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�� 6DPPDQIDWWQLQJ

Denna uppsats behandlar huvudsakligen de internationella avtal som Sverige
ingått med främmande makter för att underlätta samarbete över
statsgränserna vid räddningsinsatser. Avtalen beskrivs, jämförs med
varandra och presenteras mot bakgrund av svensk lagstiftning. Två delar av
den inhemska lagstiftningen tas upp. Den ena är regleringen av
räddningstjänstens verksamhet och den andra är regleringen av förhållandet
till främmande makter. Vad gäller den senare delen dras slutsatserna att det
gjorts en rimlig avvägning mellan å ena sida behovet av överblick över
utrikeskontakterna och å andra sidan behovet av snabba och smidiga beslut.
Angående överlåtelse av förvaltningsuppgifter förefaller situationen
emellertid vara oklar.

De internationella avtalen har främst utformats för att tillämpas vid mer eller
mindre extraordinära situationer. Detta medför att det behövs en del
förtydliganden och ytterligare reglering vid ett så intimt samarbete som det
kring den fasta förbindelsen över Öresund. I uppsatsen påpekas en del av de
områden som bör klarläggas. Vidare diskuteras om de inblandade
kommunerna själva har kompetens att ingå behövliga överenskommelser.
Slutsatsen är att rättsläget tyvärr inte är helt entydigt.

Ett allmänt intryck är att juridiska regler och juridisk arbetsmetod i
praktiken spelar en mycket liten roll inom de områden som uppsatsen
behandlar.
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Jag är mycket tacksam för all hjälp som jag har fått vid arbetet med denna
uppsats. Alla som jag har varit i kontakt med har varit enormt hjälpsamma,
tålmodiga och vänliga. Här skall speciellt nämnas Thomas Fagö och Jörgen
Hallberg som gav mig mycket material och många värdefulla synpunkter vid
mina besök.

Arbetet med uppsatsen har varit långvarigt och tidvis ganska kaotiskt. En
följd av de tvära kasten har varit att jag under arbetets gång lämnat högst
varierande uppgifter om ämnet för min uppsats. Jag beklagar om detta
orsakat förvirring och problem.
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Bonnavtalet The Agreement for Cooperation in dealing with Pollution of
the North Sea by Oil and other harmful Substances

EEZ Exklusiv ekonomisk zon
Helsingfors-
konventionen

Convention on the Protection of the Marine Environment of
the Baltic Sea Area

HELCOM Helsingforskommissionen
HERS Handbok i efterforskning och räddning av människoliv till

sjöss
IKFM-
förordningen

Förordningen (1982:765) om Försvarsmaktens ingripande
vid kränkningar av Sveriges territorium.

IMO International Maritime Organisation
IMOSAR 1979 års internationella sjöräddningskonvention
IMOSAR-
manualen

IMO Search and Rescue Manual

Köpenhamns-
avtalet

Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige
om samarbete i fråga om bekämpning av förorening av
havet genom olja eller andra skadliga ämnen

OPRC International Convention on Oil Pollution Preparedness
PFP Partnerskap för fred
RF Regeringsformen (1974:152)
RTF Räddningstjänstförordningen (1986:1107)
RTL Räddningstjänstlagen (1986:1102)
SOLAS International Convention for Safety of Life at Sea
Tunnelavtalet Protocol between the Government of the United Kingdom

of Great Britain and Northern Ireland and the Government
of the French Republic Concerning Frontier Controls and
Policing, Co-operation in Criminal Justice, Public Safety
and Mutual Assistence Relating to the Channel Fixed Link
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DYJUlQVQLQJ�DY�lPQHW

Räddningstjänsten tillhör de allmänna uppgifter som är till påtaglig nytta för
enskilda personer. För att denna verksamhet skall fungera väl har behovet av
samarbete inom och över riksgränserna betonats allt mer. Samverkan medför
att resurser och erfarenheter kan utnyttjas mer effektivt och detta innebär i
sin tur bättre kvalitet och lägre kostnader.1

Samarbete är sällan problemfritt. Kontakter måste tas och utrustning,
arbetsrutiner och organisation måste harmoniseras. Förutom de praktiska
svårigheter som uppstår vid allt slags samarbete är vissa problem särskilt
aktuella vid samverkan över statsgränser. Denna uppsats behandlar speciellt
vilken administrativ nivå som skall sköta kontakterna och hur kontroll över
det egna territoriet skall kunna säkerställas. Vid samarbete inom
räddningstjänsten ställs problemen på sin spets. Å ena sidan är behovet av
effektivitet här speciellt stort. Å andra sidan kräver effektiva
räddningsinsatser stora befogenheter gentemot enskilda och dessutom kan
rikets säkerhet påverkas eftersom räddningsorganisationen är viktig för
totalförsvaret.

Denna uppsats kommer inledningsvis att presentera svensk lagstiftning, först
angående räddningstjänstens verksamhet och sedan beträffande
överenskommelser med främmande makter. Därefter kommer
internationella avtal som slutits om samarbete inom räddningstjänsten att
behandlas. Slutligen diskuteras dels vissa frågor som bör regleras
noggrannare vid permanent samverkan och dels kommunernas kompetens
att fylla ut dessa luckor.

En del avgränsningar av ämnet har varit nödvändiga. För det första har jag
valt att huvudsakligen behandla planering och utförande av insatsarbete.
Förebyggande arbete, såsom utformning av produktkrav och kontroll av
deras efterlevnad, är viktigt för att begränsa effekterna av olyckor men det är
oftast inte juridiskt kontroversiellt. För det andra har jag p g a det rådande
säkerhetspolitiska läget valt att främst redogöra för situationen i fredstid. För
det tredje kommer jag inte att ta upp flygräddningstjänsten. Det kan dock
sägas att dess rättsliga situation är mycket lik sjöräddningens. Slutligen har
jag i viss mån betonat de förhållanden som är aktuella för
Öresundsregionen. Jag har därför t ex behandlat räddningstjänst till sjöss
snarare än fjällräddning och jag har använt den kommande fasta
förbindelsen över Öresund för att illustrera permanent samarbete.

                                                
1 Se vidare t ex SOU 1994:67 s 41 ff och Kommunal räddningstjänst inför framtiden s 24 f
och s 50.
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���� $OOPlQW

Svensk räddningsverksamhet regleras huvudsakligen av
räddningstjänstlagen (1986:1102) (nedan RTL) och
räddningstjänstförordningen (1986:1107) (nedan RTF). Dessa författningar
reglerar enligt 1 § RTL både räddningstjänst och förebyggande åtgärder.
Som ovan framgått kommer denna uppsats främst att behandla den första
delen.

Räddningstjänst är "de räddningsinsatser som staten eller kommunerna skall
svara för vid olyckshändelser och överhängande fara för olyckshändelser för
att hindra eller begränsa skador på människor eller egendom eller i miljön."2

Räddningstjänst är också efterforskningsåtgärder som vidtas när det är oklart
om ovannämnda kriterier är uppfyllda.3 Olyckshändelser i lagens mening är
plötsliga händelser som inträffar utan föregående varning. Det är irrelevant
om händelserna orsakas av företeelser i naturen eller av människors
gärningar och om eventuella mänskliga gärningar är uppsåtliga eller ej.4

Som framgår av 2 § RTL är ansvaret för räddningstjänsten uppdelat mellan
staten och kommunerna. Läget kompliceras av att den statliga verksamheten
i sin tur är fördelat på olika myndigheter, att även privatpersoner har vissa
förpliktelser samt att utomstående kan tvingas deltaga i räddningsarbete. Vid
själva insatsarbetet är situationen emellertid enklare. RTL har beskrivits som
världsunik eftersom ansvaret i princip koncentreras till en person,
räddningsledaren, och denna har möjlighet att disponera det allmännas och
enskildas resurser.5 Nedan kommer en kort beskrivning att ges av respektive
ansvarsområde och av samarbetet mellan huvudmännen.

                                                
2 2 § 1st RTL
3 2 § 2st RTL. Se vidare Edling m fl s 45.
4 Se prop 1985/86:170 s 62.
5 Fagö, muntlig uppgift.
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���� .RPPXQDOW�DQVYDU

Kommunerna har enligt 6 § RTL det huvudsakliga och generella ansvaret
för räddningstjänsten inom sitt område. Staten svarar endast för vissa
speciella verksamhetsområden (se nedan). Kommunerna skall således
undsätta vid t ex bränder, explosioner, jordskred, ras, översvämningar och
oväder.6

Räddningstjänstförfattningarna ställer upp vissa krav på organisation,
kompetens och planering hos kommunerna. Härutöver kan nämnas att
kommunerna även handhar en stor del av de förebyggande åtgärderna.

���� 6WDWOLJW�DQVYDU

Staten ansvarar genom olika myndigheter för ett antal speciella områden.
Särskilt relevanta för denna uppsats är sjöräddningstjänst och
miljöräddningstjänst till sjöss.7

Sjöräddningstjänsten regleras i 27 § RTL och i 43-45 §§ RTF.8 Dess
ansvarsområde är geografiskt avgränsat till havet inom gränserna för
Sveriges exklusiva ekonomiska zon samt de tre största insjöarna.9

Sjöfartsverket skall inom detta område svara för efterforskning och räddning
av människor som är eller kan befaras vara i sjönöd samt för sjuktransporter
från fartyg. Verkets uppdrag omfattar endast räddning av människoliv.
Räddning av egendom skall bara utföras i den utsträckning som det är
nödvändigt för att rädda människoliv.10

Miljöräddningstjänsten regleras i 27 b § RTL och 46-46b §§ RTF.11

Kustbevakningen åläggs enligt dessa bestämmelser att hindra eller begränsa
skador på miljö och egendom som kan orsakas av utsläpp av olja eller andra
                                                
6 Se Edling m fl s 42.
7 Räddningsverksutredningen tar upp frågan om ansvaret för räddningstjänst till sjöss skall
sammanföras till en enda myndighet men finner inte att övervägande skäl talar för en sådan
reform. Utredningen anser dock att nuvarande ansvarsuppdelning kan medföra vissa
praktiska problem, speciellt nämner den att miljöaspekten kommer in på ett alltför sent
stadium. Den anser därför att sjöräddningen och kustbevakningen bör samordna sina
administrativa gränser. Vidare föreslår utredningen att Sjöfartsverket, Kustbevakningen, de
kommunala RTIS-styrkorna (se nedan vid not 34) och sjukvården tillsammans skall
utveckla en gemensam ledningsorganisation. Se SOU 1998:59 s 122  f.
8 Se allmänt om sjöräddningen i t ex Edling m fl s 139 ff och SOU 1996:41 s 41 f angående
målen för sjö- och miljöräddning och s 112 ff angående reglering och utförande.
9 Räddningsverksutredningen föreslår att också Hjälmaren skall innefattas i det statliga
ansvarsområdet. Se SOU 1998:59 s 123.
10 Se Kommunal räddningstjänst vid färjeolyckor s 17.
11 Se allmänt om miljöräddning i t ex Edling m fl s 145.
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skadliga ämnen. Det geografiska området är det samma som för
sjöräddningen.

Förutom dessa uppgifter innefattar den statliga räddningstjänsten även
fjällräddningstjänst (25 §), efterforskning av försvunna personer i andra fall
(27a §), flygräddningstjänst (26 §) samt räddningsarbete och sanering vid
utsläpp av radioaktiva ämnen (28 §).De två förstnämnda uppgifterna
handhas av polisen och de två andra sköts av Luftfartsverket respektive av
länsstyrelsen.12

���� 3ULYDW�DQVYDU

Också privatpersoner har vissa uppgifter och skyldigheter inom
räddningstjänsten. RTL:s syfte är att samhället skall gripa in när det är
rimligt p g a att den enskilde har bristande resurser eller att ett snabbt
ingripande annars behövs. Avsikten är inte att befria den enskilde från
ansvar och kostnader.13

Enligt 2 § 3 st RTL har det allmänna endast en skyldighet att vidta åtgärder
om det är rimligt med hänsyn till omständigheterna i fallet. Avgörande är
framför allt om det hotade intresset väger tyngre än kostnaderna. Andra
relevanta omständigheter är om en ägare har möjlighet att själv skydda hotad
egendom.14 Det anses dock alltid påkallat att ingripa om människoliv är i
fara15 och enskildas skyldigheter befriar inte det allmänna från ansvar.16

Ansvarsfördelningen mellan enskilda personer och det allmänna kommer till
uttryck i 41 och 43 §§ RTL. 41 § slår fast att innehavare17 av byggnader och
andra anläggningar måste hålla räddningsutrustning i skälig omfattning samt
vidta de förebyggande åtgärder som behövs. Vad som är skälig omfattning
är inte reglerat utan avgörs från fall till fall men begränsade ekonomiska
resurser är inte något skäl för att sänka kraven.18 I de förebyggande
åtgärderna ingår en skyldighet att utbilda personal och att hålla brandvakter
om det behövs.19

                                                
12 Räddningsverksutredningen föreslår att ansvaret för efterforskning av försvunna personer
skall flyttas över till den kommunala räddningstjänsten, se SOU 1998:59 s 114 ff.
13 Se prop 1985/85:170 s 63 och Edling m fl s 40 f. Räddningsverksutredningen betonar att
den internationella utvecklingen snarast går mot ökat ansvar för innehavare av anläggningar,
se SOU 1998:59 s 44 och 58 f.
14 Se Edling m fl s 48.
15 Se prop 1985/86 s 63 och Edling m fl s 47.
16 Se prop 1985/86 s 21.
17 Detta uttryck innefattar även brukare med nyttjanderätt, se prop 1985/86 s 84.
18 Se Edling m fl 201.
19 Se Edling m fl s 202.
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Enligt 43 § gäller strängare krav om "verksamheten innebär att en olycka
kan orsaka särskild fara för skador på människor eller i miljön". Detta gäller
t ex anläggningar där det ofta vistas mycket människor.20 Innehavaren av
sådana anläggningar skall hålla eller bekosta räddningspersonal och
utrustning. Härav följer en mer omfattande skyldighet att utbilda personal än
den som innefattas i 41 §.21 Exakt vilket ansvar som denna, s k
industribrandkår, har är något oklart. Enligt kommentaren till RTL skall
styrkan påbörja arbetet och vägleda den ordinarie räddningstjänsten när
denna kommer till platsen.22 Räddningstjänstutredningen verkar dock lägga
ett större ansvar på den enskilde och menar att kommunen i princip endast
måste ingripa om industribrandkåren inte själv kan bemästra situationen.23

Slutligen måste den som bedriver verksamhet vid vissa anläggningar också
hålla speciella organisationer, s k verkskydd, enligt 5 kap lagen (1994:1720)
om civilt försvar. Detta gäller om anläggningen är betydelsefull för
totalförsvaret och kan antas bli särskilt utsatt vid stridshandlingar (5 kap
2 §). Verkskyddet skall vid höjd beredskap medverka vid skydd av
anläggningens verksamhet och personal samt vid räddningstjänst där (5 kap
1 §). Kommentaren framhåller att verkskydden ofta kan användas vid
företagens räddningstjänst.24

���� 6DPDUEHWH�LQRP�6YHULJH

������ .RRUGLQHULQJ�DY�RUJDQLVDWLRQHU

Både i RTL och i dess förarbeten betonas vikten av att de olika
huvudmännen samarbetar och att samarbetet med fördel kan preciseras i
avtal.25 I lagen klargörs att de inblandade har en generell skyldighet att
samarbeta med varandra och med andra berörda (5 §).Samordning är
betydelsefull såväl vid räddningsinsatserna som vid planering och
organisation.

Kommunerna bör sinsemellan koordinera planeringen av sina
organisationer.26 Kommunerna skall således enligt 8 § RTL ta tillvara

                                                
20 Se Edling m fl s 205 och Räddningsverkets allmänna råd 1994:2 s 6-11.
Räddningsverksutredningen anser att tillsynen inte alls fungerar tillfredsställande och att
olika kommuner har alltför skilda bedömningar av vilka anläggningar som omfattas.
Räddningsverket har fått i uppdrag att genomföra ett utvecklingsprogram för att avhjälpa
bristerna. Se SOU 1998:59 s 200.
21 Se Edling m fl s 208.
22 Se Edling m fl s 207.
23 Se SOU 1994:67 s 26.
24 Se Edling m fl s 213.
25 Se t ex prop 1985/86:170 s 19, 30 f och 58 samt Edling m fl s 30.
26 Se t ex SOU 1994:67 s 39 ff.
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möjligheterna att utnyttja varandras resurser. 9 § 2 st RTL tillåter att en
kommun överlåter sin räddningstjänst helt eller delvis till en annan
kommun.27 Det kommunala samarbetet verkar dock inte ha blivit så
omfattande som lagstiftaren avsåg.28 Visserligen ges i en gemensam rapport
från Räddningsverket och Kommunförbundet en del exempel på olika
samarbetsprojekt men framför allt framhålls här alla de begränsande faktorer
som observerats.29 När samarbetsprojekt väl kommit igång har de emellertid
ofta blivit lyckade.30

I realiteten är samarbetet mellan olika myndigheter omfattande och naturligt.
Inte minst gäller detta verksamheten till sjöss och speciellt angående
sjöräddningen. Här är behovet av samverkan som störst och det är en
grundprincip att alla lämpliga resurser skall användas.31 T ex samarbetar
flygräddningstjänsten till sjöss intimt med sjöräddningen.32

Många avtal har slutits mellan olika myndigheter. Både Luftfartsverket och
Sjöfartsverket har slutit avtal om användande av försvarets helikoptrar.33

Sjöfartsverket har vidare reglerat sitt samarbete med kommunerna. Detta har
i vissa fall lett till att verket utökat sitt ansvarsområde så att det också
omfattar räddningstjänst i hamnområdet. Å andra sidan ställer vissa
kommuner resurser till förfogande för reguljär räddningstjänst till sjöss, s k
RTIS-styrkor.3435

Även privata subjekt kan fungera som samarbetspartners. Kommuner får
överlåta räddningsinsatser som kräver särskild kompetens till andra (12 §
2 st RTL) och får sluta avtal med eventuella industribrandkårer (13 § 2 och
3 st RTL). Den kommunala räddningstjänsten kan också överta uppgifter
från privata subjekt. Innehavare av anläggningar som omfattas av 43 § RTL
kan avtala med kommunen om att denna, mot betalning, ansvarar för den

                                                
27 Enligt kommentaren bör ansvaret för eventuella fel och försummelser i förhållande till
tredje man ligga kvar på den ansvariga kommunen, d v s den kommun inom vars område
olyckan sker, se Edling m fl s 79.
28 Se SOU 1994:67 s 41 ff, speciellt 44 ff.
29 Se Utveckla räddningstjänsten - samverka! s 19 ff.
30 Se SOU 1994:67 s 47.
31 Se SOU 1996:41 s 87 ff.
32 Se Räddningstjänsthandboken s 22 och Edling m fl s 132.
33 Se Edling m fl s 130 f. Att försvaret får sluta sådana avtal och ta ut avgifter för sin
medverkan framgår av 2 § förordningen (1986:1111) om militär medverkan i civil
verksamhet. Se vidare om försvarsmektens kompetens i t ex SOU 1995:29, speciellt s 37 ff,
65 f och 84 f.
34 I Kommunalt ansvar vid färjeolyckor bil 5 finns en typmodell för ett sådant avtal. Se även
Räddningstjänsthandboken s 11 samt Edling m fl 134 ff och 183 f.
35 Speciellt aktuellt är samarbete mellan staten och kommunerna vid insatser vid
strandlinjen, se Edling m fl s 146 och 137 ff. Här är det t ex praxis att kommunerna tar hand
om olje- och kemikaliesanering, trots att detta inte är reglerat i någon författning, se Det
svenska marina oljeskyddet inför 2000-talet s 21 och Edling m fl s 146 f.
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lagstadgade beredskapen.36 Kommunen kan dessutom utse ett befäl från en
industribrandkår till räddningsledare (32 §).37

������ 6DPDUEHWH�YLG�LQVDWVHU

Samverkan vid insatsarbetet underlättas på flera olika sätt. För det första kan
en räddningsledare i en insatssituation begära att andra myndigheter bidrar
med resurser om detta inte allvarligt hindrar myndigheternas vanliga
verksamhet (34 § RTL).38 Enligt motiven är det inte möjligt att precisera
vilka hinder som går före samarbetsplikten utan en bedömning måste göras i
varje enskilt fall.39 Kommentaren menar dock att undantag från
samarbetsplikten endast kan komma i fråga vid mycket långvariga insatser
som inte längre går ut på att rädda liv.40

För det andra har en räddningsledare stora möjligheter att utnyttja privata
resurser. En räddningsledare kan enligt 44 § RTL anmoda tjänsteplikt för
privatpersoner och enligt 45 § RTL använda enskilds egendom41. Dessa
befogenheter används inte minst vid sjö- och miljöräddningen.42 Vid höjd
beredskap har en räddningsledare dessutom befogenhet att använda
verkskydd för insatser på andra platser än där det organiserats.43

Slutligen kan insatssamordning åstadkommas genom att Länsstyrelsen tar
över ansvaret för operationer som berör två eller flera kommuner (32 § 2 st
RTF) eller som på annat sätt är omfattande (34 § RTF). När Länsstyrelsen
tar över det kommunala ansvaret skall den även samordna insatserna med de
statliga myndigheter som är inblandade.44

                                                
36 Motiven anger att detta är en lämplig lösning, se prop 1985/86:170 s 50 och 86 samt
Edling m fl s 207. Det verkar troligt att självkostnadsprincipen än så länge råder i detta
sammanhang. En jämförelse kan göras till att RegR i RÅ 1992 ref 61 accepterade
kommunal konsultverksamhet vid förebyggande arbete bl a eftersom vinstsyfte inte förelåg,
se Edling m fl s 109. Läget kan kanske ändras om entreprenadverksamhet tillåts inom
räddningstjänsten, jfr SOU 1994:62. Se dock Lindquist s 105 där det påpekas att det ej
föreligger någon generell rätt att frångå självkostnadsprincipen.
37 Se Edling m fl s 170.
38 Räddningsverket har byggt upp en informationsbank som innehåller upplysningar om
vilka resurser som finns tillgängliga hos olika myndigheter , se SOU 1998:59 s 147.
39 Se prop 1985/86:170 s 82.
40 Se Edling m fl s 181.
41 I prop 1985/86:170 s 54 f förs ett något oklart resonemang kring expropriationsersättning
enligt 2 kap 18 § RF. Frågan tas dock inte upp i specialmotiveringen till 50-52 §§.
42 Se Räddningstjänsthandboken s 12 och 22.
43 5 kap 4 § lagen (1994:1720) om civilt försvar.
44 Räddningsverksutredningen föreslår att Länsstyrelsen i framtiden ibland endast skall
överta en del av ansvaret eller hjälpa räddningsledaren på annat sätt. Vidare föreslås det att
nationella förstärkningsresurser skall inrättas. Se SOU 1998:59 s 117 ff.
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�� .RQVWLWXWLRQHOO�EDNJUXQG�WLOO
LQWHUQDWLRQHOOW�VDPDUEHWH

���� $OOPlQW

10 kap regeringsformen (1974:152) (nedan RF) behandlar förhållandet till
andra stater. I detta kapitel anges bl a att internationella överenskommelser
ingås av Regeringen (1 §) men att Riksdagen skall lämna sitt godkännande
om lag måste ändras eller om överenskommelsen i annat fall är av större
vikt (2 §). I 10 kap regleras också två frågor som har speciell betydelse för
denna uppsats. Den första är hur kontakter med främmande makter skall
ombesörjas och den andra är hur kontrollen över det egna territoriet skall
upprätthållas.

���� .RQWDNWHU�PHG�IUlPPDQGH�PDNWHU

En viktig fråga för internationellt samarbete är huruvida utrikeskontakter
skall skötas centralt eller direkt mellan berörda myndigheter. Centraliserad
kommunikation ger en samlad överblick över förbindelserna. Detta
underlättar såväl samordningen och konsekvensen i utrikespolitiken som
informationsspridning till övriga delar av förvaltningen. Dessutom får det
centrala organet stor erfarenhet av hur kontakterna bör skötas praktiskt och
psykologiskt.45 Ett helt centraliserat system skulle dock bli otympligt och
omständligt. Det skulle försena hanteringen betydligt och dessutom
förutsätta att det centrala organet hade en mycket stor organisation och
avancerad fackkunskap. Ett visst mått av direkta myndighetskontakter är
därför nödvändigt.46

I 10 kap RF finns två bestämmelser som behandlar utrikeskontakter. 3 §
anger att Regeringen får bemyndiga förvaltningsmyndigheter att ingå
internationella överenskommelser som inte kräver riksdagens medverkan.
Bemyndiganden kan ges för vissa frågor eller för vissa slags frågor.47 Både
statliga och kommunala myndigheter kan tilldelas ett sådant uppdrag.48 3 §
främjar flexibilitet vid kontakterna och Regeringen behåller fortfarande viss
kontroll genom att uttryckliga bemyndiganden krävs.
                                                
45 Se Blix s 289.
46 Se Blix s 2 och 288. Hans argument torde vara än mer aktuella i dagens samhälle.
47 Se prop 1973:90 s 360.
48 Se Petrén & Ragnemalm s 241.
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Regeringens samlade överblick underlättas också av 10 kap 8 § RF. Enligt
denna paragraf skall statliga myndigheter underrätta utrikesförvaltningen när
det uppkommer en fråga som är av betydelse för förhållandet till annan stat
eller till mellanstalig organisation.49 Grundlagsberedningen framhöll att
meddelande skulle ske innan beslut fattas och att även till synes tekniska
ärenden kunde ha utrikespolitisk betydelse.50 (Enligt 10 kap 6 § RF skall
Regeringen i sin tur hålla Utrikesnämnden underrättad om betydelsefulla
förhållanden.)

���� 6WDWVVXYHUlQLWHW

������ $OOPlQW

En grundläggande utgångspunkt inom folkrätten är att en stat har exklusiv
rätt att kontrollera händelser inom sitt eget territorium.51 Mot denna
bakgrund är det alltid en känslig fråga hur främmande staters funktionärer
skall få verka inom det egna territoriet. Frågan blir naturligtvis än mer
känslig när det, som i fallet med räddningstjänst, rör sig om verksamhet som
har direkt betydelse för enskilda och som ofta har kopplingar till
försvarsorganisationen.

Den folkrättsliga utgångspunkten har kommit till uttryck i 5 § 10 kap RF
som reglerar överlåtelse av beslutanderätt och förvaltningsuppgifter till
främmande stater och internationella organisationer. Paragrafens andra och
fjärde stycken är speciellt relevanta för denna uppsats. Andra stycket slår
fast att beslutanderätt som direkt grundar sig på RF i begränsad omfattning
kan överlåtas till mellanfolklig organisation för fredligt samarbete eller till
mellanfolklig domstol. Enligt fjärde stycket kan bl a utländsk stat eller
samfällighet få överta andra rättsskipnings- och förvaltningsuppgifter men
inte beslutanderätt. För uppgifter som innefattar myndighetsutövning gäller
en kvalificerad beslutsordning.52 Enligt förarbetena är utgångspunkten att
myndighetsutövning skall fullgöras av svenska organ och att överlåtelse inte
får ske utan grundlagsstöd.53

Nedan skall ges en kort redogörelse för de olika rekvisiten i 10 kap 5 § RF
samt för deras betydelse för räddningstjänsten. Det finns inte mycket praxis

                                                
49 Petrén och Ragnemalm betonar att bestämmelsen inte gäller kommunala myndigheter,se s
260.
50 Se SOU 1972:15 s 188.
51 Se Akehurst s 109 f.
52 Beslut skall fattas av Riksdagen. Detta skall antingen ske med stöd av tre fjärdedelar av
de röstande eller enligt reglerna för grundlagsändring.
53 Se prop 1984/85:61 s 6.
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eller doktrin som kan förtydliga fjärde stycket. Enligt förarbeten skall
emellertid begreppet myndighetsutövning tolkas på samma sätt som i 11 kap
6 § RF som reglerar överlåtelse av förvaltningsuppgifter till enskilda
subjekt.54 Denna paragraf använder samma begrepp och har samma struktur
som 10 kap 5 §, vilket 1984 års utredning ansåg vara positivt.55 Praxis och
kommentarer till 11 kap 6 § bör därför vara relevanta även i detta
sammanhang. Viss försiktighet är dock enligt min mening nödvändig
eftersom paragraferna trots allt behandlar olika frågor. Dessutom uppställer
11 kap 6 § inte något formkrav för överlåtelse av förvaltningsuppgift utan
myndighetsutövning. Problem kring sådan överlåtelse har därför inte ställts
på sin spets.

������ )|UYDOWQLQJVXSSJLIWHU�LQRP�UlGGQLQJVWMlQVWHQ

Inledningsvis måste klargöras om det förekommer förvaltningsuppgifter
inom räddningstjänstens verksamhetsområde. Saknas sådana arbetsuppgifter
är 10 kap 5 § RF över huvud taget inte tillämplig. Förarbeten och doktrin
anger ofta dels en organisatorisk/formell och dels en funktionell/materiell
innebörd av begreppet förvaltningsuppgift.56 Den förra går ut på att offentlig
förvaltning är all verksamhet som bedrivs av stat eller kommun. Den senare
tar sikte på uppgiftens innebörd. Ingen av dessa aspekter kan emellertid vara
ensamt avgörande eftersom all verksamhet som en myndighet bedriver inte
behöver vara förvaltning och även andra subjekt än myndigheter kan handha
förvaltningsuppgifter.

Det har visat sig svårt att komma förbi rundgången att förvaltningsuppgifter
beskrivs som förvaltningsmyndigheters verksamhet och att
förvaltningsmyndigheter definieras som organ som handhar
förvaltningsuppgifter. En del författare har därför givit upp försöken att
exakt bestämma uttrycket och vissa anser t o m att en definition är onödig.57

Inte heller utredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap 5 § RF
ansåg sig kunna ge någon entydig precisering.58 Marcusson har emellertid (i
ljuset av 11 kap 6 §) försökt precisera begreppet. Hon anser att "[u]ppgiften
skall vara av den arten att den med oförändrad innebörd skulle kunna utföras
av myndigheten. Den måste omfattas av myndighetens kompetens utan att
ha preciserats som ett obligatorium för myndigheten. Det allmänna skall
direkt eller indirekt delta i finansieringen. Slutligen skall verksamheten vara
av den arten att den påverkar medborgarna."59

Trots problemen att bestämma de teoretiska gränserna för
förvaltningsbegreppet anser jag att läget är ganska klart vad avser
                                                
54 Se prop 1984/85:61 s 30.
55 Se SOU 1984:14 s 93 f. Även departementschefen förefaller vara nöjd med
samordningen, se prop 1984/85:61 s 16.
56 Se t ex Strömberg s 18.
57 Se Strömberg s 18 och Marcusson s 97 f med hänvisningar.
58 Se SOU 1984:14 s 48 f.
59 Marcusson s 420.
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räddningstjänsten. Detta är en verksamhet som i dag fullgörs av kommunen
och som uttryckligen faller in under specialkompetensen60. Vidare kan
ansvaret enligt uttryckliga motivuttalanden inte helt överlåtas och uppgiften
är av central betydelse för människors liv och hälsa.61 Verksamheten ligger
därför klart inom både det organisatoriskt och det funktionellt avgränsade
förvaltningsområdet.62 Att verksamheten inte utgörs av handläggning och
beslut utan av praktisk handling63 är i detta sammanhang betydelselöst.64

Enligt departementschefen faller även "ganska betydelselösa funktioner" in
under 10 kap 5 § 2 st RF.65 Den ändring som gjordes 1984 verkar inte ha
påverkat detta utan syftade endast till att göra om beslutsreglerna för de mer
allvarliga fallen.66 Jag anser därför att praktiskt taget alla moment av
räddningstjänsten bör anses vara förvaltningsuppgifter och att de därmed
omfattas av 10 kap 5 § RF.

������ 0\QGLJKHWVXW|YQLQJ�LQRP�UlGGQLQJVWMlQVWHQ

Eftersom det konstaterats att 10 kap 5 § RF är tillämplig kan det vara
lämpligt att också undersöka om den kvalificerade beslutsordningen måste
beaktas, d v s om förvaltningsuppgifterna innefattar myndighetsutövning.
Myndighetsutövning sägs vara handlingar som ytterst är uttryck för
samhällets maktbefogenheter.67 Myndighetsutövning avses ha samma
innebörd i RF som i förvaltningslagen.68 Enligt förarbetena hade begreppet
vunnit sådan stadga genom uttalanden i lagmotiv, praxis och doktrin att det
inte behövde närmare preciseras där.69 Efter att ha undersökt rättsläget kom
Marcusson dock fram till att betydelsen inte är helt klar och avgränsad.70

I vart fall råder enighet om att "utövning av befogenhet att för enskild
bestämma om förmån, rättighet, skyldighet, disciplinpåföljd, avskedande
eller annat jämförbart förhållande" i 3§ i 1971 års förvaltningslag är
myndighetsutövning. Ofta förtydligas också att det måste röra sig om

                                                
60 J f r Hellners & Malmqvist s 47 som slår fast att förvaltningslagen (1986:223) i princip
gäller inom den speciella kompetensen.
61 Se prop 1985/85:170 s 30. Räddningsverksutredningen anser vidare att räddningstjänst är
ett allmänt åtagande, se SOU s 80. Vad gäller överlåtelse till enskilda subjekt betonas också
att räddningschefens roll garanterar dock det kommunala inflytandet, se prop 1985/86:170 s
30 och Edling m fl s 95.
62 För övrigt tycks också Marcussons genomgång utgå från att räddningstjänst rörde sig om
en förvaltningsuppgift, se s 359.
63 Att så är fallet framgår bl a av prop 1985/86:170 s 94.
64 Se Marcusson s 71 f och Strömberg s 16 f. Det finns dock skilda regler för straffbarhet, se
Marcusson s 243.
65 Se prop 1973:90 s 365 f.
66 Se SOU 1984:14 s 90.
67 Se prop 1971:30 s 285 och 330 samt Hellners & Malmqvist s 150.
68 Se prop 1973:90 s 397 och Hellners & Malmqvist s 157 med vidare hänvisningar.
69 Se prop 1984/85:61 s 16 och SOU 1984:14 s 93.
70 Se Marcusson s 240.
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ensidiga och bindande beslut71 samt att adressaten måste vara i något slags
beroendeställning72.

När myndighetsutövning infördes som ett rekvisit i 10 kap 5 § RF var
avsikten att det kvalificerade beslutsförfarandet skulle gälla sådana uppgifter
som på ett ingripande sätt inverkar på svenska - allmänna eller privata -
intressen. Det bedömdes att dessa uppgifter ur suveränitetssynpunkt borde
förbehållas svenska organ.73

Den osäkerhet som Marcusson pekar på gäller således endast den exakta
avgränsningen. Rättsläget är dock enligt min mening klart för de delar av
räddningstjänsten som är aktuella för denna uppsats. Jag anser att
räddningschefens befogenheter att anmoda tjänsteplikt (44 § RTL),74 att
göra ingrepp i annans rätt (45 § RTL) och att besluta om fortsatt bevakning
på den enskildes bekostnad efter avslutad släckning (53 § RTL) innebär
myndighetsutövning. Ohörsamhet mot räddningsledaren beslut enligt 44 och
45 §§ RTL är t o m straffbar (58 § 5 och 6p RTL).

Ingrepp i annans rätt kan i och för sig även annars vara rättfärdigat enligt 24
kap 4 § brottsbalken (1962:700). Med stöd av denna paragraf får
räddningspersonal göra mindre och brådskande ingrepp innan
räddningsledaren anlänt till platsen.75 Räddningsledarens kompetens bör
ändå enligt min mening anses innefatta myndighetsutövning eftersom den är
mer omfattande. Edling m fl framhåller att räddningsledarens åtgärder enligt
RTL är helt tillåtna men att 24 kap 4 § brottsbalken endast medför
straffrihet.76

Dessutom bör befogenheterna att påkalla samarbete från andra offentliga
organ omfattas av det kvalificerade beslutsförfarandet. Detta gäller
oberoende av om befogenheten sägs innefatta myndighetsutövning eftersom
den uppenbarligen påverkar svenska allmänna intressen.77

Även kommunen fullgör enligt min mening myndighetsutövning enligt
RTL. Nämnas kan kompetensen att besluta om brandsyn (15 § RTL), att
utse brandsynsförrättare (16 § RTL), att utse räddningsledare (32 § RTL)
och att besluta om ingrepp i annans rätt (45 § RTL). Härutöver har
Länsstyrelsen uppgifter som är relaterade till myndighetsutövning.

                                                
71 Se Hellners & Malmqvist s 153.
72 Se Hellners & Malmqvist s 151.
73 Se prop 1984/85:61 s 16.
74 J f r Hellners & Malmqvist s 155 som säger att civilförsvarsplikt omfattades av den
tidigare förvaltningslagens begrepp.,
75 Se Edling m fl s 220 f.
76 Se Edling m fl s 221.
77 SOU 1994:67 s 32 anser att även 34 § RTL är en i lag föreskriven delegation av
myndighetsutövning men eftersom regeln inte riktar sig mot enskilda faller den dock utanför
den klassiska betydelsen (jfr 11:6 RF). Kravet på kvalificerad beslutsordning är avsett att
omfatta också verksamhet som riktar sig till andra än enskilda om det finns ett "syfte att
påverka den svenska offentliga verksamheten", se SOU 1984:14 s 93.
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Exempelvis får den utse räddningsledare i vissa fall (32 § RTL) och utöva
tillsyn (54 § RTL).

Om den ovan gjorda bedömningen är riktig krävs alltså kvalificerad
majoritet för att överlåta ett flertal av de i RTL stadgade uppgifterna.78

������ 1RUPJLYQLQJVPDNW�LQRP�UlGGQLQJVWMlQVWHQ

Normgivningsmakt anses vara myndighetsutövning i förvaltningslagens
mening.79 Med hänsyn till att delegering av normgivningsmakt regleras i 8
kap RF torde det emellertid inte vara möjligt att överlåta sådan kompetens
enligt de regler som gäller för myndighetsutövning. Marcusson konstaterar
att normgivningsmakt inte innefattas i 11 kap 6 § RF80 och motsvarande bör
enligt min mening även gälla för 10 kap 5 §. Sålunda bör dessa frågor
regleras av andra, snarare än fjärde, stycket.

I författningarna som reglerar räddningstjänsten finns ett fåtal direkta
delegationer av normgivningsmakt. Exempel på detta är kommunernas
kompetens att besluta om avgift för brandsyn mm (18 § RTL), om kortare
brandsynsfrister (18 § RTF), om eldningsförbud (21 § RTF) och om kortare
sotningsfrister (22 § RTF). Kompetens delegeras till Regeringen i 61-63 §§
RTL. Regeringen ges där också möjlighet att subdelegera
normgivningsmakt, något som har utnyttjats i RTF.81 Eftersom dessa
uppgifter av allt att döma skall regleras genom 10 kap 5 § 2 st RF är det
varken möjligt att överlåta uppgifterna till utländsk stat eller till utländskt
organ. Endast någon slags mellanstatlig organisation kan komma i fråga för
övertagande.

Rättsläget är mer oklart vad gäller de tjänstgöringsbestämmelser som
författningarna måste fyllas ut med. Sådana regler måste enligt min mening
utgöra verkställighetsföreskrifter eller falla under den s k restkompetensen.
Å ena sidan anser 1984 års utredning att både kompetensen att utfärda
verkställighetsföreskrifter och restkompetensen faller in under andra
stycket.82 Å andra sidan skulle en möjlighet för utländska räddningsstyrkor
också kunna ses som en osjälvständig del av de överlåtna
förvaltningsuppgifterna. För detta talar att sådan rätt redan givits i lag83 och i
internationella avtal84. Dessutom får verkställighetsföreskrifter inte innebära
något nytt åliggande eller ingrepp enskildas personliga eller ekonomiska

                                                
78 Utredningen med uppdrag att göra en översyn av 10 kap 5 § RF anger att kvalificerat
förfarande bör användas in dubio, se SOU 1984:14 s 94. Propositionen använder dock den
mildare formuleringen att RD alltid har möjlighet att använda det kvalificerade förfarandet i
tveksamma fall, se prop 1984/85:61 s 30.
79 Se Marcusson s 67 ff och 420.
80 Se s 66.
81 56, 57, 61, 66c, 66d och 67a §§ RTF.
82 Se SOU 1984:14 s 41 f.
83 72 § RTL.
84 T ex ramkonventionen som kommer att behandlas närmare nedan.
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förhållanden.85 Det sistnämnda gör att ett överlåtande blir mindre känsligt ur
suveränitetssynpunkt.

                                                
85 Se prop 1973:90 s 211.
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�� ,QWHUQDWLRQHOOD
|YHUHQVNRPPHOVHU�RP
VDPDUEHWH�LQRP
UlGGQLQJVWMlQVWHQ

���� $OOPlQW

������ 6YHQVN�ODJVWLIWQLQJ

Internationellt samarbete inom räddningstjänsten har lång tradition, i
synnerhet inom sjöräddningen. Ett flertal särskilda konventioner behandlar
ämnet. I RTL uppmärksammas gränsöverskridande samarbete i 69-72 §§.
Reglerna infördes framför allt till följd av en nordisk ramkonvention men
propositionen betonar att de även skall tillämpas på andra
överenskommelser.86 Bestämmelserna ger de ansvariga myndigheterna
möjlighet att begära och lämna bistånd till utländska myndigheter i enlighet
med de internationella överenskommelser som Sverige ingått.
Bestämmelserna anger också grunderna för hur samarbete skall skötas.87

Som ovan nämnts krävs enligt 10 kap 2 § RF endast att Riksdagen
godkänner mer betydelsefulla överenskommelser. Det har därför ofta inte
utarbetats några propositioner eller andra offentliga förarbeten i anslutning
till konventionerna. Detta gör det svårare för en utomstående att förstå
konventionernas innebörd och praktiska tillämpning.

������ .RQYHQWLRQHUQDV�XSSE\JJQDG

Avtalen präglas naturligtvis av tillämpningsområdenas speciella behov. I
miljökonventionerna finns följaktligen regler om ansvarighet för utsläpp och
om hur sådant ansvar skall kunna utkrävas, t ex regler om bistånd vid
bevissäkring.88 Sjöräddningsavtalen fäster å sin sida stor vikt vid snabbhet
och att samarbetet skall kunna ske smidigt. Således finns här speciellt

                                                
86 Se prop 1990/91:180 s 33.
87 Någon ändring av de svenska reglerna förefaller inte vara aktuell.
Räddningsverksutredningen bedömde att det inte fanns något särskilt att behandla angående
internationellt samarbete, se SOU 1998:59 s 213.
88 Se t ex Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga
om bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen (SÖ
1997:16) art 6.
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detaljerade regler om hur resurser skall organiseras och om gemensamma
standarder för kommunikation och materiell (t ex vilka färger det skall vara
på olika slags hjälppaket89).

Avtalen är vidare olika detaljerat skrivna och även de avtal som har samma
grad av precisering är oftast formulerade på olika sätt. Det är därför svårt att
dra säkra slutsatser om skillnader och likheter i den praktiska tillämpningen.
Enligt min mening kan överenskommelsernas regler trots detta delas upp i
tre huvudgrupper.

Till den första räknar jag bestämmelser om skyldigheten att hålla god
beredskap. Denna förpliktelse kan bl a preciseras genom bestämmelser om
att resurser skall vara tillgängliga, att planer skall upprättas och att
ansvarsområden skall övervakas. Ofta är ansvaret territoriellt begränsat.
Vanligtvis skall staterna hålla beredskap inom områden som i princip
motsvarar deras EEZ eller deras exklusiva fiskezoner. De exakta gränserna
bestäms i regel direkt i avtalen eller bilateralt.

Reglerna i den andra gruppen har som mål att erfarenheter och annan
information skall göras tillgänglig. Till dessa regler hör förpliktelser att
upplysa de övriga parterna om sin organisation och om sina
beredskapsplaner samt att hålla möten och gemensamma övningar. Hit hör
också stadganden om gemensam forskning och om kunskapsutbyte. Att
parterna får så mycket information som möjligt om varandras
räddningsorganisationer är viktigt både för förberedande arbete och för
samverkan vid operativa insatser.

Den tredje regelgruppen behandlar konkret handlande vid olyckor. Många
avtal kräver att parterna skall informera om olyckor som inträffat eller
befaras ha inträffat. Det är också vanligt att parterna förbinder sig att lämna
bistånd vid räddningsinsatser. Avtalen är olika formulerade angående när
bistånd får begäras och när det skall lämnas men det är svårt att avgöra ifall
detta medför några praktiska skillnader. Det förefaller dock vara
betydelsefullt på vilken administrativ nivå som kontakterna skall skötas.

Något vid sidan av dessa huvudgrupper ligger förpliktelser för enskilda.
Exempel på sådana är skyldighet att hjälpa till och att anmäla olyckor och
utsläpp samt krav på att viss utrustning och beredskap skall finnas. Dessa
regler inverkar naturligtvis på räddningsarbetet men betydelsen är
huvudsakligen indirekt. De ligger därför utanför ämnet för denna uppsats
och kommer endast att tas upp mycket översiktligt.

Reglerna i de olika grupperna samspelar givetvis med varandra och det är
därför inte möjligt att dra några skarpa gränser. Uppdelningen avspeglar
ändå olika funktioner hos avtalen och jag kommer därför att använda den
vid presentationen av avtalen.

                                                
89 International Convention on Maritime Search and Rescue (SÖ 1986:29) punkt 2.5.4.
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���� 1RUGLVND�UDPNRQYHQWLRQHQ

������ $OOPlQW�RP�NRQYHQWLRQHQ

Avtalet mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om samarbete över
territorialgränserna i syfte att vid olyckshändelser hindra eller begränsa
skador på människor eller egendom eller i miljön90 (nedan
ramkonventionen) är avsett att underlätta samverkan och att klarlägga
rättsläget. I konventionens förarbeten sägs att samarbete på
räddningstjänstens område redan förekom, t ex mellan kommuner vid Torne
älv. Den rättsliga grunden för dessa samarbeten ansågs emellertid vara
oklar.91 Konventionens tillämpningsområde är vidsträckt eftersom den gäller
alla slags olyckor. Avtalet är dessutom dispositivt (art 2). Ramkonventionen
reglerar inte skyldigheten att hålla beredskap utan endast spridning av
information och hjälp vid insatser.

������ ,QIRUPDWLRQVVSULGQLQJ�RFK�I|UEHUHGDQGH�VDPDUEHWH

Enligt art 6 skall fortlöpande samarbete och informationsutväxling ske, inte
minst direkt mellan berörda myndigheter (art 6.2). Möten skall hållas när det
bedöms lämpligt. Detta har lett till att både formella och informella möten
hålls och till att konkreta åtgärder löpande genomförs för att underlätta olika
slags samverkan.92 Inom ramen för konventionen hålls bl a
"NORDRED"-konferenser för befattningshavare på mycket hög nivå. I
samband härmed har det bildats en informell kontaktgrupp som fungerar på
ad hoc-basis.93 Konferenserna syftar till att möjliggöra diskussioner kring
problem som uppstår vid samarbete och till att samla information som kan
öka förståelsen mellan ländernas organisationer.94 Gruppen har även
organiserat alarmövningar och uppmuntrat till lokalt samarbete.95

Till ledning för det praktiska arbetet har utarbetats en handbok, Nordisk
Räddningstjänsthandbok, i form av pärmar som fortlöpande uppdateras.
Handboken beskriver ländernas räddningsorganisationer samt anger
operativa rutiner och kontaktvägar för samarbete. Den ger dessutom förslag
på vad gränskommunala avtal kan innehålla.

                                                
90 SÖ 1991:50. För översiktlig information om det nordiska samarbetet se Räddningsverkets
internationella arbete. Del I s 15 ff.
91 Se prop 1990/91:180 s 11.
92 Se SOU 1996:86 s 269.
93 Se Exercise Europe s 19.
94 Se Exercise Europe s 20 f.
95 Se Exercise Europe s 19.
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Samarbetet mellan de nordiska länderna har slutligen prövats praktiskt, t ex
genomfördes två övningar 1996 inom ramen för EU-samarbete. En av
övningarna hölls nära den norska gränsen i Värmland och den andra i
Öresund. Samverkan verkar i stort sätt fungerat tillfredsställande.96

������ +MlOS�YLG�LQVDWVHU

Konventionen ger inte någon automatisk rätt till bistånd utan för varje
begäran måste det prövas om den kan bifallas eller inte.97

Prövningsförfarandet kan dock skötas förhållandevis smidigt eftersom de
berörda myndigheterna givits kompetens att själva ta kontakter och fatta
beslut (art 3.1). Propositionen bedömde att det saknades skäl för att inte låta
berörda myndigheter kommunicera direkt eftersom det nordiska samarbetet
var sedan länge utvecklat.98

Den hjälpsökande staten leder räddningsarbetet inom sitt territorium (art
3.2) vilket propositionen ser som en garanti för att detta landets lagar följs.99

Personalen från den hjälpande staten följer dock sina egna
tjänstgöringsbestämmelser. Departementschefen ansåg det uppenbart att
detta måste ske inom ramen för lagarna i det land där arbetet utförs.100 Den
hjälpsökande parten skall se till att material och personal kan föras in och ut
ur landet avgiftsfritt och på ett smidigt sätt (art 3.3 och 3.4).

Art 4 reglerar kostnaderna. Där stadgas bl a att den hjälpande staten har rätt
till ersättning i enlighet med självkostnadsprincipen.101

������ ([HPSHO�Sn�QRUGLVNW�VDPDUEHWH

�������� -lPWODQG�RFK�7U|QGHODJ

Samarbetet mellan Jämtlands län och Tröndelag i Norge visar hur ett
långtgående samarbetsprojekt som grundats på ramkonventionen kan vara
utformat. Centralt för detta samarbete är ett s k gränsräddningsråd med
representanter för berörda myndigheter på båda sidor om gränsen. Rådet
möts regelbundet och i samband med detta hålls en övning varje år.

                                                
96 Se Exercise Europe s 57 ff.
97 Detta betonas bl a i prop 1990/91 s 19.
98 Se prop 1990/91:180 s 20. Nordisk Räddningstjänsthandbok anger att alarmering i första
hand skall ske enligt gränskommunala avtal och beskriver därefter möjliga kontaktvägar om
sådant avtal saknas (del 3 kap 8). I del 2 kap 2 och 3 samt bilaga 1-3 ges anvisningar om
vad ett meddelande bör innehålla.
99 Se prop 1990/91:180 s 22.
100 Se prop 1990/91:180 s 22.
101 Enligt art 5 är den hjälpsökande staten skadeståndsansvarig både gentemot tredje man
och gentemot den hjälpande parten. Regressrätt föreligger endast om den hjälpande
personalen orsakat skadan uppsåtligen eller av grov vårdslöshet.
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Samarbetet har närmare preciserats genom att kommunerna och
myndigheterna slutit ytterligare avtal.102

Många av dessa avtal har mer långtgående formuleringar än
ramkonventionens. Exempel på detta är att parterna förbinder sig att alltid
lämna bistånd utan att det nämns någon möjlighet till undantag. En
inskränkning i plikten att lämna bistånd kan dock eventuellt tolkas in genom
hänvisningar till ramkonventionen. Vidare bestäms ofta att möten och
övningar skall hållas årligen.

Den regionala nivån, d v s Länsstyrelsen i Jämtland, har varit den
pådrivande kraften. På den centrala nivån har Räddningsverket bidragit i
begränsad om fattning, framför allt genom en konferens 1993.103

Ramkonventionen har ansetts vara en tillräcklig grund för samarbetet och
någon närmare juridisk analys har därför inte gjorts.

Projektet har som mål att räddningsarbetet skall fungera som om gränsen
inte fanns, den part som är snabbast på plats skall ingripa. Parterna skall
lämna obegränsat bistånd och totalintegration är ett motto.104 Samarbetet har
nått längst på sjukvårdsområdet, där också praktiska fall visar att resultatet
varit lyckat. Den hjälpsökande parten betalar den hjälpande partens
nettokostnader.

I det praktiska arbetet spelar SOS-centralerna en viktig roll som
sambandspunkt. Larmet går dock först till den sida där olyckan inträffat och
en begäran om hjälp lämnas sedan.105 Speciella tillstånd krävs bara om
militär skall medverka.106 Endast en gång verkar larm ha gått direkt till
parterna på båda sidor. Det gällde då en bilolycka omedelbart i närheten av
gränsen.107

De berörda betonar att även om samarbetet fungerar i dag var det tidigare
varit svårigheter, inte minst orsakade av organisatoriska skillnader. Ett
problem var att polisen fungerar som räddningsledare i Norge medan
räddningsledarna i Sverige oftast hör till den kommunala organisationen.

                                                
102 T ex Avtal om bistånd vid räddningsinsats över den svensk-norska gränsen. Mellan Åre
kommun, Melåker kommun, Inntröndelag Politikammer och Polismyndigheten i Östersund,
den 25 augusti 1994; Avtal mellan Kommunerna i Lierne, Rörvik, Strömsund och Krokom
om bistånd med anledning av olyckor eller överhängande vara för olyckor, för att begränsa
skador på människor, egendom eller miljön, Nordli den 20 Augusti 1993;
Överenskommelse om åtgärder för att öka tillgängligheten av disponibla ambulanser i
gränsområdet mellan Sverige och Norge. Mellan Jämtlands läns landsting, Sör-Tröndelags
fylke och Nor-Tröndelags fylke 1994. Även ytterligare avtal har slutits mellan polismestern
i Namdal, Liernes kommun, Rörviks kommun, Nord-Tröndelags fylkekommun, Jämtlands
läns Länsstyrelse, Landstinget i Jämtlands län, Strömsunds kommun och Krokoms kommun.
103 Edler, Lundström och Svensson, muntliga uppgifter.
104 Edler, muntlig uppgift.
105 Lundström, muntlig uppgift.
106 Edler, muntlig uppgift.
107 Lundström och Svensson, muntliga uppgifter.
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Det var nödvändigt att nå samförstånd på hög nivå för att kunna koordinera
hierarkierna. Även sådana praktiska frågor som radiofrekvenser för
kommunikation har vållat problem.108

�������� gYHUWRUQHn

Ett annat exempel på nordiskt samarbete är de avtal som Övertorneå slutit
med sina finska grannkommuner Ylitornio och Pello.109 Avtalen ingicks
innan ramkonventionen hade slutits. Trots detta uppvisar formerna för
samarbetet likheter med arbetet i Jämtland och Tröndelag. Således skall
parterna lämna bistånd om brandchefen i den andra kommunen särskilt
begär det (§ 2) och den hjälpsökande parten har kvar ledningen och ansvaret
för insatserna (§ 3).110

På vissa punkter är dock samarbetet över den svensk-finska gränsen mer
långtgående än över den svensk-norska. För det första är det möjligt att
plikten att lämna bistånd är mer kategorisk. Parterna ”skall” lämna bistånd
och det finns varken någon uttrycklig möjlighet undantag eller någon
hänvisning till ramkonventionens undantagsmöjligheter. För det andra skall
vardera parten bära sina kostnader även för insatser på den andra sidan
statsgränsen (§ 6). Slutligen skall parterna se till att det finns
försäkringsskydd för personal och fordon vid verksamhet i det andra landet
(§ 4-5).

Samarbetet uppges fungera mycket bra.111 Avtalet med Pello kommun har t
o m tolkats så långtgående att den finska kommunen mot en viss årlig
betalning svarar för förstainsatsen inom ett område på den svenska sidan.112

���� 6M|UlGGQLQJ

������ 6M|UlWWVOLJ�EDNJUXQG

Till sjöss har den folkrättsliga principen om kontroll över territoriet
utvecklats till ett ganska komplext system av olika regler inom olika zoner.
FN:s havsrättskonvention från 1982113 är den senaste och mest omfattande

                                                
108 Lundström, muntlig uppgift.
109 Två identiskt formulerade avtal har slutits den 24 september 1987 respektive 19 april
1988.
110 Denna paragraf gäller uttryckligen endast brandbekämpning men den är rimligtvis
avsedd att också gälla andra räddningsinsatser.
111 Roland Mäki, muntlig uppgift.
112 Roland Mäki, muntlig uppgift.
113 Montego Bay den 10 december 1982, UN Doc A/Conf. 62/122 of October 7, 1982, Corr
1 to 11, se även 21 ILM 1261 (1982), i kraft den 16 november 1994.
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internationella regleringen av staters rättigheter och skyldigheter till sjöss.
Denna konvention är givetvis direkt bindande för de stater som ratificerat
den. Många delar kan emellertid också ses som belägg för sedvanerättsliga
regler som binder alla stater.114 Havsrättskonventionen delar in vatten i inre
vatten, territorialhav, tilläggszon, exklusiv ekonomisk zon (EEZ) och fritt
hav.

Det inre vattnet består av älvar, insjöar, hamnar och andra områden närmast
kusten. En stat har här samma rättigheter och skyldigheter som på land.115

Territorialhavet sträcker sig 12 sjömil116 ut från det inre vattnet. En stat har
stora befogenheter att bestämma användningen av detta område och att
hindra tillträde för andra staters fartyg.117

I svensk lagstiftning benämnes rikets inre vatten och dess territorialhav
Sveriges sjöterritorium.118 Utländska statsfartyg och statsluftfartyg som inte
befinner sig på oavbruten genomfart måste ha speciellt tillstånd för att få
tillträde till Sveriges sjöterritorium.119 Tillståndsplikten omfattar dock inte
farkoster som är i nöd eller som transporterar besökande statsöverhuvud (4 §
2 st). Försvarsmakten får lämna erforderliga tillstånd i vissa fall. Försvaret
kan därför, på begäran av kommunal eller statlig myndighet, besluta om
tillträde för farkoster som skall användas vid (5 §). I övriga fall meddelas
tillstånd av Regeringen (6 §). Överträdelser av tillträdesförordningen beivras
i enlighet med förordningen (1982:765) om Försvarsmaktens ingripande vid
kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m m
(IKFM-förordningen). Försvarsmakten kan med stöd av denna förordning,
om nödvändigt med vapenmakt, föra fartyg till ankarplats eller avvisa fartyg.
Vilken åtgärd som skall väljas är beroende av överträdelsens natur (spec
16-18 och 20 §§).120.121

12 sjömil ut från territorialhavet sträcker sig tilläggszonen. Inom denna får
en stat utöva kontroll för att upprätthålla tull-, immigrations-, och
hälsolagstiftning samt lagar av fiskal natur.122 Sverige har ännu inte gjort
anspråk på någon tilläggszon.

En stat kan härutöver utöva viss kontroll över en EEZ som sträcker sig 200
sjömil från det inre vattnet. Inom denna zon får staten utvinna tillgångar från
havet men har samtidigt en skyldighet att värna om miljön och att inte

                                                
114 Se Akehurst s 173 ff.
115 Havsrättskonventionen del II, section 1 och 2. Se vidare Akehurst s 175 f.
116 1 sjömil motsvarar 1,852 km.
117 Havsrättskonventionen del II, section 2 och 3. Se vidare Akehurst s 176 ff.
118 Se lagen (1966:374) om Sveriges sjöterritorium. 2 § bestämmer det inre vattnets och 3 §
territorialhavets utsträckning.
119 4 § 1 st tillträdesförordningen (1992:118). Militära farkoster måste ha tillstånd även för
genomfart.
120 Liknande regler gäller statsluftfartyg 22-27 §§ tillträdesförordningen (1992:118.
121 Strängare regler gäller för områden som är skyddande enligt lagen (1990:217) om skydd
för samhällsviktiga anläggningar m m.
122 Havsrättskonventionen del II, section 4. Se vidare Akehurst s 182 f.
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överutnyttja resurserna. Till följd av det speciella ansvaret har staten
jurisdiktion att ingripa för att skydda miljön.123

Sveriges EEZ bestäms av lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon.
Enligt denna lag skall den som färdas i rikets EEZ bl a vidta nödvändiga
åtgärder för att undvika skada på den marina miljön (2 §). Också
överträdelser av denna lag beivras genom IKFM-förordningen. Förseelser
skall rapporteras till ansvarig civil myndighet och försvaret skall sedan bistå
denna myndighet när den utför de åtgärder som ligger inom dess kompetens
(29 §).

Utanför EEZ är vattnet fritt hav. Här har stater små möjligheter att ingripa
mot fartyg under främmande flagg.124 Alla måste dock enligt
havsrättskonventionen värna om havets resurser.125 Det finns varken något
helt fritt hav i Östersjön eller Nordjön. De av de Svenska grannländerna som
inte har gjort anspråk på någon EEZ har förklarat motsvarande område vara
en exklusiv fiskezon.126

������ 7LOOlPSOLJD�VM|UlGGQLQJVNRQYHQWLRQHU

Ramkonventionen syftar till att hindra eller begränsa skador vid alla slags
olyckor. Den är därför tillämplig även inom sjö- och miljöräddning.
Eftersom konventionen är dispositiv får den dock stå tillbaka för de avtal
som sedan länge gäller till sjöss. Vad avser sjöräddningen har Sverige ingått
såväl multilaterala överenskommelser på internationell nivå som bilaterala
överenskommelser.127

På internationell nivå har det utarbetats två grundläggande konventioner
inom ramen för IMO (International Maritime Organisation). Den första är
SOLAS (International Convention for Safety of Life at Sea).128 Bara en
mindre del av denna konvention behandlar räddningsinsatser. Huvuddelen
reglerar förebyggande åtgärder, t ex gemensamma procedurer och
standarder, som inte ligger inom ramen för denna uppsats.

Den andra IMO-konventionen är 1979 års internationella
sjöräddningskonvention (IMOSAR).129 Till konventionen finns fogat ett
                                                
123 Havsrättskonventionen del IV, spec art 50. Se vidare Akehurst s 183 f.
124 Havsrättskonventionen del VII section 1. Se vidare Akehurst s 184 ff.
125 se nedan.
126 Fagö, muntlig uppgift. Exklusiva fiskezoner är tidigare och mindre omfattande
motsvarigheter till dagens EEZ. Inom dessa har staters jurisdiktion knutits helt till
fiskenäringen. Se om fiskezoner i Brown s 216, European Fisheries Convention, 581 UNTS
57, 5 ILM 251, angående jurisdiktion speciellt art 5 (1), och Proclamation of the Federal
Republic of Germany on the Establishment of a Fishing Zone in the North Sea, Bonn 21
december 1976.
127 Enligt 43 § RTF svarar Sjöfartsverket också utanför EEZ för de åtaganden som Sverige
påtagit sig genom avtalen.
128 SÖ 1995:90.
129 International Convention on Maritime Search and Rescue; SÖ 1986:29.
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annex (Technical Annex) som upprättades i samband med att konventionen
fastställdes och som innehåller de materiella reglerna. En omarbetad version
av annexet skall träda i kraft 1 januari 2000130 och påverkar förmodligen det
praktiska arbetet även innan dess.131

IMOSAR:s annex rekommenderar avtalsparterna att sinsemellan komma
överens om närmare samarbete och om uppdelning av ansvarsområden. Mot
denna bakgrund har Sverige slutit bilaterala överenskommelser med
Finland,132 Ryssland133 och Tyskland134. Vidare har ett avtal med Polen
undertecknats men detta har i skrivande stund ännu inte trätt i kraft.135 Det
har framhållits att långtgående operativa samarbetsprojekt har genomförts
till följd av avtalen.136

De bilaterala avtalen liknar varandra mycket till innehåll och formulering.137

De bestämmer ansvarsområdena, gör vissa av IMOSAR rekommenderade
åtgärder obligatoriska och ger myndigheter kompetens att sköta kontakterna.
Till avtalen finns fogat protokoll som beslutats på myndighetsnivå och som
innehåller närmare bestämmelser. Även protokollen är formulerade snarlikt.
Där inte speciella bilaterala avtal slutits avgränsas i praktiken
ansvarsområdena av gränserna för flyginformationsregionerna (FIR).138

IMO har utarbetat en plan med avtalsförslag för den baltiska regionen och
för närvarande förs diskussioner om avtal med Danmark.139 I nuläget finns
det överenskommelser med Danmark och Norge endast angående
förebyggande åtgärder för räddning av ubåtar i nöd.140 Ett mycket nära
samarbete upprätthålls ändå med IMOSAR-handboken som utgångspunkt
och med stöd av ramkonventionen.141

������ 6N\OGLJKHW�DWW�KnOOD�EHUHGVNDS

Den grundläggande skyldigheten att hålla en räddningsorganisation slås fast
i alla avtalen.142 IMOSAR preciserar skyldigheten i annexets andra kapitel.
Där framgår bl a att räddningstjänsten skall vara snabb, bra utrustad,

                                                
130 Se IMO resolution MSC.70(69), antagen 18 Maj 1998, dok. MSC 69/22/Add.1.
131 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
132 SÖ 1994:12.
133 SÖ 1989:29 (Avtalet slöts med dåvarande Sovjetunionen).
134 SÖ 1995:10.
135 Ewa Karlsson, muntlig uppgift.
136 Se prop 1990/91:180 s 13.
137 Artikelhänvisningarna nedan avser överenskommelserna med Ryssland och Finland.
Artikelnumreringen i överenskommelserna med Tyskland avviker något.
138 Se SOU 1983:77 s 323.
139 Se Exercise Europe s 105. Enligt Urban Hallberg är den största stötestenen för
närvarande gränsdragningen kring Bornholm.
140 SÖ 1991:39 respektive SÖ 1994:57.
141 Urban Hallberg, muntlig uppgift. Angående det materiella innehållet i ramkonventionen
hänvisar jag till tidigare avsnitt.
142 SOLAS kap 5 regel 15, bilaterala avtalen(art 1 och 4.1).



30

samordnad och att den skall hjälpa alla utan hänsyn till nationalitet (punkt
2.1, angående det sista se även de bilaterala avtalen art 4.4). Staterna skall
vidare samordna sina nationella resurser (punkt 2.2) samt upprätta speciella
sjöräddningscentraler (punkt 2.3). Slutligen bestäms insatsrutiner (kap 5)
och vissa förberedande åtgärder, t ex planering. 44 och 45 §§ RTF
återspeglar en del av dessa förpliktelser. Den omarbetade versionen av
annexet preciserar ytterligare vilka åtgärder som parterna skall vidta (t ex
den nya lydelsen av punkterna 2.1.1 - 2.1.3). Vidare har kap 4 och kap 5
slagits ihop.

Enligt det omarbetade annexet är det inte nödvändigt att parterna ensamma
har allt ansvar. Förpliktelserna skall i framtiden kunna uppfyllas kollektivt,
något som bl a gör samarbete inom FN:s ram möjligt. Ändringen är till stor
del en anpassning till den faktiskt rådande situationen. Med stöd av
IMOSAR har alla hav delats in i sjöräddningsregioner men många
utvecklingsländer förmår inte upprätthålla en avancerad räddningstjänst.
Därför bedriver t ex Norge verksanhet i Indiska Oceanen, liksom Australien
och Nya Zeeland i Stilla Havet samt Sydafrika runt Afrika.143

������ ,QIRUPDWLRQVVSULGQLQJ�RFK�I|UEHUHGDQGH�VDPDUEHWH

Enligt IMOSAR:s annex skall parternas sjöräddningstjänster samarbeta
(punkt 3.1.1). SOLAS slår fast att staterna skall informera varandra om sina
organisationer och om förslag till hur räddningsverksamheten kan förbättras
(kap 5 regel 15). Upplysningsplikten förtydligas i IMOSAR:s annex.
Information om den egna organisationen skall ges till generalsekreteraren
som i sin tur skall vidarebefordra upplysningarna till övriga parter (punkt
2.1.2 och 2.1.3). IMOSAR rekommenderar också parterna att ingå
samarbetsavtal med grannstaterna (punkt 3.1.8).

IMO har utarbetat en handbok, IMO Search and Rescue Manual (nedan
IMOSAR-manualen), med rekommendationer som syftar till att skapa
gemensamma rutiner. Den första delen av manualen beskriver hur
sjöräddningsorganisationer bör vara uppbyggda och hur de bör fungera.144 I
den andra delen föreslås lämplig metodik för insatsarbetet. Sjöfartsverket
har tagit fram en handbok, Handbok i efterforskning och räddning av
människoliv till sjöss (HERS). Den har liknande disposition som
IMOSAR-manualen och tar upp relevanta delar av denna.145

                                                
143 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
144 På den ansvariga sjöräddningscentral skall finnas en räddningsledare. Under sig kan
räddningsledaren ha en On Scene Commander som vidarebefordrar order och information
samt samordnar arbetet på plats. HERS avsnitt 1.4 och IMOSAR kap 4 –5 .
145 Se HERS del I punkt 1.1.5. För närvarande arbetas det med att slå samman denna
handbok med den s k MERSAR-handboken som behandlar enskilda civila sjöbefäls
räddningsinsatser och med ICAO:s handbok för flygräddning. Ett utkast har behandlats av
IMO:s underkommitté för radiokommunikation och spaning och räddning, se IMO-
dokumentet COMSAR 3/9/6 29 oktober 1997; se även IMO-dokumentet MSC\69\22 p
10.20-22.
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I de bilaterala avtalen anges vilka myndigheter som är ansvariga. Där anges
också att samarbetet skall utvecklas, bl a skall det hållas gemensamma
övningar och regelbundna möten (art 5.1 och 5.3, protokoll art 6). De
bilaterala avtalen reglerar också ett annat slags informationsspridning.
Parterna skall vid olyckor underrätta varandra om vad som hänt med den
andra statens medborgare (art 4.5146).

������ 2SHUDWLYD�LQVDWVHU

�������� ,�HJHQ�DQVYDUV]RQ

IMOSAR:s annex rekommenderar att de operativa insatserna samordnas
(punkt 3.1.1). Mer preciserat bör en stat omedelbart medge andra parters
räddningstjänst tillträde till det egna territorialhavet för att söka fastställa var
olyckor ägt rum och för att undsätta överlevande. Detta bör ske om inget
annat avtalats och med förbehåll för nationell lagstiftning (punkt 3.1.2).
IMOSAR-manualen underlättar samarbetet genom att den beskriver
lämpliga gemensamma rutiner för organisation, kontakter och
bekämpningsmetoder.

IMOSAR rekommenderar parterna att deras räddningscentraler skall ges
kompetens att begära hjälp direkt från andra räddningscentraler, att bevilja
och underlätta hjälpande styrkors tillträde till territoriet samt att besluta om
att lämna begärd hjälp (punkt 3.1.6 och 3.1.7). Sådana bemyndiganden har
givits genom de bilaterala avtalen (art 4.3 och protokoll art 3).
Ramkonventionen fungerar som ett bemyndigande vid kontakter med övriga
nordiska länder. I de fall sjöräddningscentralerna inte givits kompetens
måste förfrågningar framföras och behandlas på regeringsnivå.147

De bilaterala avtalen anger inte helt klart myndigheternas kompetens att ha
direktkontakter vid insatser som företas utan att hjälp begärts. Den enligt
min mening rimligaste tolkningen är dock att myndigheterna får bevilja
tillträde även i dessa fall (protokoll art 4). Slutligen anger de bilaterala
överenskommelserna även preciserade principer för samordning och
kommunikation vid insatser (protokoll art 5).

�������� ,�DQGUD�SDUWHUV�DQVYDUV]RQHU

IMOSAR medför inte några förpliktelser inom andra parters
ansvarsområden. Om en part på eget bevåg vill genomföra en
räddningsaktion bör den, som ovan nämnts, få tillträde också till andra
parters territorialvatten (punkt 3.2.1). Enligt de bilaterala avtalen skall
parterna underrätta varandra om olyckor som inträffat eller befaras ha

                                                
146 Denna bestämmelse saknas i avtalet med Tyskland.
147 J f r HERS del I avsnitt 1.6 (och Kommunal räddningstjänst vid färjeolyckor s 23).
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inträffat i den andra partens ansvarsområde (art 4). Dessa avtal anger också
att bistånd skall lämnas i största möjliga utsträckning om den andra parten
begär det (art 4.3).

�������� 7HUULWRULDOYDWWHQJUlQVHU

Konventionerna gör inte stor skillnad mellan de delar av en parts
ansvarsområde som ligger innanför territorialvattengränsen och de som
ligger utanför. En stat har samma skyldigheter på båda sidor om gränsen.
Utanför territorialhavet finns dock inte något folkrättsligt stöd för att hindra
tillträde för andra staters räddningsstyrkor (jfr ovan nämnda punkt 3.1.2).148

Territorialvattengränsen kan vidare ha betydelse för de bilaterala avtalens
bestämmelser om att insatser i en parts territorialhav skall genomföras enligt
denna parts lagstiftning (art 3). I praktiken är det dock främmande att
diskutera olika länders lednings- och tjänstgöringsbestämmelser eftersom
IMOSAR-handboken utgör en gemensam grund och toleransnivån i övrigt är
mycket hög.149

�������� .RVWQDGVI|UGHOQLQJ

En till synes kontroversiell fråga är hur den hjälpande partens insats skall
betalas. Varken SOLAS eller IMOSAR behandlar dock frågan. Enligt de
bilaterala avtalen skall var part bära sina egna kostnader (art 6).

������ 6N\OGLJKHWHU�I|U�GHQ�HQVNLOGH

De internationella konventionerna medför slutligen vissa skyldigheter för
enskilda. Befälhavare till sjöss har en skyldighet att med högsta möjliga fart
undsätta nödställda och informera den ansvariga sjöräddningscentralen (kap
5 regel 10 SOLAS, art 98 Havsrättskonventionen, MERSAR-manualen samt
6 kap 6 § och 8 kap 4 § sjölagen (1994:1009)).150

���� 0LOM|UlGGQLQJ

������ 7LOOlPSOLJD�NRQYHQWLRQHU

I likhet med sjöräddningen styrs även samarbete inom miljöräddning av
internationella konventioner. Regleringen utgörs av ett ganska
                                                
148 Teoretiskt sett skulle tillträde kunna vägras för att skydda miljön men det är otroligt att
räddningsarbete skulle medföra mer skada än en ohejdad olycka.
149 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
150 Se vidare Kungörelse med vissa föreskrifter angående räddning ur sjönöd och avvärjande
av sjötrafiken hotande fara m m (1952:581).
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svåröverskådligt lapptäcke av olika överenskommelser. Avtalen skiljer sig
från varandra vad gäller typen av utsläpp, geografisk tillämplighet och
graden av precisering. Det har vidare gjorts flera ändringar och tillägg till
konventionerna som har utvidgat tillämpningsområdena och preciserat
skyldigheterna. Till följd av ändringarna förefaller avtalen överlappa
varandra allt mer. De överenskommelser som tas upp i denna uppsats
behandlar samarbete vid insatser. Härutöver finns andra avtal som reglerar
förebyggande arbete och ansvar för utsläpp.151

Del XII av Havsrättskonventionens behandlar miljöskydd och innehåller
många bestämmelser om samarbete. Reglerna är dock mycket allmänt hållna
samt tycks ta sikte på förebyggande verksamhet och införande av nationella
regler snarare än räddningsarbete (jfr art 219). Reglerna i denna del av
havsrättskonventionen hade inte motsvarigheter i tidigare internationell rätt.
De kan därför antagligen inte ses som kodifikation av sedvanerätt och binder
därför endast ratificerande stater.152

En stat får, som ovan nämts, inte utan vidare ingripa på det fria havet mot ett
fartyg under utländsk flagg. Det har därför ansetts nödvändigt att utarbeta en
internationell konvention, Ingreppskonventionen153, som ger rätt att ingripa
för att förebygga eller begränsa verkningarna av förorening av olja p g a
fartygsolycka. Konventionen har senare kompletterats med ett protokoll som
utökar tillämpningsområdet till andra ämnen.154 På internationell nivå har
också en konvention som är inriktad på själva räddningsarbetet tagits fram
(OPRC)155. Denna konvention gäller endast utsläpp av olja.

OPRC preciseras och kompletteras av regionala avtal. Läget i Östersjön (upp
till Skagerrack) regleras av Helsingforskonventionen156. Denna är tillämplig
både vid oljeutsläpp och vid andra miljöfarliga utsläpp. Endast en mindre
del av konvention behandlar bekämpningsarbete; huvudparten reglerar
förebyggande åtgärder och ansvar för utsläpp. Art 14 stadgar dock att
parterna skall samarbeta vid bekämpning av föroreningar och närmare
bestämmelser för sådan samverkan finns i bilaga VII. Bestämmelserna om
utsläppsbekämpning i Helsingforskonventionen motsvaras i Nordsjöområdet
(inklusive Skagerack och Kattegatt) av Bonnavtalet.157

                                                
151 Se vidare t ex Det svenska marina oljeskyddet inför 2000-talet s 96 ff.
152 Se Akehurst s 175 och 242, jfr s 245 f.
153 International Convention Relating to the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties
(INTERVENTION); SÖ 1973:2.
154 Protocol Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Pollution by Substances
Other than Oil; SÖ 1976:12.
155 International Convention on Oil Pollution Preparedness; SÖ 1992:16.
156 Convention on the Protection of the Marine Environment of the Baltic Sea Area; SÖ
1996:22.
157 The Agreement for Cooperation in Dealing with Pollution of the North Sea by Oil and
Other Harmful Substances; SÖ 1984:13. De förebyggande åtgärderna regleras av
Nordostatlantkonventionen/Oslo- och Parisöverenskommelserna.
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Slutligen finns även en Nordisk överenskommelse som innehåller ännu mer
detaljerade regler, Köpenhamnsavtalet.158 Detta avtal är inte geografiskt
begränsat utan kan efter behov tillämpas inom parternas inre vatten,
territorialhav och övriga vattenområden innanför parternas respektive fiske-,
kontinentalsockel- och exklusiva ekonomiska zon (art 2).
Köpenhamnsavtalet är mycket lik ramkonventionen, både materiellt och till
ordalydelsen.

������ 6N\OGLJKHW�DWW�KnOOD�EHUHGVNDS

OPRS, Helsingforskonventionen och Köpenhamnsavtalet förpliktigar
parterna att upprätta beredskap för att snabbt och effektivt genomföra
insatser vid oljeföroreningsolyckor inom sina respektive ansvarsområden
(art 6, bil VII regel 1.1 och 7 (där skyldigheten preciseras) respektive art 7).

Helsingforskonventionen och Köpenhamnsavtalet kräver dessutom
uttryckligen att ansvarsområdena skall övervakas ändamålsenligt (bil VII
regel 1.4(a) och 3 (där skyldigheten preciseras) respektive art 3) och att
utsläpp skall bekämpas (bil VII regel 7.2 respektive art 4 och 7).
Helsingforskonventionen förtydligar dessutom att planer måste upprättas
(bil VII regel 2) och ställer upp regler för vilka bekämpningsåtgärder som
skall vidtas (bil VII regel 7.2(a)). Enligt Bonnavtalet skall flygspaning
genomföras (art 6A). I övrigt saknas, kanske något överraskande, uttryckliga
krav på att beredskap skall hållas och att utsläpp skall bekämpas. Vissa
skyldigheter kan kanske ändå sägas vara underförstådda (jfr t ex art 6).

������ ,QIRUPDWLRQVVSULGQLQJ�RFK�I|UEHUHGDQGH�VDPDUEHWH

Samtliga överenskommelser kräver att parterna lämnar upplysningar om hur
deras resurser är organiserade, om erfarenheter av bekämpningsinsatser samt
om forskning och utveckling (OPRS art 6.3 och art 8,
Helsingforskonventionen bil VII regel 1.4(a) och 10 (som preciserar
skyldigheterna), Bonnavtalet art 4 samt Köpenhamnsavtalet art 12). OPRC
anger explicit att tekniskt stöd skall lämnas och att lagar och andra
föreskrifter skall samordnas (art 9), något som nog är underförstått i de
övriga avtalen.

OPRC Guide to International Assistance är en fortlöpande uppdaterad
förteckning över staternas utrustning och övriga resurser samt
kontaktpersoner.159 IMO har dessutom utarbetat olika manualer och
handböcker med råd om hur olika slags utsläpp bäst bekämpas. Inom IMO:s
MEPC (Marine Environment Protection Committee) förs fortlöpande

                                                
158 Avtal mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om samarbete i fråga om
bekämpning av förorening av havet genom olja eller andra skadliga ämnen; SÖ 1997:16.
159 Se MEPC.6/circ.3 och MECP/Cirk.291.
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diskussioner om omarbetning av befintliga råd och konventioner och
framställning av nya.160

De regionala konventionerna har skapat fler institutionella ramar. För
verksamheten kring Östersjön har Helsingforskommissionen (HELCOM)
inrättats och under denna har fyra expertkommissioner satts upp. En av
dessa arbetar med bekämpningsfrågor (HELCOM CC). Bonnavtalet anger
uttryckligen att avtalsparterna skall mötas regelbundet och beskriver
grunderna för mötenordningen (art 12-16). Det har även inrättats ett
sekretariat och en arbetsgrupp.161

Genom de regionala institutionerna har det byggts upp ett omfattande
samarbete kring övervakning, rapportering och bekämpning.162 Inte minst
har bekämpningsmanualer tagits fram.163 De beskriver bl a parternas
räddningstjänstorganisationer samt hur operativt och annat samarbete bör
bedrivas. Dessutom ger de råd om hur olika utsläpp bäst bekämpas.
Helsingforskonventionen hänvisar uttryckligen till HELCOM-handboken
och anger att staterna skall följa den så mycket som möjligt (bil VII regel
11). Handböckerna och övrigt samarbete testas genom övningar som hålls
en gång om året.

Ytterligare institutioner har byggts upp inom ramen för
Köpenhamnsavtalet164 Även denna organisation har utarbetat en
samarbetsplan165 hållit övningar. Detta har lett till effektiv samverkan vid
gemensamma bekämpningsoperationer.166 Efter en revidering 1993 har
samarbetet intensifierats ytterligare.167 Köpenhamnsavtalet betonar vikten av
kontakter på myndighetsnivå mer än de andra överenskommelserna (se t ex
art 12). Till följd av detta och i motsats till de andra regionala avtalen
genomförs gemensamma övningar på lokal nivå.168

                                                
160 Bl a möts en arbetsgrupp som arbetar med implementeringsfrågor två till tre veckor per
år, Fagö, muntlig uppgift.
161 Se t ex organisationens hemsida; http://www.bonnagreement.org, besökt 1998-07-14.
Organisationen kring Bonnavtalet är på många sätt drivande för utvecklingen inom
internationell oljebekämpning. Det rapporteringssystem som denna organisation utarbetat
har fått universell spridning, Fagö, muntlig uppgift. Vidare hänvisar HELCOM-handboken
del I kap 1 s 1 till Bonn-manualen.
162 Se t ex Det svenska marina oljeskyddet inför 2000-talet s 99, prop 1990/91:180 s 13 f
och Exercise Europe s 104.
163 Bonn Agreement Counter-Pollution Manual (nedan Bonn-manualen), Bonn Agreement
Aerial Surveillance Handbook och HELCOM Manual on Co-operation in Combatting
Marine Pollution (nedan HELCOM-handboken).
164 Det har inrättats plenum, sekretariat, arbetsgrupp och expertgrupper, se vidare
Københavnavtalen - Plan for samarbeide avsnitt 2.2.
165 Københavnavtalen - Plan for samarbeide.
166 Se prop 1990/91:180 s 13.
167 Se Det svenska marina oljeskyddet inför 2000-talet s 100.
168 Se Københavnsavtalen - Plan for samarbeide avsnitt 3.3.5.
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De olika handböckerna och manualerna liknar varandra mycket. De
förespråkar bl a samma rapporteringssystem169 och samma organisation vid
insatser. Råden om hur utsläpp bör bekämpas skiljer sig dock något
beroende på de olika naturgeografiska förhållanden som råder.170

Rekommendationerna i handböckerna är inte bindande men
implementeringen granskas ändå genom rapporter från staterna. Eventuella
överträdelser konstateras vid mötena men leder inte till officiella
fördömanden.171

������ 2SHUDWLYD�LQVDWVHU

�������� ,�HJHQ�DQVYDUV]RQ

Enligt samtliga avtal är det möjligt att begära bistånd från andra parter vid
bekämpningsinsatser (OPRC art 7, Bonnavtalet art 7,
Helsingforskonventionen regel 1.3 och 8 samt Köpenhamnsavtalet art 8).
Enligt 67 § RTF fattas beslut om förfrågningar och om bistånd enligt
Bonnavtalet och Helsingforskonventionen på myndighetsnivå. I regel
informeras UD inte särskilt om besluten. 172 Regeringen fattar beslut om
bistånd enligt OPRC. Med undantag för Bonnavtalet kräver alla
överenskommelserna uttryckligen att den hjälpsökande parten rättsligt och
administrativt underlättar hjälpande resursers ankomst till och rörelse i det
egna vattnet (OPRC art 7, Helsingforskonventionen art 8.2 och
Köpenhamnsavtalet art 9).173

Att förfrågningar och beslut om hjälp skall hanteras på myndighetsnivå är
direkt inskrivet i Köpenhamnsavtalet (8.2). Avtalet anger vidare explicit att
den hjälpsökande partens myndigheter ansvarar för insatser inom dennes
vattenområde men att hjälpande personal leds av egna befäl och arbetar
under egna tjänstgöringsbestämmelser (art 8).

Biståndsreglerna är något olika formulerade men detta har ringa praktisk
betydelse. Bistånd lämnas i regel alltid vid förfrågningar enligt Helsingfors-,
Bonn-, och Köpenhamnsöverenskommelserna.174 De manualer och
handböcker som utarbetats underlättar naturligtvis samarbetet. Inte minst

                                                
169 POLREP, se om detta t ex i Københavnsavtalen - Plan for samarbeide avsnitt 3.1.5.
170 Östersjön är bräckt, grundare och har betydligt mindre vattenutbyte än Nordsjön. Det är
därför viktiga att alla utsläpp i detta område bekämpas och att upplösande ämnen
(dispergeringsmedel) inte används, Fagö, muntlig uppgift.
171 Fagö, muntlig uppgift.
172 Kustbevakningens centrala ledning sköter kontakterna. Om tillfälle finns beslutar
generaldirektören, i övriga fall beslutar det befäl som har beredskapen, Fagö, muntlig
uppgift.
173 Detta kan kanske anses vara underförstått. Ett tecken på detta är att i Bonn-manualen kap
28 föreslås lösiningar på administrativa problem som kan uppstå.
174 Fagö, muntlig uppgift.
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genom att de innehåller alarmeringsrutiner175 och förslag till lösningar på
vissa organisatoriska och administrativa problem som kan uppstå.176

En part har enligt avtalen ibland skyldighet att underrätta övriga parter om
olyckor som inträffat i dess vatten. De regionala avtalen är något olika
formulerade men kräver i princip att underrättelse skall ske om andra parters
intressen påverkas (Helsingforskonventionen art 13 och bil VII regel 1.2 och
7.3 samt Bonnavtalet art 5). Enligt Köpenhamnsavtalet skall alla betydande
föroreningar rapporteras till de andra parterna (art 5.1).177

�������� ,�DQGUD�SDUWHUV�DQVYDUV]RQHU

Utanför det egna ansvarsområdet skall de avtalsslutande staterna om möjligt
lämna bistånd till andra parter som begär det (OPRS art 7, Bonnavtalet art 7
samt Helsingforskonventionen regel 1.3 och 8 ). Denna skyldighet är
starkast formulerad i Köpenhamnsavtalet (art 8).178 Något förvånande är att
endast Bonnavtalet kräver att en part skall rapportera om den får kännedom
om föroreningar utanför det egna ansvarsområdet som kan påverka andra
parter (art 5).179

�������� 7HUULWRULDOYDWWHQJUlQVHU

Liksom vid sjöräddningsavtalen har en stat samma skyldigheter inom hela
ansvarsområdet oavsett på vilken sida om territorialvattengränsen ett utsläpp
sker. Staterna har dock inte något folkrättsligt stöd för att hindra andra
staters insatser utanför det egna vattnet.180

�������� .RVWQDGVI|UGHOQLQJ

Enligt samtliga avtal skall parterna bekosta de insatser som de genomför på
eget initiativ. Kostnader för insatser som genomförs på begäran av en annan
part skall ersättas av den hjälpsökande staten. (OPRS art 7 och bilaga (skall
ske i enlighet med det givande landets lag), Helsingforskonventionen bil VII
art 8, Bonnavtalet art 9 och 10 samt Köpenhamnsavtalet art 10). Den hjälpta

                                                
175 Se speciellt HELCOM-handboken del II kap 6 och Københavnsavtalen – Plan för
samarbeide avsnitt 3.1.
176 Se speciellt Bonn-manualen kap 27 och HELCOM-handboken del I kap 7.
177 Enligt detta avtal skall också konstaterade överträdelser av regler för att förhindra
föroreningar rapporteras (art 5.2). Uttryckliga motsvarigheter till detta saknas i Bonnavtalet
och Helsingforsöverenskommelsen.
178 Parten skall göra vad som är möjligt för att bistå.
179 I motsats till sjöräddningsavtalen reglerar inte miljöräddningsavtalen vad som gäller om
en part önskar genomföra bekämpningsåtgärder i en annan parts vatten utan att den senare
först begärt bistånd.
180 I praktiken skulle en konflikt kring en sådan insats rycka undan grunden för samarbetet
eftersom detta bygger på frivillighet och ömsesidigt förtroende, Fagö, muntlig uppgift.
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parten kan sedan återkräva kostnaden antingen från förorenaren, som i regel
måste vara försäkrad, eller från den internationella oljeskadefonden.181

������ 6N\OGLJKHWHU�I|U�GHQ�HQVNLOGH

Staterna är skyldiga att införa lagstiftning som riktar sig mot enskilda
subjekt. Den mest grundläggande regeln är att utsläpp skall rapporteras
(Helsingforskonventionen bil VII regel 5 och Bonnavtalet art 5.2).182

I detta sammanhang skall också nämnas regler om bärgning. Genom
1989 års internationella konvention om bärgning183 har miljöhänsyn
betonats mer än tidigare. Bärgare är skyldiga att försöka minimera (art
8(1)(b) och 16 kap 4 § 1 st 2 p sjölagen). Vid utbetalning av bärgarlön skall
hänsyn tas till hur denna uppgift utförts (art 13 (1)(b) och 16 kap 6 § 2 p
sjölagen) och vid framgångsrikt arbete kan en särskild ersättning utgå (art 14
och 16 kap 9 § sjölagen).184

���� $QGUD�VDPDUEHWVSURMHNW

Vissa ytterligare projekt bedrivs för att främja informationsspridning och
förberedande samarbete. Genom ett flertal resolutioner från EU:s
ministerråd har det byggts upp ett brett samarbete.185 Inom ramen för DG
XI/C4:s verksamhet genomför EU insatser för att främja gränsöverskridande
räddningssamverkan. För att öka förståelsen mellan länderna och för att
erfarenheter skall kunna spridas hålls bl a årliga seminarier och i anslutning
härmed övningar och workshops.186 Vidare har det tagits fram en detlajerad
förteckning över de olika staternas resurser för bekämpning av miljöolyckor
                                                
181 Det finansiella ansvaret vid olyckor och möjligheterna att få ersättning regleras i ett antal
internationella konventioner och frivilliga överenskommelser. De mest grundlägande
konventionerna är International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage,
1969; SÖ 1975:46, Protocol of 1992 to Amend the International Convention on Civil
Liability for Oil Pollution Damage, 1969; SÖ 1995:20, International Convention on the
Establishment of an International Fund for Compensation for Oil Pollution Damage, 1971;
SÖ 1975:43 och Protocol of 1992 to Ammend the Fund Convention 1971; SÖ 1995:19.
Angående svensk lagstiftning se främst 9 kap sjölagen (1994:1009) (ansvarsbegränsning),
10 kap sjölagen (ansvar för oljeskada), förordningen (1994:1009) med
verkställighetsföreskrifter till 10 kap sjölagen och 21 kap 5-7 §§ sjölagen (behörig domstol
vid oljeskada). Se vidare Brown s 387-394 och 397.
182 Se även lagen 1980:424 om åtgärder mot förorening från fartyg och förordningen
(1980:789) om åtgärder mot förorening från fartyg.
183 International Convention on Salvage, 1989; SÖ 1995:20. Denna är implementerad
genom 16 kap sjölagen.
184 Se Brown s 348 f.
185 Se Räddningsverkets internationella arbete. Del II – EU. På s 7 presenteras den rättsliga
grunden och återstoden av boken ger en översikt över EU:s verksamhet inom detta område.
186 Se förordet samt sammanfattningen av kommissionens representant Allessandro
Barisichs inlägg vid Workshop B s 103 och s 107 f i Exercise Europe.
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till sjöss187 och en något mindre utförlig manual för andra områden inom
räddningstjänsten188. Härutöver deltar EU i Bonnsamarbetet (art 12-16).

EU förmedlar också operativa kontakter genom att dygnet runt ha beredskap
för att larma experter som kan fungera som rådgivare vid olyckor.189 Det
betonas dock att de nationella räddningsorganisationerna behåller allt
ansvar.190 Servicen är endast tänkt att fungera under en övergångsperiod till
dess kontakter etablerats direkt mellan medlemsstaterna.191 De praktiska
resultaten av EU:s verksamhet är dock ännu inte särskilt påtagliga.192

APES står för Arctic Environmental Protection Strategy och består av de
Nordiska staterna samt Kanada, USA och Ryssland. En arbetsgrupp under
detta projekt arbetar med förebyggande av, beredskap för och åtgärder mot
miljöolyckor. Arbetsgruppen samlar information, bl a om ländernas
administrativa organisationer samt förbereder gemensamma planer och
övningar.193

Vidare sker samarbete inom ramen för PFP (partnerskap för fred). Detta är
huvudsakligen ett militärt samarbetsprojekt men inom ramen för detta har
också hållits sjöräddningsövningar som Sverige deltagit i.194

Räddningsverket deltar dessutom i andra aktiviteter som arrangeras i PFP:s
regi.195

Slutligen skall också nämnas de hjälpinsatser vid katastrofsituationer som
sker i FN:s regi. Denna hjälp är främst aktuell vid naturkatastrofer i
utvecklingsländer men kan komma i fråga också i andra situationer. Den del
av FN:s arbete som är mest aktuell i detta sammanhang är UNDAC (United
Nations Disaster Assassment and Coordination) Standby-teams. Detta är
expertgrupper som inrättats som inrättats av DHA (FN:s avdelning för
humanitär hjälp). Grupperna kan rycka ut med mycket kort varsel och har
till uppgift att ge råd till myndigheterna på platsen, informera om situationen
och om det behövs också samordna hjälparbete.196

                                                
187 Community Information System for the Control and Reduction of Pollution Caused by
the Spillage of Hydrocarbons and other Harmful Substances at Sea (CIS), first consolidated
version 1994.
188 EU Operational Manual.
189 Se SOU 1996:41 s 132 och SOU 1996:86 s 270.
190 Se CIS avsnitt 4.3 och 4.4 samt EU Operational Manual s 40.
191 Se CIS avsnitt 4.6 samt EU Operational Manual s 41.
192 Hallberg, Fagö vill dock inte gå så långt utan anser att EU underlättar miljöräddningen,
muntlig uppgift.
193 Se Exercise Europe s 20 och Räddningsverkets internationella arbete. Del I s 26.
194 Se Exercise Europe s 105.
195 Se Räddningsverkets hemsida:
http://www.srv.se/vara_tjanster/internationellt/partner.html och Räddningsverkets
internationella arbete. Del I s 22 f.
196 Se vidare UNDAC:s hemsida
http://www.reliefweb.int/dha_ol/programs/response/undac/index/html och Räddningsverkets
hemsida, speciellt http://www.srv.se/vara_tjanster/internationellt/ber_expert.html. För
information om räddningsverkets övriga internationella verksamhet se Räddningsverket på
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���� .RPPHQWDUHU

������ .RQWDNWHU�PHG�IUlPPDQGH�PDNWHU

Konflikten mellan behovet av statlig kontroll och behovet av effektivt
samarbete är speciellt tydligt vid räddningssamarbete. Å ena sidan kan
arbetet inverka på enskilda personer och på säkerhetspolitiskt känsliga
värden. Å andra sidan är insatser brådskande och det förberedande
samarbetet är tekniskt komplicerat. Enligt min mening uppnås genom
avtalen en rimlig kompromiss. Någon form av tillstånd krävs i regel för att
sätta igång insatser på främmande vatten men förfarandet kan ofta ske
informellt på myndighetsnivå.

Regeringen förefaller inte ha givit något bemyndigande att sluta
internationella överenskommelser enligt 10 kap 3 § RF.197 Det kan
diskuteras om någon form av bemyndigande eller riktlinjer bör ges för
arbetet att utarbeta de olika handböckerna och manualerna som ju påverkar
det praktiska arbetet betydligt. Eftersom de inte är juridiskt bindande är dock
bemyndigande antagligen inte formellt nödvändigt.

Det kan också diskuteras i vilken utsträckning 10 kap 8 § RF kräver att UD
hålls informerad. Möjligtvis borde departementet underrättas om betydande
ändringar av handböckerna och manualerna. Det kan vidare tyckas
förvånande att UD inte informeras när bistånd begärs och beviljas.
Försvarsmakten hålls emellertid underrättad om främmande farkoster genom
att den lämnar formellt tillstånd för tillträde till territoriet. Dessutom förblir
hjälpande svenska resurser i rikets närområde. Inte desto mindre anser jag
att de inblandade bör vara uppmärksamma så att 10 kap 8 § RF blir alltför
urvattnad. Paralleller kan kanske dras till § 11 i 1809 års regeringsform som
i princip innehöll samma rekvisit ("förhållande till annan stat"). Detta kom
emellertid efter hand att tolkas allt mer extensivt.198

������ 6WDWVVXYHUlQLWHW

Som tidigare nämnts är det känsligt för statssuveräniteten när utländska
statsfunktionärer arbetar på svenskt territorium. Det kan därför tyckas vara
något förvånande att konventionernas förhållande till 10 kap 5 § RF inte

                                                                                                                           
internationellt uppdrag, Räddningsverkets internationella arbete (del I, speciellt s 7-10) och
räddningsverkets hemsida, t ex
http://www.srv.se/vara_tjanster/internationellt/inled.html#inleding.
197 Fagö, muntlig uppgift, angående Kustbevakningen.
198Se prop 1973:90 s 360 och Blixt.
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berördes i propositionerna. Alla de ovan nämnda internationella
överenskommelserna bygger dock på att ett beslut om bistånd skall fattas
vid varje enskilt tillfälle och på att den hjälpsökande staten fortfarande leder
arbetet. Detta tyder enligt min mening på att förvaltningsuppgifter inte
överlåts genom avtalen och att 10 kap 5 § RF därför inte är tillämplig.

Ett alternativ är att se de avtal som tillåter att myndigheter själva sköter
utländska kontakter som bemyndigande att i särskilda fall besluta om
överlåtelse enligt 10 kap 5 § RF. I så fall skulle överenskommelserna ha
antagits enligt den speciella beslutsordningen.

Med stöd av ramkonventionen har slutits kommunala avtal som förefaller gå
längre än konventionens ordalydelse. Jag kommer att behandla
problematiken kring dem i kommande avsnitt. Här skall endast sägas att det
ovan beskrivna samarbetet mellan Jämtland och Tröndelag verkar vara helt
förenligt med grundlagen. Som ovan nämnts ges här ofta inte några
uttryckliga förfrågningar eller godkännanden men rutinerna är sådana att det
nog kan anses att beslut fattas konkludent. Det förefaller däremot vara mer
tveksamt om Övertorneå får överlåta det primära ansvaret för
räddningsinsatser i Pello till finska myndigheter.

������ $QGUD�IUnJRU

Mängden avtal och regler på olika nivåer är till en början förvirrande. Det
kan befaras att det kan förekomma regelkonflikter mellan avtalen och att
andra oklarheter kan uppstå. I själva verket är nog risken för detta ändå liten.
För det första är avtalen ofta så oprecisa att de kan tolkas och tillämpas utan
konflikter. För det andra bedrivs en betydande övningsverksamhet för att
garantera att det praktiska samarbetet fungerar. För det tredje, och kanske
viktigast, råder det en ansenlig pragmatism inom räddningstjänsten.
Samtliga inblandade är inriktade på att rädda liv och eventuella juridiska
hinder utreds i efterhand.199 Denna inställning kan ju för övrigt också kan
sägas ha stöd i brottsbalkens regler om nödhandlingar.

Trots den pragmatiska inställningen är juridiska regler nog ändå
betydelsefulla. De medför en politisk press som underlättar att samarbete
verkligen kan ske och så att resurser blir tillgängliga.200 Åtminstone i teorin
är det möjligt att vidta folkrättsliga åtgärder mot stater som missköter sig.
Dessutom är det viktigt att klargöra vad som skall göras och att bestämma
gemensamma rutiner.

De flesta verkar också vara nöjda med de juridiska regler som reglerar
räddningsverksamheten.201 Problem som uppstår i samband med arbetet

                                                
199 Urban Hallberg ger tydligast uttryck för detta, muntlig uppgift.
200 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
201 Speciellt Fagö, muntlig uppgift. Vissa administrativa problem finns dock till lands.
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förefaller snarare vara praktiska än rättsliga.202 I detta sammanhang kan
nämnas Estoniarapporten203. I denna riktas kritik mot felaktigt agerande och
bristfällig utrustning men inte mot det gränsöverskridande samarbetet eller
mot de juridiska reglerna.

Det skall betonas att samarbetet är olika utvecklat i de olika grenarna av
räddningstjänsten. Samverkan är mest långtgående till sjöss. Detta kan
kanske bero på av att hav traditionellt sett har förenat människor och skapat
kontakter204. Inom sjöräddningen anses det t ex inte vara onaturligt att en
svensk helikopter agerar över danskt vatten under svensk eller ens norsk
ledning.205 Den långa traditionen av samarbete och de utförliga
handböckerna gör också att det blir onaturligt att ställa frågor om ledning
och tjänstgöringsbestämmelser eftersom de ändå är så lika. Det fanns t ex en
lång tradition av nära nordiskt samarbete redan innan ramkonventionen
skrevs under. Samarbetet har även kommit långt inom miljöräddningen men
här skiljer sig fortfarande materiell, utvecklingsnivå och arbetsmiljöregler
något.206 Svårast är det för samarbete på land. Här finns det som ovan
nämnts fortfarande praktiska och administrativa svårigheter.

Utvecklingen verkar gå mot mer samarbete och mindre statlig kontroll.
Detta underlättas också av att det säkerhetspolitiska läget för närvarande är
relativt lugnt. Ett exempel på den ökande öppenheten är att sjöräddningens
fartyg efter undertecknandet av det bilaterala avtalet med Tyskland kunde gå
direkt in i Kiels hamn utan att be om några tillstånd.207 Samarbetsgruppernas
arbete kommer säkert också successivt främja samarbetet, inte minst genom
de gemensamma övningarna.

                                                
202 Fagö, muntlig uppgift.
203 Final Report on the Capsizing on 28 September 1994 in the Baltic Sea of the Ro-Ro
Passenger Vessel MV Estonia, tillgänglig på internet: http://president.ee/report/.
204 Urban Hallberg och Fagö, muntliga uppgifter.
205 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
206 Ulf Olsson, muntlig uppgift.
207 Urban Hallberg, muntlig uppgift.
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�� %ULVWHU�RFK�RIXOOVWlQGLJKHWHU
L�QXYDUDQGH�UHJOHULQJ

���� $OOPlQW

De ovan presenterade konventionerna är avsedda att underlätta samarbete
vid extraordinära olyckor. Det behövs emellertid ytterligare reglering vid
mer permanent samverkan. Mot bakgrund av räddningsarbetet vid den
framtida fasta förbindelsen över Öresund kommer nedan några oreglerade
områden att presenteras. Den mest betydelsefulla konventionen i detta
sammanhang är ramkonventionen.208 Denna kommer bl a att jämföras med
avtalet mellan Frankrike och Storbritannien angående tunneln under
Engelska kanalen209 (nedan tunnelavtalet).210

���� gYHUOnWHOVH�DY�I|UYDOWQLQJVXSSJLIWHU

För att uppnå effektivt samarbete kan det vara önskvärt att dansk
räddningstjänst regelmässigt utför uppdrag på Svenskt territorium. Det kan t
o m vara att föredra att ansvaret för en del av förbindelsen som ligger inom
svenskt helt överförs till Danmark. Vid sådana lösningar uppkommer många

                                                
208 Öresundsbron ligger visserligen i vattnet men eftersom kommungränsen sammanfaller
med statsgränsen har Malmö kommun ändå det primära ansvaret för räddningstjänsten, se
Vilhelm Persson i FT häfte 5/1998.
209 Protocol between the Government of the United Kingdom of Great Brittain and Northern
Ireland and the Government of the French Republic Concerning Frontier Controls and
Policing, Co-operation in Criminal Justice, Public Safety and Mutual Assistence Relating to
the Channel Fixed Link. Sangatte den 25 november 1991.
210 Ansvaret för räddningsarbetet torde inte helt ligga på kommunen. Brokonsortiet har
under alla omständigheter vissa skyldigheter enligt 41 § RTL. Med hänsyn till att många
människor kommer att utnyttja den verksamhet som utövas på bron så verkar det troligt att
Konsortiet även har ansvar enligt 43 §. Paralleller kan kanske dras till att "Gårdatunneln
med pendeltågsstation" i Göteborg är klassad som 43 §-anläggning, se Edling m fl s 211. J f
r dock att brokonsortiet i sitt utkast till PM 1997-10-15 s 7 inte anser 43 § tillämplig
eftersom paragrafen främst uppges omfatta industriell verksamhet så att verksamheten på
Öresundsförbindelsen omfattas. Räddningsverket har i sitt meddelande 1994:2 givit
allmänna råd och kommentarer om tillämpningen av 43 § Räddningstjänstlagen men de ger
inte någon större ledning för vilka anläggningar som skall omfattas av bestämmelsen.
     Förutom samarbetet med danska myndigheter bör den kommunala räddningskåren också
upprätta detaljerade planer och rutiner för samverkan med eventuell industribrandkår.
Problem i samband med detta kommer dock inte att behandlas närmare här.
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situationer som i praktiken skulle kunna innebära att överlåtande av
förvaltningsuppgifter.

För det första måste alarmeringen till de danska myndigheterna ske
automatiskt för att räddningsstyrkor genast skall kunna rycka ut. Det kan
hävdas att varje alarmering och varje utryckning då kommer att vara en
konkludent begäran om, respektive ett konkludent godkännande av, att
bistånd skall givas. Förfarandet skulle i så fall ha stöd av ramkonventionen.
Enligt min mening är det dock tveksamt om en sådan ordning inte i
praktiken innebär att själva räddningsuppgiften överlåts.211 En lösning som
jag anser utgöra ett gränsfall har konstruerats i ett avtal mellan Strömstads
kommuns räddningsnämnd och Brandvesendet i Haldens kommune i
Norge.212 Avtalet stadgar att norska myndigheter skall larmas samtidigt som
de svenska. Befäl från Strömstads kommun är emellertid räddningsledare
även om han eller hon inte kommit fram och detta befäl fattar beslut om
fortsatt bistånd från Halden.

För det andra stadgar ramkonventionen uttryckligen att den hjälpsökande
staten har kvar ledningen och ansvaret för arbetet. Det verkar emellertid
naturligt att de danska myndigheterna också sköter dessa uppgifter om de
regelmässigt utför det faktiska arbetet utan direkt svensk medverkan.213

Eftersom uppgifterna innefattar myndighetsutövning måste de strängare
formkraven beaktas vid behandlingen av ärendet.214

För det tredje kan problem uppstå vid preciseringen av samarbetsrutiner och
tjänstgöringsbestämmelser. Preciseringen måste ske från grunden eftersom
ramkonventionen, i motsats till tunnelavtalet, inte ger direktiv för det
närmare samarbetet och för gemensamma standarder. Om danska
myndigheter skulle få utfärda sådana bestämmelser som regelmässigt skulle
användas inom svenskt territorium kan det kanske bli aktuellt att tala om
överlåtelse av normgivningsmakt. Som ovan nämnts får beslutanderätt enligt
RF inte överlåtas till utländsk stat eller utländskt organ.

                                                
211 Inom Sverige är ett sådant förfarande enklare genom att det har uttryckligt stöd av RTL.
Situationen kan jämföras med den på Ölandsbron. Enligt ett avtal rycker den
räddningsstyrka med kortaste insatstid ut vid alla typer av nödlagen och oberoende av i
vilken kommun nödläget inträffat, se 1 § i avtalet mellan Kalmar och Mörbylånga angående
hjälp för förstahandsinsatsen vid alla typer av nödlägen. I praktiken innebär detta enligt
Karlsson att Kalmars räddningsstyrka alltid rycker ut.
     Det uppsår antagligen inte heller så stora problem om ansvarsgränsen sammanfaller med
statsgränsen. Samarbetet mellan Jämtland och Tröndelag visar att även vid en sådan
uppdelning går att bedriva ett bra fungerande samarbete genom konkludenta förfrågningar
och beviljanden av bistånd. Tunnelavtalet förefaller också dela upp ansvaret enligt
statsgränsen. Art 42 (1) är formulerad så att den andra statens räddningsresurser skall ställas
till förfogande för den stat där nödläget inträffade.
212 Avtal för att förkorta räddningstjänstens insatstid i Svinesundsområdet, undertecknat i
Halden den 21 december 1994 och i Strömstad den 28 december 1994.
213 Det verkar onödigt att befäl skall rycka ut från den svenska sidan och räddningsmanskap
från den danska. Vidare kan det uppstå många slags kommunikationsproblem.
214 Andra relaterade problem är frågor om statsmakternas, JO:s och JK:s tillsyn samt om
offentlighetsprincipens tillämplighet.
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För det fjärde råder ett intimt samband mellan räddningsinsatserna och
förebyggande åtgärder, såsom brandsyn.215 Det förefaller naturligt att den
stat som ansvarar för insatsarbetet även står för den förebyggande
verksamheten. Ett flertal olika förvaltningsuppgifter måste då överföras,
däribland en del som innefattar myndighetsutövning och normgivningsmakt.

Slutligen bör enligt min mening läget vid höjd beredskap regleras. Det är
önskvärt att staterna i god tid avtalar om vad som skulle bli konsekvenserna
av en eventuell krissituation.216 Frågor om överlåtelse av
förvaltningsuppgifter, myndighetsutövning och normgivningsmakt blir i
detta sammanhang speciellt tillspetsade eftersom statens överlevnad kan
vara i fara.

���� $QGUD�RUHJOHUDGH�RPUnGHQ

Vikten av intimt samarbete ger upphov till många ytterligare frågor som bör
regleras i gränsöverskridande avtal. Två sådana kommer nedan att
behandlas. Den första är det nödvändigt att kunna förlita sig på att den
alarmerade räddningskåren verkligen tycker ut. Räddningsarbetet bör därför
inte vara beroende av godkännande i varje enskilt fall. Enligt tunnelavtalet
(art 42 (1)) är det obligatoriskt att lämna bistånd om den andra parten begär
det och det är explicit reglerat att samma hjälp skall lämnas till den andra
statens personal som till den egna (art 44 (3) a). Motsvarande regler saknas i
ramkonventionen.

Den andra frågan gäller kostnadsfördelningen. Ramkonventionen stadgar att
den biståndsgivande parten, om inget annat avtalas, skall få ersättning för
sina kostnader. Det kan emellertid bli praktiskt svårt att precisera dessa
kostnader vid ett omfattande samarbete. En lösning är att ett schablonbelopp
fastställs. En annan är att, som i tunnelavtalet, bestämma att vardera parten
skall bära sina egna kostnader (art 43 (1)).217 En ytterligare lösning är den
som tillämpas på Ölandsbron. Där bjuder parterna på den första
insatstimmen och debiterar sedan enligt Räddningsverkets s k normaltaxa.218

                                                
215 Se SOU 1994:67 s 33 f.
216 J f r SOU 1994:67 s 34 f.
217 Denna lösning har som ovan nämnts också valts i de bilaterala sjöräddningsavtalen.
218 § 5 i avtalet mellan Kalmar kommun och Mörbylånga kommun angående hjälp för
förstahandsinsatsen vid alla typer av nödlägen.
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�� .RPSHWHQV�DWW�EHVOXWD�RP
QlUPDUH�VDPDUEHWH

���� .RPPXQDO�NRPSHWHQV

������ $OOPlQW

Stora delar av räddningstjänsten är en kommunal angelägenhet. Det kan
därför förefalla naturligt att kommunerna själva får avtala med
grannkommuner i andra länder om samarbete. Sverige är emellertid en
enhetsstat och centralmakten därför har därmed kompetens inom alla
områden.219 En huvudprincip är att utrikespolitik skall skötas av statliga
myndigheter.220

På senare tid har fördelarna med lokalt och regionalt samarbete
uppmärksammats allt mer. Det har framhållits att gränskommunerna ofta
blivit förfördelade genom sina perifera lägen eftersom planering och
fördelning av resurser vanligtvis sker i ett nationellt perspektiv.221 Vidare
har det sagts att gränsöverskridande samarbete främjar fredlig och
ekonomisk utveckling samt att det stärker den politiska legitimiteten.222

Dessutom har det bedömts att den moderna informationsteknologin ställer
nya krav.223 Bl a som en följd av dessa skäl har Sverige ratificerat en
europeisk och en nordisk konvention om gränsöverskridande regionalt och
lokalt samarbete. Nedan kommer först internationella normer angående
gränsöverskridande kommunalt samarbete att presenteras. Därefter
behandlas de ovan nämnda problemen som är aktuella vid
räddningssamarbete.

������ (XURSHLVNW�NRPPXQDOW�VDPDUEHWH

Sverige har ratificerat en särskild konvention om kommunalt samarbete som
utarbetats inom ramen för Europarådet.224 För Sveriges del gäller
                                                
219 Se SOU 1995:27 s 189.
220 Se SOU 1995:27 s 194. Enligt SOU 1998:59 s 83 bör staten bör ha ansvar för
internationella åtaganden inom räddningstjänsten. Denna utredning nämner emellertid i
nästa stycke att ramkonventionen tillåter samarbete mellan kommunala myndigheter vid
olyckor och överhängande fara för olyckshändelser.
221 Se Ds 1994:67 s 41.
222 Se SOU 1995:27 s 172 resp 176.
223 Se SOU 1995:27 s 175.
224 Europeisk ramkonvention om samarbete över riksgränserna mellan lokala och regionala
samhällsorgan, Madrid den 21 maj 1980; SÖ 1981:23.
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konventionen primär- och landstingskommuner samt kommunalförbund.225

Genom denna överenskommelse förbinder sig staterna att underlätta och
uppmuntra samarbete samt att försöka lösa bl a juridiska och administrativa
problem (art 1, 3 och 4). Parterna binder sig dock inte vid några konkreta
åtaganden och det stadgas att alla avtal skall fattas enligt nationell rätt (art 3
(4)). Exempel på olika typer av samarbetsavtal har bifogats men dessa
fungerar endast som förslag och det är upp till staterna i fråga att förhandla
fram överenskommelser.226

I propositionen framhålls att kommuner är särskilda rättssubjekt. Sverige
som stat sägs inte bli bundet av de avtal som kommunerna sluter.227

Regeringsformen uppges därför inte hindra gränsöverskridande kommunalt
samarbete utan kommunernas befogenheter enligt inhemsk rätt är
avgörande. Kommunernas allmänna kompetens (nuvarande 2 kap 1 §
kommunallagen (1991:900)) bedöms inte begränsa samarbetet men
speciallagstiftning sägs kunna ha inskränkande verkan.

I detta sammanhang bör även den europeiska konventionen om kommunal
självstyrelse228 nämnas. Art 10 p 3 i denna konvention stadgar att kommuner
har rätt att samarbeta med utländska kommuner. De svenska förarbetena
hänvisade angående denna artikel till den ovan presenterade konventionen
och till den nordiska.229 Det ansågs inte att någon lagändring var
nödvändig.230

EU är mycket intresserad av gränsöverskridande samarbete på lokal och
regional nivå. Unionen är pådrivande för regional självständig utveckling231

och stödjer sådan genom bl a ett ekonomiskt stödsystem, Interreg.232 Ännu

                                                
225 Se prop 1980/81:77 s 6.
226 Bristen på konkreta förpliktelser medför att konventionen ibland beskrivs som urvattnad,
se Lindeborg s 181. Samma författare bedömer att konventionen har två huvudsakliga
brister, se Lindeborg s 187. För det första är det en politisk brist att samarbete sker helt på
staternas villkor. För det andra är det en geografisk begränsning att endast gränsområden
berörs (jfr NU 1986:10 där det inte ansågs lämpligt att göra någon sådan begränsning i den
nordiska konventionen). Ramkonventionen bedöms ändå vara viktig eftersom den är ensam
inom sitt område i Europa och eftersom en ratificering innebär att principen om
gränsöverskridande samverkan erkänts, se Lindeborg s 181 resp 185.
     Det mest långtgående konkreta resultatet av Ramkonvention är skapandet av Euregio. På
basis av ramkonventionen har ett samarbetsavtal mellan Tyskland och Holland slutits på
central, regional och lokala nivå. Detta beskrivs av en del som ett banbrytande avtal som
öppnar många möjligheter samt som en lämplig juridisk modell, se Ds 1993:86 s 41 f
respektive Lindeborg s 269. Andra menar dock att den enda punkt där avtalet går längre än
det nordiska samarbetet är möjligheten att skapa "överregionala organ", se Veggeland s
74 ff. Dessa gemensamma samarbetsorgan har dock inte offentligrättslig status, se Ds
1994:67 s 46. Se även Ds 1994:67 s 94 och Lindeborg s 195 ff för närmare beskrivning av
Euregio.
227 Se prop 1980/81:77 s 3 f.
228 Strasbourg den 4 november 1985; SÖ 1989:34.
229 Se prop 1988/89:119 s 6.
230 Se prop 1988/89:119 s 2.
231 Se Ds 1993:86 s 70 och Veggeland s 70.
232 Se t ex Ds 1993:86, speciellt s 60 ff angående Interreg.
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har det dock inte utarbetats några bindande normer angående den regionala
och kommunala kompetensen att ingå samarbetsavtal.

Mitt intryck att samarbetet på europeisk nivå präglas mer av politiska,
praktiska och pragmatiska lösningar än av juridiska avtal.233 T ex betonas
behovet av kreativitet, flexibilitet och experimetlusta.234 Konkret juridiskt
reglerar emellertid fortfarande de olika ländernas nationella lagar vilken
kompetens som regionala och lokala organ har att sluta samarbetsavtal. En
konkret svaghet är att gemensamma offentligrättsliga subjekt inte är möjliga.

������ 1RUGLVNW�NRPPXQDOW�VDPDUEHWH

Inom Norden har gränsöverskridande kommunalt samarbete en lång
tradition trots att den rättsliga grunden länge ansågs vara oklar. För att
legitimera och uppmuntra samarbete antog de nordiska länderna inom ramen
för det nordiska rådet en konvention om gränsöverskridande kommunalt
samarbete.235

Av förarbetena framgår att den nordiska utredningen ansåg att
räddningstjänsten var ett av de områden där samarbete var önskvärt men där
rättsläget var oklart.236 Utredningen bedömde att bistånd från kommunal
räddningstjänst till angränsande inhemska kommuner sågs som självklart.
Situationen vid bistånd till utländska kommuner var däremot mer osäker och
det var inte klarlagt i vilken utsträckning kommuner fick lämna sådan
hjälp.237 Gränskonventionen syftade inte till att vidga den kommunala
kompetensen att sluta avtal. Den skulle endast klargöra att kommunernas
kompetens att samarbeta även omfattar gränsöverskridande projekt.238

Förarbetena till den nordiska konventionen är mer utförliga angående
kommunernas kompetens att sluta avtal och inspirerade uppenbarligen de
ovan nämnda uttalandena kring den europeiska konventionen.239 I
propositionen betonas först att kommuner är särskilda rättssubjekt och att
deras handlande inte skapar någon folkrättslig förpliktelse för staten. Detta

                                                
233 Veggeland anser att samarbetet bygger mer på "partnerskap" än på formella avtal, se s
67.
234 Se Lindeborg s 438 och 441. J f r dock Veggeland s 66 som är mer nyanserad genom att
han skiljer mellan samarbete på meso-nivå och på mikronivå. Den förra typen omfattar
regioner i flera länder som samarbetar genom formella avtal, verkar som allmänna
paraplyorganisationer och har statlig representation. Den senare typen är ofta mer konkreta
projekt (ex Öresund!).
235 Överenskommelse mellan Danmark, Finland, Norge och Sverige om kommunalt
samarbete över nordiska riksgränser. Torshavn den 26 maj 1977; SÖ 1978:1, nedan
gränskonventionen.
236 Se NU 1976:10 s 18 och prop 1977/78:44 s 7 och 14 (här hänvisas till sådana
samarbeten utan några kritiska kommentarer).
237 Se NU 1976:10 s 14 (hänvisar till NU 1973:1).
238 Se prop 1977/78:44 s 8 och 15 NU s 21.
239 Övervägandena i propositionen (prop 1977/78:44) återfinns om inte annat sägs på s 4
och motsvaras av NU 1986:10 s 16.
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medför att kommunala avtal inte är internationella överenskommelser i RF:s
mening och att de därför inte hindras av RF. Det framhålls, utan närmare
diskussion, att svenska kommuner får samarbeta så länge beslutanderätt inte
avsägs och myndighetsutövning i Sverige inte överlåts. Utredningen påpekar
att detta samma begränsningar även gäller för samverkan mellan kommuner
inom Sverige.

Samarbete kan naturligtvis endast ske inom områden där kommunerna har
inhemsk kompetens enligt kommunallagen (1991:900) eller enligt
speciallagstiftning. 2 kap 1 § i nuvarande kommunallagen anger att
kommunerna har en allmän kompetens att bedriva verksamhet som är i
medlemmarnas intresse. Denna kompetens ansågs vara relativt vid och
bedömdes inte lägga något generellt hinder i vägen för samverkan.
Speciallagstiftningen sades vara bred och fragmentiserad och därför svår att
överblicka. Det bedömdes att den ingående reglering som återfinns där
vanligtvis inte passar in på samverkan med utländska kommuner.
Arbetsgruppen för de gränskommunala frågorna framhöll dock att en
kommun i regel är oförhindrad att höja standarden inom ett
verksamhetsområde genom samarbete med en utländsk kommun. Som
exempel nämns existerande samarbeten inom räddningstjänsten.240

Enligt propositionen är privaträttsliga samarbetsformer tillräckliga. Frågan
om gemensamma offentligrättsliga organ, t ex nordiska kommunalförbund,
ansågs vara svårlöst och det bedömdes att den skulle vänta till dess ett klart
behov påvisades.241 Detta kan jämföras med inhemska samarbetsprojekt
inom ramen för 9 § 2 st RTL. Dessa projekt bedrivs ofta i form av
kommunalförbund vars styrelse har kompetens att sköta förvaltning,
myndighetsutövning och verkställighet.242

������ .RPPXQDO�NRPSHWHQV�DWW�|YHUOnWD
I|UYDOWQLQJVXSSJLIWHU�LQRP�UlGGQLQJVWMlQVWHQ

�������� .RPPXQDO�NRPSHWHQV�L�I|UKnOODQGH�WLOO����NDS�����5)

Det ovan sagda visar att både den europeiska och den nordiska
konventionen hänvisar till nationell rätt angående kommunernas kompetens
att ingå samarbetsavtal. För denna uppsats blir två problem speciellt
aktuella. Det första gäller det teoretiska förhållandet mellan kommunernas
kompetens och 10 kap 5 § RF. Det andra gäller möjligheten att överlåta
uppgifter just inom räddningstjänsten.

Det första problemet, förhållandet till 10 kap 5 § RF, gäller hur överlåtande
av förvaltningsuppgifter skall ske. Förarbetena slår fast att beslutanderätt

                                                
240 Se NU s 18.
241 Se prop 1977/78:44 s 16.
242 Se Edling m fl s 80.
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och myndighetsutövning på Svenskt territorium inte får överlåtas utan
lagstöd men verkar inte se något generellt hinder för överlåtelse av
förvaltningsuppgifter. Jag antar att departementschefen utläser detta av 8
kap och 11 kap 6 § RF. Som ovan nämnts krävs enligt 11 kap 6 § RF, i
motsats till 10 kap 5 § RF, inte lagstöd för överlåtelse av
förvaltningsuppgift. Jag anser att det är tveksamt om kommuner skall kunna
överlåta sin förvaltning till andra stater eller organ som kontrolleras av andra
stater genom avtal som inte faller in under 10 kap RF. Detta skulle kunna
innebära att 10 kap 5 § RF kringgås på ett icke avsett sätt.

En möjlig lösning är att kommunerna anses förhindrade att överlämna
uppgifterna i sig men inte verkställigheten av dessa. Denna lösning
avspeglas dock inte tydligt i förarbetena och gränsdragningen kan ofta vara
oklar.

En annan möjlig lösning är att Riksdagen vidgade den kommunala
kompetensen när den godkände konventionerna, trots motivuttalandena om
det motsatta. Det skulle i så fall kunna ses som ett bemyndigande enligt det
fjärde stycket att i särskilda fall besluta om överlåtelse.243 Enligt motiven är
dock i första hand inte sådana generella beslut menade.244

En ytterligare möjlighet är att tolka uppskattningen för de redan existerande
samarbetena så att kompetens att överföra förvaltningsuppgifter förelåg
redan tidigare till följd av praxis. Det verkar tveksamt om ett sådant
bemyndigande kan anses ha uppstått (jfr äldre RF § 12 och dess tillämpning)
men om så är fallet gäller det fortfarande.245

Jag vill betona att jag inte principiellt motsätter mig de här aktuella avtalen.
Jag anser tvärt om att de i många fall kan vara fullt berättigade. Ett exempel
är om en vara eller tjänst upphandlas på en fri marknad av ett förstatligat
utländskt bolag. Ett annat exempel är om ett avtal mellan olika länders
offentligrättsliga subjekt medför effektivare resursutnyttjande. Min poäng är
emellertid att viktiga frågor som Sveriges suveränitet och totalförsvarets
funktion kan aktualiseras. Det bör därför föras en debatt om ämnet där
rättsläget klarläggs och eventuella gränser slås fast. Parallellt bör då också
utredas i vilken ordning överlåtelse av myndighetsutövning skall kunna
beslutas.

Jag anser att försiktighet är av speciellt stor vikt eftersom den folkrättsliga
betydelsen av kommuners agerande inte förefaller vara helt klarlagd. Efter

                                                
243 I paragrafens dåvarande lydelse var denna möjlighet inte uttryckligen reglerad. Det
verkar inte vara förrän vid Sveriges tillträde till 1964 års konvention rörande villkorligt
dömda och villkorligt frigivna personer; SFS 1978:801 (alltså året efter gränskonventionen)
som frågan aktualiserades och avgjordes. Det klargjordes då att ett sådant bemyndigande
var tillåtet om formkraven beaktades, se SOU 1984:14 s 89 och 94 f som hänvisar till prop
1978/79:3 s 90 f och 97 samt bet JuU 1978/79:12 s 15.
244 Se prop 1984/85:61 s 17.
245 6 p ikraft-och övergångsbestämmelserna (1974:152) till RF.
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en undersökning av svensk och utländsk praxis kom Sundberg 1969 fram till
att staten hade ett folkrättsligt ansvarar när kommunerna agerade i sina
offentliga funktioner.246 Enligt min mening är det möjligt att se ett
kommunalt samarbetsavtal inom räddningstjänsten som en sådan offentlig
funktion. Det hade varit klargörande om propositionerna till konventionerna
varit utförligare eller om lagstiftaren i något annat sammanhang redovisat
sin åsikt.247

�������� gYHUOnWHOVH�DY�UlGGQLQJVWMlQVWXSSJLIWHU

Det andra problemet, huruvida överlåtelse inom räddningstjänsten är möjlig,
kvarstår även om diskussioner kring 10 kap RF anses irrelevanta. Problemet
rör kommunernas kompetens enligt kommunallagstiftningen. Kommuner
har enligt den allmänna kompetensen befogenhet att sluta samarbetsavtal
med andra kommuner.248 I sådana fall förefaller det rimligt att dra paralleller
till hur vården av kommunala angelägenheter kan överlämnas till privata
subjekt. Analogin är speciellt naturlig eftersom det inte finns någon
möjlighet att bilda gemensamma offentligrättsliga subjekt. Mitt intryck är att
detta också är lagstiftarens intentioner.

Överlåtelse till privata subjekt regleras i 3 kap 16 § kommunallagen
(1991:900) (vars andra stycke explicit hänvisar till 11 kap 6 § RF).
Uttrycklig reglering saknades vid tiden för konventionernas ingående men
rättsläget verkar inte ha förändrats genom paragrafens införande.249

Kommunerna är således förhindrade att överlåta dels uppgifter som
innefattar myndighetsutövning och dels uppgifter som de enligt
speciallagstiftning uttryckligen skall sköta själva.250 Detta påpekades för
övrigt även i förarbetena till konventionerna. Vidare framhålls i motiven till
kommunallagen (1991:900) att överlämnande endast får ske om risken för
kompetensöverskridande är liten.251

Enligt min mening talar det mesta för att räddningstjänst inte kan överlåtas
utan särskilt författningsstöd. Klart är att de moment som innefattar
myndighetsutövning inte kan överlåtas utan stöd i lag.
Räddningstjänstutredningen har dessutom funnit att inte heller andra delar
kan överlåtas enligt nuvarande lagstiftning eftersom kommunerna tydligt ges

                                                
246 Se Sundberg s 67.
247 Sundberg behandlade ett rättsfall angående en kommunal bojkottåtgärd mot Sydafrika.
Varken Regeringsrätten eller propositionen till den lag som senare gjorde sådana åtgärder
lagliga behandlar dock denna fråga, se RÅ 1969:5 respektive prop 1985/86:52 s 17 f .
Ämnet har inte heller tagits upp i samband med lagarna om kommunal katastrofhjälp eller
kommunal tjänsteexport, se prop 1975:84 och prop 1993/94:189 respektive prop
1985/86:154.
248 Se prop 1996/97:105 s 30.
249 Se bet 1990/91:KU 38 s 45 f och s 161 f (det senare återger lagrådets yttrande
1991-05-03). J f r också tidigare rättsläge i bl a Kaijser & Riberdahl II s 45 och Marcusson
spec s 29 ff, 99 ff och 381 ff samt där anförda verk t ex Bramstång.
250 Se t ex Lindquist s 83 f.
251 Se prop 1990/91:117 s 50.
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ansvaret för ledning och utförande.252 Det har ansetts nödvändigt att
uttryckligen lagstifta om de undantag från denna regel som finns.253

Även inom områden som regleras av speciallagstiftning kan emellertid
privaträttsliga subjekt anlitas i viss omfattning. Lagens utformning är
avgörande för i viken omfattning detta kan ske.254 Vad gäller räddningstjänst
anser jag att möjligheterna bör vara mycket begränsade. Vid införandet av
RTL föreslog både utredningen och motionärer i riksdagen en begränsad
möjlighet till entreprenad men detta avfärdades av Regeringen och vid
utskottsbehandlingen.255 Det framhölls att räddningstjänsten är av sådan vikt
för människors säkerhet att den måste vara en samhällelig uppgift. Det har
också senare framhållits att räddningstjänst skall vara ett offentligt
åtagande.256

Jag anser att det ovan nämnda medför att kommunerna inte utan vidare kan
anförtro uppgifter inom räddningstjänsten till utländska kommuner. Nästa
fråga blir då om de regler som tillåter överlåtelse till andra svenska
kommuner också kan nyttjas av utländska kommuner. Ordalydelserna
förefaller inte hindra detta. Ett faktum som tyder på att utländska kommuner
skulle kunna överta uppgifter är att "samarbete" i konventionerna sägs ha
samma innebörd som i nationell praxis.257

Enligt min mening bör en sådan användning inte vara tillåten. Lagmotiven
till de aktuella reglerna behandlar inte gränsöverskridande samarbete utan är
helt inriktade på samarbete inom landet.258 Möjligheten att använda dessa
bestämmelser togs inte heller upp när konventionerna antogs eller när
reglerna om internationellt samarbete (nuvarande 68-72 §§ RTL) infördes.
Det enda stadgande som eventuellt skulle kunna vara tillämpligt är
möjligheten att överlåta speciella uppdrag till "annan" (12 § 2 st RTL).
Denna bestämmelse är mycket generellt formulerad.259

�������� 5lGGQLQJVWMlQVW�YLG�K|MG�EHUHGVNDS

Vid planering av räddningsarbete vid höjd beredskap ställs många av de
ovan behandlade problemen på sin spets. Huvudprincipen är att den som har

                                                
252 Se SOU 1994:67 s 23 ff. Även Lindquist nämner RTL som ett exempel på en sådan
specialreglerad lag som ger kommunerna i uppdrag att utföra viss verksamhet, se s 84.
253 Främst 9 och 12 §§.
254 Se prop 1990/91:117 s 51 och Lindquist s 84.
255 Se prop 1985/86:170 s 30 och bet 1986/87:FöU2.
256 Se SOU 1998:59 s 80.Sjöverksamhetskommittén kom fram till att den statliga
räddningstjänsten innefattar så starka inslag av myndighetsutövning och har så nära
koppling till totalförsvaret att verksamheten bör förbli ett offentligt åtagande, se SOU
1996:41 s 54 f.
257 Se prop 1977/78:44 s 16. Här hänvisas också till de exempel som givits tidigare i
propositionen. Eventuellt innefattar detta uttalande även räddningstjänstsamarbete.
258 Se t ex prop 1985/86 s 31 och 75 (angående samråd) samt s 64 och Edling m fl s 60
angående 9 § 2 st RTL.
259 Konflikt kan också uppstå med konkurrensregler, se SOU 1995:29, speciellt s 29 ff.
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ansvaret för räddningstjänsten i fred även har det i krig.260 Till stor del skall
alltså räddningsinsatser vid höjd beredskap planeras och genomföras av
kommunerna.

Jag anser dock att det är tveksamt om kommuner själva bör få avtala med
främmande makter om överlåtelse av förvaltningsuppgifter i så spända
lägen. Detta är min åsikt oberoende av om kommunerna har sådan
kompetens i fredstid och trots att de skall samverka med andra myndigheter
och hålla dem informerade vid planeringen (2 kap 1 § 3 st och 5 § lagen
(1994:1720) om civilt försvar). Det är t o m möjligt att frågan är så viktig att
riksdagen bör godkänna eventuella avtal enligt 10 kap 2 § RF.

������ .RPPXQDO�NRPSHWHQV�DQJnHQGH�DQGUD�RUHJOHUDGH
RPUnGHQ

I föregående avsnitt behandlades problem som gör sig gällande när en
kommun överlåter verksamhet inom sitt territorium till andra organ.
Samverkan kan emellertid också hindras av att
kommuner inte helt fritt får bedriva verksamhet utanför sitt eget
territorium.261 Enligt den s k lokaliseringsprincipen måste en kommuns
verksamhet ha anknytning till dess territorium eller på annat sätt gynna dess
medlemmar. 9 § RTL anses upphäva lokaliseringsprincipen vid samarbete
mellan svenska kommuner.262 Det är därför möjligt att ett motsvarande
uttryckligt stöd behövs för att kommuner skall få förbinda sig att göra
räddningsinsatser inom annan stats territorium.

Lokaliseringsprincipen har emellertid inte hindrat all kommunal verksamhet
utanför det egna territoriet och principen har även i övrigt givits en relativt
vid innebörd.263 Det är därför möjligt att kommunmedlemmarna anses ha
tillräckligt stor nytta av en väl fungerande räddningstjänst kring den fasta
förbindelsen och att ett kommunalt engagemang således är tillåtet.

Eftersom räddningstjänst redan är en del av den kommunala verksamheten
skulle åtaganden avseende danskt territorium kanske också kunna stödjas på
lagen (1986:753) om kommunal tjänsteexport.264 Motiven till denna lag
nämner brand- och miljöskydd som exempel på områden där tjänsteexport
kan komma i fråga.265 Exportprojekt skall i regel bedrivas i samarbete med
ett företag (2 §). Regeringen kan dock meddela undantag om det rör sig om
unikt kommunalt kunnande där det saknas naturliga samarbetspartners samt

                                                
260 2 och 3 kap lagen (1994:1720) om civilt försvar samt 2 och 3 kap förordningen
(1995:128) om civilt försvar. Se SOU 1998:59 s 65 ff med vidare hänvisningar.
261 Se prop 1996/97:105 s 32.
262 Se SOU 1998:59 s 83 och Bohlin s 88.
263 Se Lindquist 47 ff och 69 ff. Eventuellt skulle s k anknytningskompetens kunna utnyttjas
analogt, se SOU 1983:72 s 148 och bil 2 s 168 samt Lindquist s 246 ff.
264 J f r prop 1985/86 s 7.
265 Se prop 1985/86:154 s 4.
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de ekonomiska riskerna är små (3 §).266 I detta sammanhang skall också
nämnas att Räddningsverksutredningen ansåg att tjänsteexport bör vara ett
ansvar för respektive sakansvarig myndighet.267

Angående kostnadsfördelningen är självkostnadsprincipen grunden för de
flesta kommunala verksamheter. Det är dock oklart i vilken utsträckning
denna gäller i förhållande till andra än kommunernas medlemmar.268 Vidare
måste verksamhet med stöd av lagen (1986:753) om kommunal
tjänsteexport uttryckligen ske på affärsmässiga grunder eftersom
kommunerna varken får subventionerna privata företag eller dumpa sina
priser.269 Enligt min mening kan Malmö kommun, förutsatt att den
överhuvud taget är kompetent att avtala om ett permanent samarbete,
antagligen ganska fritt avtala om en kostnadsfördelning som den anser
lämplig.

������ 5DPNRQYHQWLRQHQ

Ramkonventionens roll är oklar. Å ena sidan förefaller den i praxis ha
uppfattats som ett stöd för kommunerna att sluta avtal över riksgränserna.
Motiven är också allmänt positiva till kommunalt samarbete. Å andra sidan
finns det inte något uttryckligt stöd i avtalet eller förarbetena för att
kommunernas kapacitet att sluta avtal skulle ha utökats. Art 2 i ramavtalet
anger att avtalet är dispositivt i förhållande till bi- och mulitilaterala
överenskommelser men nämner inte något om kommunala avtal. Angående
kommunala avtal som innehåller starka skrivningar om skyldighet att ge
bistånd förefaller kunna komma i konflikt med propositionen. Denna
betonade, som ovan nämnts, att varje enskild ansökan om bistånd skall
prövas. En sammanvägning av dessa fakta talar enligt min mening för att
ramkonventionen inte medför att kommunerna fått befogenhet att sluta avtal
som går längre än avtalstexten.

Det är emellertid möjligt att förarbetena bringat klarhet i en problemen vid
preciseringen av samarbetsrutiner och tjänstgöringsbestämmelser. Som ovan
nämnts framhöll departementschefen att även om personalen från den
hjälpande följer sina egna tjänstgöringsbestämmelser så måste det ske inom
ramen för lagarna i det land där arbetet utförs.270 Detta bör t ex förhindra att
personalen ges större kompetens gentemot tredje man än den inhemska
räddningstjänsten.

                                                
266 Se prop 1985/86:154 s 10 och 13.
267 Se SOU 1998:59 s 213.
268 Se SOU 1983:72 s 148 och bil 2 s 163 ff.
269 Se prop 1985/86 s 11 och 13.
270 Se prop 1990/91:180 s 22.
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Statens kompetens att sluta avtal om överlåtelse av räddningstjänst har redan
framgått av de föregående avsnitten. Här skall endast påminnas om att
riksdagens medverkan är nödvändig vid överlåtelse av myndighetsutövning
och vid andra viktiga frågor samt att överlåtelse av normgivningsmakt till en
främmande stat inte är tillåten. Vidare kan regeringen delegera kompetens
att sluta avtal till myndigheter, även kommunala, enligt 10 kap 3 § RF.
Staten har således stora möjligheter att sluta ett passande avtal med
Danmark men regeringsformen sätter trots allt upp vissa gränser.

���� .RPPHQWDUHU

Kompetensfördelningen mellan statsorganen inom det här behandlade
området förefaller vara oklar. Jag anser att det finns störst behov av
förtydligande angående huruvida kommunerna är bundna av 10 kap 5 § RF
och huruvida kommunala avtal binder staten. Enligt min mening är det inte
tillfredsställande om kommuner skulle kunna kringgå bestämmelserna i 10
kap RF samtidigt som deras avtal binder staten. Detta gäller särskilt som
skyldigheten att hålla UD informerad enligt 10 kap 8 § RF inte gäller för
kommunala myndigheter.

Det skall slutligen framhållas att de ovan presenterade problemen nog i
huvudsak är teoretiska. Vid ett intimt samarbete är det naturligt att ständiga
kontakter ändå måste hållas mellan ländernas ansvariga myndigheter.
Bestämmelserna på båda sidor kan då antagligen ganska enkelt ändras och
harmoniseras. Arbetet underlättas förmodligen ytterligare av den ovan
nämnda pragmatismen som präglar räddningstjänstsamarbete och det
nuvarande avspända säkerhetspolitiska läget.
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