär att

inledande alltid kan förutbestämd detdet skedet vända sig till inomen -
specifika området kompetent åklagare för erhålla beslut och in-att-
struktioner.

Om tänker sig beredskapstiden omfattar vecka och 20att attman en
åklagare handläggautsedda denna ärenden kommer detär attatt typ av
innebära varje åklagare kommer ha beredskap vecka.20:eatt att var
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sällsynt före-relativtåklagarinsatserkräver ärOlagliga utsläpp som
den åklagaredärför höra till undantagentordekommande. Det att som

dessaBeredskapen ianspråk.verkligen behöver ihar beredskap tas
ordinarievad gällerslagblir såledessammanhang änannat somav

åkla-handlarVad det i praktikenänstgöring. ärjour/beredskapstj attom
beslut.beredd fattatelefon ochtillgänglig påmåste attvaragaren vara

Bunden-får kompensation.åklagarna vissfår förutsättasdettaFör att
med den tek-tidigareförmodas bli mindre kännbardock änheten kan

kommunikationsområdet.förekommit och pågår pånikutveckling som
kanåklagarväsendetuppkommer för helahärigenomkostnadDen som

bli begränsad.antas
uppgifter vilka åklagareaktuellaStändigt utsetts att svarasomom

distrikt hur jour-respektiveförundersökningsledningen inomför samt
snabbaför möjliggöraanordnat måsteberedskapssystemetoch är att-

hossjälvfallet finnas tillgängliga hos KBVåklagarkontakter samt po--
och SjöV.lismyndighet

polisväsendetHandläggningen24.2 inom

Vårt kompetens polisväsendet bör tillgodo-på inomförslag: Kravet
specialisering inom för nuvarande organisation,ses genom en ramen

begränsat utbildade polismäninnebärande antal särskiltatt ett svarar
för dennahandläggningen brott.typav av

förslag angående förundersökningsförfarandet vid olagliga utsläppVårt
innebär både och polisen kommer ha för brottsut-KBVatt att ett ansvar

för emel-redningen. Huvudsyftet med vidgad befogenhet KBV ären
skalllertid det efterhand kompetensen byggs inom KBVatt som upp --

förundersökningar detta slag.ske förskjutning utförKBVmot atten av
Särskilt inledningsskede därefter kommer detunder ävenett men

fall medverkaremellertid finnas behov polisen i vissaatt ett stort attav
förundersökningar rörande olagliga utsläpp och den kompetensvid att

förundersökningsförfarandetfinns polisen i frågor gällerinomsom som
tillvaratas på effektivt sätt.ettm.m.

Vi därför det nödvändigt då detpåär sättatt attmenar samma som-
poliser förgäller åklagarväsendet begränsat antalutse ett som svarar-

handläggningen ärenden särskild utbild-detta slag ochav av som ges
ning. Liksom då det gäller åklagama bör de polismän inomutsettssom

förtecknas finnas tillgängligrespektive distrikt på lista, skallen som -
förutom hos de åklagare leda förundersökningama hosutsetts attsom -

regionala ledningar ochKBV:s SjöV.
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Utbildningsfrågor24.3

totaltgrundutbildning påf.n.genomgårKustbevakningstjänstemän en
denteoretisk utbildning iomfattarGrundutbildningenveckor.27 enca

VlfL.tillämpa, bl.a.harkustbevakningstjänstemänlagstiftning attsom
deltimmar. Ensammanlagt 250utbildningsdel påärDenna avannan

befogen-polisiärakustbevakningstjänstemansutbildningen utgörs av
omfattarpå sammanlagt 188 timmar,del, teo-heter. Denna är ensom

ord-benämning påsammanfattandepolislära enallmänretisk del i
rättskunskap dvs.ochkriminalpolistjänstochningspolistjänst pro-

tillämpade övningar.praktiska,del medStraffrättochcessrätt samt en
förhörslärautbildningen ingår 20 timmariSom momentett m.m.

allmänsådanaomfattar därutöverGrundutbildningen ämnen som
statskunskap.havsmiljökunskap ochrättskunskap,

chefsutbildningfinnsgrundutbildningenpåbyggnad tillSom omen
kustbevak-genomgår allautbildningveckor. Dennasammanlagt 10ca

befäl eller be-vakthavandeskall tjänstgöraningstjänstemän somsom
Sådanchefsutbildning.harfälhavare. På fartyg ävenstörre ut-styrman

innehållermaskinbefål. Chefsutbildningenbildning har också vissa en
polisiära be-kustbevakningstjänstemansfördjupningrepetition och av

fogenheter.
utföra förundersökning-utvidgad befogenhetskallOm KBV attges

annars behöver vissoch för övrigt ocksårörande olagliga utsläppar
särskilt områdenanuvarande utbildning, inomskekomplettering av

specialutbildningdokumentationsteknik. krävsDärutöverförhörs- och
internationellbeträffandefrån fartyg,området föroreninginom t.ex.

tvångsmedelsanvändningreglering, m.m.
kompletterande utbildninglåta genomgåsamtliga tjänstemänAtt en

bör ställeteller möjligt. Målsättningen ivi lämpligtinte attvaraanser
chefs-som genomgåttbefäl vid och KBV:s besättningarett var en av

vakthavandebefattningshavarede tjänstgörutbildning samt somsom
skallförundersökningsledareskall fungerabefäl eller ge-somannars

inledningsskede kommer det krä-särskild utbildning.nomgå I attetten
Därefter kan de kompletteringar iutbildningsinsatser.särskilda nu-vas

erforderliga samordnas med denvarande chefsutbildning or-ansessom
förändringar i denEventuellt krävs vissadinarie utbildningen. även

kustbevakningstjänstemän genomgår.grundutbildning samtligasom
den framtida utbildning-Såväl de inledande utbildningsinsatserna som

bör utformas i samråd mellan KBVför kustbevakningstjänstemänen
RÅ.och samarbete medoch RPS i

handha brottsutred-Också de åklagare och polismän utsetts attsom
specialutbildningrörande oljeutsläpp måste genomgåningar m.m. en

för detta ändamål.
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utbildningsinsatser ärerforderligadet gäller attdåviktigtVad ärsom
möjlig-med praktiska övningarkompletterasutbildning samtteoretisk

emellan. Avmyndigheternaerfarenhetsutbyteochkunskaps-tillheter
samtligaföranordnasutbildningendelbör gemensamtskäldetta aven

Utbild-slag.dettaärendenskall hanterabefattningshavare avsom
karaktärföregående,detframgårblir,ningsinsatserna av annanavsom

örättsutbildningen.miljden ordinarieän

brottsutredningenrollSjöfartsverkets i24.4

medsambandupptäcks iför brott,verkamåste aktivtSjöV att som
myndighe-tillkommerpåellerfattygsinspektioner sättannatsom

specialistkompe-Vidare måste SjöV:spolisanmäls.kännedom,tens
åtgärder inomföreta olikamöjligheterverkets attsamttens ramen

brottsutredningen.tillvara videffektivttillsynsansvarför sitt tas
överträdelserpolisanmälaföreslår SjöV:s skyldighetVi attatt

åklagare,biståverkets skyldighettillsynsområdesittinom attsamt
till uttryck ikommervid brottsutredningarpolismyndighet och KBV

VlfL.

enligt miljöbalkenTillsynsansvaret24.4.1

myndighetområde och dentillsynsmyndighet på sjöfartensSjöV är
VlfLzs bestämmelser.för tillsynenhar huvudansvaret avsom

miljöbrottbrottsutredningarTillsynsmyndighetemas roll vid om
näringsverksamhet något påbegås ivid brott ärsamt som senaresom

tillsynsmyn-båda sammanhangen haruppmärksamhet.tid Iägnats stor
rättelse, dvs.för åstadkommavidta åtgärderdighets skyldighet attatt

och själv vidtapolis- åklagarmyndighetöverträdelser till ochanmäla
behovetförelägganden och förbud,formåtgärder i samt samar-avav

författ-betonats.tillsynsmyndighet och polis/åklagare Enbete mellan
införts miljöbalken SFShar itillsynsansvaretningsreglering av

omfattar tillsynsansvaretkap.. Enligt denna1998:808, 26
före-miljöbalken, dessEfierlevnadskontroll, dvs. kontrollera attatt-

efterlevs.skrifter och beslut
stöd och information föråtgärder, dvs. råd,Förebyggande attatt ge-

skall tillgodoses.balkens ändamål
Åtgärder överträdelseråstadkomma rättelse, dvs. anmälaför att av-

åklagarmyndig-föreskrifter beslut till polis- ochmiljöbalken, dess och
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förelägganden förbud för balken, dess före-meddela ochhet, attatt
miljösanktionsavgift.följas beslutaskallskrifter och beslut samt att om

baratillsynsmyndigheter inte harMiljöbalken innebär rätt utanatt en
informationtillsyn, råd ochskyldighetockså utöva samtatt an-geen

det finns misstanke brott.överträdelser,mäla om om

enligt Företagsbots-Tillsynsansvaret24.4.2

utredningens förslag

Straff-Företagsbotsutredningen har i sitt betänkande SOU 1997:127
förslag till delvisför juridiska lämnatpersoner en annan reg-ansvar

tillsynsmyndighetens då det gäller anmälalering över-attav ansvar
utredningens förslag till lag tillsyn och ätals-trädelser. Enligt om

tillsynsmyndighet grund anmälan elleranmälan skall påsom av av-
det kan ha förövatsskäl finner anledning brottettannat att anta att som

faller tillsynsområdet skyndsamt inhämta uppgiñer de fak-inom om-
tiska omständigheterna och den förutredning i övrigt behövsgöra som

ställning till det skall åtalsanmälan.görasatt ta om
sedan fråganFinner myndigheten det finns skälig anled-utretts att

det förövats fallerning brott inom tillsynsområdetatt anta att ett som
myndighetenskall skyndsamt anmälan till åtal hos åklagare ellergöra

polismyndighet. Anmälan behöver enligt förslaget dock inte göras- -
det fråga ringa överträdelse eller åtal kanär inteom om en om annars

påkallat från allmän eller enskild synpunkt. Vid bedömning-antas vara
anmälan skall ske skall särskilt beaktas den misstänkteen av om om

omedelbart vidtagit rättelse, brottet framstår engångsföre-om som en
teelse och tillfällighet, brottet uppdagats den miss-en ren om genom
tänktes uppgifter, brottet lett till farainte påtaglig skada,egna om mera
eller risk eller negativ effekt eller den följdmisstänkte tillannan om av
brottet drabbats eller kan komma drabbas andra påtagligtantas att av
negativa konsekvenser brottet straff.änav

anmärkasskall Företagsbotsutredningens förslagDet också inne-att
bär det skall införas särskilda ätalsprövningsregler för vil-i de lagaratt

Åtalka det finns tillsynsmyndigheter. skall i dessa fall endast väckas
tillsynsmyndighet anmält brottet till åtal eller åtal på-ärom om annars

kallat från allmän synpunkt. Företagsbotsutredningens förslag i denna
del omfattar VlfL.
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överväganden förslagoch24.4.3

ingårtillsynsmyndighetsväsentlig del attdetAtt ansvaravsom en
tillsynsområdet äröverträdelser inomochmotverka mot up-reagera

misstankepolisanmälan vidomfattarskyldighet görapenbart. Denna att
november 1989.denbeslut 6bl.a. JO ise härombrottom

tydligtöverträdelser haranmälaskyldighetTillsynsmyndighets att nu
1997/98:45,prop.miljöbalken. propositionenItill uttryck ikommit

verkligentillsynsmyndighetenviktenbetonas495Del att an-avs.
skyldighetdennaföreligger och ärsådanbrottsmisstanke närmäler att

skall anmälasbrottpåpekas misstankeobligatorisk. Det utan attatt om
skäl för åtaltillräckligabedömningnågontillsynsmyndighet gör omav

finns.
påtillsynsmyndighetsanförtspropositioneniDet ansvaromsom

då SjöVuppfattning gällabör enligt vår ävenområdemiljöbalkens ut-
Sjöfartsin-främstVlfLzs bestämmelser. SjöV,tillsyn överövar genom

anmälaskyldighetobligatorisk över-således haspektionen, bör atten
eller påsamband med inspektionerupptäcks iträdelser annatsomsom

skall här-bedömningmyndighetens kännedom. Någonkommer tillsätt
detfinns ellertillräckliga skäl för åtalfråganvid inte göras omomav

anmälan.anledning underlåtaskäl finns göraattattannatav
beivrandet ol-omfattat rättsligahar endast detVår kartläggning av

and-uppfattning vad månnågon klar ijeutsläpp. har därmed inteVi om
sambandupptäckts ibestämmelseröverträdelser VlfLrsmot somra -

eller bristerunderlåtenhetSjöfartsinspektionens verksamhetmed t.ex.-
polisanmälan. harViförandet oljedagbok föranlett någonvid m.m.av

andra myndigheter bi-kontakter med ochemellertid vid våra SjöV
mycket sällan har skett.anmälan brottbringats uppfattningen att om

anmäla misstänktaskyldighet SjöV harunderstryka denFör attatt som
bör framgå lag.dennabrott vi att avanser

bara anmäla miss-omfattar emellertid intetillsynsansvarSjöV:s att
ocksåSjöfartsinspektion harSjöV med desstänkta överträdelser. en

regelverketför upptäcka överträdelseruppgift fyllaviktig att att av
ökadframför allt olagliga utsläpp. Förvid utredningensamt enav

hamnstatskontroller-de s.k.avgörande betydelseupptäckt detär attav
handlingargranska oljedagböcker och andrainriktas på t.ex.att om-na

fartygen från sjösä-enbart kontrollbord och dessa inteatt avser en av
förslag till admi-nödvändigt vårtkerhetssynpunkt. ocksåDetta är om
effekt.sanktionsavgift avsnitt skall få avsedd19.9nistrativ

harkunskaper befattningshavare inom SjöVsärskildaDe omsom
möjligheter företasitt område och myndighetensförhållandena inom att

tillvaraför tillsynsansvar måste ocksåolika åtgärder inom sitt tasramen
polis ochSjöV:s skyldighet bistå åklagare,vid brottsutredningen. att
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VlfL bör denbrottsutredning rörande överträdelservid ävenKBV av
uttryck lag.komma till i

Kustbevakningens roll24.5 som

tillsynsmyndighet

bestämmel-föreslår kap. VlfL förtydligas så detVi 5 2-§ attatt av
ombord svenskaframgår det föreligger skyldighet påattatt ensen

dagböckerfartyg hålla oljedagböcker och andra sådana tillgängliga
för KBV.

föreslås ändring såvitt befogenheterI övrigt ingen KBV:savser
tillsynsmyndighet.att agera

befogenheter ställföreträdande till-har i dag begränsadeKBV att agera
VlfL stödsynsmyndighet med stöd eller föreskrifter meddelade medav

lagen. främst krävs åtgärderden Det i situationer då det snabbaärav
för begränsa eller förhindra förorening kan fatta beslutKBVatt som

förbud och förelägganden beträffande fartyg. harDäremot KBVom
inte någon allmän befogenhet företa inspektioner. harKBV inteatt ens

uttrycklig befogenhet granska fartygs oljedagböcker eller andraatten
handlingar rörande hanteringen skadliga ombord.ämnenav

Från kustbevakningshåll har framförts önskemål utvidgad be-om en
fogenhet företa främst inspektioner för därigenom fler överträ-att att

föroreningslagstiftningendelser skall kunna upptäckas.av

överväganden och förslag

vårtMed förslag kommer KBVzs roll brottsutredande myndighetsom
förstärkas i förhållande till vad gäller dag. samtidigti Att dåatt som ge

myndigheten utvidgadepåtagligt befogenheter tillsynsmyn-att agera
dighet vi inte lämpligt. Inspektioner bör dämied fort-ävenanser vara

främst utförassättningsvis SjöV Sjöfartsinspektionen. Detav genom
skall anmärkas det vid misstanke brott inte finns något egentligtatt om
behov kan företaKBV inspektion. sådant behov skulle fö-Omattav en
religga samband med brott bör detta liksom i dag lösasutan genom- -

SjöV bemyndigasKBV utföra inspektionen.att attav
avseende bör dock förtydligandeI ske författningsregle-ett ett av

ringen. gäller bestämmelsenDet i kap. VlfL behandlar5 2 § skyl-som
digheten ombord på fartyg hälla dagböcker och andra handlingar rö-att

hanteringenrande skadliga tillgängliga förämnen olika myndighe-av
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bestämmelsenuttryckligenframgår intepåpekatstidigareSom avter.
bör KBVSjälvklarttill KBV.förhållandeigäller ävenskyldighetenatt

polismyndighet.medjämställassammanhangdessai
gällerVlfLkap. §2enligt 5handlingarfartygsdelRätten att ta av

det-föreskrivaemellertidkan attRegeringenfartyg.svenskaendast
utländskapåhandlingarmotsvarandefrågagälla iskall omsamma
emellertidSå harsjöterritorium.Sverigesinombefinner sigfartyg, som
utländsktombord påoljedagboken ettgranskningskett. Att t.ex.inte av

SomMARPOL.följeri hamnfartygetbefmner sigske dåfårfartyg av
tillsynsmyndighetföretasendastgranskningsådankani dagläget är av

hamnstatskontroll.medsambandi en
och deregleratinternationellthamnstatskontroller ärvidFörfarandet

frå-krav iuppfylla vissaskallkontrollernautförbefattningshavare som
hamnstatskon-utföraförerfarenhet. Ansvaretoch attutbildningomga

Sjöfartsinspektionen.påSverigeitroller ligger
detföretashandlingar,fartygsutländska attutanGranskning somav

ske inomfortsättningsvisbörbrott, ävenmisstankeföreligger ra-om
för.Sjöfartsinspektionenhamnstatskontrollfor den ansvararsommen

delfallmyndighet i dessaförbefogenhet tagenerell attEn avannan
införas.uppfattning inteenligt vårbörhandlingarfartygsutländska

självklarthandlingar görasfartygsgranskningkanDäremot ett avav
brott.misstankevidpolisellerKBV om

brottsutredningarroll iFörsvarsmaktens24.6

utsläppolagligarörande

Försvars-bördet övervägasViVåra överväganden: att omanser
frånövervakningmedbiträda KBVuppdragimakten kan attges
olje-ochfartygidentifieraöverträdelser,upptäcka taluften för att

eller någranågonVidare bör övervägasfrån utsläpp. avomprov
biträdaföranvändasskulle kunnahelikoptrar attFörsvarsmaktens

fartyg till sjöss.ingripandenvid KBV:s mot

Bakgrund24.6. l

avlyssningochradarövervakningsinstårFörsvarsmakten av ra-genom
sjö-informationendelövervägandefördiotrafiken till sjöss omaven

utredningartillgodo iKBVinformation kommer äventrafiken. Denna
medibland KBVFörsvarsmaktenVidare biståroljeutsläpp. attrörande

utsläpp.frånoljfartygidentifiera samt ta eprov
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civila havsövervakningensDen behov underrättelser sjölägetav om
behovet samordnad sjöövervakning har på uppdragsamt av en av rege-

ringen nyligen Räddningsverket. Uppdraget haröver redovisatssetts av
i Samordnad sjöinfonnation. Irapporten rapporten presenteras ett stort
antal möjliga tekniska och organisatoriska lösningar, för förbättraatt

effektiviseraoch sjöövervakningen och informationsutbytet. Enligt
bör för produktion driftoch sjöcentralerna medrapporten ansvaret av

tilläggsuppgiñ stödja de civila myndigheterna med informationatt om
sjöläget ligga på Försvarsmakten. föreslåsDet KBV fonnali-att ettges

bevaka och koordinera de civila behoven sjööver-serat attansvar av
vakning, för den civila inriktningen denna förmedla sjö-samtsvara av
information till berörda civila myndigheter. bör enligtKBV rapporten
vidare uppgiften verka för samordningen samhällets sjööver-attges av
vakning och sjöinformation.

Från skilda håll förhar påtalats vid olagliga utsläpp bätt-attoss man
bör tillvara de Försvarsmakten förfogarta över. An-re resurser som

svarsfördelningen mellan bl.a. KBV och Försvarsmakten har nyligen
Sjöverksamhetskommitténövervägts SOU 1996:41, bl.a. vadav avser

ingripanden brott. Det ingår inte i vårt uppdrag på över-att nyttp.g.a.
dockansvarsfördelningenväga mellan nämnda myndigheter. lämnarVi

förslagnågra till hur Försvarsmaktens skulle kunna användasresurser
vid olagliga utsläpp, vilka enligt vår uppfattning bör bli föremål för
fortsatta överväganden.

Försvarsmaktens deltagande i civil övervakningsverksamhet regleras
främst i förordningen 1982:756 Försvarsmaktens ingripanden vidom
kränkningar territorium under fred och neutralitetstatensav m.m.
IKFN-förordningen. Enligt förordningen skall Försvarsmakten med-
verka vid kontroll sjötrafiklagstiñningen, fisket, viss forsknings-av
verksamhet till havs utvinnande naturtillgångar haveti ochsamt av
kontinentalsockeln. Försvarsmakten skall anmäla överträdelser av nu
nämnda bestämmelser till behörig civil myndighet polis eller KBV
och begäranpå lämna den civila myndigheten biträde med åtgärder

den myndigheten får vidta inom svenskt territorium handels-motsom
fartyg främst prejning, visitering och införande misstänkt fartyg tillav
hamn, Försvarsmaktens verksamhet inte hindrar detta. Omom egen
behörig civil myndighet begär det får också i andra fall deän sär-som
skilt regleras förordningeni biträde lämnas med åtgärder den ci-som
vila myndigheten får vidta inom svenskt territorium handelsfartyg.mot

Om fartyg inte lyder prejningsorder ellerett order visite-en en om
ring har Försvarsmakten enligt 31 § förordningen generell befogen-en
het förfölja och fartygetpreja föra in detatt till svensk hamn,samt om
det krävs den myndighet begärt biträdet. Vid genomförandetav som av
åtgärden får vapenmakt användas i självförsvar det ärsamt om armars
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själv-ivikt.åtgärdens Utomtillmed hänsynnödvändigtoundgängligen
dendet krävsanvändasbaravapenmaktfår dockförsvar myn-avom

Försvarsmakten.medgivandeoch efteråtgärdenbegärtdighet avsom
myndighetdentordebruka attför rättenförutsättning attEn varavapen

situation.motsvarandeihar denna rättåtgärdenbegärsom
enligtochoklartnågottillämpningsområde ärIKFN-förordningens

sidaFörsvarsmaktensfråningripandenSjöverksamhetskommittén är
åläggasskulleFörsvarsmaktenföreslogKommitténsällsynta. attytterst

verksamhet,ordinariesin rapporteraförinomskyldighet att, ramen
vidingripapå begäranochtill sjössregelöverträdelsermisstänkta

Vidaretullagstiftningen.ochutlännings-överträdelsermisstänkta av
skulle över.allmäntIKFN-förordningenföreslogs att ses

delartillställningför är 1997budgetpropositioneniRegeringen tog
Enligtutgiftsområde 6.1996/97:1prop.förslagkommitténs rege-av

befintli-utnyttjandeutökatsamverkanökad ettringen avgenomvar en
myndighetsutövningsådanförutsättningunderpositivt attresurserga

Försvarsmak-enskilda inte utövasvåldtvång ellerinnebär mot avsom
uppgifterskallpersonal intemilitärpersonal. Attdesseller gesten
innebärakanverksamhetsområdet,militäratraditionelltutanför det som

riksdagenshargrundsatsenskilda, utta-våld ärellertvång mot somen
exempelvis försvaretsdock intehindrarstöd.lade Detta att resurser -

civilatillställaspersonal kanmilitärsammanhangetoch i det myn--
l995/96:FöUlbet.myndighetsutövningderasförfogande idigheters s.

133.1997/98:FöUloch bet.25 s.
möjligsidaFörsvarsmaktens ärfrånmedverkansådanFörutom som

deltagandebestämmelserfinnsIKFN-förordningenmed stöd omav
för-räddningstjänstlagen iegendom ipersonal och samtmed militär

Enligtverksamhet.civilmedverkan imilitär1986:1111ordningen om
och egendompersonalställaFörsvarsmaktenfårförordningsistnämnda

ellertullmyndighetemaochpolis-bl.a.förförfogandetill transporter
skallbehov Detträngandeföreligger transporten.detKBV, ett avom
luft-fartyg ochFörsvarsmaktenspåbefälhavareslutligen nämnas att

vattenföroreningobservationskyldigafartyg är rapporteraatt genomav
SJÖFS §.kap. l1994:22, 7seskadligt ämneellerolja annat

övervägandenVåra24.6.2

närÄven iakttasrestriktivitet börbetydandeuppfattningenvi är attav
tillfartygingripandenförFörsvarsmaktenbegagna motgällerdet att

använda sig För-betänkligheterfinns inga mot attsjöss. Däremot av
brottsutred-förbetydelseåtgärderpersonal för sådanasvarsmaktens av

sådanaenskilda. Förutomtvångsutövninginnebärinteningen motsom
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åtgärder ibland företas i dag bör uppfattningenligt vår övervägassom
Försvarsmakten främst dess helikopterdivisioner kan igenomom ges

meduppdrag biträda övervakning för upptäckaKBV olagligaatt att ut-
fartygsläpp och identifiera då det möjligt och nödvändigärsamt om-

finns frånkunskap oljeprov utsläpp. Vidare bör enligt uppfatt-vårta-
ning tanke prövas.en annan

Situationen i dag den ingripanden till sjöss ibland kan fö-inteär att
det skälet harKBV inte något fartyg i närheten detretas att egetav av

misstänkta fartyget. flerEtt möjliggöra ingripandensätt äratt om man -
fall förhållandenai de så medger från helikopter kunde sättaen om--

bord utredare för möjligt slutföra utredningen iatt ettom samman-- -
hang. förfaringssättDetta utnyttjas, vad vi fått höra, ibland i Frankrike.

förfogar emellertidKBV inte några helikoptrar och sådanaöver dyraär
i inköp och drift. Försvarsmakten har helikopterdivisioner medtre
sammanlagt drygt helikoptrar.20 detVi bör nå-övervägasattanser om

eller några dessa helikoptrar skulle kunna komma till använd-gon av
förning ingripanden vidKBV:s olagliga utsläpp; självklart meddock

civila befattningshavare ombord för genomföra själva åtgärden.att
förfararingssättEtt det nämnda inte inom vad isom nu ryms som

förordningen militär medverkan i civil verksamhet betecknas bi-om
stånd med jfr JO 1991/92:1 197 ff. angående medverkantransporter s.

militär helikopter vid polisiärt ingripande husockupation. Omav p. g.a.
militära helikoptrar bemarmade med militära piloter skall medverka
fordras författningsändring. Detta kräver övervägandenen noggranna
och den kostnad uppkommer måste i relationsättas till de fördelarsom

kan uppnås utredningssynpunkt. Tanken enligt vår uppfatt-ärsom ur
dockning värd pröva.att

24.7 inrättandet regionala kontaktpunkterav

föreslårVi kontaktpunkter inrättas vid KBV:s regionledningar.att
Från ledningscentralerna skall, i samråd med övriga myndigheter,
det inledande utredningsarbetet praktiskt organiseras.

Rapport de flesta olagliga utsläpp, antingen de upptäcks till sjössom
eller i hamn, inkommer i dag till ledningscentralen vid KBV:s respekti—

regionala ledningar. Ledningscentralerna bemannade dygnetärve runt.
Ett intimt samarbete förekommer med Försvarsmaktens marinkom-
mandon, i Stockholm och Karlskrona samlokaliseradeutom ärsom - -
med KBV:s regionala ledningar. Också med andra myndigheter finns
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samarbetetskall kontaktas, ändessaoch hurförrutiner när gene-om
fördjupas.rellt behöver

för KBV:sutvecklatsredan inomde rutinerVi att ramensommenar
brottsutredningen.tillvara vidbörbättreverksamhet tas

förutombrottsutredningenviredovisatstidigareSom att avanser -
utseddaoch särskiltpolismänsärskilt utseddaskötasbörKBV av-
allmäntochmyndigheterberördaför allaåklagare samt att organen

förteckningbör Dennadessaförteckning upprättas. samtspridd över
faitygsinspektö-vilkaochSjöfartsinspektionens joursystemuppgift om

led-regionalatillgänglig vid KBV:sskall firmasberedskapharsomrer
och vilka tjänstemän ärupprättade listorUtifrånningscentraler. som

ledningscentral ochfrån respektivefallet bördet konkretatillgängliga i
organise-utredningsarbetetberörda myndighetermedsamråd övrigai

ras.

samarbetsorgancentraltRegionala och24.8

ytterligare fördjupadVårt åstadkommaförslag: För att samver-en
involverade i brotts-mellan de myndigheter ärkan och somsamsyn

skallsamverkansgmpperutsläpp föreslåsolagligautredningar attav
regionalcentral och nivå.bildas på

olagliga utsläppbrottsutredningen vidåtgärder vadvåraGenom avser
mellan berördaför fördjupat samarbeteförutsättningarskapas i sig ett

fall.enskilteffektivare handläggning i varje För-myndigheter samt en
emellertidenskilda fallet krävssamverkan bör ske i detdenutom som

regelbunden samverkan i syfte läggaockså att gemensammauppen
kunskaper ochoch för arbetet, utbytaoch generella riktlinjer strategier

myndig-få till stånd ökad mellanerfarenheter församt att en samsyn
heterna.

samverkanåstadkomma ytterligare fördjupadbästaDet sättet att en
bildandet samverkansgrupper, däroch är represen-avsamsyn genom

för ochmyndigheter regelbundet träffas diskussionerför berördatanter
sådanastrategier och aktiviteter. Viplanering attansergemensammaav

centralregionalt. Vidare bör det finnasbör finnas samver-engrupper
behandlas ochövergripande frågor kankansgrupp, där ett gemen-mer

lagstiftningenförändringarbedrivas för åstadkomma iarbete attsamt
föreligga.utifrån de problem visar sigsomm.m.

för bildandet regionala finns redan.Förebilder I t.ex.av grupper
myndighetsgemensam den s.k. Emilgruppen,Skåne län finns en grupp,
syfte stånd samarbete detvilken bildats med till Ökat näratt ett m.m.



1998:158SOUhandläggningen520 Närmare om

har särskildmiljötillsyn. Blekinge länImiljöbrott ochgäller myn-en
därbildats för utredning brottutredningsgmppdighetssamverkande av

miljöfarlig produkt.ellerutsläpp oljaolagligafartyg gjort annanav
Blekinge län,Polismyndigheten iföreträdare förbestårGruppen av

Malmö.Sjöfartsinspektionsområde EnSyd ochregionledningKBV:s
för Polismyndigheten iföreträdaremed ävensamordning gruppenav

mellan Polismyndig-åklagardistrikt pågår. OcksåMalmöSkåne samt
träffatsGotland har i maj 1998påheten i Visby och KBV ett samver-

generell innebörd ochvilket docksamarbetsavtal,kans- och är merav
skall detolagliga utsläpp. Slutligenspecifikt inriktat på nämnasinte att

RÅ:s för hand-utfärdade allmänna råd och riktlinjerjuliden 9 1998i
skydd förbrott lagstiftningenärenden rörandeläggningen mot omav

åklagarmyndighetdet inom varjeden miljön attyttre genomanges -
myndig-samråd med andra berördaoch efteröveråklagareninitiativ av

skall finnaspolis och tillsynsmyndigheteråklagare,heter mellan ett-
samråd rörande hand-för planering ochflera samverkansorganeller

miljömål på operativ nivå.läggningen av
ocksåbetydelsen central samverkansgrupp kanExempel på av en

14.3.3.hämtas från Storbritannien se avsnittt.ex.

Uppföljning och rapportering24.9

föreslår upptäckta oljeutsläppårliga rapporteringVi KBV:satt av
med redovisning vilka rättsliga eller andra åtgär-kompletteras en av

upptäckta utsläpp lett till.der som

överblicksaknas i dag samlad och kontinuerlig uppföljning ochDet en
upptäckta oljeutsläpp, samhällets motåtgärder med anledning hä-över

och dessas resultat.rav
Visserligen redovisar varje år uppgifter antalet upptäcktaKBV över

oljeutsläpp inom svenskt ansvarsområde. saknas emellertidDet na-en
tionell uppföljning vilka rättsliga eller andra åtgärder skilda ut-av som

medförsläpp lett till. det mycket svårt bedöma resultatetDetta äratt att
vidtagna åtgärder och behovet ändringar för effektiviseraattav av ar-

betet med bekämpa de olagliga utsläppen.att
haVi det skulle mycket värde det årligen gjor-att ett stortanser om

des uppföljningsrapport med samlad statistik alla upptäcktaöver ut-en
Ävensläpp vilka åtgärder dessa föranlett. flaggstatsrapporteringarsamt

och resultatet sådana bör redovisas. för utfonn-Ansvaretrapporterav
ningen sådan bör enligt vår uppfattning åligga KBV.rapportav en



handläggningen... 521Närmare1998: 158SOU om

utsträckningikommer KBVfor attUnderlag storrapporten ge-
oljeutsläpp internahandläggningmyndighetens samt rap-avegennom

tillåklagarefrånrapporteringinnefattandeävenporteringsrutiner
det åliggabörfor förundersökningenpolisenfalldeKBV. I ansvarat

myndighetensresultatettill KBVpolismyndigheten rapporteraatt av
handläggning.åklagaresoch

bevissäkringUpptäcktsrisk och24.10

befatt-specialutbildademedutredningsförfarandebyggaAtt ettupp
olagligalagföringar forstånd flerfå tilldärigenomförningshavare att

lig-upptäcktsprocentenvärde interingautsläpp något ärär omsom av
nivå.godtagbarpåger en

identifi-oljeutsläpp ochupptäckamöjligheternaharTekniskt attsett
l980-talet. Densedan börjanökatlagöverträdare avsevärt avera

tek-deflygövervakningenhärtill den utökadeorsakenfrämsta är samt
används vid denna.hjälpmedelniska som

ef-reell preventivskall kunna ha någonflygövervakningenFör att
fatty-påså omfattningflygplanen utnyttjas ifekt krävs attstoratt man

finns beak-såledesständigt övervakade och detkänner sig att engen
for upptäckt.tansvärd risk

drygt 000hañ flygtidsuttag på 2de två årenharKBV ettsenaste
Problemflyga timmar året.timmar/år. Ambitionen 3 000är att omca

emellertid medförtkvalificerad personal harmed rekryteringen attav
for kunna haFlygövervakningen måstekunnat nås.detta mål inte att-

dag.omfattning sker iavsedd effekt bedrivas minst i den som-
andraemellertid kompletterasFlygövervakningen behöver över-av

dagutsträckning idet möjligt i änvakningssystem störregör attsom
betydelseskulle kunna fåmisstänkta fartyg. främstidentifiera Det som

allas.k. transpondrar påidentifieringsgrad installationför ökad är aven
kapitelolja se häromför obligatorisk märkningfartyg samt system av

oavbrutetinternationellt genomdriva detta måsteför15. Arbetet att
fortgå.

diskuterasidentifieringsgraden vilketökamöjligtEtt sätt attannat
havs-med stödför Bonn-samarbetet kuststaterinom är avomramen

villkor för tillträde tillartikel punkträttskonventionen, 211 ensom
krä-off-shore-terrninal kaneller för anlöp vidhamn eller inre vatten en

Vill-befälhavare skall identifiera sig medfartyg ochatt nanm osv.va
ställas enskild ellerkor för harnnanlöp kan antingen stat avm.m. av en

Villkoren offentliggöras. Vidare skallflera skallgemensamt.stater
eller globalt åstadkommaunderrättas. Möjligheten regionaltIMO ettatt

f.n.harmoniserat med amnälningsskyldighet övervägssystem
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utvecklas mycketteknik betydelse för havsövervakningen iNy av
metoder de dagskäl förmoda andra isnabb takt. finns änDet att att som

roll för möjligheternafå betydelsefullanvänds kommer attatt upp-en
ochför nuvarandeidentifiera fartyg. här redogöratäcka utsläpp och Att

uppgift. stället hänvisas iteknik emellertid grannlaga Iframtida är en
Samordnadtill Räddningsverkets år 1998 utgivnadessa frågor rapport,

sjöinformation.
flygplantekniska utrustning i dag finns ombord på KBV:sDen som

oljeutsläppmed god säkerhet upptäcka operationelladet möjligtgör att
detoch ljusförhållanden. Fortfarande innebärunder skilda väder-

identifiera sikt ochemellertid problem fartyg vid dålig under natten.att
sådana identifieringar dock installeratsför underlätta harUtrustning att

dagtid. enda tekniska hjälpmedel i Sverige ipå Detsenare som man
la-tillgång till laserflourosensor. Genom registrering medinte har är ett

serflourosensor-system kan fastställa utsläpp innehåller mi-ettman om
neralolja från utsläppet behöver Utrustningen ärutan att tas.prov
emellertid dyrbar och erfarenheterna användningen längesåär änav

luftenbegränsade. Arbetet med utveckla andra metoder för frånatt att
olj från eutsläpp har därför fortfarandeolj hög prioritet.ta eprov

betydelse för utredningen vid oljeutsläpp emellertid inte baraAv är
teknisk kan bevissäkra oljeutsläpp skett från visstatt att ett ettman

fartyg. Möjligheterna från flygplanet överföra dokumenteradedirektatt
åtgärder till befattningshavare i land eller till enheter tillKBV:s andra
sjöss betydelse. Tekniskt det problem överförainga in-är ärstor attav
formation slag.detta Vi utrustning möjliggör sådanattav anser som
överföring bör installeras förinom verksamhet.KBV:sramen

mycket enkelt hjälpmedel, dock kanEtt betydelsestorsom vara av
vid brottsutredningen, ombord på flygplanen har tillgång tillär att man

vanlig bandspelare så de samtal förs kan spelas in.VHFöveratten som
Detta något redan på gångär åtgärdas. Bandspelare ellerär attsom an-

utrustning för omedelbart dokumentera och överföra förhörsut-attnan
för övrigt också bör finnasnågot på fartyg.är KBV:ssagor som

det gäller bevissäkringNär och dokumentation oljeutsläpp har påav
både global utfärdatsoch regional nivå särskilda riktlinjer och rekom-
mendationer. underlätta lagföringFör i land angelä-detäratt ett annat

dessa i möjliga utsträckning följs.störstaget att
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förMottagningsanordningar25

avfalloljehaltigt m.m.

Bakgrund25.1

utreda huruppdrag1996 SjöV idecember19denRegeringen attgav
oljehaltigtmottagningsanläggningar förmednuvarandedet systemet

avgifter efter-förbudetfungerar hurfrån fartygavfall motsamtm.m.
undersökningSjöV:svi skall delinnebärVårt uppdraglevs. att ta av

sådana i dettaföreslå ändringarpå dennagrundval systemoch somav
minskar.oljeutsläppenolagligadekan medföra att

undersökningSjöfartsverkets25.2

enkätunder-genomförthar SjöVuppdragutföra regeringensFör att en
såvälhandelsharnnar,till 79frågeformulär harsökning. Ett sänts ut

Enkäten harindustrihamnar.privatahamnarallmännakommunala som
fritidsbåtsharrmar.fiske- ochharockså kommunertill 123sänts som

från handelshamnar. 58 kommuner62inkommitharSvar enkäten
fiske-vadfritidsbâtsharrmar och 32rörandeenkätenhar besvarat avser

båtshamnar.
ham-kännedomenundersökningSjöV:s ärSlutsatsema att omav
i deavfallfartygsgenereratomhändertaskyldighet är storattnarnas

bristfällig ifall,eller, i vissamindre godkommunala hamnarna men
SjöVenligtförklaring härtillindustrihamnar. En ärflertalet privata att

Sveri-branchorganisationfrågan de svenska harnnarnashar engagerat
kommunala han-så allaStuveriförbund därochHamn- gott somges

organisa-och1970-taletsedan slutetmedlemmardelshamnar attär av
stårIndustrihamnarnakontinuerligt.sina medlemmartionen informerat

kringi debatterinte deltagithar därförhamnförbundet ochutanför
för-Ytterligarefått information dessa.mottagningsfrågor eller enom

regelverkSjöV detfinns kan enligtbristerklaring till de attvarasom
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ilandlärrming och mottagning fartygsgenererat avfallstyr ärsom av
ostrukturerat, svårtrörigt och överblicka. detNär gäller fiske- ochatt
fritidsbåtshamnar det i många fall saknas möjlighet bliatt attanges
kvitt avfallet i hamnarna. Enligt SjöV kan fåtalendast äga-antas att ett

sådana hamnar känner till de skyldigheter åvilar hamnägaren,re av som
vilket dåligsannolikt bottnar i information.

SjöV konstaterar det avfall medför kostnader för han-störstatt som
delshamnama och de kvantitetemautgör det oljehaltigastörsta ärsom
maskinrumsavfallet. Ett mångaproblem i hanmar enligt SjöVstort är

får onormalt sådantkvantiteter avfall, vilketatt ta beroremot storaman
fartygen inte kunnat/velat lämna iland avfall i tidigare hamnaratt

eller fartygen inte håller sin utrustning för reducera avfalls-att att
mängdema i vederbörligt skick. För inte råka för orimligt högaatt ut
kostnader i samband med fartyg samlat sig mängderatt stora ma-
skinrumsavfall åtskilligahar handelshamnar 28 61 besvaratav som
enkäten infört begränsningar för den mängd avfall får lämnassom

kostnad. Detta innebär inte hamnarnautan extra vägraratt ta emot
överskjutande mängder fartygen får betala de kostnaderextramen som

åsarnkar.detta De "avgiftsfria" kvantiteterna varierar i allmänhet mel-
lan 5 och 20 kubikmeter. Några hamnar har inte fastställt någon exakt
mängd den skall stå i proportion till fartygetsutan att storlek ochanser

Ävenlängd. i flera fiskeharrmar har införts begränsningar beträf-resans
fande den kvantitet avfall får lämnas i land. några sådanaI hamnarsom
tillåts ingen ilandlämning.

SjöV påpekar det inte någotfinns stöd i svensk lagstiftningatt för
begränsa de avgiftsfria mängdema och hänvisaratt samtidigt till detatt

Östersjöstrateginmed den s.k. och eventuellt EU-direktiv i fråganett
finns anledning förmoda situationen i de svenska hamnarnaatt kommer

förbättras.att

25.3 Våra kommentarer till Sjöfartsverkets
rapport

SjöV:s undersökning inte påståstöd för det svenskaatt attger systemet
med mottagningsanordningar i allmänhet fungerar dåligt eller uppvisar
allvarliga brister. Det skall i sammanhanget påpekasdock SjöVzsatt
slutsatser endast pågrundas uppgifter lämnats hamnarna och attsom av
inte alla hamnar besvarat SjöV:s enkät. finnsDet därför anledningens

bedöma undersökningsresultatet med viss försiktighet.att
En de brister SjöV påpekar kännedomenär harrmar-attav som om

skyldighet avfall mindre god ellerär obefintlig hos deatt ta emotnas
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så fallet enligt SjöV bl.a. regel-berorprivata hamnarna. Att är att
påsvåröverskådligt hamnarna inteoch de privataverket är ettatt na-

fått information detta.turligt sätt om
utformningen regelverket det främst gränsdrag-gällerNär det ärav

föreskrifterföroreningslagstiftningen dvs. VlfL ochningen mellan
renhållningslagstiftningendennamed stöd ochmeddelade somav

frågorreglering faller hamnamasvållar Med dagensproblem. rörsom
renhållningslagstiftningen.fartygsgenererat avfall underhantering av

någotsåledes utfärda föreskrifter ellerinte bemyndigandeSjöV har att
Frågan lagstiftning lämplig ii delar. dagenstillsyn dessa ärutöva om

företrädare förhar tagits till diskussion mellandetta avseende upp
Naturvårdsverket. såledesfinns anledning förmodaSjöV bl.a. Detoch

föremålbli för förlagstiftningen kommer Attöversyn.att ansvaretatt
mottagningsanordningama överförs till SjöVtillsynen över ser som

självklart erforderliga föreskrifterangeläget. samband härmed börI ut-
informerasfärdas hamnarna sina skyldigheter.och om

handelshamnarnas leva till skyldighetenNär det gäller sätt att upp
påpekar många utifrånavfall SjöV hamnar vad ham-att ta attemot -

rättvistrimligt och med tanke den trafikstrukturennarna anser egna -
fårinfört begränsningar beträffande avfall lämnasden mängd som

förhalakostnadsfritt hamnar kräver fartygen skallsamt att ett attpar
vid för avfall.särskild kaj lämnaatt

ÖstersjöstrateginpåpekatSjöV bör till avfallSom leda mängdenatt
Östersjö-fårsvenska hamnar begränsas. Samtidigt innebärta emotsom

på såstrategin krav fartygen lämna avfall i varje hamn. Om inteett att
något godtagbarthar skett och skäl härför inte kan redovisas kan det

och vis befogat kostnaden för omhänderta densätt att att extraanses
uppståttmängd avfall skall fartygetsbelasta redare eller Viägare.som

Östersjöstrategindärför effekternadet sedan ochatt ettmenar av-
EU-direktiv kan överblickas finnaseventuellt kan anledning över-av-

tillåtet för avgiftsfriadet skall hamnarna begränsa deväga attvaraom
mängdema.

i skilda sammanhang betydelsen finns funge-Det talas detattom av
rande mottagningsanordningar där fartygens avfall avgiftsfritt kan läm-

för avfall inte skall sjöss. Vi instämmer iDetta släppas tillatt utnas.
för i Samtidigt vi sjöfarten,och sig detta attresonemang. menar som

måstenäringar, sitt för miljön. avfallslänming-alla andra Attta ansvar
tillfredsställande ibland medförfungerar mindre i vissa hamnar ochen

något får dåmed driverkostnader för fartygen räknaär mansom man
sjöfart aldrig godtagbar ursäkt för släppaoch kan utgöra att uten av-
fallet till sjöss.
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arbetetsamarbeteInternationellt26 -

lång sikt

Inledning26. l

från far-föroreningförhindrandetillregelverketinternationellaDet av
decenni-deunderutvecklinggenomgått omfattande senastehartyg en

och andraoljansökat kring ämnensmedvetenheteni medtakt atterna
tillbakalängreintemiljön. Man behöver änverkningarskadliga

blandningaroljehaltigautsläppför konstatera1950-talettill attatt av
också itillåtna förekomochfrån maskinutrymmen stortank- och var
tillkommit och endastregelverkglobaltdess harutsträckning. Sedan ett

anläggertillåtna. Omsmå i dagmängder oljautsläpp mycket är manav
tillståmåsteregleringinternationellapå nuvarandebrett synsätt manett

emellertid inteinnebäråstadkommits. Dettaharmycket att manatt
utsläppentillkan ledaregelförändringarförarbetaskall sluta attsom

måste uppmärksam-framför alltVadytterligare begränsas. ägnassom
effektivthurtillämpningregelverketsemellertidhet ettär samt man

bestämmelserna.de bryterskall kommasätt motsom
regle-internationellanuvarandehänseendeni femfrämstDet är som

tillfredsställandefungerardensamma intetillämpningenring eller av
Problemområdenastånd. kantillkommaförändring behöverdäroch en

följande rubriker.undersammanfattas
ekonomiskaiKuststatsjurisdiktionen vid utsläpp den zonen.

Flaggstatsansvaret.
utsläpp.lagföring olagligautredning ochvidSamarbetet av

Identifiering fartyg.4. av
för oljehaltigt avfallMottagningsanläggningar m.m.

år varitområdet Sverige i flerahardet sistnämndaNär det gäller
få ståndockså till för-lyckatsinternationellt och harmycket aktivt en

mottagningsanordningar idå meddet gällerbättrad situation systemen
Östersjöområdet. måstemottagningsanordningarnaArbetet rörande
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Öster-åtminstonefortsätta med siktet inställt det inomsjälvklart att
Nordsjöornrådena skall finnas tillräckligt med mottagningsan-sjö- och

avgiftsfritt. för-till vilka avfall kan lämnas När det gällerordningar, att
frå-identifiera fartyg har Sverige drivitmöjligheterna längebättra att

Också måstedetta arbete självklart fortsätta. Vi-transpondrar.gan om
från fåmåste svensk sida stödja arbetet med framdare systematt ett

olja liksom internationellt arbete för förbättraför märkning annat attav
Pågående internationellt arbeteidentifieringsmöjlighetema. rörande

identifiering fartyg mottagningsanordningarmed harsamt systemetav
redovisats kapitel kapitel fortsättningsvis endast dei 15. Detta ägnas

"problemområdena".förstnämndatre

Kuststatsjurisdiktionen26.2 vid utsläpp i den
ekonomiska zonen

Havsrättskonventionen kuststater mycket begränsad befogenhet attger
fråningripa utländska fartyg vilka olja släppts i den ekonomiskamot ut

fartyget inte därefter anlöper kuststatens hanmar. Deomzonen, aven
begränsade ingripandemöjlighetema särskild betydelse förär av

vidkommande, eftersomsvenskt andel utländska fartyg endaststoren
Sveriges territorialhav eller ekonomiska utan attpasserar genom zon

anlöpa svensk hamn. Om ingripandemöjlighetema till sjöss störrevar
skulle utredningsmöjlighetema och därmed lagföringsmöjlighe-även

dessa utsläpp förbättras.tema av
Havsrättskonventionen vi det i alltför utsträckningär storsom ser- -

uppbyggd kring förlegad tanke flaggstatsjurisdiktion. få tillAtten
stånd ändring konventionen, innebär kuststater kraf-atten av som ges
tigt utökade befogenheter utsläpp i den ekonomiskaatt motreagera zo-

någotemellertid f.n. måste åt-bedömas omöjligt,ärnen, som som
minstone kort sikt. måsteI stället vilkaundersökas möjligheter som
finns åstadkomma förändring regionala överenskommel-att en genom

Dessa behöver inte nödvändigtvis komma till uttryck i särskildaser.
konventioner eller avtal kan tolkning och till-utan avse en gemensam
lämpning vissa havsrättskonventionens begrepp.av av

Formellt torde det inte föreligga några hinder mot att man genom
bilaterala eller regionala avtal träffar överenskommelser kust-som ger

vidare befogenheter följer havsrättskonventionen. Så-änstater som av
dana överenskommelser binder självfallet frågaendast i ochstaterna

somiärkan därför endast tillämpas beträffande fartyg nå-registrerade i
de omfattas överenskommelsen. Avtal dettastatergon av som av av
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träffats dåhar mellan Sverige och Danmark detslag gäller över-t.ex.
så-trädelser rörande fisket. fallI tidigare det vanligt medävenvart var

spritsmugglingdana avtal vid misstänkt jfr Eek m.fl. Folkrätten, 1987
450.s.

för HELCOM-, Bonn- respektiveInom EU-samarbetet skulleramen
således kunna träffas avtal i princip kuststater obegränsadsom gav en

Östersjö-fråningripa fartyg respektive Nordsjöländemarätt att mot
Svårareandra EU-länder. bedöma vilka faktiska förutsätt-ärsamt att

få ståndfinns tillningar det formella överenskommelseratt mer som
ingripandemöjlighetema långtreglerar huroch dessa kan sträcka sig.
rättsliga regleringen kustatens mån så-Om den befogenheter i denav

måstefinns utformas olika beroendedan fartyget registreratärvar
ocksåinnebär detta i sig komplikation.en

tänkbar och det förmodligenEn framkomlig ärvägsom ser mer- -
regionalt kunde förmånligför kuststater tolkningom enasman om en

havsrättskonventionens begrepp "betydande skada eller hot be-av om
tydande skada" inte invändning fördragsslutandegörasamt att mot

tillämpning begreppet i enlighet med den tolk-parts av gemensamma
ningen. Härigenom någonskulle särskild reglering kuststatersutan- -
ingripandemöjligheter påtagligt kunna förbättras, ingripandenäven om

förmånligaenligt den tolkningen endast kan ske beträffande fartygmer
någotregistrerade i de länder omfattasär överenskom-som av som av

melsen. Om andra eller sammanslutningar efterhandstater staterav an-
sluter sig till tolkning och tillämpning kan detta dock sikt le-samma
da till praxis i riktning generellt vidare befogenheter föratt moten -
kuststaten fram.växer-

Diskussioner tolkningen vissa havsrättskonventionens be-om av av
bl.a. "betydande skada", pågår redan inom för Bonn-grepp, ramen

samarbetet. Sverige bör inom detta förverka tolk-organ en gemensam
ning tillämpningoch i enlighet med vad Fråganbeskrivits.som ovan

tolkning måste ocksåoch tillämpning drivas inomom en gemensam
Östersjösamarbetet.förramen

Också kuststaters lagföringsmöjligheter vid utsläpp i den ekonomis-
ka begränsade. Om överenskommelse kan träffasär sättaattzonen om
"ribban" för lågt"betydande skada" kommer detta emellertid medfö-att

lagföringsmöjlighetema förbättras mån.i motsvarande så-Omattra en
dan överenskommelse inte åstadkommaskan eller Sverige i andraom
fall vid betydande få ståndskada vill till lagföring torde dettaän ien
många fall möjligt det generellt behöver avtalas, nämligenutan attvara

flaggstaten i avstår fråndet enskilda fallet sin lagföringsrätt.attgenom
arbeta förAtt överenskommelse innebär Nordsjö- respek-atten som

Östersjöländemative i egenskap flaggstater avstågenerellt skallav
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från dålagföring i samtliga fall rättsliga förfaranden inletts av en annan
fördragsslutande Mångadock inte lämpligt. faktorer harpart anser
betydelse vid såsomavgörandet lagföring bör ske, vilken sank-av var

ådömastion kan respektive vilken bevisning skallstat,som av som
åberopas denna finns,och den misstänkte bosatt I för-ärvar var osv.
hållande till flera europeiska länder torde det generellt finnas stör-t.ex.

få ståndförutsättningar till straff lagföring sker isträngareattre om
flaggstaten. tillDet sagda leder i varje enskilt fall samrådoch iatt man
mellan flaggstat och kuststat bör ställning till lagföring skall ske.ta var

dåsituationer lagföringsmöjlighetenI helt klart bättre i kuststatenär
finns anledning förmoda de flesta europeiska flaggstater ocksåatt
överlåter kuststaten sköta lagföringen.att

26.3 Flaggstatsansvaret

internationellaDet regelverket lägger betydande flagg-ett ansvar
både då det gäller implementera internationella bestämmelserstater, att

dåoch det gäller kontrollera tillämpningen desamma. Detatt ärav
emellertid känt faktum flera flaggstater inte lever till dessaett att upp

åstadkommakrav. Om sikt skall global förändringman en av synen
på oljeutsläpp föroreningaroch andra den marina miljön det nöd-ärav
vändigt fokusering sker hur flaggstater uppfyllerstörre sina för-att
pliktelser. sådanaT.ex. bör flaggstater inte flaggstats-som reagerar

fullgöra rapporteringsskyldigheten till andrarapporter att statergenom
till IMO betydligt uppmärksamhet inomägnas skilda inter-störresamt

nationella fora.

Betydelsen publicitetav

Det allmänt känt negativ publicitetär effektivtär sättatt utövaett att
påtryckning på flaggstater och enskilda redare. Att regelbundet offent-
liggöra information rörande ådömtssanktioner för oljeutsläpp medsom
angivande fartygets och flaggstat och redare skulleägaresamtav nanm

avhålladärför med all många frånsäkerhet olagligen släppa olja.att ut
Information enligt lämnas i viss utsträckning i de rapporterovan som

årmedlemsländerna varje skall in till IMO. De upplysningar ochge
material vi tagit del tyder dock det finns brister iattsom av rappor-

frånteringen, sida.svensk Det materialäven medlemsländernasom
skickat in sammanställs lMOzs Sub-Committee Flag State lm-av on

årligenplementation, statistisk sammanställning medutsom ger en
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uppgifter bl.a. antalet fall där straff utdömts för olagliga utsläpp.om
innehållerSammanställningen emellertid inga uppgifter omständig-om

heterna fall föremåli de blivit för fåsanktioner. För detal-attsom mer
jerade uppgifter måste det bakomliggande materialet studeras. Detta är
mycket omfattande. genomgångEn materialet bara för ettnoggrann av
år någraförutsättatorde dagars vistelse IMO i London.

viktigtDet Sverige inom förIMO arbetar förbättraär att att rapporte-
ringsförfarandet efterlyser sådanai de fall inte lämnas.samt rapporter

Sverige pådrivandeFör skall kunna det självklart förut-äratt vara en
sättning rapporteringen fullgörs också från svensk sida. Vadatt man
från svensk sida därutöver bör eftersträva årlig publiceringär att en

ådömtssker de fall där sanktioner för olagliga utsläpp. Den publice-av
informationen innehållarade bör uppgift om

frånfartygdet vilket utsläppet skett-
på fartygets ägare/redare eller den varit ansvarig för far-namn som-

tygstransporten
fartygets flaggstat-

och utsläppet skettnärvar-
den/de sanktioner utsläppet lett till.som-
Alternativt eller parallellt få ståndmed till världsomfattandeatt en

publicering bör Sverige verka för medlemsstaterna åläggsinom EUatt
regelbundet offentliggöra information enligtatt ovan.
Skyldighet för EU:s medlemsländer publicera information före-att

ligger i dåredan dag det gäller kvarhållanden fartyg. Enligt artikelav
15 i Europeiska Unionens direktiv 95/21 den 19 juni 1995av om
hamnstatskontroll angåendese direktivet bl.a. åliggeravsnitt 4.6.3 det
varje behörig myndighet varmed varje medlemsstats sjö-avses
fartsmyndighet minst gång i kvartalet offentliggöra informationatt en

fartyg kvarhållits under den föregående kvartalsperio-närmastom som
den och vilka fartyg kvarhållits gång under deänom som mer en se-

månadema.24 Den publicerade informationen innehållaskallnaste
följande:

fartygets namn-
på fartygets eller den ansvarig för fartygstrans-ägare ärnamn som-

porten
INIO-nummer-
flaggstat-
klassificeringssällskap, eller andra organisationer för flaggsta-som-

räkning har utfärdat certifikat enligt konventionematens
hamn kvarhållande.och datum för-
Gemenskapen i olikahar sammanhang uttryck för allvarliggett en

omfattningen föroreningar i medlemsstaternasöver farvattenoro av
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åtgärder förhindraskildaförIntressetoch utmed kusterna. att genom
publiceringochmarina miljöndenföroreningarna är stort somenav
sådan kanavskräckande verkanmed denföreslagnaden antasenovan -

område drivs inommed det dettaligga i linje arbeteha borde som-
EU.

Sverige glo-"lagförda oljesyndare börpubliceringFörutom aven
flagg-offentliggörs rörandeför informationregionalt verkabalt och att

lämna beskedåterkommande inte fullgjort sin skyldighet attstater som
flaggstatsrapporteråtgärder vidtagits anledningmedvilka avsomom

från andra länder.

och lagföringvid utredning26.4 Samarbetet

olagliga utsläppav

globaltinternationellt samarbete det enda ieffektivtEtt är sättet att ett
med olagliga till sjöss. Medperspektiv komma till de utsläppenrätta ett

då på begäraneffektivt samarbete samarbete statettavses som av en
före-snabbt möjliggör fullständig bevissäkring ioch enkelt samt -

faktumfall lagföring i käntkommande Det är ett attstat.en annan-
brottmål f.n. generelltförfarandet vid internationellt samarbete i sett

På åtgärderdärför vidtagits förinte uppfyller dessa krav. tid harsenare
rättsliga inom vissa specifikaregionalt fördjupa det samarbetetatt om-

råden, främst då gäller den organiserade och gränsöverskridandedet
brottsligheten.

på polisiärt samarbete Sverige deltar i aktionsgrup-Exempel ärsom
Östersjöområdet,organiserad brottslighet i Schengensamar-motpen

RÅbetet Europol. Vidare deltar Sverige i arbetet med attsamt genom
aktionsplanen inomgenomföra den s.k. organiserad brottslighetmot

för-EU. Som led i detta har europeiskt nätverk inrättats förett attett
åklagarebättra det rättsliga samarbetet och underlätta direkta kontakter

emellan.
gånger påpekats mångaSom flera företer sjörelaterad brottslighet

särdrag. internationella vid brottslighetDet samarbetet denna typ av
kan därför inte alldeles enkelt inordnas under regler gällersamma som

innehåller ocksåsamarbetet vid ordinär brottslighet. detta skälAvmer
de flesta konventionen särskilda bestämmelser reglerar samarbetet.som

harDessa emellertid inte effektiv tillämpning det rättsligagetts en
samarbetet. fungerarDäremot det internationella samarbetet mellan
ländernas öfartsmyndigheter i allmänhet mycket bra.
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uppnås vårförutsättningar för effektivt enligtBäst samarbeteett
uppfattning med den s.k. harrmstatsjurisdiktionen avsnitt 17.3.se

innebär folkrättsligtDenna det skapats möjlighet för andraatt stateren
jurisdiktionde normalt har beträffande begä-utsläppän ett attsom

flaggstat utredningsåtgärderkust- eller vidta och väckat.o.m.ran av en
åtal vattenområden.beträffande utsläpp skett inom andra länderssom

fallInstitutet kan i dessa jämställas med överförande lagföring. In-av
ocksåstitutet företer emellertid likheter med internationelladet samar-

varusmugglingsmål.betet i
Den fördelen med hamnstatsjurisdiktionen harnnstatenstörsta är att

frånefter begäran berörd själv kan inleda utredning ochstat en un-- -
der vidta utredningsåtgärderdenna alla de lagstiftningstatenssom egen

sådanamedger, vidtas administrativa myndigheter.även t.ex.som av
Detta medför oftast vidare befogenheter åtgärdermotsvarandeän om
skall begäras enligt konventionema internationell rättshjälp iom
brottmål. Också förfarandet blir eftersomenklare det torde räcka med

framställning hamnstaten skall inleda rättsliga förfaranden".atten om
måsteIdag framställning åtgärder skall vidtas polis begä-atten om av

enligt de konventioner reglerar det rättsliga samarbetet medanras som
åtgärdbegäran utländsk måstesjöfartsmyndighet framförasen om av

SjöV.av
Havsrättskonventionens reglering hamnstatsjurisdiktionen ärav

mycket hållen. vårallmänt Enligt uppfattning bör utfyllande regler rö-
rande förfarandet utarbetas internationellt, uppnådetta för enhet-att en
lig tillämpning. Reglerna bör åtgärdervilka förutsätter be-ange som en

från berörd hur ochgäran framställning utrednings-stat, av vem en om
åtgärder skall framföras till vilken myndighet framställning skallsamt

Målet måsteske. framställning framföraskan snabbt ochattvara en
direktkontakt mellan särskilt utsedda myndigheter i respektivegenom

land. Ett alternativ frånframställning och till behöriga myndig-är att
heter kan via det mail-system redan finns för åt-begärangöras som om

inom förgärder Parismemorandumet hamnstatskontroll. Iramen om
samband förmed regler samarbetet utvecklas bör iövervägasatt att
varje införa kvarhållaland möjlighet utländskt fartyg föratt ett atten
på begäran säkerställa böter och andra ekonomiskastatav annan an-
språk.

En global tillämpning hamnstatsjurisdiktionen intetorde kunnaav
förutses överskådliginom tid. Däremot finnasborde det goda förutsätt-
ningar regionala överenskommelser rörande tillämpningatt en av
harrmstatsjurisdiktionen kan utarbetas inom för det nordiska ochramen

Äveneuropeiska samarbetet inom HELCOM, Bonn och EU. bilate-
rala avtal bör övervägas.
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Skulle visa svårt uppnådet sig enighet kring tillämpningatt en av
måstehamnstatsjurisdiktionen nuvarande regleringövervägas om av

det internationella brottmålsamarbetet i förenklaskan och effektivise-
Förutom möjlighet till direktkontakt myndigheter emellan detärras. en

betydelse särskilda kontaktpunkter i respektive land, dit be-att utseav
fattningshavare i länder kanandra vända sig för information och upp-
lysning behöriga myndigheter inom landet. Behovet intematio-om av

pånella kontaktpunkter detta område torde inte kunna tillgodoses ge-
det europeiska nätverk inrättats inom för EU-arbetetnom som ramen

med genomföra den s.k. aktionsplanen organiserad brottslighet.att mot
ocksåAv betydelse tillskapa snabbt smidigtoch vari-är att ett systern

begäran åtgärder från och till behöriga myndigheter kangenom om
framföras, via det tidigare nämnda mail-systemet. Vid sidan det.ex. av
åtgärder f.n. regleras internationella konventioner måstesom genom

i detta fall hur kan tillskapa påäven övervägas möjlighet attman en
begäran kvarhålla fartyg för säkerställa bl.a. böter.stat ett attav annan
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Författningskommentar27

åtgärder27.1 1980:424Lagen motom

frånförorening fartyg

Förslaget flerainnebär ändringar i materiellt hänseende i VlfL,görsatt
förbudetutvidgas utsläpp olja och andra skadligat.ex. mot ämnenav

till i princip totalförbud inom Sveriges sjöterritorium. För-att ettavse
budet fritidsfartyg.skall gälla Vidare införsäven bl.a. bestämmelser

sanktionsavgifter vid andra överträdelser lagstiftningentyperom av av
utsläpp olja och vattenföroreningsavgiften förän de vanligast före-av

kommande oljeutsläppen höjs. Skälen för de materiella ändringar i la-
föreslås har behandlats i den allmänna motiveringen ochgen som

kommer vidare beröras under respektive paragraf.att
Vi har tidigare påpekat lagstiftningen förorening fartygatt ärmotom

svåröverskådlig eftersom materiella bestämmelser i utsträckningstor
endast finns i förordningen till lagen i fortsättningen omnämnd som
förordningen eller i SjöV:s föreskrifter. ordningEn den be-som nu
skrivna många ofrånkomlig.i fall Bestämmelserär central betydelseav
bör dock ha sin plats i lagen. En del den reglering i dag finns iav som
förordningen eller i SjöV:s föreskrifter har därför överförts till VlfL. I
samband med den lagstiftningen företagits har i för-översyn av som
tydligande syfte gjorts ändringar i vissa andra paragrafer. För göraatt

överskådligregleringen ocksåhar införts någraunderrubriker imer av
VlfLzs nuvarande kapitel.

Vårt förslag innebär ganska omfattande ändringar i VlfL.att görs
Dessa får återverkningarnaturligtvis regleringen i förordningen och
i SjöV:s föreskrifter. Vi har dock inte funnit det meningsfullt i dettaatt
läge lägga fram författningsförslagandra sådana berör självaän som
lagen.
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bestämmelserInledandekap.1

inledande kapitlet har allatvå under-rubriker. I detinförtskapitlet harI
samlats.tillämpningen lagenberörbestämmelser avsom

tillämpningsområdeLagens

frånföroreningförbudfinns bestämmelserlag§ I denna1 motom
från fartygs konstruktionfartyg,skadligamottagningfartyg, ämnenav

förore-åtgärder för förebygga eller begränsaandratillsyn och attsamt
från fartyg.ning

vilkaoch fartygs säkerhetsorganisation,Bestämmelser rederiersom
finns fartygssäkerhetslagen 1988349.skydda miljön, iäven attavser

Innehållet i dagi andra stycketoförändrat.stycketFörsta är motsvaras
bestämmelsen i kap. 4llav

s.k. ISM-kodentill fartygssäkerhetslagen och denHänvisningen är
bestämmelser tillbetydelse för tillämpningen VlfL:scentral avav

inle-miljön. Hänvisningen bör finnas i VlfL:sskydd för den marina
bestämmelse.dande

utländska statsfartyg,bestämmelser gäller§2 Lagens inte intesom
afldrsdrifi.används i

Örlogsfartyg undantas från tillämpningen 4-6 kap.Svenska samtav
§§.7kap. 4-11

§§.undantas från tillämpningen kap. ochFritidsfartyg 7 3 3av a
§ fårmeddelande föreskrifter enligt kap. ellerVid 2 2 5 regeringenav

föreskriva särskildaden myndighet vidareeller regeringen utsersom
betraflandefritidsfartyg.bestämmelser

frågaiParagrafen och reglerar de begränsningar gällerär omny som
Innehållet återfinnsolika fartyg. itillämpning kategorierlagens av

föreskrifter.delvis i förordningen i SjöV:sdag samt
tillämplig fartyg des-VlfL huvudregel svenskaär oavsettsom var

omfattas huvudregelanvänds för sjöfart. Utländska fartygsa som en-
då används för sjöfart inom Sveriges sjöterritorium ellerdast dessa

ekonomiska Vissa bestämmelser i emellertid generelltlagen ärzon.
på utanförtillämpliga, utländska fartyg används för sjöfartäven som

Såekonomisk fallet med de bestämmelsersvensk är t.ex.zon. som
förbud utsläpp olja och andra skadliga vilkenreglerar Iämnen.mot av

åberopas dåutsträckning svensk domsrätt kan utsläppsförbud över-ett
följer 2 kap. BrB. Beträffande andra bestämmelser i lagenträtts av



SOU 1998: 158 örfattningskommentarF 537

gäller särskilda begränsningar rörande tillämpningen på utländska far-
sigbefinner i Sveriges territorialhav och ekonomiska Så-tyg som zon.

dana särskilda bestämmelser finns i 6 kap. 2 § andra 6stycket,t.ex.
kap. 2 § kap. 5 Tillämpningsområdet7 för sist angivna be-samta a

återkommerstämmelse vi till under kommentaren till 7 kap. 5 och 5 a
§§.

Från lagens generella tillämpning emellertid vissa kategorierär av
fartyg helt eller delvis undantagna. Således undantas helt utländska
statsfartyg, inte ianvänds affärsdrift. Svenska örlogsfartygsom un-

fråndantas tillämpningen vissa bestämmelser i lagen. Beträffandeav
fritidsfartyg gäller inte bestämmelserna rapporteringsskyldighet i 7om
kap. 3 och 3 §§. Därutöver kan regeringen eller den myndigheta som
regeringen meddela särskilda bestämmelser beträffande fritids-utser

såvittfartyg utsläpp olja utanför Sveriges sjöterritorium samtavser av
utsläpp toalettavfall inom och sjöterritoriet.utomav

§3 Föreskrifter meddelas med stöd denna lag får stridaintesom av
sådana bestämmelser internationella överenskommelserimot ärsom

bindande för Sverige. Detsamma gäller ifråga undantag.om
Vid tillämpning lagen skall sådana begränsningar följerav som av

allmänt erkända folkrättsl grundsatser beaktas.iga

Paragrafens första stycke har i sak oförändrat flyttats från kap.11 3
Andra stycket innehålleroch erinranär allmänt erkändanytt atten om
folkrättsliga grundsatser skall beaktas vid lagens tillämpning.

Definitioner

§4 I lagen används beteckningar har följande betydelse.som

Beteckning Betydelse

Östersjöområdet ÖstersjönvattenområdeAllt i den egentliga med
Ös-Bottniska viken, Finska viken och inloppet till

tersjön till latitudparallellen Skagen iupp genom
Skagerack vid 57° 44,8 nord

Fartyg Fartyg, fasta eller flytandesvävare, plattformar samt
andra flytande anordningar används till sjösssom

Skadligt Olja och andraämne de kommerämnen i ha-utsom, om
i något vattenområde eller i luften, kanvet, annat
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skadligarisker för människors hälsa,innebära vara
skönhets-marina faunan eller floran, skadaför den
rättmätigtrekreationsvärden ellereller störa annat

vattenområdenutnyttjande havet eller andraav

vattenområden ii i andra ellerVarje utsläpp havet,Utsläpp
spill,såsom utströrrming, kvittblivning,luften,

utspridning eller uttömningläckage, utpumpning,

omgivandeegentliga Nordsjön medNordsjöområdet Den vattenom-
latitud nord,råden, begränsad 62°i i västernorr av

latitudparallellenlongitud 4 ° i ös-väst, österav av
Skagerack ochSkagen vid nord57° 44,8 iiter om

nordsöder longitud ° och latitud 48° 305 västav
kanalen.vid Engelska

ändring gjorts i paragrafen definition införtsendaDen är attsom aven
Nordsjöområdet återfinnsNordsjöområdet. Skälet härtill är att numera

6 Definitionen utformats ochi kap. har i anslutning till MARPOL2
SJÖFS 1991:1.

§ Vad denna lag redare denskall gälla5 i isägs ävensom om som re-
ställe avgörande inflytande fartygetsdarens drift.utövar överett

i redarens inflytandeAtt ställe avgörandeutövar överettannan som
fartygets drift inte alltid jämställs tillämpningenmed redare vid av
VlfL:s bestämmelser olägenhet har tagits flera ställenär en som upp

avsnitti detta betänkande se bl.a. 19.7.2. I lagen införs därför be-en
får såvälstämmelse med denna innebörd. Bestämmelsen betydelse i

påförandestraffrättsligt hänseende vid vattenföroreningsavgift.som av
avgörande inflytande fartygets driftAnnan kanutövar överettsom

tidsbefraktare fartyget eller managementbolag.ettvara en av

efter bemyndigande, .Sjöfartsverket6 § Regeringen eller, regeringens
föreskrifter förståsmeddelar vad vid tillämpningen lagensomom av

olja, skadliga flytandemed kemikalier i bulk, skadliga i för-ämnen
packad form toalettavfall, fast avfall, barlastvatten,rent rentm.m.,
länsvatten olje- och kemikalietankfartyg.samt

Vårt förslag innebär begrepp införs i lagen. delvisDessa äratt nya av
teknisk karaktär och bör definieras i förordningen eller i SjöV:s före-
skrifter.



örfattningskommentarSOU 1998: 158 F 539

frånförorening fartyg2 kap. Förbud mot

både materiellt redaktionellt.Kapitlet har ändrats och Särskilda under-
beträffanderubriker har införts de avfallsslag omfattas lagen.som av

i detta kapitel sådana1 § Bestämmelserna gäller utsläpp skadligaav
från från stårfartyg härrör i ieller övrigt samband medämnen som

fråga sådanafartygens drift. Bestämmelserna gäller inte idock ut-om
släpp skadliga följd utforskning,omedelbarämnen är ut-av .som en av
vinning och därmed förenad, landbaserad hantering havsbottnensav
mineraltillgångar.

Särskilda föreskrifter förbud utsläpp skadliga frånämnenmotom av
fasta eller flytande plattformar meddelas eller, efterregeringenav re-

bemyndigande, .Sjöfartsverketgeringens

Av 2 kap. § förordningen följer il dag SjöV meddelar föreskrifteratt
frånförbud utsläpp olja fasta eller flytande plattformar. Avmotom av

2 kap. 3 § VlfL jämfört med 2 kap. 3 § förordningen framgår vidare att
SjöV föreskriftermeddelar förbud frånutsläpp fartyg däri-motom -
bland fasta och flytande plattformar andra skadliga olja.ämnen änav-

Vårt förslag innebär den huvudsakliga regleringen utsläpps-att av
förbuden återfinnaskommer i lagen. finnsDet emellertid fortfaran-att
de behov tillämpa särskilda bestämmelser beträffande fastaett attav
och flytande plattformar. Andra innehållerstycket erinran så-atten om
dana särskilda bestämmelser meddelas regeringen eller, efterav rege-
ringens bemyndigande, SjöV.

Olja

Östersjö-2 § Inom Sveriges sjöterritorium och ekonomiska samtzon
området utanför vattenområden fårdessa frånolja inte släppas fartygut

behållasskall ochombord avlämnas till mottagningsanordningarutan
för olja.

Utan hinder vad föreskrivs första stycket får barlast-i rentav som
släppas Detsamma gäller utsläpp länsvattenvatten inomut. rentav

ÖstersjöområdetSveriges ekonomiska eller utanför detta vatten-zon
område, under förutsättning det släpps enligt föreskrifteratt ut som
har meddelats eller den myndighetregeringen regeringen ut-av som
ser.

frågaI andra vattenområden första stycket meddelariän sägsom re-
geringen eller den myndighet regeringen föreskrifter för-utsersom om
bud utsläpp olja.mot av
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olja inomförbudet utsläppandra stycket reglerarochFörsta mot av
Östersjöområdetsjöterritorium och ekonomiskaSveriges samtzon

vattenområden. reglering-materiellt hänseende innebärIutanför dessa
får sjöterritorium,någon form släppas inom Sverigesolja inte i utatten

förhållande till i eftersom inte de s.k.förändring i dagvilket är ensen
tillåtna. gällerEnda undantagetkommer15 ppm-utsläppen ut-att vara

fritidsfartyg.Utsläppsförbudet gällerbarlastvatten.släpp ävenrentav
iVårt totalförbud har behandlats avsnitt 19.2.förslag ettom

Östersjöområdetekonomiska utanför dettaSverigesInom samtzon
vattenområde får ske länsvatten dvs. länsvat-utsläpp däremot rentav -

överstiger 15 dock endast det släppsoljehalt inte utten omvars ppm -
meddelas regeringen eller den myndighetföreskrifterenligt avsom

SjöV. inomregeringen dvs. normalt Att dessautser, vattenom-som
sådantråden föreslårinte totalförbud beror endast skulle kun-att ett

fartyg.tillämpas svenska Det skall anmärkas utsläppatt avna
sådanlastolja eller olja generellt förbjudna inom Sverigesärrester av

såledesekonomiska inom den del ekonomiskadenäven zonenzon, av
Östersjöområdet.ingårinte isom

framgårtredje stycket regeringen eller myndighetAv denatt som re-
geringen normalt SjöV, meddelar föreskrifter förbudutser, mot ut-om

vattenområden.släpp olja inom andraav

Skadliga flytande kemikalier bulki

§ Sveriges får skadliga flytande kemikalier,3 Inom sjöterritorium som
bulk, släppas från fartyg.i intetransporteras ut

Föreskrifter förbud utsläpp skadliga flytande kemikaliermotom av
ekonomiskaSveriges andra vattenområden med-inom inomsamtzon

delas eller den myndighetregeringen regeringen utser.av som

paragrafen förbudetI regleras utsläpp andra skadliga flytandemot av
olja, dvs. kemikalier i bulk. Bestämmelserämnen än transporterassom

slag finns i dag uteslutande i SjöV:s föreskrifter. Regle-nämntav nu
ringen komplicerad. Gemensamt för samtliga emellertidär ämnen är att

måste frånutsläpp alltid ske minst nautiska mil12 land, vilketnärmaste
fårmedför utsläpp inte ske inom Sveriges sjöterritorium. Förbudetatt

utsläpp inom Sveriges sjöterritorium har kommit till uttryck imot pa-
ragrafen. vattenområdenBeträffande andra kommer de materiella be-
stämmelserna finnas kvar i SjöV:s föreskrifter.att
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förpackad formSkadliga iämnen m. m.

skadligt§ Utsläpp förpackad form,4 iämne transporterasav som
flyttbar tank eller landsvägs- järnvägstankvagnfraktcontainer, eller är

förbjudet.

SJÖFSinnehåll frånParagrafens har ändringar överförts 1985:19,utan
kap. 24

oalettavfallT

§ får5 Inom Sveriges toalettavfall släppas frånsjöterritorium inte ut
fartyg-

eller den myndighetRegeringen får dock före-regeringen utsersom
skriva från förbudet förstaundantag stycketi såvitt avser

utsläpp toalettavfall för finfördelning ochpasserat systemav som
desinjicering eller förreningsverk toalettavfall och

utsläpp toalettavfall från fartyg med bruttodräktighetav en som
mindre 200 och godkänt förainte 01är än är änattsom mer personer.

fråga andraI vattenområden meddelar eller denregeringenom
myndighet föreskrifter förbud utsläppregeringen utser motsom om av
toalettavfall.

Den internationella regleringen rörande utsläpp toalettavfall någotärav
komplicerad eftersom MARPOL, IV, inte i kraft globalt.trättannex

ÖstersjöområdetDäremot har iIV kraft inom densattsannex genom
reglering finns i Helsingforskonventionen. En utvidgning för-som av
budet förhållandeutsläpp i till vad gäller enligt MARPOL harmot som

Ändringendärutöver antagits Helsingforskormnissionen. beräknasav
träda i kraft den 1 januari 2000, Övergångsbe-försedd medärmen
stämmelser.

Vårt förslag till reglering innebär framgårdet lagen utsläppatt attav
toalettavfall förbjudna inte undantag meddelats med stödärav om av

eller
Nuvarande svenska reglering innebär förbudet från far-störreatt att

släppa obehandlat toalettavfall endast gäller fartygsvenskatyg ut samt
utländska fartyg hör hemma i land tillämpar Helsingforskon-som som
ventionen. föreslårVi förbudet skall gälla alla fartyg. Förstaatt större
stycket i paragrafen har därför inte begränsats till fartyg frånatt avse
Östersjöländema.

Möjlighet meddela undantag från utsläppsförbudet har införtsatt
beträffande utsläpp toalettavfall för ñnfördel-passerat systemav som
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beträf-eller reningsverk för toalettavfallning desinficeringoch samt
från mindre fartyg. gäller i dag.Detsammafande utsläpp

utsläpps-ändringen i Helsingforskonventionen i kraft skallNär trätt
vissa mindre fartyg omfattas punktenförbudet gälla även som av

vår uppfattning bör eftersträva regler gällerEnligt att sammaman
registrerade. utsläppsförbudet kande Omalla fartyg, äroavsett av-var

Östersjöländemafrån emel-fartyg andra ländermindre än ärävense
frågafråga teknisk bör därfördelvis karaktär. Dennalertid ärsom aven

Östersjöstrategin.i samband med implementeringenSjöVprövas avav
redovisat i avsnitt 19.3 vi sikt bör arbeta förSom attanser man

inomutsläpp s.k. behandlat toalettavfall punkten lförbud motett av
sådantsjöterritorium. Om och förbud kan införas krä-Sveriges när ett

emellertid särskilda överväganden. Möjligheten meddelaatt un-ver
måstepunkten därför finnas kvar.dantag med stöd 1av

vattenområdenBeträffande Sveriges sjöterritorium medde-andra än
regeringen myndighet regeringen föreskrifterlar eller den utser omsom

förbud utsläpp.mot

avfallFast

§ får fast6 Sveriges avfall släppas frånInom sjöterritorium inte ut
fartyg.

Östersjö-ekonomiska ochInom Sveriges Nordsjöområdenasamtzon
utanför detta vattenområde får fast avfall slap-inteänannat matrester

från fartyg. Utsläpp skall ske långt från landsåut matresterpas av
möjligt och alltid tolv nautiska frånmil land.minst närmastesom

Föreskrifter förbud utsläpp fast avfall andrainommot vat-om av
tenområden första och andra stycket meddelasi regeringenän sägs av
eller den myndighet regeringen utser.som

Föreskrifter utsläpp fast avfall meddelas i Vårt för-dag SjöV.om av av
slag innebär ihuvuddragen utsläppsförbudet kommer finnas i la-att att

föreslåsmaterielltI hänseende utvidgning utsläppsförbudetgen. en av
så fråndet gäller utsläpp fritidsfartyg inom Sveri-ävenatt matresterav

sjöterritorium. Utvidgningen medför fåringet fast avfall släppasattges
vattenornråde.inom dettaut

Regleringen i andra stycket med för-MARPOL. Iöverensstämmer
hållande till nuvarande svenska bestämmelser vårtinnebär förslag en
utvidgning utsläppsförbudet till frånutsläpp utländskaävenattav avse
fartyg inom den del Sveriges ekonomiska ingår i Nordsjö-av somzon
området.



örfattningskommentarFSOU 1998: 158 543

Luftföroreningar

§ eller den myndighet meddelar7 Regeringen regeringen utsersom
föreskrifter förbud utsläpp från fartyg skadliga tillämnenmotom av
luften.

MARPOL:s luftföroreningar har inte i kraft glo-ännu trättannex om
balt. Föreskrifter förbud utsläpp skadliga till luftenämnenmotom av
meddelas regeringen eller den myndighet regeringen utser.av som

Undantag

§ förbud8 Bestämmelserna utsläpp olja skadligaoch andramotom av
gäller ifrågainteämnen om

nödvändigt förutsläpp fartygets säkerhet eller för räd-är attsom
da människoliv till ellersjöss

följdutsläpp olyckshändelse, alla rimliga försik-ärsom en av om
tighetsåtgärder har vidtagits efter det skadan intraflat för hindraatt att
eller begränsa utsläppet långt detså möjligt.är

Från förbuden utsläpp gäller enligt MARPOL vissa generellamot un-
dantagsbestämmelser. Dessa utsläpp sker i nödsituationavser som en

utsläpp följd olyckshändelse. Med olyckshändelseärsamt som en av
skada fartyget eller dess utrustning inte orsakatsavses en som upp-

såtligen eller oaktsamhet.av
Vid olyckshändelse föreligger skyldighet vidta rimliga försik-atten

tighetsåtgärder för hindra eller begränsa utsläppet. Sistnämnda skyl-att
dighet kommer i dag delvis till uttryck i 2 kap. 4 § VlfL. I övrigt regle-

undantagsbestämmelsema i SjöV:s föreslårföreskrifter. Vi deattras
frångenerella undantagen utsläppsförbuden skall komma till uttryck i

lagen.
någonOm undantagsbestämmelsema i dess helhet tillämpligärav

får detta till följd tillåtet.utsläppet i sig varit innebärDettaatt att ut-
släppet inte straffbart vattenföroreningsavgift inteär kansamt att tas ut.
Inspektion utländskt fartyg sådanakan i fall inte heller företasettav
med stöd 6 kap. 2 § andra eller tredje stycket eller 2 Om sjö-av a
olycka föreligger och omständigheterna sådana i kap.7är som anges
5 § kan dock förbud eller förelägganden meddelas för förebygga el-att
ler begränsa förorening.

För utsläpp följd olyckshändelseär skall betraktasatt ett som en av
tillåtet enligt lagen krävs alla rimliga försiktighetsåtgärder vid-attsom

för så långt det möjligt hindra ellerär begränsatas utsläppet.att Om
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underlåtits och där-åtgärder utsläppet i strid med lagensådana har är
så fallet har betydelseförbjudet utsläpp. Attbetraktamed ärettatt som

då ingripandemöjligheterna enligt 6 och 8 kap. ochgällerdett.ex. en-
förundersökning vid brottsärskilda bestämmelserlag medligt den om

från föreslår underfartyg vi se nedan 2.föroreningrörande som

frånMottagning förorenat barlast- och tankspolvatten3 kap. av
fartyg, m.m.

mottagning behandling oljehaltigt barlast-Anordningar för och§1 av
på inom Sveriges territoriumskall finnas de platsertankspolvatteneller

olja ellerlastas eller oljetankfartyg Den lastaroljadär utrepareras. som
behövligareparationsverksamheten för det finnsdriver att mot-svarar

behandlingsanordningar.tagnings- och
får föreskriva mottagnings- behandlingsanord-Regeringen ochatt

för oljehaltigt barlast- eller tankspolvatten skall finnas iningar även
ocksåfall. Regeringen föreskriver skall förandra vem som svara an-

ordningama.
eller den myndighet får föreskrivaRegeringen regeringen utsersom

enskilda fall medge undantag från bestämmelsen förstaeller stycket.i i
får särskildaVid meddelande undantag villkor föreskrivas.av

ändringar företagits i paragrafen redaktionell karaktärDe ochärsom av
innehålletdel i kap. införtsinnebär 11 2 § tredjeatt etten av som

stycke.

§ Mottagningsanordning enligt §§ skall ha tillräcklig3 1-3 kapaciteta
förseningför otillbörlig skall orsakas fartyg använderinteatt som an-

ordningen.

Innehållet i paragrafen har i sak oförändrat frånöverförts kap. §3 4
förordningen.

§ eller den myndighet5 Regeringen får före-regeringen utsera som
skriva och enskilda fall medge undantag från § första stycket ochi 4

Vid meddelandet undantag5 får särskilda villkor föreskrivas.av

Paragrafen ändringen redaktionell. Att regeringen ellerär ärny men
myndighet fården regeringen meddela undantag i enlighet medutser

föreskrivsvad i paragrafen framgår i dag kap.11 2som av
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ianordningar ldriftutformning ochFöreskrifter§7 avsessomavom
regeringenmyndighetregeringen eller denmeddelasoch 2 §§ somav

utser.
.Sjöfartsverketbemyndigande,eftereller, regeringensRegeringen

skyldighetföreskriftermeddelar även om
mottagningsanordningskadligt avfall tillolja ochlämna annatatt

§§1-3i samtsom avses
avfallshanteringenuppgifter betydelse förandralämna änatt av

sådana 6iavsessom

Östersjöstrategin på fartygsgenererat avfall,alltinnebär kravett att
mottagningsanord-skall tillfår till sjöss, länmasinte släppas ut ensom

förväntas relativtreglerhamn. Motsvarandeinnan fartyget lämnarning
beträffande EU-ländemas hamnar.tillämpligablisnart

Östersjöstrategin notifierings-gäller vidare krav s.k.Enligt ett
avfall.för fartyg lämnaskyldighet attavsersom

avfallsläm-föreskrifter den s.k. obligatoriskadag saknasI rörsom
bemyndigasnotifieringsskyldigheten. andra stycketningen Ioch rege-

frågor. Härigenommeddela föreskrifter i dessaringen eller SjöV att
Östersjöstrategin.ikraftträdandeunderlättas ett av

konstruktion,4 kap. Fartygs m.m.

bemyndigande, .Sjöfartsverketeller, efterl § Regeringen regeringens
föreskrifter fartygs konstruktion, utrustning och drift förmeddelar om

förorening certifikat visarförebygga eller begränsaatt samt attom som
sådana föreskrifter uppfyllda.är

föreskrifter stycket fårVid meddelandet enligt första regeringenav
föreskriva förbudefter bemyndigande, .Sjöfartsverketeller, regeringens

fartyg anbringa anordning möjliggör utsläppombord påmot att som
tank eller direkt till havet.olja från annat utrymmeav en

stycket har införts bestämmelse varigenom det iI paragrafens andra en
syfte regeringen eller, efter regeringens bemyn-förtydligande attanges
meddelar föreskrifter förbud s.k. by-pass anord-digande, SjöV motom

frånningar, anordningar möjliggör utsläpp olja tank el-dvs. som av en
tilller direkt havet. Som kommer redovisas i kom-attannat utrymme
föreslåstill 8 kap. 11 § särskild sanktionsavgift skallattmentaren en

sådan anordning anbringats i strid förbud harmottas ut somom en
meddelats med stöd andra stycket. Skälen för införa förbudatt ettav

anordningar har behandlats i avsnitt 19.9.7by-passmot
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Dagböcker5 kap. m.m.

fråga2 § Handlingar i § skall i på1 svenska fartyg be-som avses om
hållas tillgängliga för polismyndighet, Kustbevakningen, till-gäran

i 6synsmyndighet kap. §5 eller myndighetsom avses annan som rege-
frågaringen Detsamma gäller i motsvarande handlingarutser. om

fartyg,utländska befinner sig inom Sveriges sjöterritorium, i densom
mån regeringen föreskriver detta.

främmande landsInom sjöterritorium befälhavare far-svenskaär
låtaskyldiga behöriga utländska sådanamyndigheter deltyg att ta av

handlingar i lsom avses

framgårnuvarande regleringAv inte uttryckligen KBV har befo-att
genhet med VlfL, företastöd granskning svenska fartygs ol-att, av av
jedagböcker eller andra dagböcker rörande hanteringen skadligaav

Däremot har tullmyndighet sådan befogenhet.ämnen. Sannolikt beror
detta förbiseende i samband med KVB blev myndighet fri-ett att en
stående från tullverket, dock med i bibehållna tullbefogenheter tillstort

Ändringensjöss. i paragrafen innebär klargörande KBV harett attav
den befogenhet granska fartygets handlingar tidigare tillkomatt som
tullmyndighet.

6 kap. Tillsyn

kapitlet harI vidtagits ändringar både materiell och språklig karak-av
Under-rubriker har införts.tär. I kapitlet regleras besiktningar, inspek-

tion, tillsynsmyndigheten tillsynsförrättningar anmälan brottsamt om
m.m.

Inspektion

2 § undergåFartyg skall inspektion tillsynsmyndighetnär en som av-
i 5 § det behövs.attses anser

Inspektion utländskt fartyg under genomfart Sveri-ett ärav som av
territorialhav får vidtas endast det föreligger klara skälges att antaom

förbjudet utsläpp skett från fartyget Sverigesatt ett inom sjöterritori-
um.

Föreligger sådan misstanke andra stycket fåri inspektionsägssom
företas också då fartyget befinner Sveriges ekonomiskasig i zon, om
fartyget blivit föremål för omedelbart förföljande.

Om utsläpp har skett från fartyg i Sveriges ekonomiska gällerett zon
i fråga företa inspektionrätt vad föreskrivs iatt 2om som a
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Således styckethar i andraförtydligande syfte.ändrats iParagrafen har
fråga inspektionsmöjlig-begränsning gäller idenangetts att omsom

Å andra sidandå genomfart.fartyget undertillämpligheten endast ärär
utsläppsådana förbjudeti fall gällerframgår bestämmelsen ettatt om

inte, i dag,sjöterritorium ochfrån inom Sverigesfartygetsketthar som
territorialhav.Sverigesinom

Är sådangenomfart territorialhavetunderfartyget inte sätt ge-av
begränsningen iintehavsrättskonventionen gälleridefinierasnomfart

första stycket.då med stödInspektion kan företasstycket.andra av
råkatdå fartyget föriframför allt situationerbetydelseharDetta ut en

nödvändig för bedömafartygetinspektionocholycka är att omaven
kap. 5meddelas med stöd 7förelägganden skallförbud eller av

förföljande,inspektion vid omedelbarttillstycket harI tredje rätten
in-fartyg utsläpputländsktpursuit, reglerats. Hars.k. hot ettett p.g.a.
fårföremål omedelbart förföljandesjöterritorium blivit förSverigesom

i den ekonomiskaskeinspektion även zonen.
havsrättskonventionen, artikelpursuit regleras iFörfarandet vid hot

8.2.6Innehållet har behandlats i avsnitti artikeln111.

fartyg, befinner sig i SverigesInspektion utländskt2 § ter-ettav soma
får anledning utsläpp i denekonomiska medritorialhav eller ettzon, av

det har skettvidtas endast det uppenbartekonomiska är attomzonen
från medfört ellerförbjudet fartyget och detta utsläpp harutsläppett

på stränder i Sverige eller därmedkan medföra betydande skador sam-
tillgångar i Sveriges territorialhav ellerintressen ellermanhängande

ekonomiska zon.
får inspektionbestämmelserna i första stycketUtan hinder ettavav

befinner sig i Sveriges territorialhav eller ekono-utländskt fartyg som
klara skäl förbjudetmiska det finns utsläppske, att anta att ettzon om

från fartyget i den ekonomiska ochhar skett zonen
medfört medföra betydande föroreningeller kanutsläppet har av

den miljön ochmarina
fartygetshar lämna uppgifterfartygets befälhavare vägrat om

och anlöpningshamnoch registreringshamn,identitet nästasenaste
information uppgifterrelevant begärts eller har lämnateller somannan

förhållandeninte verkliga ochuppenbarligen medöverensstämmersom
påkallad omständigheterna i övrigt.inspektionen är av

uppnåför överensstämmelse medParagrafen har ändrats bättreatt reg-
havsrättskonventionen, artikelleringen i 220.

"grundadstycket har nuvarande krav misstankens styrkaI andra
anledning till misstanke" bytts "klara skäl anta". Det sistaattut mot

gäller för inspektion i territorialhavet. havs-kravet misstanke I
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rättskonventionen används för inspektion i territo-termsom gemensam
rialhavet i ekonomiskaoch den "clear grounds for believing".zonen

vårt förslagMed kommer detta begrepp bådai fallen att motsvaras av
Någon"klara skäl anta". ändring i sak inte avsedd. skallDetäratt an-

märkas begreppet uppenbart, förekommer i första stycketatt som
och inte ändrats, i havsrättskonventionen clearmotsvarassom av
objective evidence". Vad det såledeshandlar det skall finnasär attom
klara bevis för förbjudet begåtts.utsläpp objektivtatt ett sett

Under ipunkten 1 andra stycket har kravet skada eller risk för
skada forrnulerats Enligt havsrättskonventionen det i dessaom. synes
fall inte förutsättning för inspektion hotet skada direktattvara en om
riktar sig kuststaten. I stället används i frågakonventionen skallmot att

omfattande utsläpp "causing threatening significant pol-ettvara om or
lution of the marine environment". iDetta har den svenska översättning

publicerats i EGT vilken den officiellaendaär svenska översätt-som
ning finns med omfattande utsläppöversatts medfört el-ettsom som
ler hotat medföra betydande förorening den marina miljön, vilketav

vårtmed förslag.överensstämmer
Under punkten 2 har i förtydligande syfte vilka uppgifterangetts

intede lämnas befälhavaren eller de felaktiga kanärsom om av om- -
medföra företa inspektion.rätt Exemplifieringen inteatt är uttömman-

Fråga måstede. emellertid uppgifter relevanta förär attvara om som
fastställa huruvida överträdelse Jämför i dettaägt avseende vaden rum.

föreskrivs i havsrättskonventionen, artikel 220 punktsom

3 Vid inspektion skall§ kontrolleras fartyget och dess utrustningatt är
det skick och driftförhållandenai sådana behövs för fö-att är attsom

rebygga förorening.
frågaI utländska fartyg har certifikat i kap.4 §1om som som avses

eller motsvarande handlingar har utfärdats behöriga utländskasom av
myndigheter skall inspektionen begränsas till granskning dessaav
handlingar och handlingar i såvida5 kap. l det inteav som avses
finns klara skäl att anta

fartyget eller dess utrustning eller driftförhållandenaatt i väsentli-
frånavseenden avviker uppgifterna i certifikaten eller handlingarnaga

eller
det fartyget harpå begåtts överträdelse dennaatt lag elleren av

bestämmelser internationellai överenskommelser, bindandeav ärsom
för Sverige, och granskning handlingarna tillräcklig förinte ären av

verifiera sådan misstanke.att en
Avser misstanken det har skett förbjudet utsläpp från fartygetatt ett

får tillsynsmyndighet § oljeprov5 ombordi fartyget.påtasom avses
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stycket harförfarandet vid inspektion. Förstaparagrafen reglerasI utan
från andra stycket harnuvarande 2 Iflyttatssakliga ändringar angetts

farty-får tillutvidgasförutsättningar inspektionvilkaunder att avseen
handlingar.fartygetsgranskningsådant och inte enbartget avensom

"klara skäl anta"förutsätter det finnsinspektionutvidgadEn attatt an-
driftförhållandena avvikerutrustning ellereller dessfartygettingen att

begåtts ochpå överträdelsefartygetfrån eller dethandlingarna att enen
verifieraförinte tillräcklighandlingarna överträ-granskning är attav

delsen.
226,havsrättskonventionen, artikeltillansluterSkrivningen närmast

6 och 5. Som kravartikel 2artikel 5 2MARPOL,och samt
båda konventio-iinspektion enligtstyrka förmisstankens angesen

misstankegrad har andrafor believing".grounds Denna"clearnema
bör gällamed klara skäl DetsammaVlfLställen i översatts att anta. en-

avsikten med ändringenparagraf. skall betonasDetligt denna att en-
Nå-engelska uttryck.få översättningenhetligdast är att av sammaen

inspektion inte avsedd.tillämpning kravet förändrad äravgon
redan iföretas stöd punkten lSådan undersökning med ärsom av

Någon förparagrafen. ändring förutsättningarnareglerad idag av en
praktiken fö-sådan skett. däremot Iinspektion har inte Punkten 2 är ny.

det handlarinspektion redan i i dessa fall. Vaddock dag ärretas om
således tillämpning inspektionsinstitutet, vilken harkodifieraatt en av

internationell reglering.stöd i
företas misstankenInspektion med stöd punkten 2 kan om avserav

antingenVlfL. Inspektion kan i dessa fallöverträdelse ettavseen av
tillfartyg befinner sig i hamn eller sjöss.utländskt eller svenskt som

då dockInspektionsmöjligheten det gäller utländska fartyg begränsas
§ och 22av a

fartyg emellertid företasInspektion utländskt kan ävenett p.g.a.av
begåtts utländsktöverträdelse ellermisstänkt MARPOL,av somen

svenskfartyget efter överträdelsen anlöperinternationellt vatten, om en
sjöss.inspektion i fall inte företas till In-kan dessahamn. Däremot

inom Sverigessjöss förutsätter nämligen utsläppet skettspektion till att
eller ekonomiskasjöterritorium zon.

befogenhet oljeprovtredje stycket regleras tillsynsmyndighetsI att ta
från för Tillsynsmyndig-fartyg misstänks förbjudet utsläpp.ettett som

i i kap.hets befogenhet i avseende regleras dag 7 11nämntnu
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illsynsmyndigheterT

Tillsyn efterlevnaden5 § bestämmelserna fartygs kon-över av om
struktion, utrustning och drift något den-utövas, inte iannatom anges

lag, .Sjöfartsverketavna
Tillsyn fartyg eller brukas svenska ochöver ägs statensom av som

används för ändamål allmän trafik befordra gods elleriänannat att
den myndighet förvaltar fartyget,utövaspassagerare av som om rege-

föreskriver någotringen inte annat.
Sådan tillsyn enligt första stycket skall .Sjöfartsverketutövassom av

får Kustbevakningen den utsträckning .Sjöfartsverketiutövas även av
samråd medbeslutar Kustbevakningen.i

.Sjöfartsverket får uppdra sakkunniga riket verkställa till-att utom
synsförrättningar.

paragrafen regleras vilkaI myndigheter tillsyn skildautövar översom
Innehålletkategorier fartyg. har överförts från 6 kap. 1 § förord-av

ningen.
SjöV huvudregel tillsynsmyndighet beträffandeär svenska far-som

härifrånEnda undantaget fartyg eller brukasär ägstyg. statensom av
och används för ändamål i allmän trafik befordra godsänannat attsom
eller Tillsyn sådana fartyg den myndighetöver utövaspassagerare. av

förvaltar fartyget, inte regeringen någotföreskriver annat.som om
Enligt fårandra stycket SjöV, samrådi med KBV, besluta KBVatt

skall tillsyn. SjöV kanutöva uppdra sakkunniga riketäven att utom
verkställa tillsynsförrättnin gar.

Anmälan brottom m. m.

§ Om tillsynsmyndighet11 § finner5 anledningi att antasom avses
det har begåtts brott enligt denna lag skall myndigheten skynd-att ett

anmäla detta till polismyndighet eller åklagare. Gällersamt misstan-
ken olagligt utsläpp skall underrättelse också lämnas till Kustbe-ett
vakningen.

förundersökningHar inletts angående brott enligt denna lag skallen
tillsynsmyndighet begäran biståpå polismyndighet, Kustbevakningen
och åklagare vid undersökningen.

Paragrafen och reglerar SjöV:s ochär tillsynsmyndighetsny annan
skyldighet anmäla brott till polismyndighet åklagareoch vidatt samt -
misstanke olagligt utsläpp till KBV. I paragrafen regleras vida-ettom -

SjöV:s skyldighet bistå myndigheter vid förundersökningnämnaattre
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allmännai denbehandlatsBestämmelsen harVlfL.enligtrörande brott
avsnitt 24.4.motiveringen,

skall be-självintetillsynsmyndighet görapåpekasskallDet att en
eller detfällande domleda tillöverträdelse kandönming omenav om

omständighe-faktiskadeanmälanbrottringafråga utanär ett omom
överträdelse kan konstateras.straffbarsåskeskall snartterna en

åtgärder föroreningSärskilda mot7 kap.

trafikförbudunderrubriker;fyrainförtsharkapitlet motI rap-m.m.,
olja.märkningföreläggandenochförbudportering, samt av

Rapportering

utländsktfartygsvenskt påoch redareBefälhavare, på3 § samtägare
skall omedel-ekonomiskaellerfartyg Sveriges sjöterritoriuminom zon

olja ellerskett utsläppfrån fartyget hardetbart ettrapportera avom
föreskrifter medde-§§ ellerkap.strid 2 2-4skadligt iämne motannat

nödvändigtutsläppetparagraferna,stöd de varitlade med även omav
ellermänniskoliv tillräddaeller för sjössfartygets säkerhetför ut-att

eller dessskada fartygetföljd utrustning.skett påsläppet avsom en
ellerhaverifartyget eller dessgäller utrustningDetsamma genomom

olja ellerför utsläppriskhändelse påverkats så annatatt avannan
skadligt föreligger.ämne

skyldighetflerasbefälhavares medbestämmelserInternationella attom
finns irisk för utsläppinnebäroch händelserutsläpprapportera som

IncidentsReportsMARPOL Provisionsprotokoll till concerningI on
reglerarHarmful Substances. artikelDen närInvolving rapporte-som

MEPC.6838.resolutionjanuariändrades den l 1998skall skering
befälhavarenåvilar MARPOLenligtSkyldigheten rapportatt avge

fartygetbefäl fartyget. Harhar övergettseller översomannan person
ellerchartrare,ofullständigeller ägare,är rapport manageransvararen

fullgörs.rapporteringsskyldighetenföreller dessasoperatör attagenter
skadliga flytande ke-olja,gäller endastRapporteringsskyldigheten

förpackad formiskadligamikalier i bulk ämnensamt m.m.
nivåtillåten har skett,utsläppalltid lämnasskall överRapport ettom

till utsläppet.orsakenoavsett
Även Efterför utsläpp skallmedför riskhändelser rapporteras.som

beträffande fartyghändelsehaveri ellerändringen gäller ettatt annan
frarnfö-långt påverkar fartygets säkraochminst 15är meter somsom
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rande alltid skall När det gäller rapporteringsskyldigheten irapporteras.
dessa fall kan jämföras idet direktiv angående93/75/EEG minimi-att
krav för fartyg anlöper eller avgår från gemenskapens hamnar medsom
farligt eller förorenande gods varje medlemsstat skall krävaattanges

åtminstonebefälhavaren händelser hotatt utgörrapporterar ett motsom
kust eller därmed sammanhängande intressen.statens

Materiella bestämmelser rapporteringsskyldigheten vid utsläppom
SJÖFSeller risk för utsläpp finns för närvarande i 1994:22. Rapporte-

ringsskyldigheten vårenligt uppfattning såär central betydelse attav
reglering bör ske i lag. Denna bör ansluta till de bestämmelseren som

finns i MARPOL. Rapporteringsskyldigheten påvid skada fartyget bör
såvittdock, fråga,i begränsas tillär händelser påverkatattnu avse som

fartyget så utsläpp eller risk för utsläpp föreligger. Att skyldighetatt
föreligger olyckor i andra fall följer SjöV:s kungörelseatt rapportera av
SJÖFS 1991:5 med föreskrifter rapportering sjöolyckor ochom av

ÖFS ÖFSanmälan sjöförklaring ändrad SJ 1995:3 och SJ 1995:8.om

3 § Befälhavare svenskt fartygpå eller luftfartyg skall omedelbarta
observation vattenförorening olja ellerrapportera annatav genom

skadligt ämne.
Rapport sådana observationer skall lämnas befälhavareävenom av
utländskt fartygpå eller luftfartyg befinner Sverigessig inom sjö-som

territorium.

Om utsläpp olja eller andra skadliga skall kunna bekämpasämnenav
och därmed skadeverkningarna begränsas det betydelseär stor attav
föroreningar upptäcks snabbt kommer till myndigheternas känne-som
dom. I åläggsparagrafen befälhavare på svenskt fartyg och luftfartyg

befälhavare på utländskt fartyg eller luftfartygsamt befinner sigsom
inom Sveriges sjöterritorium, omedelbart observationatt rapportera av
sådana föroreningar. Vad föreskrivs inget följerär i dagnytt utansom

SJÖFS 1994:22, 7 kap. 1av
Rapporteringsskyldigheten i angivna fall inte internationelltärnu

reglerad. Därav begränsningen till utländska fartyg eller luftfartyg som
befinner sig inom Sveriges sjötenitorium.

b §3 Ytterligare föreskrifter rapporteringsskyldigheten enligt 3om
och 3 §§ föreskrifter andra fall lämnai uppgiftersamt fartygatta om

fartygsoch last, meddelas eller, efterregeringen be-regeringensav
myndigande, .Sjöfartsverket

I 3 och 3 §§ regleras endast i vilka situationer skyldighet föreliggera en
utsläpp eller händelseratt innebärrapportera risk för utsläpp.som



Författningskommentar 5531998:158SOU

tillinnehålla ochskallvadföreskrifterNärmare rapport vemenom
regeringenseftereller,regeringenmeddelasskeskallrapporteringen av

SjöV.bemyndigande,

föreläggandenFörbud och

från fartyg ellernågot skadligtellerolja ämne ettSläpps ut5 § annat
grundadoch finns detså skekommerbefaras.skäligendetkan attatt
svenskaellerluftrumsvensktterritorium,svensktanledning attatt anta

mån, får Sjöfarts-avsevärdiskadas härigenomövrigt kaniintressen
förbudmeddela deregeringenmyndighetochverket utsersomannan

eller begränsaförebygganödvändiga förförelägganden, äroch attsom
såsomförorening,

avgång eller vidarefartygetsförbud mot resa,
läktring ellerlossning,lastning,fortsättapåbörja ellerförbud att

bunkring,
utrustning,vissanvändaförbud att

färdväg,följa vissfartyget skallföreläggande4. att en
avgå från viss hamnellerskall anlöpafartygetföreläggande att en

uppehållsplats,eller annan
drift,framförande ellerfråga fartygetsiföreläggande om

skadligtolja ellerföreläggande läktra ämne.annatatt

beträffande fartygåtgärder beslutaskanparagrafen reglerasI ettsom
skadligtolja ellerfrån utsläpp ämnefartyget skerdet annatett avom

beslutasådant Befogenhetenutsläpp.föreligger föreller risk att omom
utanför terri-befinner sigfartygåtgärder utländsktbeträffande ett som

sådanaregleraringreppskonventionen. Dennatorialhavet grundas
påfartygutländsktfår företa beträffandeingripanden ettstatsom en

uppfattningsjöolycka. En allmänsamband med ärfria havet idet att
ekonomiskafria havet inkluderardetbetecknasvad stats zonensom

Sveriges eko-inomfrån skesvensk sida därmed kaningripandeoch att
Sveri-fartyg inomfår utländskaingripandenomiska Att även avsezon.

Vadsedvanerätt.följer folkrättsligsjöterritorium ärsom meravges
meddela förbudfråga befogenhetengäller ivadtveksamt attär omsom

sig inom detbefinnerbeträffande fartygföreläggandenoch ett somsom
andra län-delfria tilldet havet utgörstidigare stor avmen som nuvar

fråga intehar viNågot dennasjälvklartekonomiskaders svarzoner.
tillämp-ingreppskonventionensklargörandefinna ochkunnat ett av

ningsområde därför önskvärt.vore
följdskeri kap. gäller inte utsläppUtsläppsförbuden 2 som ensom

möjligtså långt detutsläppet har begränsatsolyckshändelse, äromav
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jfr 2 kap. 8 §. Ingripande med stöd kap. får7 5 § emellertid skeav
i situationer då tillåtetutsläppet varitäven enligt vad föreskrivs i 2som
8kap. I paragrafen har därför vidtagits den ändringen det för in-att

gripande inte krävs utsläpp sker i strid gällande bestämmelser.att mot
hänsyn tillMed det krav skada eller risk för skada ställs ärsom upp

emellertid uppenbart endast utsläpp strider de generellaatt mot ut-som
släppsförbuden omfattas bestämmelsen.av

skallDet anmärkas ingreppskonventionen endast gäller olja ochatt
sådana skadliga förtecknats i bilagaänmen till konventionen.som

§ utländskt5 Ett fartyg befinner utanför svensktsig inrea vatten,som
får förbjudas fortsätta enligt eller §sin 4 endast5att resa om

utsläpp eller risk för utsläpp föreligger följd sjöolyckasom en av
eller åtgärder samband med sådani olycka eller

inspektion fartyget har företagits med stöd kap. §6 2en av av
andra eller tredje stycket eller §2 och fartygets fortsatta medföra resa

kaneller medföra betydande risk för skada denpå miljön.marina

ochI 4 5 §§ regleras sådana förbud och förelägganden beträffande ett
fartyg kan meddelas SjöV bl.a. fartyg företer väsentligasom ettav om
brister eller i situationer då det har skett frånutsläpp fartyget ellerett
risk föreligger för utsläpp.

Befogenheten meddela förbud beträffande utländsktatt fartygett är
begränsad i situationer då fartyget befinner sig utanför svenskt inre

Ett utländskt fartyg kan i dessa fall förbjudasvatten. fortsätta sinatt re-
det nödvändigt förär förebygga eller begränsa föroreningattsa om

följdär sjöolycka eller åtgärder i samband sådanmedsom en av
olycka. I andra fårfall förbud endast meddelas det har skett för-ettom
bjudet frånutsläpp fartyget och detta så kvalificeratär slag farty-attav

kan bli föremål för inspektion enligt 6get kap. 2 § andra eller tredje
stycket eller 2 § och fartygets fortsatta "woulda presentresa an unrea-
sonable threat of damage the marine environment" jfr havsrättskon-to
ventionen, artikel 226.

Hur nuvarande svenska reglering förhåller sig till havsrättskonven-
tionen och andra internationella bestämmelser har tagits i avsnittupp
9.4.2. Vi föreslår de begränsningar gäller frågaiatt befogen-som om
heterna enligt 4 och 5 §§ kommer till uttryck i särskild paragraf i la-en

Det skall anmärkas begreppet utanför svenskt inreatt själv-gen. vatten
klart begränsas folkrättsliga grundsatser hur långt jurisdiktionenav om
sträcker sig, härom kommentaren till 6 kap. 2 § andra och tredjese
stycket 2 § respektive kap.7 5samt a
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med stödvadfullgjortsfartygbetraflande visst inte§ Har6 ett soma
skyldighetfrågastycket föreskrivitsandra i§kap. att3 7 omav
.Sjöfartsverketmottagningsanordning fårtillavfallskadligtlämna en

fartygetförbud förmeddelamyndighet regeringenoch utsersomannan
svensk hamn.frånavgåatt en

lagstiftning, reglerargällandemotsvarighet isaknarParagrafen, nusom
regeringenmyndighetSjöV ochförbefogenheten utser attsomannan

vadavgå från svensk hamn,fartygförförbudmeddela ett att om som
fullgjorts. Annaninteavfallslämningobligatorisks.k.föreskrivs om

kunna KBV.SjöV börmyndighet än vara
Östersjöstrategin s.k. ob-innehåller kravtidigareSom nämnts ett

avfallslämningenobligatoriskaavfallslämning. ärDenligatorisk av
till sjöss. Vi fö-utsläppförhindra olagligaförbetydelsemycket attstor

vadunderlåter avfall i enlighet medlämnareslår därför den attatt som
häromsanktionsavgiftpåföras administrativ seskallföreskrivs ensom

intepåföra vid dockavgiftenbart§. Attnedan, 8 kap. 11 varaanseren
befinnerfortfarandeåtgärd fall medan fartygi de dettillräcklig etten -

ocksåsådana fall bör detavfall inte länmats. Iupptäckssig i hamn att-
föreslåravfallslänming. ViSjöV framtvingamöjligt för attatt envara

till dess avfalls-förbjuds lämna hamnfartygetskerdetta attattgenom
fullgjorts.lämningen

innehålla uppgiftförbud skalleller 6 §enligt 57 § Beslut omoma
föreläggande enligtför rättelse. Beslutåtgärder skall vidtasde omsom

åtgärdernavilkeninnehålla uppgift den tid inomeller § skall4 5 om
vidtagna.skall vara

dengjorts beslut enligttilläggetparagrafen har endast detI att av oss
åtgärder skall vidtasinnehålla uppgift de6 § skallföreslagna somoma

fullgörs.fall avfallslämningeni dettaför rättelse, att

får Föreläggande ellerenligt eller 6 § vite58 § Ibeslut sättas ut.a
riktasfår omständigheternaallt eftervari vite harförbud motsatts ut

ellerbefälhavare, redarefartygets ägare.

bör för-effektivtframtvingasavfallslämning skall kunna sättOm ett
har därförvite. tillägg härom6 kunna förenas med Ettenligt §bud a

paragrafen.gjorts i

eller förbjudit6 6 § harmyndighet med stödlO § Den som av a
sigavgång fartyget befinner inomvidare skall,fartygs ellerett resa, om

fråga enligt eller 5 Sveri-i beslut 4sjöterritorium eller,Sveriges om
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ekonomiska anmäla beslutet för polis-, tull- ochgenastges zon,
lotsmyndighetema PolismyndighetenKustbevakningen. skall,samt om
det behövs, vidta åtgärder för förhindra överträdelse förbudet.att av
Tull- och lotsmyndighetema såskall, länge förbudet gäller, inställa de
förrättningar för fartygets ankommer dem.resa som

Gäller förbudet svenskt fartyg befinner sig inom främmandeett som
sjöterritorium,lands befälhavaren skyldigär begäran svenskatt av

utlandsmyndighet lämna fartygets nationalitetshandlingar till denna
myndighet. "

I paragrafen har endast gjorts den ändringen underrättelse beslutatt om
6enligt § skall lämnas i ordning beslut meddelade enligta samma som

4 och 5 §§.

Märkning oljaav

§ Regeringenll eller den myndighet regeringen meddelarutsersom
föreskrifter sådan märkning olja ombord på fartyg behövsom av som
för det skall kunna fastställas varifrån förorenandeatt olja har kommit.

I paragrafen har andra stycket tagits bort. SjöV:s befogenhet olje-att ta
vid inspektion regleras i 6 kap. 3 § sista stycket. Polismyndighetsprov
KBV:s befogenhet oljeprov reglerassamt lagen med särskildaatt ta av

bestämmelser förundersökning vid brott rörande förorening frånom
fartyg se nedan och sker i form beslag.av

8 kap. sanktionsavgifter

Kapitlet har genomgått ganska omfattande ändringar och innehåller
förslag till andra administrativa sanktionsavgifter vattenförorenings-än
avgiften. Kapitlet har därför bytt och undenubriker har införts.namn

Vattenféroreningsavgzfi

1 § En särskild avgift vattenföroreningsavgift skall tas ut, ett ut-om
släpp olja har skett strid denna lagi eller föreskrifter meddela-av mot

medde stöd lagen och utsläppet inte obetydligt.är Detsamma gällerav
olja till följd olyckshändelse släppts från fartyg ochom av ut ett ut-

släppet inte har begränsats så långt det möjligt.är
Vattenföroreningsavgiften tillfaller staten.
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tidigare skallspråkliga Liksomändringar.vidtagitsparagrafen harI av-
föreskrifter2 § elleri strid 2 kap.utsläpp skettgift motetttas ut om

skett förutsläppetden paragrafen, dockstödmeddelade med omav
människoliv till sjöss. Berorför räddasäkerhet ellerfartygets ut-att

intepåföras utsläppet be-skall avgiftolyckshändelsesläppet om
principenenligt striktmöjligt. Avgiftså långt det är utgränsats tas om

ansvar.
fritidsfartygvårt förslag innebärskall anmärkas ävenDet attatt

oljautsläpp inomförbudetomfattas det generellakommer motatt avav
får dessa utsläpp itill konsekvenssjöterritorium. DettaSveriges att

Ärpåförs. utsläppetvattenföroreningsavgifttillprincip ledakan att
Framstår avgiftenavgift inteobetydligt skall dock tas ut. som uppen-

efterges. Dettastöd § jämkas eller kanoskälig kan den med 4bart av
omfattningvarit begränsadutsläppet mycketfallet utan attom avvara

påföras fysiskobetydligt avgift skallför skull ochden person.vara

påföras fysiska eller juridiskaVattenföroreningsavgiften skall den2 §
eller redare.överträdelsen fartygets Visarvid ägarevarperson som

drift får avgift docksaknat inflytande fartygetshan inteöverägaren att
påföras honom.

partrederi skall betalavattenföroreningsavgift delägare iFör ettsom
första stycket, de solidariskt.enligt svarar

Ändringarna 20.6.1.paragrafen har behandlats i avsnitti
föreslagna formuleringen KBV i de allra flestaGenom den kommer

påföra avgift.ellerfall kunna välja mellan redaren Medägarenattatt
påförasåberopande avgiftbestämmelsen i kap. 5 § kan1 även annanav

inflytande fartygetsi redarens ställe utövade avgörande överettsom
drift.

tillVattenföroreningsavgiften skall med hänsyn utsläp-3 § bestämmas
fartygets bruttodräktighet enligt följandeomfattning storleksamtpets

tabell.
bruttodräktighet det bruttodräktighetstal i detMed som angesavses

basbeloppför fartyget gällande mätbrevet. Med basbelopp detavses
utsläppetenligt 1962:381 allmän försäkring gälldelagen närom som

inträffade.
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Utsläppt
Avgift fartygoljemängd i basbelopp för med

i liter bruttodräktighet

till 001-och 3 15 001- 50 001upp
000med 3 000 15 50 000 och större

mindre l 1,5 2 2,5än
50

000 250-1 3 4 5
001- 2 3l 4 5

26 000 0,16 0,24 0,32 0,4samt samt samt samt
påbörjat antal 000 liter1 000 literlutöverper

626 001- 9 12 15
101 000 0,16 0,24 0,32 0,48samt samt samt samt

påbörjat antal 26l 000 liter 000 literutöverper
101 001- 18 27 36 51
501 000 0,04 0,06 0,08 0,12samt samt samt samt

påbörjat antal l 000 liter 101 000 literutöverper
501 001 34 51 68 99
och 0,02 0,03 0,04 0,06samt samt samtmer samt

påbörjat antal 000 liter1 501 000 literutöverper

Paragrafen reglerar vattenföroreningsavgiftens storlek. Avgiften för ut-
släpp minst 50 liter och till och med 1 000 liter har fördubblatsupp

avgiften för utsläppoch mellan 001- och 26l 000 liter höjts. Höj-har
ningen vattenföroreningsavgiftema de vanligast förekomman-av avser
de utsläppen. Förslaget har behandlats i avsnitt 20.6.2.

Frågor5 § vattenföroreningsavgift Kustbevakningen.prövasom av
Kustbevakningen beslutarInnan avgift skall den anspråketom som

riktas tillfälle sig.mot att yttrages
Beslut vattenföroreningsavgzft skall delges.att ta ut

Andra och tredje stycket Kravet s.k. kommunikationär enligtnytt.
andra stycket följer enligt gällande lagstiftning bestämmelser inu av
förvaltningslagen 1986:223. Enligt 8 6kap. § första förord-stycket
ningen till VlfL gäller vidare beslut varigenom vattenföroreningsav-att

påförsgift skall delges fartygets befälhavare det möjligt,ärsamt, om
den beslutet avser.

föreslårVi påkravet kommunikation kommer till iuttryck VlfL.att
denna ocksåAv lag bör framgå frågorbeslut i vattenförore-att om

ningsavgift skall delges. Att delgivning sker har betydelse så till vida
överklagandetiden börjar löpa. delgivningAtt skett däremot inteatt är
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avgiftsskyl-ställts förverkställighet. säkerhetförutsättning för Haren
får ske förrän beslutetverkställighet intefullgörande dockdighetens

kraft.vunnit laga
antingen medkan skedelgivning beslutetKommunikation samt av

påförs med stödanspråket respektive avgift eller,riktasden mot avsom
befälhavare.med fartygets10

vattenförore-Påförs någon fartyget eller lasten6 § är ägaresom av
fö-meddela de förbud ellerfår Kustbevakningen samtidigtningsavgift,

anspråk pånödvändiga för säkerställarelägganden är statensattsom
eller fö-fartygets eller vidareförbudavgiften, avgångsåsom mot resa

längstfartyget skall anlöpa hamn. Beslutet gällerreläggande vissatt
verkställighet sker.till dess

vattenföroreningsavgift kommersannolika skäldet finnsOm attatt
meddelaKustbevakningen innan avgiftsärendetfår även avgörs,tas ut

Sådant beslut fårföreläggande första stycket.förbud eller isom avses
fartyget ellerdet kanmeddelas även än ägarenantas attom annan av

påföras avgift.lasten kommer att
avgiftsskyldighetens finnssäkerhet för fullgörande eller det iStälls

övrigt inte längre fog för beslut enligt första eller andra stycket,ett
omedelbartskall beslutet hävas.

befogenhet förbud ellerParagrafen reglerar KBV:s meddela före-att
säkra betalning vattenföroreningsavgiften harlägganden för ochatt av

vårt23.4.6. enligtbehandlats i avsnitt Det skall observeras KBVatt
förslag befogenhet meddela förbud förelägganden förinte har ochatt

åklagarebevisning. Beslut skall i fall fattas inomsäkra dessaatt av ra-
för förundersökningsförfarandet.men

Förbud eller föreläggande kan enligt första stycket meddelas denom
fartyget påförseller lasten vattenföroreningsavgift.är ägare avsom

Finns det sannolika skäl vattenföroreningsavgift kommeratt att tas
får innan föreläg-KBV, ärendet meddela förbud elleräven avgörs,ut

situation förbudganden. denna kan eller föreläggande meddelasI även
det kan fartyget eller lasten kommerän ägarenantas att attom annan av

påföras avgift, redare inte är ägare.t.ex. som
beslut förbud eller föreläggande i tidenEtt begränsat se 8 §.ärom

tidUnder kortare högst fyra dagar emellertid fartygkan etten som- -
föremål tvångsåtgärderbli för oberoende fartygetden ägerav om som

också påförsslutligtden avgift.är
förStälls säkerhet avgiftsskyldighetens fullgörande skall beslutet

omedelbart hävas. Detsamma fallet det inte längre finnsär om annars
fog åtgärden.för
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åtgärd enligt § riktasEn 6 utländskt fartyg, befin-§7 mot ettsom som
territorialhav eller ekonomiska får med anled-Sverigessig iner zon,

utsläpp iden ekonomiska vidtas endastning ettav zonen om
klarlagt det har skett förbjudet utsläpp från fartyget ochdet är att ett

utsläpp medfört eller kan medföra betydande skadordetta på strän-
eller därmed sammanhängandeSverige eller till-der i intressen på

Sveriges territorialhav eller ekonomiskagångar i zon.

Befogenheten meddela förbud eller förelägganden med stöd 7 §att av
havsrättskonventionen,begränsas artikel 220 punkt Paragrafenav

sådantunder vilka förutsättningar fårbeslut utländsktett ettanger avse
fartyg befinner sig utanför svenskt inre beslutet medde-vattensom om

med anledninglas utsläpp i den ekonomiska Regleringenettav zonen.
till havsrättskonventionen.ansluter

Beslut förbud eller föreläggande8 § enligt 6 § får längreinteom avse
fyra dagartid efter det sådant beslutän med anledningatt ett ut-av

först meddeladessläppet rörande fartyget eller dess last. Påförs ägaren
fartyget eller lasten denna tid vattenföroreningsavgiftinom får dockav

beslutet tiden fram till dess verkställighet sker.avse

förbudbeslut eller föreläggandeEtt begränsat fåri tiden ochärom som
huvudregel inte längre tid fyra dagar efter sådantdetän beslutattavse

meddelades.först Fattas under denna tid beslut påföraatt vatten-om
fårföroreningsavgift dock beslutas förbud föreläggandeeller framom

desstill verkställighet sker. förutsättningEn för beslut i sistnämnda fall
det fartyget eller lasten påförsär avgift.är ägarenatt av som

frågaI förbud9 § eller föreläggande enligt 6 § gäller 7 kap. 7-10om
tillämpliga§§ i delar.

paragrafen har hänvisningenI i andra stycket tagits bort. Att den isom
redarens ställe det avgörande inflytandet fartygetsutövar driftöver är

framgårjämställd med redare kap.l 5av

§ I avgiftsärenden10 hos Kustbevakningen fartygets befälhavareär
behörig på underrättelse §enligt andravägnar 5att partens ta emot
stycket och yttrande i lagrum. Han är mot-avge som avses samma
svarande behörig underrättelsesätt Kustbevakningensatt ta emot om

§enligt tredjebeslut 5 stycket och överklaga beslutet.att
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och hänvis-föremål ändringarför redaktionellablivitParagrafen har
bestämmel-förvaltningslagens§ i stället för tilltill 5skerning numera

ser.

Övriga sanktionsavgifter

sanktionsavgiften,föreslagnareglerar den11-14 §§ som en-nyaav oss
SjöV.huvudregeln skallligt uttas av

sanktionsavgift skall§ En11 tas ut
dagbokföreskrivs ifråga förandevad iavsesav somomsomom

oriktiginnehåller el-eller sådan dagbokhar åsidosattskap. 15 om
vilseledande uppgift,ler

anbringats strid för-anordning för utsläpp till havet har i motom
§ andra stycket,med stöd kap.har meddelats 1bud 4avsom

föreskrivitsstöd kap. § andra stycketvad med 3 7 iavsomom
avfall till mottagningsanord-skyldighet lämna skadligtfråga att enom

åsidosatts.harning
endast har föreskrivit avgiftgäller dockDetta regeringenom om

enligt 13

vilka kan föranledaparagrafen överträdelser sank-I attsomanges
påförs.tionsavgift

brister vid förandet oljedagbok eller andrapunktenFörsta avavser
Avgifthanteringen skadliga ombord. skalldagböcker rörande ämnenav

uppgiftpåföras innehåller oriktig vilseledande ellerdagboken ellerom
beträffande vilken anteckning skall föras, helt saknas.uppgift,om

vilka förbjuditspunkten gäller s.k. by-pass anordningar, medAndra
sådan anordning anbringats på§ andra stycket. Harstöd 4 kap. 1 enav

påföras.skall sanktionsavgiftfartygett en
åsidosättande den s.k. obligatoriskatredje punkten reglerasI av av-

avfall inte har i enlighet med vad fö-fallslämningen. Om lämnats som
medförastöd kap. § andra stycket kan dettareskrivits med 3 7 attav

sanktionsavgift tas ut.en
paragrafen framgår i de fall dåstycket i det endastAv andra äratt

föreskrifter har fastställt med vilket belopp avgiftregeringen genom
fråga.påföras sanktionsavgift iskall kan kommasom

Sanktionsavgift enligt principen strikt De överträ-tas ut om ansvar.
påföras vårt straffbelag-vilka avgift kan enligt förslag intedelser för är

frågan påförandebetydelse för avgiftda. Det saknar straffav omom
ådömts för gärning har samband med överträdelsen, strafft.ex. attsom
ådömts för olagligt utsläpp vilket skett via by-pass anordning ochett en
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skall i des-oljedagboken. Avgiftsaknas ivilket anteckningbeträffande
åtal för det olagligaväckssärskild ordningfall i ut-oavsetttas ut omsa

inte.ellersläppet
påföras det vidare bety-sanktionsavgift skall saknarfråganFör om

anordningby-passhar skett,rättelsedelse attt.ex. av-genom enom
avfall lämnats.ellerlägsnats

påföras fartygets befälhavare.§ skallSanktionsavgift enligt 11§12
hanteringenför tillsynenöverlåtitbefälhavarenHar överansvaret om-
befäl sådantbefäl eller harskadliga tillbord visstvisstämnen an-av

avgift enligt § förstabeskaflenhet skall 11följdtill tjänstensavsvar
påföras det befälet.ochstycket även

påföras befälhavare.huvudregel fartygetsSanktionsavgift skall som
oljedagbok eller andraBestår i brister vid förandeöverträdelsen av

anbringats by-pass anordning kandet fartygetdagböcker eller att en
hanteringen skadli-haft för tillsynendet befäl överäven avansvarsom

avgift därmedpåföras avgift. Vid brister i oljedagboken kanämnenga
operation inte antecknats i olje-påföras det befäl utfört densom som

felaktigt. by-pass anordningdagboken eller antecknats Har an-som en
maskinchefen vid sidan befälhavarenbringats det normaltär omsom

för detta.bär ansvaret

vilka§ meddelar föreskrifter de överträdelser för13 Regeringen om
Sanktionsavgift skall betalas § och avgiftens storlek.enligt 11 Närom
avgiften skall hänsyn till överträdelsens allvar och bety-bestäms tas

den bestämmelse överträdelsendelsen som avser.av
Sanktionsavgift skall till 000 kr och högst 30 000 kr.uppgå 3minst

uppenbartavgiften med hänsyn till omständigheterna framstårOm som
den efterges.oskälig, får nedsättas eller

slås föreskrifterstycket fast det regeringenI första äratt som genom
föranledavilka konkreta överträdelser skall kunnabestämmer av-som

i varje särskilt fall.gift hur avgiften skall Destor parametrarsamt vara
avgiften dels överträdelsensregeringen skall beakta bestämsnär ärsom
bestämmelsedels betydelsen den överträdelsenallvar, av som avser.

påföras sådanaAvgift bara för överträdelsen regeringen fast-kan som
ställt avgift för jfr § sista stycket.11en

Vi har i avsnitt 19.9.3 redovisat vissa riktlinjer för hur avgiften kan
dåvid brister i oljedagboken. Avgiften anordningberäknas by-passen

åsidosättan-anbringats bör kunna bestämmas till enhetsbelopp. Vidett
de den obligatoriska avfallslämningen bör avgiften rimligen be-av
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det avfallsslagavfallsmängd ochtill denmed hänsynstämmas tagen
lämnats.intesom

vilket regeringen kaninomdet beloppsintervallstycketandraI anges
från och till 30 000 kr.000 krUtrymmet 3avgifterna.fastställa är upp

allvarlighets-påföras varierar iavgift kanför vilkaöverträdelserDe
avgiftmotivera lägreemellertidöverträdelse kan ängrad. Ingen anses

så skäl finns hög-allvarligt slagkr eller3 000 ta utatt attvara avanses
kr.avgift 30 000änre

får avgiftbeslutas skallnågot fall uppenbart oskäligtiOm det är att
skall användas restrik-Jämkningsmöjlighetenefterges.nedsättas eller

oskäligtdå uppenbartdet kan betraktassituationtivt. En att ta utsom
påförtsöverträdelse sank-avgiftsskyldige föravgift denär sammaom

Så fallet brist i oljedagbokenkani land.tion ett annat upp-vara om en
på-avgifti och där föranletthamnmyndigheten landtäckts attannatav

straffförts eller dömts ut.
avfallslämningenreglerar den obligatoriskaFöreskrifter samtsom

vårtmed förslag med-by-pass anordningar kommerförbudet attmot
regeringen bestämmer.regeringen eller den myndighet Idelas av som

sanktionsavgiftenföreskrifterna i kraft bör församband med träderatt
gällerföreskrifterna lämpligen fastställas. När det denöverträdelse av

måste samordning ske medobligatoriska avfallslänmingen därtill en
Helsingforskonventio-för ikraftträdandet ändringarna itidpunkten av

frågan. såledesEG-direktiv i kan kommaeventuellt Detoch attettnen
sanktionsavgifternågot år med fullt kan börjadröja innan utsystemet

tillämpas.

§ Sanktionsavgift enligt § beslutas .Sjöfartsverket11 Kan Sjö-14 av
fartsverkets avvaktas får sanktionsavgift dock beslutasbeslut inte av
Kustbevakningen.

avgift beslutas skall den anspråket riktas tillfälleInnan motsom ges
sig.att yttra

avgift skall delges den avgiften påförs.Beslut utatt ta somom

Över-slås avgift.första stycket fast det SjöV beslutarI äratt som om
påförasträdelser det slag för vilka avgift skall upptäcks normaltav av

SjöV Sjöfartsinspektion. fungeradess Avgiften tänktär attgenom som
effektivt verktyg i SjöV:s tillsynsverksamhet. det skall kunnaFörett att

uppföljningske kontroll och sanktionsavgifterna förutsätter vi atten av
det inom förs påfördaÖV centralt register avgifter.överett

uppstå dåDet kan situationer överträdelse kan föranledaen som
sanktionsavgift upptäcks sådant fallKBV. I bör KBV kontaktaettav
behörig beslutsfattare inom SjöV, därefter har ställning tillatt tasom

påföras.avgift skall brådskandeI fall, fartyget befinner sigt.ex.om om
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nå behörigkontakt medomöjligtsjöss eller dettill är att personannars
får beslutaavvaktas, KBVSjöV:s beslut inte kanSjöV ochinom om

underställas SjöVsådant skall omedelbartsanktionsavgift. beslutEtt
kap. 1 §.9se

anspråkframgår sank-den vilkenandra stycketAv ettatt mot om
tillfällebefälhavaren, skall beredastionsavgift riktas, normalt att yttra

påanspråkbeträffandegälleravgift beslutas. Detsammainnansig vat-
tenföroreningsavgift.

Delgivningen harsanktionsavgift delges.skallbeslutEtt sammaom
påförande vattenföroreningsavgift, dvs.vidi detta fallbetydelse avsom

överklagandetiden börjar löpa.att
jfrför verkställighetinte förutsättningdelgivning har skettAtt är en

6 §.9 kap.
frågan mycketfall sanktionsavgift kunnade flesta bör prövasI om

ju-fartyget befinner sig inom svensktbeslutet delges medansnabbt och
risdiktionsområde.

Preskription

anspråket§ Avgift enligt eller § får beslutas, denI 1115 inte somom
från det överträdelsen begicks harriktas årinte inom att gettsmot tre

tillfälle sig.att yttra

anspråk vattenförorenings-paragrafen regleras inom vilken tidI ett
måste framställas innan preskriptionavgift eller sanktionsavgiftannan

sker.
år.Preskriptionstiden till preskriptionstidhar bestämts Dennatre

enligt havsrättskonventionen, artikel 228 punkt för dömagäller att
begåtts påstraff penalties beträffande överträdelser utländskatill som

preskriptionstid bör gälla fartyget svenskt.fartyg. Samma ärom
preskriptionstiden för administrativaskall anmärkas deDet att av-

i vissa längre i andra fall kortaregifterna fall kommer och änatt vara
i straffrättsligt hänseende. andrapreskriptionstid gäller Förden som

begåttsutländska fartyg olagliga utsläpp inrebrott än vattensom
begåttsuppsåtliga territori-och allvarliga utsläpp i Sverigeseller som
två år.gäller nämligen preskriptionstid Beträffande svenskaalhav en

åremellertid preskriptionstiden för olagligt femfartyg utsläppär ett
två år.medan preskriptionstiden för andra brott VlfL i dessa fall ärmot

påförandeMed tanke förfarandet vid sanktionsavgift förut-att av
fåsnabbt kan preskriptionsregeln begränsad betydelse.sätts antasvara
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Överklagande9 kap. m.m.

eller §6 6 ellerförsta stycket, 8beslut enligt 7 kap. 4 §§ Oml ett a
Sjöfartsverket, skallmyndighet§ har meddelatskap. 14 änav annan

underställas verket.det genast

beslut sank-den ändringen gjortsparagrafen harI ävenatt ett om
SjöV.underställas Be-meddelats KBV skalltionsavgift genastsom av

Underställningparagraf skallberörts under 14stämmelsen har ovan
sådantmeddelat beslutockså myndighet SjöVske än omannanom

6i kap.förbud 7avses asom
SjöVvårt inte därmed inte hellerförslag kommer KBV ochMed att

förmeddela förbud eller förelägganden säkra be-befogenhetha attatt
därför tagits bort.Nuvarande andra stycket i paragrafen harvisning.

frågormeddelats Sjöfartsverket i ihar 72 § Beslut som avsessom av
får6 eller § eller kap. överklagasförsta stycket, 6 8 11 §kap. 4 § a

till förvaltningsdomstol.allmän
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

frågor fåri kap. överklagasBeslut i andra 7som avses
Sjöfartsverket,hos beslutet har meddelats annanom av en myn-

dighet förvaltningsmyndighet inteinte central och heller kom-ärsom
myndighet, ellermunal

Sjöfartsverkethos regeringen, beslutet har meddelats ellerom av
myndighet central förvaltningsmyndighet.ärsomav en annan

påförs måstesanktionsavgift i §Den 8 kap. 11 kunnaen som avsessom
få domstol. fallet beträffande förbudbeslutet Detsammaprövat är ettav

Överklagande6har meddelats med stöd 7 kap. tillgörssom av a
förvaltningsdomstol.

Kustbevakningens vattenföroreningsavgift3 § beslut och för-omom
får till denbud eller förelägganden enligt 8 kap. 6 § överklagas tings-

vid Kustbevakningenörättsdomstol i den där den enheträtt är ortsom
meddelat det överklagade beslutet har sitt säte.som

Ändringen följd beslut förbudi paragrafen KBV:s ochär att omen av
vårtförelägganden med förslag endast regleras i 8 kap.- -

påförandeBeträffande talan vid domstol rörande beslut5 § om av
vattenföroreningsavgift gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i rät-

svåraretegångsbalken åtal för vilket följa straffbrott inte kan änom
böter.

19 SOU 1998:158
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angåendetillämpas beträffande vid domstolstycket talanFörsta även
frågaföreläggande enligt 8 kap. 6 handläggningenförbud eller I om

gäller dock bestämmelserna i 52 kap. 3 och 5-12vid tingsrätt rät-
i tillämpligategångsbalken delar. De bestämmelser hovrättsom avser

därvid i stället tingsrätten. Domstolen får,gäller utan att motparten
förordnadessförinnan tillfälle åtgärd enligt 8sig,getts att yttra att en

§ omedelbart skall hävas.kap. 6
rättegångsbalken brottmålBestämmelserna i i ikvarstad gällerom

måldelar i i förstatillämpliga stycket.som avses
åklagare företräder målAllmän i vid domstol rörande beslutstaten

Kustbevakningen har överklagats enligt 3somav

stycket har hänvisningen till 8 kap. tagits bort.andra 7 § Förbud ochI
vårtförelägganden regleras i förslag i 6uteslutande 8 kap.

beslut vattenföroreningsavgift gäller omedelbart inteEtt om om an-
förordnas eller säkerhet ställs för avgiftsskyldighetens fullgörande.nat

Överklagas beslutet kan domstol inhibera verkställighet för-attgenom
frånundantag sådanordna regeln omedelbar verkställighet. Iom om en

situation kan förbud eller föreläggande har meddelats beträf-ett som
fartyget rimligenfande inte fortsätta gälla.att

Överklagas beslut förbud avgiftsfrå-eller föreläggande innanett om
slutgiltigt frågaavgjorts skall i handläggningen vid tingsrättgan om

bestämmelserna i 52 kap. RB gälla i tillämpliga delar. Skälet till att
ordning valts måstedenna prövningen ske snabbt tillär rättenatt om

någonöverklagande skall ha reell betydelse. viktAv i detta samman-
domstolhang omedelbart kan ändra felaktigt beslut. Vi före-är att ett

slår bestämmelse detta införs.att en om
skallDet anmärkas de föreslagna särskilda oljeut-att av oss

släppsâldagama avsnittse 24.1 bör inträda vid överklagan-partsom
KBV:s beslut iden ärenden vattenföroreningsavgift.av om

6 Kustbevakningens§ beslut och domstols dom varigenom vattenföro-
påförsreningsavgift får verkställas inte förordnas el-genast, annatom

säkerhet ställs för avgiftsskyldighetensler fullgörande. gäl-Detsamma
ler beslut sanktionsavgift påförs enligt kap.varigenom 8 11 Om
verkställigheten gäller i övrigt vad föreskrivs i utsökningsbalkensom

mål.allmänt Utmätt fåregendom dock inte säljas gäldenärensutanom
samtycke, förrän beslutet eller domen har vunnit laga kraft.

frågorAndra beslut i i l-8 kap. gäller omedelbart, intesom avses om
föreskrivs i beslutet. frågaI beslut skall underställas Sjö-annat om som

fartsverket eller Kustbevakningen kan Sjöfartsverket eller Kustbevak-
förordnaningen beslutet tills vidare inte skall gälla.att
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sanktionsavgift meddelats med stöd 8 kap.harbeslutEtt avsomom
följer övrigt bestämmelserverkställas och ikan11 § genast samma

vattenföroreningsavgift. Härigenomverkställighet beslutettav omsom
effektivare.med sanktionsavgifter enklare ochblir systemet

avgiftenfaller bort,avgift beslutats enligt 8 kap. inte7 § En omsom
år från har laga kraft.verkställts tio det beslutetinom vunnithar att

sanktionsavgiftinnebär fullgörande beslutBestämmelsen att ettav om
gåttår sedan beslutetinte kan krävas efter det tio harenligt 8 kap. att

för beträffandekraft. Detsamma gäller närvarandevunnit laga vatten-
föroreningsavgiften.

Straffbestämmelser10 kap. m.m.

föremålKapitlet har blivit för relativt omfattande ändringar. Det skall
inledningsvis anmärkas efter ändring vilkeni 23 kap. 4 § BrB, träd-att

i tillämpli-de kraft den 1 juli 1994, BrB:s medverkansbestämmelser är
på enligt specialstraffrätten för vilka fängelse föreskrivet.brott ärga

Medverkansreglema gäller därmed brott i 10 kap. 3 ochsom avses
VlfL.4 §§

två år uppsåtligen§ Till böter eller fängelse i högst döms den1 som
utsläpp olja ellereller oaktsamhet bryter förbud andramot motav av

skadliga denna föreskriftergäller enligt lag eller medde-ämnen, som
lade med stöd lagen.av

Till strafl döms den uppsåtligen eller oaktsamhetsamma som av un-
derlåter vidta åtgärder för begränsa oljautsläpp elleratt att ett av
andra skadliga till följd olyckshändelse släppts frånämnen, utsom av
fartyget.

första eller andra stycketOm gärning i är attsom avses anse som
tilldöms interinga, ansvar.

paragrafen regleras det straffrättsligaI vid olagliga utsläpp.ansvaret
Det skall anmärkas regleringen uttömmande. Nu gällande be-äratt

6stämmelser i 2 och skilda specialsubjekts saknar mot-om ansvar
vårtsvarighet i förslag. uppsåtligenI stället skall varje ellerperson som

oaktsamhet medverkar till förbudet överträdsutsläpp dömasatt motav
åstadkommittill enligt l Förutom den faktiskt det aktu-ansvar som

ådömasella utsläppet kan befälhavare och/eller befälannat samtansvar
företrädare för redare eller Också beståroaktsamhet iägare. en som en
underlåtenhet erforderlig tillsyn och kontroll för förhindrautövaatt att
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således bestraffas utkrävs iskall enligt 1 Ansvarolagliga utsläpp
företagaransvar och kan drabba denfall enligt principerdessa somom

befälhavare och andra befäl ombordansvarig för verksamhetenär samt
till vilka för tillsyn och kontroll har delegerats.fartyg, ansvaretett

för fördelningen för till-Principema ansvaret samt ansvaretav vem
skilda hänseenden vilar behandlats avsnittkontroll i har iochsyn

19.7.6.
vårt förslag kommer fritidsfartygen generellt inordnas underMed att

litetutsläppsförbuden i 2 kap. emellertid inte rimligt varjeDet är ut-att
från straffrättsligtsker fritidsfartyg skall kunna leda tillsläpp ettsom

frånundantagitstredje stycket har därför ringa brott detIansvar.
området. tillämpningsområdet för ringastraffbara Som exempel

frånkan utsläpp obetydlig mängd olja skettbrott nämnas att ett av en
också någotfritidsfartyg. Som ringa fall bör kunna bedömas stör-ettett

frånutsläpp fritidsfartyg, i synnerhet vattenföroreningsavgiftett somre
sådant påförtsfall kan vattenföroreningsavgift ochi Hartas ut.ett

framstår påförda avgiften tillräcklig reaktion brottetden börsom en
underlåtas. uppsåtligtåtal kunna utsläpp bör dock i princip inteEtt

ringa.kunna bedömas som
skall avsikten inte förDet undantagetpoängteras äratt attnoga

få någon Sådanafall skall generell tillämpning.ringa utsläppmer som
såledesförbjudna med nuvarande reglering i princip intebör kunnaär

föremål åtal.ringa bli förbedömas utansom

§ Till enligt § döms2 1 belagd medinte gärningen äransvar om
eller strafl brottsbalken eller miljöbalken.1strängaresamma

Bestämmelsen har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt
förhållandetoch reglerar straffbestämmelsen så-19.5, mellan i § och1

straffbestämmelser i brottsbalken eller, efter januaridana den 1 1999, i
dåmiljöbalken vilka samtidigt kan tillämpliga olagligt utsläppettvara

frånTill skillnadskett. vad gäller i dag skall brottsbalkens ochsom
straffbestämmelsermiljöbalkens ha företräde framför 1 sammaom

straff ådömaskan för gärningen enligt dessa balkar.eller Be-strängare
främst få dåstämmelsen kommer betydelse olagligt utsläpp kanettatt

straff för miljöbrott vållandeföranleda eller till miljöstöming.

Till fängelse i år uppsåtligen3 § böter eller högst döms denett som
eller oaktsamhet bryter motav

föreskrift begränsning eller förbud trafik ellermoten om av om
läktring skadliga har meddelats med stöd kap. 17ämnenav som av
eller 2
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föreläggande beträffande fartygetförbud eller har med-ett som
delats med stöd 7 kap. 4 eller 5 ellerav

betrafihnde fartygetförbud meddelats med stödhar 7ett som av
6 ellerkap. 6 a

paragrafen har överträdelse förbud har meddelats medI stödav som av
språkligastraffbelagts.kap. 6 § Iövrigt har vidtagits ändringar.7 Deta

skall dock observeras nuvarande straffansvar för redare eller ägareatt
in i såledesenligt 6 § arbetats paragrafen. Redare och omfattasägare av

"den som".

§ Till böter eller fängelse i månader4 högst dömssex
uppsåtligenden eller oaktsamhet bryter föreskriftmotsom av en

utformning och drift och behandlingsanordningmottagnings-om av
för avfall har meddelats med förstastöd 3 kap. § stycket,7som av om
inte gärningen belagd med straff i brottsbalken eller miljöbalken,är

och redare eller uppsåtligenbefälhavare eller oakt-ägare som av
samhet använder fartyg till sjöfart strid förbud hari med-ett mot som
delats med stöd 4 kap. 2av

uppsåtligenden eller oaktsamhet bryter föreskriftmotsom av en
rörande hanteringen skadliga tillämnen sjöss itransporterasav som
förpackad form har meddelats stödmed 4 kap. 3m.m. som av

redare eller uppsåtligen eller oaktsamhet försum-ägare som av
skyldighet enligt föreskrifter meddeladesin med stöd 5 kap.attmar av

bevara dagbok,1 §
den uppsåtligen eller oaktsamhet försummar skyldig-sinsom av

het enligt kap. eller §7 3 3 utsläpp eller händelseratt rapporteraa
medför risk för utsläpp eller uppsåtligen eller oaktsamhetsom som av

underlåter lämna sådana uppgifter föreskrivits med stöd 7att som av
kap. 3 b

uppsåtligenden myndighet 5 kap. 2 §vägrar isom en som anges
dagböckerdel och andra handlingar rörande hanteringenatt ta av av

skadliga ombord,ämnen
redare eller uppsåtligen eller oaktsamhet underlåterägare som av

tillse fartyget undergår sådan tillsyn 6 kap. 1iatt att angessom

Ändringama i paragrafen i huvudsak redaktionella. Sådanaär överträ-
delser föreskrifter föranderörande dagbok inte redaresav av som avser
eller skyldighet bevaraägares dagboken har dock avkriminaliseratsatt
och med administrativ sanktionsavgift. Vidare har nuvarandeersatts en
straffansvar för redare i 6 § arbetats in i paragrafen.

r

20 SOU 1998:158
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dömsTill böter5 §
förrörande avgiftuppsåtligen förbudbryterden mottag-motsom

enligt 3 kap. 4 § förstaavfall gällerhanteringellerning somavannan
stöd 3meddelats medenligt föreskrift harellereller 5 §stycket avsom

stycket,§ andrakap. 4
tilloaktsamhet mottagningsan-uppsåtligen ellerden enavsom

uppgifter i 3 kap.lämnaavfall underlåterförordning att avsessom
6

förbudbryteroaktsamhetuppsåtligen ellerden motmotavsom
enligt kap.gäller 3verksamhetellerlastning, reparation somannan

stöd denmeddelats medföreskrifter harenligt§ eller6 para-avsom
grafen,

uppgift till tillsynsmyn-uppsåtligen oriktiglämnarden enensom
lagmed stöd dennaerhålla certifikat utfärdasfördighet ettatt avsom

sådant förlängd,få certifikatgiltighetstiden förföreller ettatt
uppsåtligen oakt-eller elleroch redarebefälhavare ägare avsom

märkning olja har meddelatsföreskriftsamhet bryter mot somaven om
stöd 7 kap. 11med av

språkliga enligtändringar. Redaresparagrafen har vidtagitsI ansvar
i paragrafen.6 § har arbetats innuvarande

någon enligt 7 kap. 5förbud eller föreläggande7 § Bryter mot ett
inte dömas tillförenats med vite, skall haneller har6 ansvar.soma

för-gjorts den bryterparagrafen har endast det tilläggetI motatt som
inte skall dömas till6 förenats med vitebud enligt 7 kap. § an-a som

svar.

ersättningellerMål för i denna lag8 § brott omansvar som avsesom
tingsrättåtgärder verkställts enligt 7 kap. 9 § handläggsför av somsom

rättegångsbalken 2 ocheller enligt 21 kap.behörig domstol enligtär
sjölagen 1994:1009.8 §§

fartyg utanfördenna lag begåttsbrott påHar i ettett avsessom
vid denskall åtal för brottet dock väckassvensk hamn tingsrätt ärsom

sjörättsdomstol deni ort
förövadesplats där brottet ellerligger dennärmastsom

anländer medmisstänkte förstden hamn belägen dit dendär är
fartyget.

Åtal väckas vid denför brott enligt andra stycket får tingsrättäven
sjörättsdomstol deniär ortsom

skall tvistemål allmänhet ellerdär den misstänkte i isvara
uppehållerdär den misstänkte ellergripits sig.annars
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föreskrivsVad andra och tredje styckena gäller också brott-isom
mål fidga 1 ellergärningi i ävenom en som avses om samma

straff kan ådömas för enligt brottsbalken ellergärningensträngare
miljöbalken.

Om sjörättsdomstol finns den denpå där misstänkte skallinte ort
enligt andra eller tredje stycket åtalväcks vid den sjörättsdom-svara

stol denär närmast orten.som

I paragrafen regleras behörig måldomstol vid för brottom ansvar en-
ligt lagen.

Andra femte styckena saknar motsvarighet i gällande lag ochnu-
har behandlats i den allmänna motiveringen, avsnitt 17.3.

åtalEnligt första stycket för brott enligt lagen huvudre-prövas som
gel den tingsrätt behörig domstol enligt RB eller enligt 21ärav som
kap. 2 och 8 §§ sjölagen.

Från huvudregeln har dock meddelats begåttsundantag för brott som
fartyg utanför svensk hamn. åtal sådanaPrövningen för brottett av

skall alltid ske vid Örättsdomstol.
Med hamn detsamma enligt räddningstjänstlagent.ex.avses som

1986:1102. långtHur hamnområdet framgårsträcker sig kommu-av
stadsplan. Gränsen för harrmområdet har betydelse för ansvarsför-nens

delningen mellan kommun och KBV vid räddningstjänstt.ex. som av-
olja eller andra skadliga ämnen.ser

Åtal för begåttsbrott fartyg i svensk hamn väcks vid domstolsom
i såledesförsta stycket, antingen vid vanlig tingsrätt eller vidsom avses

sjörättsdomstol. Brott beträffande vilka valmöjlighet föreligger är t.ex.
utsläpp olja medan fartyget ligger vid kaj eller utsläpp sker iav som
samband med lastning/lossning eller bunkring. I de fall utsläppet sker i
samband med bunkring utanför hamnornråde, vilket förekommer främst

västkusten, blir emellertid bestämmelsen i andra stycket tillämplig.
Detsamma fallet beträffande andraär utsläpp "till sjöss". Dettyper av
skall anmärkas med begreppet utanför svensk hamn brottatt ävenavses

begåtts i utländsk hamn. Brott begåtts på utländsktsom vattensom -
antingen de sker till sjöss eller i hamn företer speciella särdrag, vilka-
medför prövningen bör till sjörättsdomstol.att styras

Behörig sjörättsdomstol enligt andra stycket tingsrättär sjö-ärsom
rättsdomstol i den ligger den plats därnärmast brottet föröva-ort som
des eller där den hamn belägen dit den misstänkteär först anländer med
fartyget. begåttsEtt brott inom Sveriges sjöterritorium eller eko-som
nomiska kan dämied sjörättsdomstolprövas är närmastzon av som
brottsplatsen. Anlöper fartyget efter brottet svensk hamn kan sjö-även
rättsdomstol i den åtalet.prövaorten
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får vid denåtal väckasgäller därutövertredje stycketEnligt att
skallmisstänktei den där densjörättsdomstoltingsrätt är ort svarasom

har sitt hem-misstänktenormalt där dentvistemål allmänhet, dvs.ii
uppehåller sig. Fo-ellermisstänkte gripitsdär denellervist, annars

far-begåtts svensktbrottkan tillämpasrumbestämmelsen ettettom
dåinternationelltutländskt ellerdå befinner sigfartyget vatten,tyg

föreligger den hamnendastenligt andra stycketdomstolbehörig om
stycketi tredjeForumbestämmelsensvensk.anlöperförstfartyget är

fartygbegåtts utländsktockså tillämpas brottetemellertidkan ettom
gripits i SverigeellerSverige bosatti somav en personpersonenav

till-forumbestämmelsensförutsättning förvistas här. Eneller annars
föreligger. Ettsvensk domsrättfall naturligtvisi dessalämpning är att

följande.tillämpasdå bestämmelsen kanfall är
genomfart Sveriges sjöter-olja vidutländskt fartyg släpperEtt ut av

utländsktillfortsätterekonomiska Fartygetritorium eller resan enzon.
den domstolsvensk hamn. Förutomanlöperhamn att sommen senare

åtaletdå kan dettabehörigbrottsplatsen prövasprövaärnärmastär att
fartygetmisstänkte gripitsi densjörättsdomstol hamnorten näromav

befinnerstämning medan hansvensk hamn eller han delgesanlöpte om
där.sig

skallsjörättsdomstolföreskrivs i fjärde stycket medförVad attsom
åtalåtal väcksför olagligt utsläpp enligt l § ävenpröva ettett om en-

eller miljöbalken.ligt brottsbalken
på platser i landet.Sjörättsdomstol finns endast begränsat antalett

Luleå, Stockholm, Kalmar, Malmö,i Sundsvall,tingsrätternaF.n. är
och Karlstad örättsdomstol.Göteborg

misstänkte skallsjörättsdomstol i den där denFinns inte ort svara
åtalfemte stycket väckaseller tredje stycket skall enligtenligt andra

sjörättsdomstol denvid den är närmast orten.som

begåtts utanför svenskt inreenligt denna lag harOm brott9 § vatten
främmande finns särskilda be-registrerat ifartyg är statett som en

straff begränsning till-i lagen 1996:517stämmelser avomom m.m.
begångna utländskavad gäller vissa brottlämpningen svenskt lagav

fartyg.
denna lag finnsBestämmelser förundersökning vid brott imotom

förundersökning vidmed särskilda bestämmelserlagen 0000:00 om
förorening från fartyg.brott rörande

straff finns i denstycket har tillagts bestämmelserförstaI att om m.m.
i denna preskrip-begränsningslagen. Förutom straff regleras lags.k.

åtals-föreslår bestämmelse svensk domsrätttion. Vi samtatt en om en
begränsningsregel skall införas i lagen härom avsnitt l7.1.7.se



Författningskommentar 573SOU 1998:158

särskilda bestämmelserhänvisas till den lag medandra stycketI om
från före-fartygförundersökning vid brott rörande förorening som

slår införas.skall

bestämmelsermed särskilda27.2 Lagen om

förundersökning vid brott rörande

frånförorening fartyg

innehåller förundersökningsförfarandet vidbestämmelserLagen om
från såledesfartyg,brott föroreningolagliga utsläpp och andra rörsom

straffbelagda antingen iV1fL:s bestämmelser vilkaöverträdelser ärav
brottsbalken i miljöbalken. lagtekniska lösningeni eller Denden lagen,

23.6.behandlats i avsnitthar

tillämpningsområdeLagens

§ lag tillämpas vid förundersökning rörande brott be-1 Denna mot
stämmelser lagen 1980:424 åtgärder förorening från fartygi motom

föreskrifter meddeladeeller med stöd den lagen.mot av
gäller strafl för första stycketLagen gärning iäven om en som avses

kan ådömas enligt brottsbalken eller miljöbalken.
särskilt föreskrivits gällerdenna lag be-Om inte i i övrigtannat

författningarstämmelserna rättegångsbalken och andra angåendei
förundersökning allmänhet och angående tvångsmedel.i

tillämpningsområde.Paragrafen reglerar lagens Med begreppet
"förundersökning rörande brott bestämmelser i lagen 1980:424mot

åtgärder förorening från föreskrifterfartyg eller meddelademotom
rubricerasmed stöd den lagen" utsläpp brotts-ävenavsesav som som

fr.o.m. januaribalks- och den 1 1999 miljöbalksbrott. Detta fram-som
går uttryckligen omfattar emellertidandra stycket. Begreppet ävenav
brott föreskrifter utformning drift mottagnings-rörande och ochmot av

sådantbehandlingsanordningar, antingen brott rubriceras enligtett
V1fL lag. andra emellertid bestämmel-eller Av stycket följer attannan

författningar angående förundersökning i allmän-i RB och andraserna
angående tvångsmedel något inte särskilthet och skall gälla annatom

föreskrivits ii lagen. I praktiken leder detta till RB:s bestämmelseratt
sådanautsträckning kommer bli tillämpliga vid andra brott änstor att

begås på fartyg.som
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Förundersökning

§ Kustbevakningen bedriver övervakning2 Sveriges territorial-inom
ekonomiskahav och kustvattnen och och Mälareni Vänernsamtzon

upptäcka brottför och hindra 1iatt som avses

Paragrafen ihar dag sin motsvarighet i LKP och reglerar KBV:s
brottsupptäckande uppgifter.

§ Beslut inleda förundersökning3 rörande brott bestäm-att motom
förbudmelser utsläpp olja eller andra skadliga fårmot ämnenom av

fattas Kustbevakningen. Vad rättegångsbalkeni sägsav som om un-
dersökningsledare skall, med de begränsningar följer dennasom av
lag, då gälla Kustbevakningen.

förundersökningen inlettsHar Kustbevakningen skall ledningenav
förundersökningen avseende brottet åklagaren, såövertas snartav av

Åklagarenskäligen kan misstänkas för brottet.någon skall också i an-
fall ledningen det påkallat särskilda skäl.överta när ärnat av

denna paragrafI regleras Kustbevakningens i förundersökningsför-roll
farandet. KBV:s befogenheter har utförligt behandlats i kapitel 22.

Sammanfattningsvis innebär den föreslagna bestämmelsen KBVatt
befogenhet inleda förundersökning rörande alla olagliga utsläppattges

från fartyg. Samtidigt har polismyndighet kvar befogenheten inledaatt
förundersökning beträffande dessa brott. Oavsett KBV eller polis-om
myndighet inleder förundersökning åklagarinträdeskall ske ett

tidigtmycket stadium, i såprincip det skäligen kan misstänkassnart
från fartygvilket utsläpp har skett. I lagen har dock tidpunkten förett
åklagarinträde i 23 kap. 3 § RB. Olagligasättangetts samma som
utsläpp kan dock aldrig enkel beskaffenhet.anses vara av

tidiga åklagarinträdeDet förordar uppnås i de flesta fallsom ge-
åklagaren skall tvångsmedel.besluta För andra fallatt ärnom om av-

sikten tidpunkten åklagarinträdetför skall regleras i överenskom-att
RÅ,mellanmelse RPS och KBV och med stöd bestämmelsen attav

åklagare skall ledningen påkallatdetöverta särskilda skäl.ärom av
detta förfaringssättMed kan tidpunkten för åklagarinträdet tillanpassas

regionala förhållandeneller lokala och den kompetens finns inomsom
respektiveKBV polismyndighet.

§ Vid förundersökning4 rörande brott § får åklagaren1isom avses
eller, polismyndighet bedriver undersökningen, denna vid under-om
sökningens verkställande anlita biträde Kustbevakningen samtav upp-
dra åt vid Kustbevakningentjänsteman vidta åtgärd hörvissatt en som
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till åtgärdensmed hänsyndet lämpligtförundersökningen,till ärom
beskaflenhet.

vid Kustbe-fårhunnit inledas,förundersökning tjänstemanInnan
utredningsåtgärderförhör och vidta andrahålla ärvakningen som av

för utredningen.betydelse
§ förekom-1rörande brottförundersökning ividdetOm som avses

medverkaKustbevakningenfårbrott,misstanke också annatommer
finneråklagarenrörande detta, såförundersökningenvid attäven om

bör ske.lämpligen

polismyndighet bedriveråklagaren eller,i dag kanfalletLiksom är om
biträdeVlfL begäravid alla brottdenna,förundersökningen, mot av

kustbevakningstjänste-också låtaFörundersökningsledaren kanKBV.
förundersökningen detåtgärder tillhörvissa ärvidta omsomman

sålämpligt sker.att
enligt andra stycket regle-befogenheterKustbevakningstjänstemans

bråds-befogenheten företaskall anmärkasi dag i LKP. Det attattras
olagliga utsläpp.VlfL och inte baraåtgärder gäller alla brottkande mot

åklagarenmöjligt föri tredje detföreskrivs stycketVad gör attsom
rörande andra brottvid förundersökninglåta medverkaKBV änäven

eller fartygssäker-sjölagen 1994:1009VlfL, brottbrott t.ex. motmot
i dessa fall kanKBV:s medverkanhetslagen 1988149. Beslut en-om

förundersökningsledare vid polis-åklagare och intedast fattas avav
myndighet.

bestämmelserrörande§ förundersökning inletts brott5 Har mot om
och kanandra skadliga detförbud utsläpp olja eller ämnenmot av

misstänkas brottet begåtts fartygskäligen på registrerat iettatt en
framställningfrämmande skall åklagaren prövastat, snarast om om

lagföring skall till den därutredning ochöverförande göras statav
flaggstatsrapport.fartyget registreratär

meddelasFöreskrifter förfarandet vid flaggstatsrapport av rege-om
den myndighet bestämmer.eller regeringenringen som

läggsförundersökningar rörande olagliga utsläpp nedantalEtt stort
skaffa fram tillräckligt underlag fördärför förutsättningar saknasatt att

sååtal. Då utsläpp där det miss-sker det sig oftastväcka röratt om
många dessa fallfartyget registrerat i främmande Itänkta är stat. aven

fartyg misstänkas förfinns tillräcklig utredning för visst kanatt ett ut-
åtal såinte för viss ellersläppet utredningen räcker mot en personmen

föremål för lagföringoch kan inte blihar den misstänkte lämnat landet
i Sverige.
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paragrafen introducerasGenom begreppet flaggstatsrapport i svensk
författning. Flaggstatsrapportering fråninnebär svensk sidaatt un-

fartygs flaggstat påderrättar misstanke fartyget begåttsdetett attom en
olagligt utsläpp och begär flaggstaten skall utredningenövertaett att

eventuell lagföringoch med anledning brottet. Genom detta för-en av
farande vi det möjligt för flaggstaten i situationer då för-gör att agera

få ståndutsättningar saknas till lagföring i Sverige. Betydelsenatt en av
flaggstatsrapporteringen fullgörs sådan skall skick-näratt samt rapport

behandlats i avsnitthar 23.5.3.as
Frågan flaggstatsrapport åklagareskall denprövasom av som ansva-

förundersökningen.för Prövningen skall så möjligt.göras snartrar som
grundregel bör åklagarenSom gälla frågan flaggstatsrap-prövaratt om

någon månad fråninom det begåtts.brottetport att
Föreskrifter förfarandet vid flaggstatsrapport meddelasom av rege-

RÅVi förordarringen. rapportering diplomatisk ochgörsatt våg av
åklagareefter anmälan den leder förundersökningen. Andra för-av som

faringssätt emellertid tänkbara.är

Tvångsmedel

Under denna rubrik i lagen regleras tvångsmedel enligt RB detsamt av
tvångsmedelsinstitutetföreslagna särskilda "kvarhållandeoss m.m. av

fartyg".

Kvarhållande fartygm. m. av

sådana6-17 §§ reglerar tvångsåtgärder vidtas beträffande far-ettsom
och innebär fartyget kvarhålls eller inbringas tilltyg att stoppas,som

Åtgärdersvensk hamn. detta slag kan beslutas för säkra bevis-attav
ning eller för säkra anspråk böter eller företagsbot.att statens

§ det behövs6 Om för företa husrannsakan eller för utföraatt att an-
åtgärd hör till utredningen brott §I får, underinan som om som avses

de förutsättn nedaningar fartyg kvarhållas ellerett stoppas,som anges,
inbringas till svensk hamn.

paragrafenI regleras för åtgärdervilka fårfartyg kvarhållasett stoppas,
inbringas tilleller svensk harrm, åtgärderna vidtas för säkraatt ut-om

redning. I paragrafen särskilt husrannsakan. Kvarhållandeomnämns
får emellertid beslutas för utföra åtgärdäven hörattm.m. annan som

till utredningen brottet, för hålla förhör. kvarhållan-Fört.ex. attom att



Författningskommentar 5771998:158SOU

i följandeförutsättningarna demåste emellertidfå skeskallde m.m.
kvarhållandeföruppfyllda. Kravenparagrafema ett ut-m.m. avvara

för svenska far-gällerdegenerelltfartyg änländskt strängareär som

Åtgärd utländska fartygfartyg§ får svenskaenligt 6§ samt7 avse
klara skäldet finnssvensktbefinner på inresig att antavatten omsom

eller brottutsläppförbjudetbegåttsfartygetdet på ettett somatt avses
förorening frånåtgärder§ lagen 1980:424ellerkap. 3 410 moti om

fartyg.

kvarhållandebeslutförutsättningarna förreglerarParagrafen ett om
befinner sig idetta hamnfartyg,svenskt oavsettett omsom avserm.m.

kvarhållandeförförutsättningarnatill sjöss,eller ett ut-samt m.m. av
Regleringensvenskt inrebefinner sigfartygländskt vatten. avsom

havsrättskonventio-nämnda fallkvarhållandeinstitutet i sist bygger
artikel 220 punktnen,

finns klara skälKvarhållande beslutas detkan endast attomm.m.
brottbegåtts förbjudet utsläpp ellerfartygetdet ettettanta att som

ingårfängelseför vilka ieller 4 § VlfL, dvs. brotti 10 kap. 3avses
brottetkvarhållande det betydelse be-straffskalan. saknarFör varm.m.

föremål lagföring i Sverige,måste bli för dvs.gåtts, brottet kunnadock
måste föreligga.domsrätt

dåfrämst aktualiserasKvarhållande fartyg tordeutländsktettav
åtgärdparagrafen emellertidi Enligt kanfartyget befinner sig hamn.

påockså då befinner sig utanför hamnfartyget6 § beslutasenligt men
inte reglerad i havsrättskonven-situationinre Dennasvenskt ärvatten.

fall. Däremot bör vidbör emellertid gälla i dessationen. Samma regler
åtgärd beträffande fartygproportionalitetsprincipens tillämpning etten

åtgärdengång ingripandebetraktasunder allmänt änsett omsom mer
befinner sig i hamn.fartygettavser som

brottföreligga klara skäldet skallKravet att anta att ettatt som av-
med detbegåtts på kravfartygeti paragrafen har överensstämmerses

vårt för inspektionenligt förslag krävspå styrkamisstankens en avsom
måstebevisningen"klara skäl innebärfartyget. anta"Begreppet attatt
farty-finns för misstankesådan objektivt grunddet motatt sett envara

misstanke.anledning/skäliggrundadoch närmastmotsvararget
skett stridförbjudet utsläpp utsläpp ibegreppetMed ett somavses

fartygetVlfL. skadabestämmelserna i Beror utsläppetmot en
det finns klara skälutrustning kan ingripande ske delseller dess attom

uppsåtligen oaktsarnhet, delseller detskadan orsakatsanta att omav
inte förhindrats eller begränsats.finns skäl utsläppetklara att anta att
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§ Beträffande utländskt fartyg befinner8 Sverigessig territo-iett som
får åtgärd § företas det föreligger klara skälrialhav 6isom avses om

förbjudet utsläpp skett från fartyget Sverigesinom sjö-anta att ettatt
eller det fartyget begåtts brott kap.10 3påterritorium iatt som avses

§ åtgärder förorening fartyg,eller lagen 1980:424 från4 mot omom
brottet begåtts svensktpå inre vatten.

misstanke första fårFöreligger sådan brott stycketiom som anges
§åtgärd 6 företas också då fartyget befinner Sverigesi sig iavsessom

fartyget blivitekonomiska föremål för omedelbart förföljande.zon, om

kvarhållandeParagrafen reglerar utländskt fartyg be-ettm.m. av som
begåttssig utanför inre på fartygetfinner svenskt det harvatten ettom

olagligt utsläpp eller enligt VlfLbrott för vilket föreskrivetårett annat
fängelse.

kvarhållandeförsta stycket får dåI beslutas fartygetattanges m.m.
sig i territorialhavetbefinner det finns klara skäl att anta att ettom

begåttsolagligt utsläpp inom Sveriges sjöterritorium. Avser misstanken
fårbrott 10 kap. 3 eller 4 §§ VlfL kvarhållande beslutasmot m.m. en-

begåttsdast brottet inre vatten.om
Regleringen ansluter till havsrättskonventionen, artikel 220 punkt 2

artikel straffrättslig27 jurisdiktion ombord far-utländsktsamt ett
tyg.

Med begreppen "klara skäl anta" "förbjudet utsläpp"att samt avses
detsamma i 7som

förekommaDet kan det fartyg begåtts brott iatt ett avsessom
första stycket ingripande inte hinner företas medan fartygetattmen
fortfarande befinner sig i territorialhavet. fartyget föremålHar blivit för
omedelbart förföljande, åtgärds.k. hot pursuit, kan enligt 6 § beslutas

stöd då7 § andra stycket fartygetmed befinner isig svensk ekono-av
misk zon.

Omedelbart förföljande regleras i havsrättskonventionen, artikel 111.
omedelbart förföljandeFör skall föreligga krävs förföljan-att attanses

påbörjatsdet medan fartyget befinner påsig inre eller i territori-vatten
och förföljandet måstealhavet på-oavbrutet. Innan förföljandetvara

börjas skall synlig eller hörbar stoppsignal från avståndha utsänts ett
varifrån den kan eller höras det utländska fartyget. Förföljandetses av

såmåste avbrytas fartyget kommer in eller landssnart eget annat
territorialhav. fårDäremot förföljande ske lands ekono-annatgenom

Beträffandemiska förfarandet vid hot pursuit hänvisas i övrigt tillzon.
avsnitt 8.2.6.

skallDet anmärkas fartyg eller uppbringas utanföratt ett stoppasom
territorialhavet under omständigheter inte berättigat till utövandesom
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skadeståndsskyldighetförföljandetill omedelbart kanrätten upp-av
komma.

Åtgärd befinnerfartyg§ utländsktenligt sig i§ 69 ett somsom avser
anledningfår, medeller ekonomiskaterritorialhavSveriges av enzon

detendastekonomiska företasdenöverträdelse äri om uppen-zonen,
ochfartygetfrånskett förbjudet utsläpp idet harbart ettatt zonen

betydande skadormedföramedfört eller kan påhardetta utsläpp
ellersammanhängande påeller därmedstränder intressenSverigei

ekonomiskaterritorialhav ellertillgångar Sverigesi zon.
Är fartyg,utländskt§ nödvändig förenligt pååtgärd 6 att ett som

företaekonomiskaterritorialhav ellerbefinner Sverigessig i zon, un-
underkastat beslag el-föremåleftersökandedersökning för ärav som

betydelse förha utred-omständighet kanförler utrönaatt somannars
bestämmelserna första stycket,hinderfår,brottet, ining utan avom

förbjudetdet finns klara skälbeslutasåtgärden ett ut-att anta attom
ochfrån fartyget den ekonomiskasläpp skett i zonen

betydande föroreninghar medfört eller kan medförautsläppet av
miljön ochden marina

uppgifter fartygetsbefälhavare lämnafartygets har vägrat att om
anlöpningshamnregistreringshamn, ochidentitet och nästasenaste
informationoch information begärts eller denrelevant somsomannan

med verkliga förhållandenlämnats uppenbarligen inte överensstämmer
och

omständigheternafartyget påkalladundersökning iärav aven
övrigt.

kvarhållande beträffande utländsktMöjligheten besluta ettatt om m.m.
fartyg sjöss synnerligen begränsad misstanken brotttill är ettom avser

sådanbegåtts paragrafen reglerasi Sveriges ekonomiska I närzon.som
fråga. havsrättskonventio-åtgärd i Regleringen ansluter tillkan komma

med de förut-artikel 220 punkterna 5 och 6 och överensstämmernen,
enligt för företa inspektion.sättningar VlfL gäller attsom

kvarhållande i dessa fallInledningsvis skall anmärkas att m.m. en-
frånfår anledning utsläpp fartyget.dast beslutas med förbjudetettav

förstås brottutsläpp detsamma i Inga andraMed förbjudet 7 motsom
begåtts ingripandeVlfL, ekonomiska berättigar till tilli densom zonen,

SOSS.
för kvarhål-första stycket regleras förutsättningarnaI de generella

åtgärdlande tillämplig vilken skallBestämmelsen är oavsett somm.m.
dåtillämpligvidtas ombord. Andra stycket däremot endast fartygär ett

kvarhålls för reell husrannsakaneller inbringas till harrmstoppas, att
undersökning syfte skall företas ombord.eller medannan samma
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kvarhållande enligt förstaFör stycket krävs det uppenbartärattm.m.
förbjudet fråndet har skett utsläpp fartyget och detta skall haettatt

medfört eller kunnat medföra betydande skador istränder Sverige
därmed sammanhängande intressen tillgångareller eller i Sveriges

territorialhav eller ekonomiska zon.
det skallAtt uppenbart det har skett förbjudet utsläppatt ettvara

från fartyget medför det objektivt måste klarlagt utsläp-att sett attvara
från det misstänkta fartygethärrör och förbjudetutsläppet ärpet att av

Beviskravet torde främst dåslag. uppfyllt i fall utsläppet direktvara
från någotobserverats, KBV:s flygplan.t.ex. av

det gäller skaderekvisitet har vårNär i avsnitt redovisat17.1.4 syn
på betydande sådanskada eller risk för skada skall föreligganär anses

beståttdå utsläppet olja. Som allmän riktlinje vi ingri-attav en menar
pande med stöd paragrafen normalt förutsätter utsläpp i storleks-ettav
ordningen 1 000 liter olja.

.andra stycketI under vilka förutsättningar kvarhållandeanges m.m.
åtgärdenkan beslutas sker för företa reell husrannsakan ellerattom

undersökning med stöd 28 kap. 10 § RB.av
fallI dessa gäller kravet bevisningens nåstyrka inte behöveratt

till "uppenbart" samtliga förutsättningar under punkterna 1-3 ärupp om
uppfyllda.

Enligt havsrättskonventionen får kuststaten då det föreligger klara
skäl utsläpp begåtts visst fartyg begära befälha-att anta att ett ett att

lämnar information fartygets identitet och registreringshamn,varen om
och anlöpsharnnnästa och relevant informationsenaste annan som

förkrävs fastställa huruvida överträdelse befäl-Lämnaratt ägten rum.
havaren inte begärd information eller den information lämnasär som
uppenbart felaktig frånoch har det fartyget skett omfattande utsläppett

medfört eller hotat medföra betydande förorening den mari-attsom av
miljön får inspektion företas, dock endast inspektion på-ärna om en

kallad omständigheterna i övrigt.av
Med klara skäl i denna paragraf detsamma i 7att anta avses som

riktlinjerDe redovisats rörande kravet skada eller risk för ska-som
såsomda, detta begrepp förekommer i första stycket, bör kunna tilläm-

i detta fall. Risk för betydandeäven förorening den marina mil-pas av
jön torde emellertid kunna föreligga hotet skada inteävenanses om om
direkt riktas sig Sverige väl vårland i närhet.mot mot annatmen

Är utsläppet den omfattning i paragrafen och harav som anges man
fartygetsfrån sida viavägrat VHF bör i de flesta fallettsvara anrop

undersökning fartyget påkallad omständigheterna. Haren av anses av
däremot befälhavaren lämnat uppgift fartygets och nästaom namn an-
löpshamn, frågorandravägrat betydelse för utredamen attsvara av
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börfartygetså undersökningdetkanöverträdelsen, att av av-vara en
hamn.fartyget anlöpertill dessvaktas

Åtgärd skälen för åtgärdenendast§ får beslutas6§ iI 0 omavsessom
föråtgärden innebär denellerdet intrång övrigtiuppväger sommen

fårochmotståendeför inteeller intressemisstänkte något annat avse
bevisningsäkranödvändig föroundgängligentidlängre attärän som

skall denför åtgärdendet längre fogrörande brottet. Finns inte ome-
delbart hävas.

med stöd 9 §utländskt fartyg beslutatsbetraflandeåtgärdHar ett av
kvarhållasslutförts får fartygetundersökningenstycket och harandra

föreligger enligtbetraflande fartygetåtgärdstöd för fortsattendast om
stycket.§ första9

Formule-proportionalitetsprincipen.s.k.regleras denförsta stycketI
åtgärd enligtenligt RB. Eninnebörden densammaochringen är som

föroundgängligen nödvändigttidfår aldrig längre6 § än ärsomavse
finnsoch skall, det inte längrebevisning rörande brottetsäkraatt om

åtgärden, omedelbart hävas.fog för
proportionalitetsprincipens tillämp-behandlatavsnitt 23.4.2Vi har i

betydelse för ingri-fartyg till sjöss.vid ingripanden Avning mot om
allvarligt brottet möjlig-naturligtvis hurpande skall ske ärär samt om

utredningsåtgärder till dess fartyget anlöptavvakta medhet finns att
ingripanden gäller allmänt detgäller olikadethamn. När äratttyper av

åtgärd inbringa fartyg till hamningripande än att stoppaatt etten mer
kvarhållandeockså tidlängretill sjöss. Allmänt gällerdet att ettsett

föreslår ocksåmåste åtgärden. Vipågår skäl finnas förstarkaredesto
föremålfartyg bliskall finnas för hur länge kangräns ettatt ytterstaen

tvångsåtgärder §.för se härom 17
tillpåpekas åtgärd beträffande fartyg sjössskall beslutDet att ettom

måste från sjösäkerhetssynpunkt. Ingripande kan intesärskilt övervägas
för eller besättningenbefogat detta medför fara fartyget om-omanses

bord.
kvarhållitsfartyg harstycket regleras den situationenI andra att ett

för undersökning skall utförasmed stöd 9 § andra stycket att en om-av
undersökningen slutförts finns behov kvar-bord det sedan attattmen

utredningsåtgärder.hålla utföra andrafartyget ytterligare tid för Iatt
slås kvarhållandefast fortsatt efter undersökningensparagrafen att ett

får i § förstaslutförande ske de förutsättningar 9endast om som anges
kvarhållande förutsätter därmeduppfyllda. detstycket Fortsattär att

uppenbartvad framkommit vid undersökningengrundval är attav som
frånskettförbjudet utsläpp det slag i första stycket harett av som anges

fartyget.
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§ örordnande1 F åtgärd enligt § meddelas åklagaren.6om av
förordnandesådant och detUtan uppenbart behövs för säkraattom

bevisning farafår vid dröjsmål vid Kustbevakningen ochi tjänsteman
polisman eller kvarhålla fartyg.stoppa ett

slåsI paragrafens första stycke fast åklagaredet beslutaräratt attsom
Åtgärderfartyg skall kvarhållas eller inbringas till hamn.ett stoppas, av

sådetta slag ingripande beslutsfattandet huvudregel liggaär böratt som
på åklagare.

framgårandraAv stycket tjänsteman vid KBV eller polisman vidatt
dröjsmålfara i och det uppenbart behövs fårtillfälligt ellerstoppaom

kvarhålla fartyg. Befogenheten dåavsedd kunna kon-är utövasett att
takt inte hinner etableras åklagaremed och fartyg är vägett t.ex.

frånbort jurisdiktionsområde.svenskt befogenhetenHar utnyttjats
skall skyndsam anmälan åklagarenhärom till omedelbart hargöras som

åtgärdervidare beträffande fartygetpröva 12 §.seatt
vårtOm förslag rörande brottsutredningen genomförs i dess helhet

kommer detta innebära åklagaresärskilt utsedda kommeratt att att sva-
för handläggningen oljeutsläpp dessa kommer ingåsamt att attra ettav

landsomfattande joursystem. Normalt dåbör det inte innebära några
svårigheter snabbt nå kontakt med behörig åklagare. Om dettaatt en
undantagsvis inte kan ske kan emellertid polisman eller tjänsteman vid
KBV befogenheten enligt andrautöva stycket.

§12 Har vid Kustbevakningentjänsteman eller polisman föregå-utan
ende beslut åklagaren eller kvarhållit fartyg, skall åtgär-stoppat ettav
den skyndsamt anmälas till åklagaren, omedelbart skall vi-prövasom
dare åtgärder beträffande fartyget.

Innehållet har behandlats föregåendeunder paragraf och innebär att
polismans eller kustbevakningstjänstemans beslut eller kvar-att stoppa
hålla fartyg omedelbart skall åklagarenunderställas åklaga-ochett att

därefter för fortsatta åtgärder beträffande fartyget.ren ansvarar

§13 Kan det skäligen befaras fullgörelse böter eller företags-att av
bot, kan komma ådömas på grund förbjudetantas att ettsom ut-av
släpp från fartyg, omojliggörs eller väsentligen försvåras, får farty-ett

kvarhållas.get
Kvarhållande får beslutas fartyget tillhör deninteäven miss-om

tänkte och får förenas med beslut fartyget skall inbringas till svenskatt
hamn.

Kvarhållande får beslutas under förutsättningar gällersamma som
enligt och §§7 8 § första9 stycket. Beslut fattas åklagaren.samt av
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kvarhållande för säkerställa böterregleras fartygparagrafenI ett attav
förutsättning-Sådan åtgärd får beslutas underföretagsbot.eller samma

kvarhållande bevisning, dock under deför säkragäller för attar som
kvarhållande föri § stycket vidförutsättningar 9 andra attangessom

syfte.eller undersökning ireell husrannsakanföreta annan samma
kvarhållandeinstitut 23.4.5.har behandlats i avsnitttillFörslaget

far-Kvarhållande paragrafen kan beslutasmed stöd oavsett vemav
således tillhör den miss-inte krav fartygettillhör, det är ett atttyget

farty-får kvarhållande förenas med beslutbehövstänkte. detOm attett
Sådan åtgärd nödvändigtill hamn. kanskall inbringas svenskget vara

frånkvarhållande sjösäkerhetssyn-till sjöss innebär riskerfortsattom
punkt.

kvarhållande i tidenOckså för säkra betalning begränsat seäratt
17 §.

för§ beslutas endast skälen§ Kvarhållande enligt 13 får åt-14 om
åtgärden innebärdet ellergärden intrång i Övrigtuppväger men som

Ställsför misstänkte eller för motståendeden något intresse. sä-annat
fullgörande finns detkerhet för betalningsskyldighetens eller övrigti

fog för åtgärden skall omedelbart hävas.längre deninte

paragrafen behandlas proportionalitetsprincipen.I Denna har samma
dåinnebörd här den förekommer i säkerhet för betal-10 Ställssom

ningsskyldighetens fullgörande finns övrigt inte fogeller det i längre
åtgärdenför skall den omedelbart hävas.

§ Underrättelse åklagarens beslut kvarhålla fartyg enligt15 ettattom
denna skall lämnas befälhavaren och fartygets redarelag tillgenast
eller Underrättelse skall vidare lämnas till tull- och lotsmyn-ägare.

de förrättning-digheterna länge förbudet gäller, skall inställasåsom,
för fartygets ankommer dem.påar resa som

så-kvarhålla åtgärd.Beslut fartyg mycket ingripande Ettärettatt en
måste föremål fördant beslut kunna överklagas och bli prövning av

möjligheten utnyttjasdomstol. Om till överklagande skall kunna ett
ändamålsenligt måste befälhavaren fartygets redare ellersätt äga-samt

åklagarensomedelbart underrättas underrättelsen skallbeslut. Avre om
framgå beslutet överklagas. underrättelse skerhur Det tillräckligtär att
muntligt. Befälhavaren behörig för och räkningredarensär ägarensatt

underrättelse 28se §.ta emot
anmärkas innebär fartyg skallDet skall beslutatt att ett stoppassom

få någoneller inbringas till svensk harrm, betydelse,det skall reellom
måste kvarhållas. åt-förenas med beslut fartyget därefter skall Enatt
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fartygetinnebär enbart kustbevak-gärd att stoppas, t.ex.som av
åklagarenkan inte överklagas inte fattar beslutningstj änsteman, om om

kvarhållande. åklagare inbringa fartyg tillskulle beslutaAtt att ett
kvarhållande såsamtidigt besluta otänkbar si-och intehamn ärom en

frånbör kunna bortse den kan förekomma.tuation attatt man

beslut kvarhållande får överklaga be-§ berörsDen16 ettav omsom
vid gällertill fråga handläggningenslutet tingsrätttingsrätten. om

bestämmelserna kap. och §§ rättegångsbalken tillämp-52 3 5-12i i
bestämmelser hovrätt gäller därvid ställetliga delar. De isom avser

tingsrätten.
får, åklagaren dessförinnan har tillfälleTingsrätten utan att getts att

förordna vidtagen åtgärd omedelbart skall hävas.sig, attyttra

kvarhållande.paragrafen regleras överklagande beslut DenI ettav om
sådant beslut kan överklaga till tingsrätten.berörs det Vilkenettavsom
behörigtingsrätt överklagandet forumbe-är prövaatt styrssom av

åtgärdi VlfL.stämmelserna Beslutas med anledning brott be-av som
gåtts utanför svensk hamn skall överklagandet sjörättsdom-prövas av
stol medan överklagande i andra fall kan vanligävenett tas upp av
tingsrätt. Handläggningen sker enligt bestämmelserna överklagandeom

beslut enligt 52 kap. RB. Handläggningen kommer därmed hu-av som
vudregel skriftlig. hållasFörhandling kan dock nöd-det äratt vara om

måletvändigt för utredningen i eller det begärs part.om av en
följerandra stycket tingsrätten, åklagaren,Av höra kanatt utan att

åtgärdbesluta vidtagen omedelbart skall hävas.att en

Beslut§ åtgärd enligt eller §17 6 13 gäller fall längrenågotinte iom
fyra dagar efter det sådant beslut först meddelades rörande far-än att

tyget.
åklagarenHar tid första stycket tillinom i ingetträttensom anges

framställning kvarstad fartyget gäller dock beslutet till dessi rättenom
frågan kvarstad.prövat om

Bestämmelserna kap.26 rättegångsbalken kvarstadi brottmåliom
Åklagarenstillämpligagäller delar mål andra stycket.i i isom avses

beslut kvarhålla fartyg enligt §13 skall därvid jämställas medatt ett
åklagaren lös egendom förvar.tagit iatt

framgårförsta stycket kvarhållandeAv åtgärdeller 6enligtatt annan
eller 13 antingen den sker för säkra bevisning eller betalning inteatt
får längre tid frånsammanlagt fyra dagar. Tidenän räknas detavse
första beslut fattas rörande fartyget.som



örfattningskommentar 585F1581998:SOU

fyra da-åklagaren inomfår tiden förlängasstycketEnligt andra om
Åklagaren så-kan ikvarstad i fartyget.framställninginger omgar en

framställ-kvarhållande till tingsrättendess prövatbeslutafalldant om
tillhör denfartygetförutsättningdetkvarstadningen. För är att somen

Åklagares möjlighetföretagsbot.ådömd ellerbli böter attkan antas
i motsvarandefyra begränsatdagarhålla fartyg längrekvar äränett

mån.
skallkvarstadframgår framställning prö-styckettredjeAv att omen

kvarhålla fartygetåklagares beslut26 kap. RBenligt attattsamtvas
i förvar.åklagaren tagit lös egendommedjämställasskall att

Gripande m. m.

enligtKustbevakningen harvid§18 Tjänsteman rätt rät-samma som
misstänks fördenpolismantegångsbalken tillkommer gripaatt som

befinnermed den till förhör på§1 sigbrott i samt ta somavsessom
brott förövats.där sådantden plats ett

befogenhet företakustbevakningstjänstemansparagrafen reglerasI att
brottsplatsen,befinner sigmedgripande samt att ta person,en som

medi avseendeförhör. Befogenhetentill överensstämmernämntnu
sådan i dag har enligt LKP.tjänstemanden befogenhet

kvarhållande till-bestämmelsernaskall anmärkasDet äratt m.m.om
kvarhålls för gripande skalldå fartyg ellerlämpliga även attstoppasett

kunna företas.

Beslag

Kustbevakningen med laga§ vid griper19 Tjänsteman rätt ensom
husrannsakanverkställer anhållande, häktning, ellerellermisstänkt

föremål pdtrdflas beslag.får därvid Icinste-kroppsvisitation ita som
brottvid Kustbevakningen har ifråga 1ii övrigt, avsesom somman

videnligt rättegångsbalken tillkommer polismanrätt attsamma som
fara egendom beslag.dröjsmål ii ta

undersökningsledaren eller åklagarenVerkställs beslag änav annan
anmälan skyndsamtoch har denne beslutat beslaget, skallinte göras

omedelbart skall beslaget skall bestå.till honom, prövasom om

Bestämmelsen saknar motsvarighet i gällande lag och reglerar kustbe-
föremålvakningstjänstemans befogenhet i beslag. Befogenhetenatt ta

i med den tillkommer polisman.överensstämmer stort som

1998:158SOU21
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redovisat i den allmänna motiveringen oljeprovviSom är ett tassom
möjligtfrån fartyg betrakta beslag. Bestämmelsen detgörett att som

kustbevakningstjänsteman oljeprov i samband med husrann-för att ta
brådskande ocksådet möjligt föri fall. Bestämmelsensakan görsamt

fartygets oljedagbok ikustbevakningstjänsteman beslag.att tat.ex.
framgår skall ske beslag harandra stycket anmälanAv att somav

föregående beslutverkställts kustbevakningstjänsteman, utan avav
åklagaren eller undersökningsledaren. Anmälningsskyldigheten över-

26med den föreskriven för polisman enligt kap. 4 §ensstämmer ärsom
stycket RB.andra

Husrannsakan

§ stället för vad följer bestämmelsen kap. §I 28 120 i rätte-som av
gängsbalken och lagen begränsning tillämpningen1996:517 om av

svensk lag vad gäller brott begångna utländska fartyg, fårpåvissaav
anledning brott § husrannsakan utländsktmed 1 påi ettav avsessom

företas §fartyg med stöd tredje stycket eller under förut-22av samma
gäller för §§.kvarhållande fartyget enligt 7-9sättningar som m. m. av

bristandeDen överensstämmelsen mellan RB:s husrannsakansinstitut
bestämmelserna i havsrättskonventionen behandlats ioch har bl.a. av-

paragrafensnitt 9.2.5. I regleras under vilka förutsättningar reell hus-
får företasrannsakan ombord utländskt fartyg. Bestämmelsen görett

sådanmöjligt företadet husrannsakan misstankenävenatt ettom avser
olagligt utsläpp eller brott enligt VlfL vilket det enligt be-annat
gränsningslagen endast kan följa böter.

sak innebär regleringen fårI husrannsakan fartygutländsktatt ett
A företas under förutsättningar kvarhållandegäller församma som m.m.

enligt fårfartyget 7-9 §§ Därutöver begränsad form husrann-av en av
företas medsakan stöd 22 § tredje stycket se nedan, dock endastav

såvitt utländska fartyg befinner sig i svensk harrm.avser som
Beträffande förfarandet vid husrannsakan på utländska fartyg gäller

vidare bestämmelsen i 21 Särskilda bestämmelser fårom vem som
besluta husrannsakan kustbevakningstjänstemans och polis-samtom

befogenhet företa sådan åtgärd regleras i 22 I övrigt gällerattmans
bestämmelserRB:s husrannsakan.om

Bestämmelsen i 22 § tillämplig vid husrannsakan svenskaär även
fartyg. Beträffande svenska fartyg gäller i övrigt bestämmelserna i RB.
Det skall i sammanhanget dock observeras bestämmelsen kvar-att om

Ärhållande i §7 tillämplig svenska fartyg.även det för-ärm.m. en
utsättning för husrannsakan fartyg kvarhållssvenskt elleratt ett stoppas
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på begåttsföreligga skäl det fartygetmåste därmed klara ettattatt anta
eller 4 § VlfL.eller brott enligt 10 kap. 3förbjudet utsläpp ett

undersökning medKustbevakningstjänstemans befogenhet företaatt
med stöd 28 kap. ll §10 § RB kroppsvisitationstöd 28 kap. samt avav

i 23 och 24 §§.RB regleras

certifikat kap.utländska fartyg har§ fråga 421 isom avsessomom
från fartyg elleråtgärder förorening§ lagen 1980:4241 motom

utländska myndighetermotsvarande handlingar utfärdade behörigaav
medför dagböcker och andra handlingar kap.och 5isom avsessom

skall undersök-§ åtgärder förorening från fartyg,lagen1 motom en
alltid inledas med granskning dessa handlingar.ombordning aven

§ rättegångsbalken eller sådan under-Husrannsakan enligt 28 kap. 1
§ tredje stycket får företas endastsökning 22iavses omsom en

handlingarna tillräcklig för verifieragranskning inte är att enav
det fartyget begåtts beträffande vilketmisstanke brott hus-påattom

får företas.rannsakan

Innehållet i paragrafen ansluter till 6 VlfL vad före-kap. 3 § samt som
havsrättskonventionen.skrivs i

framgårparagrafen undersökning ombord utländsktAv att etten
måstefartyg alltid inledas med granskning fartygets handlingaren av

får utvidgas sådantoch inte till fartyget det inte be-att avse som om
för verifiera misstanke på begåttshövs det fartyget brottatt atten om

fårbeträffande vilket husrannsakan företas.
fårBeträffande vid vilka brott husrannsakan företas hänvisas till 7-

9 §§.

§ Förordnande husrannsakan22 ifråga brott §1iom om som avses
undersökningsledaremeddelas vid polismyndighet, åklagaren ellerav

Beslut husrannsakan skall dock alltid fattasfartygpårätten. ettom av
åklagaren eller rätten.

fråga brott § har vid Kustbevakningen1i tjänstemanom som avses
företa husrannsakan enligt rättegångsbalken till-rätt attsamma som

kommer polisman fara dröjsmål.iärom
det klara skälFinns förbjudet utsläpp begåtts påatt anta att ett ett

fartyg och har fartyget frivilligt anlöpt svensk hamn får vidtjänsteman
Kustbevakningen och polisman förordnande enligt första stycketutan
företa husrannsakan fartygs maskinrum, lasttankar ochi pumprum,
liknande för undersöka varifrån olja eller förore-utrymmen att annat
nande har kommit.ämne
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frågaförordnande husrannsakan iförsta stycket skallEnligt om om
vid polismyn-i § meddelas undersökningsledare1brott avses avsom

enligt andraåklagaren gäller RB. Ieller Detsammadighet, rätten. me-
införts innebörd beslutdock särbestämmelse medningen har att omen

åklagarenpå fartyg alltid skall fattas ellerhusrannsakan rätten.ett av
begås på fartyghusrannsakan vid brott uppkommerBehov somav

från såda-då fartyget. Vidmisstanken olagligt utsläppfrämst ettavser
såvårt åklagarinträde i princip skall skeinnebär förslagbrott attna

fartyg. eller polismyndig-misstanke riktas visst Har KBVmot ettsnart
beträffande olagligt ochinlett förundersökning utsläpphet ett upp-

på fartyget bör därmedbehov husrannsakan det misstänktakommer av
förundersökningsledare huvudregelåklagaren inträda och somsom

husrannsakan.fatta beslut om
fårEnligt andra stycket dock kustbevakningstjänsteman företa hus-

brådskande fall.rannsakan i
tredje stycket regleras begränsad form husrannsakanI en av som -

åklagare får företasbeslut tjänsteman vid KBV ellerutan av av po--
fartyg dålisman, dock endast frivilligt anlöpt svensk hamn ochsom

frånmisstanken förbjudet utsläpp fartyget.ettavser
fårHusrannsakan fartygs maskinrum, lasttankar elleravse pumprum,

liknande syftet varifrånundersöka olja ellerärutrymmen att annatom
fårförorenande har kommit. Däremot husrannsakan enligt dennaämne

bestämmelse inte personliga ombord. skallDet vidareutrymmenavse
fartyget måste kvarhållasanmärkas tidenunder undersök-att om som

pågår åklagareningen skall beslut härom fattas med stöd 7av av
Med begreppet klara skäl detsamma i 7att anta avses som

§ vid Kustbevakningen har fråga23 Tjänsteman brotti iom som avses
§ tillkommer polisman företa undersökning med1 rätt attsamma som

stöd kap. § rättegångsbalken.28 10av

Undersökning företas med stöd 28 kap. 10 § inteRB be-är attsom av
husrannsakan. paragrafentrakta I i förtydligande syfte attsom anges

kustbevalmingstjänsteman har befogenhet polisman fö-attsamma som
sådan undersökning.reta

måste kvarhållasOm fartyget eller för undersökningenstoppas att
frågaskall kunna genomföras gäller i kustbevakningstjänstemansom

polismans befogenhet sådan åtgärdoch besluta vad före-att om som
iskrivs 11

§ vid24 Tjänsteman Kustbevakningen har ifråga brott iom som avses
enligt§ rättegångsbalken tillkommer1 polismanrätt attsamma som

fara dröjsmål företa kroppsvisitation.vid i
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regleras kustbevakningstjänstemans befogenhet företaparagrafenI att
kroppsvisitation. Behov härav kan undantagsvis förekomma. Det skall

fårkustbevakningstjänsteman företa kroppsbesikt-inteanmärkas att
ning.

befogenheternaUtövandet av

§ verkställa åtgärd enligt denna lag får25 vidFör tjänstemanatt en
använda medel förhållandenaKustbevakningen krä-inte strängare än

Rättelse bör första hand försöka upplysningar ochi vinnas genomver.
våld fåroch tillgripas bara uppgiften kan lösasanmaningar intenär

våldOm tillgrips, skall den lindrigaste form kan le-på sätt.annat som
da till det avsedda resultatet användas. Våld får brukas längreinte än

oundgängligen nödvändigt.ärsom

Paragrafen i dag bestämmelse i LKP.motsvaras av

§ Befogenheterna enligt26 denna lag får endast tjänstemänutövas av
vid Kustbevakningen uppfyller de krav eller denregeringen,som myn-
dighet bestämmer, föreskriver frågaregeringen tjänsteställ-isom om

erfarenhetutbildning och eller avseende.ning, i annat

föreskrivs iVad paragrafen regleras i dag i frågaLKP. Kraven isom
tjänsteställning, utbildning, erfarenhet skall fastställasom m.m. av re-

geringen eller den myndighet regeringen bestämmer med hänsyn till de
utvidgade befogenheter enligtKBV har lagen.

§ åtgärd27 enligt § andraHar 4 stycket, 22 § andra eller18, tredje
stycket, eller § företagits23 24 vid Kustbevakningentjänstemanav
skall åtgärden skyndsamt anmälas till den har leda förun-rätt attsom
dersökning rörande brottet.

I paragrafen regleras kustbevalcningstjänstemans skyldighet skynd-att
sådana åtgärderanmäla vidtagits med stöd lagen och be-samt som av

träffande vilka inte särskilt stadgats åkla-anmälningsskyldighet tillom
gare.
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Övriga bestämmelser

tillämpning behörig§ Vid denna lag fartygets befälhavare28 är attav
ställeföreträda fartygets redare eller redarens vidiägare, annan som

garningstillfället utövade avgörande inflytande fartyget drift.överett

befälhavarens befogenhetParagrafen reglerar företräda reda-ägare,att
vid gämingstillfället utövade avgörande inflytan-eller ettannan somre

fartygets drift.de över
åklagares kvarhållaEnligt § skall underrättelse beslut15 att ettom

fartyg lämnas till befälhavaren fartygets eller redare.och Denägare
sådant fårberörs beslut överklaga det till tingsrätten.ettsom av

Är fartygets redare eller utländskt rättssubjekt det in-kanägare ett
svårigheter nåavsevärda underrättelsenebära snabbt dessa medatt en

enligt Underrättelse15 redare eller kan med stödägaresom avser av
sådantdenna paragraf i fall lämnas till befälhavaren. Denne kanett

Ävenockså för redarens eller räkning överklaga beslutet.ägarens an-
inflytandeavgörande fartygets drift kan berörasutövat överettnan som

kvarhållandebeslut och därmed ha överklaga beslutet.rättett attav om
Bestämmelsen det möjligt för befälhavaren överklaga beslutetgör att
också i detta fall.

§ åtgärd betraflande29 Har utländskt fartyg vidtagits med stödett av
denna lag skall underrättelse omständigheterna kring åtgärdenom ge-

lämnas till konsuln eller den diplomatiskanast närmaste representan-
för det land där fartyget Sådan underrättelse skall,registrerat.ärten

möjligt, lämnasså till sjöfartsmyndigheten land.när är iäven samma
Väcks föråtal brott §1 och har brottet begåttsi på ettsom avses

utländskt fartyg Sveriges territorialhav eller ekonomiska skalli zon
flaggstaten underrättas åtalet förstapå stycket.isätt sägsom som

Paragrafen ansluter till havsrättskonventionen, artikel 231, ochnärmast
reglerar underrättelseskyldigheten till flaggstaten då åt-straffrättsliga

vidtagits beträffandegärder utländskt fartyg.ett
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1996:51727.3 begränsningLagen om av

tillämpningen svensk lag vadav

begångnagäller vissa brott utländska

fartyg

Ãndringama motiveringen,i lagen har behandlats i den allmänna av-
snitt 17.1.

§ enligt kap. eller §Om brott 10 3 lagen 1980:4244 4 åtgär-om
från fartygder förorening begåtts utländskt fartygpå Sverigesimot ett

ekonomiska döms vid svensk domstol, kap. eller §2 2 3ävenzon om
brottsbalken tillämplig. gäller straflDetsamma förinte gärning-är om

skall ådömas enligt brottsbalken eller miljöbalken.en

fråganI paragrafen regleras svensk domsrätt beträffande olagligaom
utsläpp och andra brott VlfL begåtts på utländska fartyg i Sve-mot som
riges ekonomiska Bestämmelsen innebär svensk domsrätt in-attzon.
förs beträffande förbrott vilka föreskrivet påfölj-fängelse,är atttrots

fården i dessa fall endast bestämmas till böter. Vid dumpning avfallav
ocksåi omfattas begränsningslagens tillämpningsområ-vatten, som av

finnsde särskild bestämmelse domsrätt i lagen 1971:1154en om om
förbud dumpning avfall i fr.o.m. den januaril 1999mot vattenav
återfinns bestämmelsen i 29 kap. § miljöbalken.13

Åtal§ för5 brott § får väckas endast4isom avses
den vilken fartyget månaderi registrerat inte inomärstatom sex

från det underrättats brottet inlett rättsliga förfarandenatt staten om
syftar till ådöma strafl för liknande den ellergärning iatt statensom

brottet förbjudet utsläpp och detta medfört eller kun-ettom avser
medföra betydande skador stränder Sverige eller därmedpå inat

sammanhängande eller tillgångarintressen på Sveriges territorialhavi
eller ekonomiska ellerzon

den vilken fartyget upprepadei registrerat gångerärstatom un-
derlåtit iaktta skyldigheter vidta åtgärder anledningsina medatt att av
överträdelser begångna desspå fartyg.

åtal för brott förstaAtt stycket fall får väckasi i vissasom avses en-
dast efter förordnande därom eller den be-regeringen regeringenav
myndigat därtill följer kap. §2 brottsbalken.5av

åtalsrättenBestämmelsen reglerar vid brott i 4 Reglering-som avses
ansluter till artikel 228 i havsrättskonventionen.en
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Av bestämmelsen åtalföljer alltid får väckas brottetatt ettom avser
förbjudet utsläpp och medförtdetta eller kunnat medföra betydande
skador stränder i Sverige eller därmed sammanhängande intressen

på tillgångareller i Sveriges territorialhav eller ekonomiska zon.
Med begreppet förbjudet utsläpp detsamma i lagen medavses som

särskilda bestämmelser förundersökning vid brott förore-rörandeom
frånning fartyg. När det gäller kravet skada eller risk för hän-skada

visas till den allmänna motiveringen, avsnitt 17.1.4, vadsamt som an-
förts under 9 § i tidigare nämnd lag.

Om brott inte det kvalificerade slag åtalär kan väckas medett attav
stöd punkten 2 åtalgäller får ske antingen flaggstaten i detattav om

falletkonkreta underlåtit vidta åtgärderrättsliga inom månaderatt sex
från det underrättats brottet eller flaggstatenatt staten om om upprepa-

gångerde tidigare underlåtit med sådanaanledning under-att agera av
rättelser. I det första fallet måste underrättelse skickas och tidsfris-en

Ävenmånader avvaktas innan åtal får väckas.ten i det andraom sex
fallet skall flaggstaten underrättas åtgärder har vidtagitsom samtsom

åtal väcks jfr angående underrättelseskyldighetenatt 29 § lagen med
särskilda bestämmelser förundersökning vid brott rörande förore-om

frånning fartyg. Någon tidsfrist behöver emellertid i detta fall inte av-
vaktas och flaggstaten har inte begärarätt suspension ide Sveri-att av

inledda rättsliga förfarandena.ge
Andra stycket innehåller erinran åtal för brott begåtts iatten om som

den ekonomiska enligt 2 kap. 5 § BrB i vissa fall endast fårzonen
väckas efter förordnande regeringen eller den myndighet regeringenav
bemyndigat därtill.

Det skall anmärkas begränsningslagen, tidigareatt nämnts, ävensom
omfattar dumpning avfall i Den införda åtalsbegräns-vatten.av nu
ningsregeln gäller emellertid sådanaendast brott i §4 och visom avses
har inte närmare artikelövervägt 226 i havsrättskonventionen ärom
tillämplig vid överträdelser dumpningsförbudet. Skäl talar dock förav

så fallet. I sambandär med beredningenatt vårt förslag såle-kan detav
des finnas anledning utvidga tillämpningsområdet föratt 5 § till att ge-
nerellt brott i lavse som avses

27.4 Fartygssäkerhetslagen 1988 :49

5 kap. 2 §

Befälhavare skall till han har den kännedom fartygetatt hanse om som
behöver för kunna fullgöra sina skyldigheteratt beträffande säkerheten
fartyget och för förhindra förorening.att
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fartygettill görsbefälhavarenpåbörjas, skall attInnan seresaen
sjöklart.

be-skall hanombord,befattningtillträder sinanställdNär genomen
gnind-fartygetfå behövlig kännedomförsorg samtfälhavarens omom

denskydd förtillbestämmelser mari-säkerhetsbestärnrnelser,läggande
sjöolycka.åtgärder vidfartyg ochfrånföroreningmiljön motna

för-Ändringen då gällerdetbefälhavaresparagrafeni attrör ansvar
från fartyg.föroreninghindra

skaffa sig denskallinte baraslås befälhavarefaststycketförstaI att
skyldig-sinafullgöraför kunnafartygetbehöverhankännedom attom

också förhindraförfartygetsäkerhetenbeträffande attheter utan
förorening.

tillseskyldighetframgår befälhavare harstyckettredje attAv att en
får behövlig kän-befattning,sintillträderombordanställd, hannäratt

säkerhetsbestämmelsergrundläggandeinte bara utannedom om --
föroreningför marina miljöntill skydd denbestämmelser motäven om

från fartyg.

Kustbevak-1982:39527.5 Lagen om

polisiärmedverkan vidningens
övervakning

övervakning tillbedriverKustbevakningentillämpaslagDenna när
hindra brottoch Mälaren föri Vänerni kustvattnenhavs och attsamt

författningar gällerlagar och andraföreskrifter imot som
skyddsområden,skyddsobjekt och militära

jakt,
fiske,

naturvård,miljön ochden marinabevarande av annan
för ötrafiken,säkerhetsanordningartrafikregler och

avfall idumpning vatten,av
kontinentalsockeln,

och sjöfynd,fornminnen
identifiering,registrering ochfartygs

åtgärderförorenandemarina miljön andra10. skydd för den änmot
fidn fartyg,avfall, dock åtgärder föroreningdumpning motav

användning oljeprodukter,märkning ochI 1 av.
fråntill Sverige,utlännings inresa eller12. utresa

åtgärder beträffande djur tillhör skyddadeoch13. växter arter.som
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frågatillämpas iLagen övervakning enligt punkterna 2-7, 9-11om
och 13 inom Sveriges ekonomiskaäven zon.

tillämpasLagen Kustbevakningen till havs och i kustvatt-även när
och MälarenVänern inom den ekonomiska bedriversamtnen, zonen

övervakning för hindra brott lagen 1992:1140 Sverigesatt mot om
ekonomiska eller föreskrifter meddelats med stöd den la-zon som av
gen.

§ Kustbevakningstjänsteman3 har befogenhet tillkommersamma som
enligtpolisman 13 § polislagen 1984:387 avvisa, avlägsna elleratt

omhänderta den sitt uppträdande i trafiken till sjöss störsom genom
ordningen eller omedelbar fara för Sådandenna. befogenhet harutgör

ocksåhan det fordras för avvärja brott de föreskrifternär att mot som
i 1 §5 ochavses

Vid omhändertagande i första stycket skall kustbevak-som avses
ningstjänsteman tillämpa bestämmelsernai 17 § polislagen.

§ Särskilda bestämmelser10 Kustbevakningens medverkan vidom
förundersökning rörande brott gäller åtgärder föroreningmotsom
från fartyg finns lagen 000000 medi särskilda bestämmelser om
förundersökning vid brott rörande förorening från fartyg.

Vårt förslag till lag med särskilda bestämmelser förundersökningom
vid brott rörande förorening från fartyg innebär KBV:s polisiära be-att
fogenheter i avseende kommernämnt regleras i den lagenattnu nya
och inte i LKP. Detta har föranlett ändringar i 1 och 3 §§ LKP. Vidare
införs paragraf i vilken hänvisning till särskilda bestäm-görs atten ny
melser KBV:s medverkan vid förundersökning i dessa fall finns iom
den lagen.nya

27.6 Förordningen 1993: 1467 med

bemyndigande Riksåklagarenför att

förordna åtalväckande i vissa fallom av

1§

Riksåklagaren bemyndigas enligt 2 kap. 5 eller 5 § brottsbalkenatt a
åtalförordna förom

begåttsbrott har inom landet på utländskt fartyg ellerett ettsom
luftfartyg utlänning befälhavare eller tillhörde besätt-av en som var
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har be-brottetpå följde med fartyget,fartyget ellerningen omannars
intresse,sådan utländsktutlänning ellergåtts ettmot annanen

svensk medborgare el-begåtts utomlandsharbrott enavsomom
hemvist imed Sverige,utlänningler av en

ellerbegåtts medborgaresvenskhargärning ut-enav ensomen
gärningfrågan förhemvist i Sverigemedlänning sammaom ansvarom

meddelad i främmandedomhar prövats stat,engenom
lagen 1980:424ellerfiskelagen 1993:787brott motmotett om

begåtts utländskfrån fartygförorening haråtgärder mot av ensom
Sveriges ekonomiskaimedborgare zon.

RÅ skall förordnafjärde punkten lagts tillparagrafen har underI att om
begåtts medborgare i Sverigesutländskåtal VlfLför brott mot avsom

ekonomiska zon.
åtalsförord-begåtts fartyg krävssvensktBeträffande brott som

begåtts medbor-svensk5 § BrB. Ett brottnande kap.se 2 avsom
omfattaspå fartyg torde punktenutländskt avgare
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förslagenGenomförande28 av

direktivGenerella28.1

till samtliga kom-direktivregeringensgällerarbeteutredningensFör
dir.åtagandenoffentligautredaresärskildaoch prövamittéer att

1992:50,dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisa1994:23, att
1994:124dir.konsekvenserjämställdhetspolitiskaredovisa samtatt

brottsförebyggandedetbrottsligheten ochförkonsekvenserredovisaatt
1996:49.dir.arbetet

för-karaktäreninte denhaft behandlafrågor vi har ärDe attatt av
jämställdhetspolitiskafå några regionalpolitiska ellerslaget kan antas

föreslåsåtgärder skallinnebärUtredningsuppdragetkonsekvenser. att
olagliga utsläpp ochrättsliga beivrandeteffektivisera detför att av

olagliga utsläppfram antaletläggsde förslagsyftet med är attsom
redovisa kon-direktivetheller det generellaminska.skall Inte attom

kräverbrottsförebyggande arbetetoch detför brottslighetensekvenser
ekonomiska konsekvensernaDeytterligare överväganden.därför av

nedan.redovisasförslagen

Kostnader28.2

inleda och be-befogenheterutvidgning KBV:sVårt tillförslag attav
ökade personal- ochmedföraförundersökning torde inte i sigdriva

ytterligareutgår från deför Utredningenkostnader KBV.andra att ar-
utföras inommyndigheten tillförs bör kunnabetsuppgifter ramensom

uppgifter krävsutföra dessaorganisation. Om KBV skallnuvarandeför
beräknarutbildningssatsning. Ominte obetydligemellertid attmanen

besättningar 2-3KBV:s 58befälsperson ochminst samten avvaren
genomgå sådan utbildning berät-varje region skallinom sompersoner

bestäm-med särskildabefogenhetema enligt lagentigar till utövaatt
från fartyg in-föroreningvid rörandeförundersökning brottmelser om

kost-måste utbildas. Desammanlagt 70detnebär extraatt personerca
medför förutsätterinledningsskedeutbildningen inader attettsom
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myndigheten tillförs ytterligare medel. I skede bör dockett senare er-
forderliga kompletteringar i dagens utbildning inom myndig-rymmas

ordinariehetens anslag.
Utformningen den kompletterande utbildningen skall bestämmasav

samrådi mellan berörda myndigheter. låterDet sig inte i dettagöras
betänkande överslagsvis beräknaän kostnaderna föratt deannat rent
erforderliga kompletterande utbildningsinsatsema. För så snabbtatt

nåmöjligt ökad kompetens torde det sig storleksord-rörasom en om
ningen 1,5-2 miljoner kr. Utbildningen torde dock sikt kunna för-

klaras inom ordinarie förväntas anslag KBV.
Vårt förslag innebär det skall anordnasäven särskild utbild-att en

ning för de poliser åklagare,och skall handlägga denna för-typsom av
undersökningar. Vi har räknat med åklagare20 mångaoch likaatt ca
poliser bör genomgå sådan särskild utbildning. Utbildningen fåren
dock behöva bli mindre omfattande den utbildningantas erford-än som

såvitt kustbevakningstjänstemän. De utbildningskostnaderras avser
uppkommer för polis åklagareoch torde förhållandevisbli blyg-som

till helhetskostnademanär och inte förutsätta poli-samma man ser att
åklagarväsendeteller tillförs ytterligare medel. Inte hellersen upp-

byggnaden särskilt beredskapssystem för det begränsadeett antaletav
åklagare handlägger oljeutsläppsärenden, vilket till sin karaktärsom
väsentligen skiljer frånsig den ordinarie jour- och beredskapsverksam-
heten åklagarväsendet,inom medför kostnader den omfattningen attav
ytterligare medel behöva tillföras.synes

kanDet förslaget kommer ledaantas även tillatt viss ökadatt en
belastning främst sjörättsdomstolama fler åtal för olagligaattgenom
utsläpp kommer väckas. Det kan dock förmodasatt den kost-ävenatt
nadsökning blir följden härav blir begränsad betydelse.som av

Mot de ekonomiska konsekvenser i form främst initiala utbild-av
ningskostnader vårt förslag leder till skall ställas de vinster ellersom
kostnadsbesparingar uppnås de olagliga utsläppen minskar.som om
Förutom de positiva miljöeffekter blir följden härav kan kostna-som
derna för bekämpa och oljeutsläpp Våraatt begränsas. förslagsanera
kan emellertid också leda till ökade intäkter för dels iantas formstaten

höjda vattenföroreningsavgifter, dels den administrativaav genom nya
sanktionsavgift införs. På lite längre sikt bör därmed förslagen intesom

någramedföra kostnadsökningar.

28.3 Ikraftträdande

De framlagda lagändringarna kräver i vissa fall relativt omfat-av oss
förberedandetande åtgärder innan de kan träda i kraft. Främst den del
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ibefogenheterbrottsutredningen och KBV:sförslaget rör sam-somav
rernissförfarande ochsedvanligtslag. Efterdettahärmedband är av

skall kunnalagändringamabedömer viberedningsarbetefortsatt att
juli 2000.kraft den lträda i

karaktä-för sig deni ochförfattningsförslagendelar ärAndra avav
erfordras innanåtgärder inteförberedandenågra omfattandeatt merren

tidigarekanangelägetbedömskraft. Om detträda ikan ettde som
förslagetdeldå den rördet gällerikraftträdande övervägas t.ex. somav

ekonomiskai denolagliga utsläppbeträffandefrågan domsrätt zo-om
nen.
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Kommittédirektiv

Dir.till sjössIngripande oljeutsläppmot
1996:82

den oktober 1996vid regeringssammanträde 24Beslut

Sammanfattning uppdragetav

tillkallas uppgift utvärderingsärskild utredare med gäl-En göraatt en av
oljeutsläppför de ingripanden kan bli aktuella harlande regler när ettsom

författningartill sjöss. Utredaren skall deskett göra översynen av som
området föreslå åtgärderfinns för effektivisera det rättsligasamt att

beivrandet dessa utsläpp.av

Bakgrund

från1 Sverige finns lagbestämmelser förorening fartyg huvudsakligen iom
åtgärder frånlagen 1980:424 förorening fartyg. Denna lag, imotom som

årsutsträckning ramlag, bygger 1973 internationella konven-ärstor en
fråntion till förhindrande förorening fartyg ändringsprotokolloch dessav

från år 1978 MARPOL. lagen finns förbud förorening frånI fartygmot
fartygs frånoch bestämmelser konstruktion, mottagning fartygom av res-

innehålleroch avfall skadliga tillsyn och andraämnenter samtsom om
åtgärder förebygga frånför förorening fartyg. Befogenheter ingripaatt att
enligt främst Sjöfartsverketlagen har och Kustbevakningen. lagenI finns

bestämmelser vattenföroreningsavgift. sådan avgift kanEnäven tas utom
otillåtet Frågordet skett utsläpp vattenförorenings-har olja.ettom av om

avgift Kustbevakningen.prövas av
Ytterligare regler till skydd för marina miljön finns i sjölagenden

1994: 1009 och i sjötrafikförordningen 1986:300.
1995/962140I Havsrättskonventionen och tillämpningsavtaletprop.

föreslog regeringen riksdagen skulle dels godkänna Förenta nationernasatt
havsrättskonvention 10den december 1982, dels de lagar ochantaav nya
de ändringar i befintliga lagar regeringen föreslagit. Sedan riksdagensom
godkänt vad regeringen föreslagit bet. 1995/96:UU17, rskr. 1995/96:271
ratificerade Sverige havsrättskonventionen den 25 juni 1996. I samband
därmed trädde de i 1995/961140 förslagna lagändringarna iäven prop.

åtgärderkraft, bl.a. ändrades lagen förorening från1980:424 motom
fartyg. lag 1996:517 begränsning tillämpningenEn svenskny om av av
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vad gäller vissa brott begångnalag utländska fartyg ocksåträdde i kraft.
Denna lag medför brott innebär förorening den marina rr1il-att som en av
jön endast kan bestraffas med böter begåttsbrottet fartyg ärettom som

i främmanderegistrerat och befinner sig utanför svenskt inrestaten som
Undantag gäller dock för uppsåtliga och allvarliga föroreningar ivatten.

territorialhavet. Som konsekvens endast böter kan dömas sak-att uten av
till följd bestämmelserna i 2 kap. 2 och 3 §§ brottsbalken svensknas av

fördomsrätt dessa gärningar.
Riksdagen uttalade i samband med behandlingen 1995/96:14Oav prop.
regeringen åtgärderborde vidta för effektivisera det rättsliga förfa-att att

randet det gäller beivra oljeutsläpp. ansågnär Riksdagen bl.a. det iatt att
åtgärderlagen 1980:424 förorening från fartyg bör in be-mot tasom en

stämmelse domsrätt beträffande de fall däräven domsrätt påsaknasom
grund reglerna i lagen 1996:517 begränsning tillämpningenav om av av
svensk lag vad gäller vissa begångnabrott på utländska fartyg jämfört med

i 2 kap.reglerna 2 och 3 brottsbalken. Sådana bestämmelser återfinns
bl.a. i lagen 1971:1154 förbud dumpning avfall i och imot vattenom av
lagen 1992:1140 Sveriges ekonomiska Riksdagen ansåg vidareom zon.

ansträngningar bör för åtala fler fallgöras olagligaatt oljeutsläpp.att av
Indrivningsförfarandet beträffande såväl utdömda böter Kustbe-som av

ålagdvakningen vattenföroreningsavgift bör enligt riksdagen effektivise-
ras.

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga förekomsten oljeutsläpp och andra utsläpp av
förorenande inom Sveriges sjöterritoriumämnen och ekonomiska zon un-
der de åren. En redovisning skall lämnas i vilkensenaste omfattningav
dessa utsläpp har lett till straffrättsliga eller andra ingripanden från berör-
da myndigheter. Denna redovisning skall omfatta analysäven anled-en av
ningen till inte alla utsläpp föranlett något sådant ingripande. Påatt grund-
val denna kartläggning och redovisning skall utredaren identifiera deav
svårigheter förknippadeär med vidta åtgärderrättsliga med anled-attsom
ning olagliga oljeutsläpp och andra utsläpp förorenande tillämnenav av
sjöss. Utredaren skall utgångspunktmed i detta påpeka eventuellaäven
brister i de berörda myndigheternas verksamhet i aktuellt hänseende.nu
Utredaren skall lämna förslag till åtgärder kan leda till effektivaresom
ingripanden från myndigheternas sida, såvitt indrivningäven bö-avser av

och avgifter.ter
Utredaren skall i övrigtäven detgöra regelsystemöversynen av som

på områdetfinns och efter utvärdering hur detta fungerar i praktikenen av
föreslå förändringarde påkalladekan effektivitetsskäl.som vara av
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samarbetetmöjligheterbeakta deskallUtredaren öppnas genomsom
Helsingforskom-sjöfartsorganisation IMO,Internationellainom FN:s

Ändringsförslagen måste stå ioch EU.missionen HELCOM överens-
folkrättsligaövrigasåväl EG-rättsliga regler demed destämmelse som

området.gällerförpliktelser som
fråganingår förslag hurutredaren skall lämnauppdragetI att om

olagliga oljeutsläpp och andradet gällerkan lösassvensk domsrätt när
från utländska fartyg i den eko-skettförorenandeutsläpp ämnen somav

nomiska zonen.
undersökaSjöfartsverket i uppdragför avsiktRegeringen har attatt ge

avfall från fartygmottagningsanordningar för oljehaltigtmedhur systemet
undersökning påochdel resultatet dennafungerar. Utredaren skall ta av av

föreslå sådana i kan medfö-ändringar dettagrundval denna system somav
oljeutsläppen minskar.olagligadeattra

Övriga för utredningsarbetetramar

Riksåkla-samråda i första handskall med berörda myndigheter,Utredaren
Naturvårds-Sjöfartsverket ochKustbevakningen, Räddningsverket,garen,

frånskall inhämta upplysningar de organisationerverket. Utredaren även
område, såsomverkar detta Kommunförbundet och Hamn- ochsom

samrådaStuveriförbundet. Utredaren skall med utredningen fö-även om
1995:06 1993:04.retagsbot och med Miljöbalksutredningen MJu

kommittéer särskildaarbetet gäller regeringens direktiv till ochFör ut-
åtagandenoffentliga dir. redovisa regional-redare 1994:23,pröva attatt

redovisa jämställdhetspolitiskapolitiska konsekvenser dir. 1992:50, att
förkonsekvenser dir. 1994: 124 redovisa konsekvenser brottslig-samt att

brottsförebyggande 1996:49.heten och det arbetet dir.

Redovisning uppdragetav

31Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den decembersenastav
Frågan1997. domsrätt beträffande olagliga oljeutsläpp och utsläppom av

sådanandra förorenande i den ekonomiska beskaffen-ämnen ärzonen av
het den kan, utredaren bedömer det lämpligt, särredovisas i del-ettatt om

vårenbetänkande under 1997.

Kommunikationsdepartementet
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miljöolja mariniEffekter av

Biologiska effekter

blandningarkomplexaförekommandenaturligtRåolj består av or-avor
kemiskafysikaliska egenskaper och sammansätt-ganiska Dessämnen.
kemiskafyndighet. Oljansfyndighet till sammansätt-frånning varierar
lufttemperatur, väder-ochmiljöförhållandena vattendeochning yttre

olja fårhavsmiljön. Närhur oljan beter sig ibestämmerbetingelser
kemiskafysikaliska ochpåbörjas radmedkontakt vatten processeren

effekter på det mari-och därmed dessoljans egenskaperförändrarsom
Östersjön speciellt sårbara förhavsområden såsomKalla ärlivet.na

och förhindrarökar oljans viskositetoljespill. Låga temperaturer upp-
olja påMikrobiologisk nedbrytningblandning med strän-vattnet. av

områden och naturliglångsammare jämfört medderna sker varmare
Östersjönsmånader. in-olja kan dekadernedbrytning änta snarareav

närhetkustområden alltid finns relativockså istängda läge gör att av
nått stränderna berordetta sker. oljan väl haroljespill Näränett var

olja,rad faktorer såsomåterhämtningsförloppet på säsong,typ aven
exponeringsgrad.kustens utseende och

innehåller rad vattenlösliga frak-och oljeprodukterRåolja vissa en
snabbare sker avdunstning tilloch lättare oljan destotioner är at-

snabbt medan andramosfären. Nordsjöolja relativt lätt och avdunstarär
obetydligt vidtrögflytande och avdunstar endastråoljor ärtunga nor-

vattenfasen. Exempel påAndra fraktioner löses imala temperaturer.
bensenvattenlösliga oljeprodukter aromatiska kolväten såsom PAH,är

formar vanli-fraktion kvar påoch toluen. Den vattenytanstannarsom
med ochemulsion emulgeringsprocessemavattnet gynnas avgen en

blandas s.k. mousse kan bildain i oljavågrörelsema. Vatten ensom
flera månader. Moussebildning kan också medfö-stabil emulsion under

ned till botten.förlorar sina flytegenskaper och sjunkeroljanattra
effekterna inklusive reproduktions-kring de långsiktigaForskning

för råoljakänsliga i kon-skador har många organismervisat äratt
kanmindre mg/l. Raffinerade produkter 10-100centrationer län vara

med hög andelgifiigare råolja. Speciellt produktergånger än en aro-
giftiga livet. Hit hörmycket för det marina lättamatiska oljekolväten är

brännoljor dieselolja, bensin och fotogen.som
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detI fria olja mikroskopiska planktonorganismervattnet tas upp av
vilka fungerar vektor för olja till andra delar den marina nä-som en av
ringsväven.

Analys olja i blåmusslor i närheten oljeterrninaler har påvisatav av
samband mellan mängden spilld olja och halten aromatiska kol-ett av

i mussloma.väten Dessutom registrerades reducerad metabolismen
hos musslorna kunde härledas till ackumulering PAH.som av

De utvecklingsstadierna fisk de känsligaär föryngsta mestav expo-
neringen för olja och kan leda till reducerad kläckbarhet och abnormal
utveckling yngel. Lågdosexponering vattenlösliga oljefraktioner iav av
de koncentrationer kan förekomma vid oljespill ca 100ettsom ,ug
kan emellertid upphov till subletala effekter svårareär attge som upp-
täcka. Fysiologiska mätningar har registrerat förhöjd enzymaktiviteten
hos fisk vid så låga koncentrationer 40 Nordsjöolj vilketsom ,ag av a
visar fiskens avgiftningssystem har i funktion.att trätt

relativt litetEtt oljespill under kritisk period kan orsaka mycketen
skadastörre än spillavsevärt större under delett året. Deten annan av

Östersjönhittills exemplet frånvärsta oljeutsläppär på omkring 10ett
Ölandägde vid 1976 ochton beräknas ha förorsakatsom rum som

Östersjön60 000 alfåglars död. Undersökningar utförda i under vintern
1992-1993 visade 9 miljonerän sjöfåglar fördeladeatt på cirka 30mer

Östersjönutnyttjar övervintringsområde.arter Exempelvis åter-som
finns 90 %än Nordeuropas hela populationer alfågel ochmer av av

Östersjönisvärta öppna vintertid. De fartygsstråkenstora passerar
Pommerska bukten och vidare förbi Hoburgs bank vid Gotlandsnorrut
sydspets där mängder alfågel samlas.stora ökandeDe mängdemaav av
oljeskadad fågel utgör indikation på den ökande fartygstrañken ien
Östersjön och Västerhavet. Under åren 1994-1996 avlivades 60 000ca
alfåglar längs Gotlands kust. Den fulla omfattningen oljeskadornaav
hos öfågel emellertidär inte känd. Studier i Nordsjön har visat att en-
dast 7-40 % de fåglar dör på grund olja återfinns skadadeav som av
eller döda på stränderna. Det verkliga antalet oljeskadade fåglar allt-är
så mångdubbelt vad fyndenstörre än på stränderna anger.

Återhämtningsförlopp

Olja bryts ned marina bakterier utnyttjar oljan kolkälla.av som som
Tillräckliga mängder och närsalter krävs för vidmakthållaattav syre
tillväxt och metabolism hos mikroorganismema. Resultatet blir ökaden
produktion bakterier nedbrytningsprodukterna koldioxidsamt ochav

Vid högre kommervatten. oljantemperaturer avdunsta samtidigtatt
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biologiska ef-sker fortare. Demikrobiologiska nedbrytningendensom
tempererade ellertycks bli mindre ioljespill tropikerna änifekterna av

Valdez vidmedfrån olyckan ExxonErfarenheternaarktiska vatten.
finns mik-kalladet också i dessaemellertid visatharAlaska vattenatt

Kvantitativaeffekt olja.nedbrytande påmed mätbartroorganismer
frånnedbrytning varierarnaturlig biologisktakten iuppskattningar av

och dygn i kroniskthavsvattenmaximalt oljatill 600.03 tonpergca g
rad högmoleky-finns emellertidvattenområden.oljefororenade Det en

kanned ocholjan svåra brytailära substanser är tasattsom som upp
skaldjur.fisk ochorganismerandra somav

Även oljespill inte ir-miljön efterskadorna på den marina ärettom
den friaåterhämtningsförloppet bli långvarigt. Ireversibla kan vatten-

med normalttillsammans denden snabba utspädningengörmassan
skadornaför levande organismergenerationstiden planktonisktkorta att
verksam-nedbrytningsprocessemabiologiska ärsnabbt elimineras. De

beståndsdelarna oljan. brytsdet gäller de lättare i Dessafrämst närma
blir kvar oljan fårlösesned till komponenter i Detvattnet. avsom som

sjunka till botten.densitet och kan så småningom Närdärigenom högre
långsiktiga ska-och stränder emellertidoljan når bottnar uppstår mera

för orsakaräcker med några olja kvadratmeterdor. Det attgram per
bottenlevande organismer. Effekternaomfattande negativa effekter på

tid den fria specielltkvarstår under betydligt längre iän vattenmassan,
bottensediment vid låg och dåligaoljan lagras in i temperatur syre-om

Nedbrytningen de oljefiaktionerna går dåförhållanden. tyngreav
eller kan helt upphöra. Oljeförorenade sediment kanmycket långsamt

fiskarter plattfisk.till skador på bottenlevande ochockså leda som
Tiden krävs för den marina miljön skall hinna återhämta sigattsom

efter oljespill kan från några veckor till många år. ke-variera Denett
olja komplicerar de biolo-miska komplexiteten hos bedömningar-na av

tidsrymder. finns emellertid knappastgiska effekterna under längre Det
för kvarstående effekter oljeförorening på samhälls- ochnågra bevis av

populationsnivå. Tiden för återhämtning allmänhet kortare i hårtiär
skyddade områdenexponerade områden 2-3 år och längre iavsevärt

20-30 år.
Återhämtningen och oljepåverkatdet marina djurlivet iväxt- ettav

drabbadekustområde beror generellt på hur reproduktionen sker hos de
fastsittande har plankto-Många marina eller orörligaarterna. arter ett

vilket innebär tillräckligt frianiskt larvstadium "lediga" äratt ytor som
från olja kan börja återkoloniseras redan vid rekryteringstillfällenästa
året därpå. Vissa saknar däremot frisimmande larvstadium och förarter
dessa kan det många år de lyckas nå ursprungliga områ-innan sinata
den igen.
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Fallstudier i svenska vatten

flesta registreradeDe utsläppen olja små och fördelasär relativtav
snabbt i Miljöpåverkan dessa utsläpp därför svåravattenmassan. ärav

Undersökningarmäta. de långsiktiga miljöeffekterna olje-att av av
utsläpp har i stället koncentrerats till utsläpp 000större än l Iton.
svenska det bara utsläppetär l 000 olja i samband medvatten tonav ca
grundstötningen Tsesis i Stockholms södra skärgård 1977 följtsav som

med miljöundersökningar under längre tid.upp
Vid grundstötningen Tsesis nådde ansenliga mängder olja bott-av

De bottenlevande organismerna reagerade omedelbart med högnama.
dödlighet, påföljandeDen vintern uppvisade bottenlevande kräftdjur
signifikant ökad frekvens embryonala skador. förränInte den andraav

efter olyckan kunde de första tecknen på återhämtningsommaren en
observeras på de påverkade platserna.mest

F allstudier internationellt

Torrey Canyon. Grundstötning vid Comwall i Storbritamiien 1967. Ut-
släpp 100 000 råolja. Vid bekämpning oljan användestonav ca sto-av

mängder dispergeringsmedel betydligt giftigare nutidaänra som var
medel. dröjdeDet lO år innanän djur- och växtlivet på klippkustenmer
hade återhämtat sig.

Cadiz.Amoco Grundstötning utanför Bretagne i Frankrike 1978. Ut-
släpp 220 000 lätt råolja. Utsläppet ägde påton iav grunt vattenca rum
hårt väder och 320 km lång kuststräcka påverkades. I likhet meden
många andra oljeutsläpp bildades med 30 % vatteninnehållen mousse
efter det oljan hade runnit i havet. På grund denatt andelenut storaav

olja med låg kokpunkt så avdunstade 30 % oljan medan 14 %av ca av
löstes i vattenfasen, 8 % bands till sedimenten och 28 % landade på
stränderna. oljaDen löstes i bröts snabbt ned mikroor-vattnetsom av
ganismer vilket indikerades sjunkande närsalts- och syrgaskon-av
centrationer. Enligt kontrollerade laboratorieundersökningar emel-är
lertid fullständig nedbrytning de olika oljefraktionema till kol-en av
dioxid och begränsad. 40 % bottenlivet elimineradesvatten i vissaav

de påverkade områdena och viss fiskdödlighet observerades tillav upp
km från10 vraket. De exponerade klippstränderna helt frianästanvar

från olja veckor efter olyckan medanett sandstränder fria frånpar var
efterolja l-3 år beroende på penetration oljan ned i sanden. Förav

stränder täckta med klappersten och det 3-5 år medan det itoggrus
skyddade områden med lermineral troligen krävs årän 10 innanmer en
återhämtning har skett. De ekonomiskt viktiga ostronodlingama för-
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fortfarande kon-eftertid. Sju år olyckanstördes under lång ostronvar
ocksåolyckan observeradesefterUnder de två första årentaminerade.

plattfisk.fenröta hosfrekvenshög aven
Sound i Alaska 1989.WilliamValdez. Grundstötning i PrinceExxon

förore-km kustenråolja. Omkring 000000 542Utsläpp ton avcaav
beståndetfåglar och Denhårt drabbadesSpecielltnades. utter.av

be-massivabort under det första åretoljandelenstörsta togs genomav
hade de flestaefter olyckanåroch saneringsinsatser. Trekämpnings-

sammansättningendvs.kustområden återhämtat sig,förorenade av
normala. Endastområdethade återgått till den föroch djurarterväxt-

tekniska svårigheter intepå grundnedsmutsade områdensvårt som av
efter utsläppet negativafortfarande åruppvisadekunnat sexsaneras

och årlax drabbades hårtmiljöeffekter. Reproduktionen ännu treav
vattendrag för-laxäggen i dedog till 40 %efter olyckan somavupp

orenats.
000vid Shetlandsöarna 1993. Utsläpp 87FörlisningBraer. tonav ca

hårt och lasten dispergeradeslätt Olyckan skedde i mycket väderråolja.
medförde viss mån be-sjön. skadorna isnabbt i den Detta attgrova

efteruppstod frskodlingarna. Två årgränsades. skadorna vidDe största
djupa-kunde förhöjda halter olja fortfarande iförlisningen uppmätasav

liggande bottnar.re
Grundstötning utanför Milford haven i StorbritannienSea Empress.

råolja. Området starkt påverkatUtsläpp 70 000 lätt1996. ärtonav ca
tidvatten. Olyckan skedde några veckor innan stora grupper avav

bedömningar kanmigrerande fåglar väntades till området. Enligt vissa
bottenlivet detta talarår skadorna på har läkt. Motdet dröja 30 innan att

efter fraktade råolja inte blevmiljöskadoma Braer typsom samma av
först befarat.så allvarliga som man

Miljöeffekter oljeutvinning till havsav

till havs omfattarTillförseln olja i samband med exploatering oljaav av
dumpning utsläpp produk-oavsiktliga oljespill, borrkax och avav

Erfarenheter från borrkax blandad medtionsvatten. Nordsjön visar att
olja den källan oljeförorening bottnarnatillstörstautgör runtav pro-
duktionsplattforrnarna. från innehållandeOljan härrör det borrslam die-

för tillselolja används smörja borren, föra borrkaxetatt ytansom upp
och kontrollera trycket oljereservoaren. Användningen dieselolja ii av
borrslam förbjuden grund höga innehåll aromatiskapå sittär nu av av
oljekomponenter.
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påverkanfysiskdirektharbottnarnamaterial tillDepositionen enav
plattformennärhetomedelbaribottenlevande organismemadepå av

antal Längreminskat utformi arter.visar sigvilketm ett100‘ca av
samhällsnivåeffekterna påbiologiskadem kan500till l re-upp ca

negativtstarktfinnsolja.orsakade Detgifteffekt etttilllateras aven
sedimenten.olja ikoncentrationenochartrikedommellansamband av

bak-högregånger än000lsediment ärolja iKoncentrationer somav
till-anläggningarnafråntill 750observerasgrundsvärden kan mupp

bottenfaunan.sammansättningstarktförändradmed avensammans
övergångszon olje-däroch 500lmellan 750återfinnsDärefter men

och därbakgrundsnivångånger20-100mellanvarierarkoncentrationen
från000och 3Mellan 000utseende. lnormaltåtergår tillfaunan ett m

nå 20 gångerolja i sedimentenkoncentrationenkanutsläppskällan av
botten-effekter påtydligakan ingaavståndPåbakgrunden. större

ellerborrningintensivmedområdenvissaIfaunasamhället observeras.
olja ikoncentrationerhögresignifikantfastställtsharproduktion se-av g

ffrånkmoch 10avstånd mellan 5bakgrunden påmedjämförtdimenten
utsläppskälloma. -

vid kon-börjatycksbottenfaunanhosartrikedomenpåverkanEn av
tillnormaltåterfinnsnivåer50-60 Dessacentrationer runt uppppm.

olje-utbredningstorskaligEnanläggningarna.från0001 avmeram
tidlängreemellertid observeratssediment harkontaminerade som

området.pågått iharutvinningen

Sverker EvansA
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