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Remissvar avseende Promemoria Utvidgade möjligheter att utreda förlisningen av
passagerarfartyget Estonia
Kustbevakningen noterar att myndighetens geografiska verksamhetsområde, förutom Sveriges
sjöterritorium, också omfattar det område som anges i 1 § lagen (1995:732) om skydd för
gravfrid vid vraket efter passagerarfartyget Estonia och att nyssnämnda lag ingår i
myndighetens direkta brottsbekämpning.
Kustbevakningen har följande synpunkter att anföra. Av promemorian framgår att förslaget,
som innebär en viss avkriminalisering, i sig inte bedöms innebära några ökade kostnader för
rättsväsendets myndigheter eller andra myndigheter. Kustbevakningen delar denna
bedömning. Däremot kommer eventuella undersökningar innebära ökade kostnader.
Kustbevakningen har inget utpekat uppdrag avseende utredningar i fråga om varför ett fartyg
har sjunkit. Myndigheten stödjer dock Statens haverikommission vid deras undersökningar
och tar då betalt enligt regelverket om offentlig resurssamordning.
Om Kustbevakningen ska stödja Statens haverikommission vid utredning av förlisningen av
Estonia kommer detta ta mycket tid och resurser men även materiel från Kustbevakningen,
vilket i sin tur kommer att påverka Kustbevakningens ordinarie verksamhet. Som alltid när
det handlar om resursbehov och ofinansierade ambitionsökningar kommer den tillkommande
arbetsuppgiften behöva ställas mot andra arbetsuppgifter som åligger Kustbevakningen. Det
kan också vara så att Kustbevakningen saknar utrustning som krävs för uppdraget.
Vidare skriver Statens haverikommission i sin hemställan till regeringen av den 18 december
2020 att Statens haverikommission avser att återkomma med kostnadsberäkningar för de
utredningsåtgärder som beskrivits i hemställan och en bedömning av de resurser som behöver
tillföras myndigheten. Kustbevakningen önskar att dialog förs med myndigheten om Statens
haverikommission bedömer att Kustbevakningens stöd behövs.
I övrigt har Kustbevakningen inget att invända mot förslaget.
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Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit enhetschefen på planeringsenheten vid operativa avdelningen Ulf
Nilsson, enhetschefen på dykenheten vid operativa avdelningen Staffan Ljungqvist,
verksamhetsutvecklaren Fredrik Simonsson vid metodutvecklingsavdelningen och
verksjuristen Mediha Güven, föredragande.
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