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Remissvar avseende Några ändringar i tillträdesförordningen

Kustbevakningen har inget att erinra mot förslaget att de ansökningar från en utländsk stat om
tillträde till svenskt territorium som idag tas emot av Kustbevakningen ska ges in till
Försvarsmakten. Kustbevakningen motsätter sig dock föreslagen ändring av 5 § första stycket
punkten 2 tillträdesförordningen (1992:118) att Kustbevakningen ska yttra sig till
Försvarsmakten innan Försvarsmakten meddelar beslut om tillträde. Om ansökningarna ska
ges in till Försvarsmakten ser Kustbevakningen vidare att det är av vikt att Kustbevakningen
skyndsamt får del av Försvarsmaktens beslut om tillträde för att, i förekommande fall,
användas som underlag inför vårt beslut om marinvetenskaplig forskning.
Kustbevakningen noterar att det inte föreslås några ändringar vad gäller hanteringen och
beslutanderätten avseende ärenden om marinvetenskaplig forskning.

Skälen för Kustbevakningens synpunkter
Marinvetenskaplig forskning
Inom svenskt sjöterritorium får marinvetenskaplig forskning inte bedrivas från
forskningsfartyg som är registrerade i eller tillhör en annan stat utan tillstånd från
Kustbevakningen. Kustbevakningen får i det enskilda fallet ge dispens från kravet på tillstånd,
om det finns särskilda skäl (7 kap. 23 § miljöbalken [1998:808] och 14 § förordningen
[1998:1252] om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.). Syftet med tillståndsförfarandet är
att skydda den marina miljön.
Inom svensk ekonomisk zon får marinvetenskaplig forskning inte bedrivas från utländska
forskningsfartyg utan tillstånd från Kustbevakningen. Om det finns särskilda skäl, får
Kustbevakningen besluta om undantag från kravet på tillstånd (9 § lagen [1992:1140] om
Sveriges ekonomiska zon och 7 § förordningen [1992:1226] om Sveriges ekonomiska zon).
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Kustbevakningen noterar att regelverket och hanteringen av ärenden avseende
marinvetenskaplig forskning inte är föremål för några ändringar eller överväganden i
promemorian, vilket innebär att Kustbevakningen även framöver är den myndighet som
kommer att besluta i dessa ärenden.
5 § första stycket punkten 2 tillträdesförordningen
Enligt föreslagen ändring av 5 § första stycket punkten 2 tillträdesförordningen ska
Försvarsmakten meddela tillstånd för tillträde till svenskt territorium i fråga om vissa
uppräknande statsfartyg efter yttrande från Kustbevakningen, i stället för som idag på
begäran av Kustbevakningen. Detta preciseras i promemorian på så sätt att det är av vikt att
Kustbevakningen också fortsättningsvis gör en bedömning av ansökan efter remittering av
ansökan till berörda myndigheter enligt nuvarande ordning.
Kustbevakningens hantering av ansökningar om tillträdestillstånd rör två olika situationer,
dels då utländskt statsfartyg avser att tillträda svenskt territorium i syfte att utföra
marinvetenskaplig forskning, dels utan sådan verksamhet förenad med tillträdet. I de fall
tillträdestillstånd krävs för att kunna utföra marinvetenskaplig forskning får Kustbevakningen
idag dessa båda ansökningar samtidigt. Kustbevakningens hantering vad gäller
tillträdesfrågan utgörs emellertid idag i princip endast av en preliminär bedömning av om det
är fråga om ett statsfartyg, ibland i samråd med Försvarsmakten, och om ärendet därmed ska
överlämnas till Försvarsmakten för beslut. Kustbevakningen expedierar vidare ett beslut om
tillträde till sökanden, i förekommande fall tillsammans med beslut avseende
marinvetenskaplig forskning. Kustbevakningen remitterar inte ansökan om tillstånd för
tillträde till svenskt territorium till några myndigheter. Kustbevakningen har därmed svårt att
se vad vår beredning av ansökan skulle avse och vad vi ska yttra oss över. Kustbevakningen
förordar därför att, i de fall ansökningarna ska gå till Försvarsmakten, skrivningen att vi ska
yttra oss till Försvarsmakten tas bort.
Genom nuvarande hantering av ansökningarna om tillträde till svenskt territorium och
ansökningarna om marinvetenskaplig forskning kan Kustbevakningen och Försvarsmakten
samordna tillståndsbedömningarna på ett bra sätt. Försvarsmakten behöver underlaget till
ansökan om marinvetenskaplig forskning för att bedöma vad forskningsfartyget ska göra på
svenskt territorium. Kustbevakningen behöver veta vad Försvarsmakten bestämmer om
tillträdet, så att vi inte ger tillstånd för marinvetenskaplig forskning i områden där
Försvarsmakten nekat tillträde. Om ansökningarna om tillträde till svenskt territorium ska ges
in till Försvarsmakten är det av vikt för Kustbevakningen att vi skyndsamt får del av
Försvarsmaktens beslut om tillträde. Enligt Kustbevakningens mening finns det dock stora
samordningsvinster med att både ansökan om marinvetenskaplig forskning och därtill hörande
ansökan om tillträde till svenskt territorium ges in till och hanteras av samma myndighet
vilket förordas av oss.
Avslutningsvis har Kustbevakningen svårt att se att föreslagna ändringar i
tillträdesförordningen att en utländsk stats ansökan om tillträde till svenskt territorium i syfte
att utföra marinvetenskaplig forskning ska ges in till Försvarsmakten samtidigt som ansökan
om marinvetenskaplig forskning ska ges in till Kustbevakningen förenklar och tydliggör
förfarandet för den utländska staten.

---------Beslut om detta yttrande har fattats av generaldirektör Therese Mattsson. I ärendets
handläggning har deltagit enhetschefen Ulf Nilsson, handläggaren Maj-Britt Åkesson,
handläggaren Sergej Andriankov och chefsjuristen Sara Thörngren, föredragande.
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