LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2018-06-19

Närvarande: F.d. justitierådet Severin Blomstrand samt justitieråden
Kerstin Calissendorff och Thomas Bull

En ny kustbevakningslag

Enligt en lagrådsremiss den 7 juni 2018 har regeringen
(Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande
över förslag till
1. kustbevakningslag (2018:000),
2. lag om ändring i rättegångsbalken,
3. lag om ändring i brottsbalken,
4. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av
alkoholhaltiga drycker m.m.,
5. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg,
6. lag om ändring i polislagen (1984:387),
7. lag om ändring i jaktlagen (1987:259),
8. lag om ändring i fiskelagen (1993:787),
9. lag om ändring i körkortslagen (1998:488),
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10. lag om ändring i lagen (1998:714) om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder,
11. lag om ändring i lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
12. lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364),
13. lag om ändring i utlänningslagen (2005:716),
14. lag om ändring i lagen (2006:263) om transport av farligt gods,
15. lag om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott,
16. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk
information.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga
Ronja Wildenstam.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till kustbevakningslag

Allmänt

I den föreslagna lagen samlas regler om Kustbevakningens
befogenheter inom områdena brottsbekämpning, ordningshållning
samt kontroll och tillsyn. Ambitionen är att regleringen ska bli enhetlig
och överskådlig. Myndigheten får också ett utökat ansvar för
brottsbekämpning och ordningshållning. Det motiveras med att
Kustbevakningen har särskild kompetens och närvaro till sjöss, som
bör tas till vara så att samhällets resurser till sjöss kan användas
effektivare än hittills. Ett viktigt syfte är också att det ska klargöras
hur Kustbevakningens ansvarsområde förhåller sig till polisens
ansvarsområde.
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Lagrådet noterar att förslagen innebär att personal hos
Kustbevakningen i ökad utsträckning får polisiära uppgifter och
därmed behöver utbildning för dessa uppgifter. I remissen nämns
detta endast i förbigående. I utredningens betänkande behandlas
frågan något mer utförligt. Den utbildningsinsats som krävs i
samband med att den nya regleringen träder i kraft bedömer
utredningen till åtminstone fem arbetsdagar per tjänsteman. Hur
bedömningen har gjorts framgår inte i betänkandet och det kan
ifrågasättas om fem arbetsdagar räcker. Lagrådet har fått intrycket
att utbildningsbehovet inte har fått den uppmärksamhet som det
förtjänar. Behovet bör analyseras ytterligare under den fortsatta
beredningen.

Lagens rubrik
Lagen föreslås få benämningen ”kustbevakningslag”. En sådan
benämning ger vid handen att lagen reglerar Kustbevakningen i stort
och således innehåller bestämmelser om verksamhetsområden och
organisation (jfr polislagen). Den föreslagna lagen är mer begränsad
till sitt innehåll. Därmed blir benämningen missvisande. Utredningen
föreslog att lagen skulle benämnas ”lagen om Kustbevakningens och
en kustbevakningstjänstemans rättsliga befogenheter”. Den
benämningen kan kritiseras – förutom för att den är otymplig – för att
den inte är heltäckande. Uppenbarligen är det inte helt lätt att hitta en
benämning som täcker hela lagens innehåll och ingenting mer.
Kraven i detta hänseende måste också hållas på en rimlig nivå.

Lagrådet förordar att frågan övervägs ytterligare under den fortsatta
beredningen.
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1 kap. 1 §
I paragrafen – och i åtskilliga andra bestämmelser i lagen – används
ordet ”kustbevakningstjänsteman”. Enligt författningskommentaren är
en kustbevakningstjänsteman den som har genomgått och godkänts
vid föreskriven utbildning i enlighet med Kustbevakningens
föreskrifter och allmänna råd om behörighet att utöva rättsliga
befogenheter. Det är otillfredsställande att ordet inte förklaras i lagen
och att det får sitt innehåll endast genom bestämmelser på lägre
nivå, jfr 4 § polislagen. Att ordet förekommer i andra lagar ändrar inte
denna bedömning.

1 kap. 2 §

Enligt paragrafen finns särskilda bestämmelser om
Kustbevakningens och en kustbevakningstjänstemans rätt att ingripa
mot brott i lagen om straff för smuggling och lagen om Tullverkets
och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott. I
dessa lagar används emellertid uttrycket ”tjänsteman vid
Kustbevakningen”. Det är inte givet att detta uttryck har samma
innebörd som ”kustbevakningstjänsteman” så som detta ord
definieras i författningskommentaren till 1 §.

1 kap. 4 §

I paragrafen anges lagens geografiska tillämpningsområde. Detta
sker bl.a. genom en förhållandevis detaljerad lista med angivna
geografiska gränser i sjöar och älvar. Syftet uppges huvudsakligen
vara att sätta en tydlig gräns för var Kustbevakningens resurser kan
tas i anspråk av polisen eller andra myndigheter. Det är således
snarast fråga om att avgränsa myndighetens verksamhetsområde än

5

lagens tillämpningsområde även om dessa sammanfaller i och med
den valda lagstiftningstekniken.

Konstruktionen att en nationell statlig myndighets verksamhetsområde avgränsas geografiskt är ovanlig, men återfinns bl.a. i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor (se t.ex. 4 kap. 1-3 §§). I den lagen
motiveras gränsdragningen av att ansvaret för räddningstjänst av
olika slag delas mellan statliga myndigheter och kommuner. När det
gäller att reglera förhållanden som innebär befogenheter eller
åligganden för kommuner gäller enligt regeringsformen ett krav på
lagform (8 kap. 2 § första stycket 3 regeringsformen).

Något motsvarande krav för att reglera förhållanden mellan statliga
myndigheter såsom Polisen och Kustbevakningen finns inte. Det kan
sättas i fråga om det är lämpligt att i lag reglera en viss ordning när
det gäller relationen mellan statliga myndigheter. En sådan ordning
kan behöva ändras beroende på vilka överväganden regeringen gör
avseende myndigheternas uppgifter och resurser. Inte minst gäller
detta eftersom det vid föredragningen har uppgivits att den nu
föreslagna gränsdragningen bygger på den verksamhet som
Kustbevakningen i dag bedriver och alltså helt baseras på
förhållandena just nu. Frågan om gränsdragning mellan
myndigheternas olika ansvarsområden synes lämpligare att reglera i
lägre författningar.

2 kap. 1 §
Rubriken till paragrafen lyder ”Behov och proportionalitet vid
ingripanden”. Vad som regleras i paragrafen är emellertid hur
proportionalitetsbedömningar ska gå till, inte vilka behov som kan
finnas vid ingripanden. En annan sak är att behov har betydelse när
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proportionalitet ska bedömas. Lagrådet föreslår att rubriken justeras
till att lyda ”Proportionalitet vid ingripanden”.

2 kap. 3 §

I paragrafen anges under vilka förutsättningar som ett fartyg kan
prejas, bordas eller tas till hamn. Sista stycket innehåller
bestämmelsen att om det i lag eller annan författning finns avvikande
bestämmelser beträffande rätten att preja, borda och föra till hamn så
gäller dessa. Liknande bestämmelser återfinns på ett flertal ställen i
förslaget, ibland med hänvisning till ”lag eller annan författning”,
ibland till ”lag eller förordning”. Vid föredragningen har uppgetts att
den förra formuleringen bl.a. avser träffa de fall då folkrättsliga
konventioner eller unionsrätt blir tillämplig i stället för svenska regler.

Att ange att inte bara lagar utan även andra författningar eller
förordningar kan ges företräde framför regleringen i en viss lag
väcker frågor om en sådan konstruktions förenlighet med 8 kap. 18 §
regeringsformen. Där anges att lag inte får ändras eller upphävas
annat än genom annan lag. Detta brukar kallas för ”den formella
lagkraftens princip” och var vid regeringsformens tillkomst en
kodifiering av en sedan länge etablerad lagstiftningspraxis (se prop.
1973:90 s. 135 och 202 ff.)

Lagrådet har under 2018 efterfrågat fördjupade resonemang
avseende bestämmelser med liknande utformning (se yttrandena Ny
dataskyddslag från den 25 januari och Brottsdatalag –
kompletterande lagstiftning från den 25 april).

Det nu föreliggande förslaget innebär en reglering av befogenheter
som innefattar begränsningar av enskildas fri- och rättigheter, bl.a. i
form av användande av tvång och hindrande av rörelsefrihet. Det kan
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även här sättas i fråga om det är en godtagbar lagstiftningsteknik att
på sådana områden ange att regeringen kan meddela föreskrifter
som avviker från lag.

I den utsträckning som den aktuella bestämmelsen ska förstås som
en hänvisning till folkrättsliga fördrag som binder Sverige eller till
unionsrätt kan följande påpekas. Någon allmänt given definition av
begreppet ”författning” finns inte i svensk rätt. Av 8 kap. 1 §
regeringsformen följer att skrivna svenska rättsregler generellt
betecknas ”föreskrifter” och att dessa är lagar, förordningar och
föreskrifter från myndigheter och kommuner. Begreppet ”författning”
synes i allmänhet användas som en synonym till föreskrift, t.ex. i
Svensk författningssamling (SFS).
I vissa lagstiftningsärenden förekommer att man med ”lag” också
jämställer EU-förordningar och detta har godtagits av Lagrådet (se
t.ex. Ny dataskyddslag, prop. 2017/18:105 s. 190). Att inordna
internationella traktater under ”lag” torde – i en dualistisk stat som
Sverige – inte vara möjligt. Även begreppet författning synes vara
missvisande i det sammanhanget. I den utsträckning som en
hänvisning till folkrättsliga konventioner behövs i lagen bör därför
detta anges uttryckligen.

2 kap. 6 §

I paragrafen regleras kustbevakningstjänstemäns rätt att använda
fängsel. Under föredragningen har upplysts att kustbevakningstjänstemän även använder skjutvapen och att användningen avses
bli reglerad i förordning. Att så görs kan godtas, men det framstår då
som inkonsekvent att användning av fängsel regleras i lagen.

8

Av bestämmelsens första punkt framgår att en person under vissa
angivna förutsättningar får beläggas med fängsel om det är ”absolut
nödvändigt”. Förstärkningsordet absolut utgör en innehållslös
gradering av ordet nödvändigt och det kan avvaras.

2 kap. 7 §
I inledningen av paragrafen anges att protokoll ska föras ”över
gripande och ingripande som innebär att någon avvisas, avlägsnas
eller omhändertas”. I p. 4-6 används dock endast uttrycket
ingripande trots att reglerna även tar sikte på gripanden. Detta är i
sin ordning; gripande är ett slags ingripande och innefattas i det
begreppet. Inledningen bör därför lyda ”Protokoll ska föras över
ingripanden som innebär att någon avvisas, avlägsnas, omhändertas
eller grips” (jfr 27 § polislagen).

2 kap. 8 §

Vid föredragningen i Lagrådet har frågan om skälet till att det saknas
en reglering av krav på dokumentation av användning av vapen
diskuterats. Det har då upplysts att reglering av användning av vapen
vid Kustbevakningens ingripanden och dokumentation av
användningen avses att bli reglerad på förordningsnivå. Att så görs
kan godtas, men som Lagrådet har påpekat i anslutning till 6 § är det
då inkonsekvent att krav på dokumentation av användning av fängsel
regleras i lagen.

3 kap.
Enligt sin rubrik handlar kapitlet om ”det direkta
brottsbekämpningsområdet”. Det citerade uttrycket, som återkommer
på åtskilliga ställen i lagen, har fått en mindre lyckad utformning, jfr
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”varm korvgubbe”. Uttrycket torde åtminstone i de flesta fall kunna
ersättas med ”den direkta brottsbekämpningen”.

Motsvarande synpunkt kan anläggas på några andra uttryck som
också förekommer på flera ställen, ”det indirekta
brottsbekämpningsområdet”, ”det direkta ordningshållningsområdet”
och ”det indirekta ordningshållningsområdet”.

Om Lagrådets förslag godtas, behövs ändringar i alla de paragrafer
där något av uttrycken förekommer.

3 kap. 1 §

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse:

Till Kustbevakningens uppgifter för direkt brottsbekämpning hör att
självständigt
1. förebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet,
2. ….

3 kap. 2 §

I paragrafen finns en uppräkning av straffbestämmelser. I punkten
3 a) anges 2 kap. 2–4 §§ lagen om åtgärder mot förorening från
fartyg. Under föredragningen har uppmärksammats att den relevanta
straffbestämmelsen finns i 10 kap. 1 § i lagen.

3 kap. 5 §

Paragrafen ger en kustbevakningstjänsteman samma rätt som en
polisman att ta med någon till förhör om denne vägrar att följa en
tillsägelse att följa med till förhör (jfr 23 kap. 8 § rättegångsbalken).
Lagrådet föreslår att ordet ”uppmana” ersätts med ”beordra”.
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3 kap. 8 §

Ordföljden i andra stycket bör justeras så att stycket lyder:

En husrannsakan får göras även om påföljden för gärningen, till följd av
bestämmelserna i lagen (1996:517) om begränsning av tillämpningen av
svensk lag när det gäller vissa brott som begåtts på utländska fartyg eller
41 § första stycket fiskelagen (1993:787), endast kan bestämmas till böter.

3 kap. 9 §
Orden ”på annat ställe” i rubriken kan utgå.
Inledningen ”För brott som …” bör ersättas med ”I fråga om brott
som…” och paragrafen omformuleras så att den lyder:

I fråga om brott som omfattas av den direkta brottsbekämpningen har en
kustbevakningstjänsteman samma rätt att göra en undersökning som en
polisman har enligt 28 kap. 10 § rättegångsbalken.

3 kap. 13-15 §§

På motsvarande sätt som angetts avseende inledningen till
3 kap. 9 § bör orden ”För brott som…” ersättas med ”I fråga om
brott som…”

3 kap. 16 §
Paragrafen anger – i likhet med 2 kap. 3 § och 6 kap. 1 § - villkoren
för användande av vissa tvångsbefogenheter. Det kan ifrågasättas
om den parallella regleringen i flera kapitel av snarlika befogenheter
är lämplig. Vid föredragningen har som förklaring uppgetts att den
aktuella paragrafen fyller en funktion såsom ett tydliggörande av
under vilka omständigheter som vissa tvångsåtgärder får vidtas.
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Paragrafen är placerad i det tredje kapitlet om det s.k. direkta
brottsbekämpningsområdet, men ska enligt lagrådsremissen också
gälla för det indirekta brottsbekämpningsområdet som regleras i
kapitel 4 (s. 92 och 138 samt 141). Det är ur legalitetssynpunkt inte
acceptabelt att myndigheters tvångsbefogenheter grundas på
förarbetsuttalanden i stället för på tydliga föreskrifter. Den föreslagna
regleringen bör därför ses över under det fortsatta beredningsarbetet.

3 kap. 17 §

Den kustbevakningstjänsteman som gör vissa i paragrafen angivna
ingripanden ska rapportera det till en person som är behörig att leda
en förundersökning. I regel fullgörs skyldigheten genom att
tjänstemannen upprättar en brottsanmälan i ett skede då någon
förundersökningsledare inte ännu är utsedd. Bestämmelsen bör
därför lyda:

En kustbevakningstjänsteman som ingriper med stöd av 4–10 §§ eller
3–15 §§ ska genast anmäla detta till någon som är behörig att leda
en förundersökning.

3 kap. 19 §

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse:

Om en kustbevakningstjänsteman upptäcker att ett brott har begåtts utanför
Sveriges territorium ska tjänstemannen skyndsamt anmäla saken till
åklagare.

4 kap. 1 §

Paragrafen reglerar Kustbevakningens biträde åt annan myndighet
innan förundersökning har inletts när biträdet sker antingen på
Kustbevakningens eget initiativ eller på förfrågan från
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Polismyndigheten eller Tullverket. Avsikten är bl.a. att den myndighet
som får förfrågan ska ha möjlighet att avslå begäran om att få lämna
biträde respektive att erhålla biträde. Sista stycket bör därmed
lämpligen formuleras ”En förutsättning för att biträde ska lämnas är
att den myndighet som fått förfrågan har gått med på det”.

4 kap. 2 §
Ordet ”tillämpas” bör ersättas med ”utövas”.

4 kap. 3 §

Lagrådet föreslår att paragrafen får följande lydelse:

Bestämmelserna om gripande och beslag i 3 kap. 7 och 10 §§ får tillämpas
om inte ett godkännande enligt 1 § utan väsentlig olägenhet kan avvaktas.

4 kap. 4 §

I paragrafen finns bestämmelser om Kustbervakningens biträde åt en
förundersökningsledare när en förundersökning har inletts. Om
förundersökningen leds av åklagare, är Kustbevakningen och en
kustbevakningstjänsteman enligt paragrafens tredje stycke skyldiga
att lämna det biträde som begärs. I författningskommentaren uttalas
att åklagaren inte kan kräva att arbetet ska genomföras vid en viss
tidpunkt. Denna begränsning kan knappast läsas ut av lagtexten.

5 kap. 1 och 2 §§

Den första paragrafen anger att inom det område som omfattas av
Kustbevakningens direkta ordningshållning får myndigheten bl.a.
ingripa mot störningar av allmän ordning. Begreppet ”allmän ordning”
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återkommer sedan i 3 och 5 §§. I den andra paragrafen anges i tre
punkter de ordningsstörningar som anses ingå i det s.k. direkta
ordningshållningsområdet. Den första av dessa är uppträdanden till
sjöss. Som exempel på störningar av denna typ avges i
författningskommentaren (s. 143) störningar av trafiken till sjöss.

Allmän ordning är ett samlingsbegrepp inom bl.a. straffrätt och
förvaltningsrätt vars konkreta innebörd är oklar. Det brukar ofta
anses innefatta allt som syftar till att säkra en trygg och friktionsfri
samlevnad medborgarna emellan (se Munck m.fl., Polislagen – en
kommentar, 2017 s. 32). I begreppet ligger att det ska vara fråga om
ett intresse som berör en större eller obestämd krets av enskilda.
Med hänsyn till det kan diskuteras om i vilken mån punkten om
uppträdande till sjöss är särskilt lyckad såsom en avgränsning av
Kustbevakningens uppgifter.

De flesta uppträdanden till sjöss torde inte beröra andra i en sådan
utsträckning att den allmänna ordningen störs. Störningar av trafiken
kan visserligen tänkas utgöra just en störning av allmän ordning i
denna bemärkelse, men är sannolikt möjliga att ändå ingripa mot på
andra grunder. Det är således oklart vad Kustbevakningens
självständiga befogenhet att ingripa mot störningar av allmän ordning
vid uppträdanden till sjöss avser rent konkret och det kan kanske
sättas i fråga om en sådan befogenhet ens behövs. Frågan bör
övervägas ytterligare under den fortsatta beredningen.

5 kap. 3 §

Se beträffande tredje stycket vad Lagrådet har anfört i anslutning till
4 kap. 1 § tredje stycket.
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5 kap. 11 §
I paragrafen används beteckningen ”i hamnars områden”. Förutom
att beteckningen ”hamnområden” synes vara mer gängse är det
oklart vad som åsyftas utöver det som omfattas av uttrycket
”hamnanläggning”. Enligt definitionen i förordningen (EG) nr

725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på
fartyg och i hamnanläggningar avses med hamnanläggning en
plats där samverkan mellan fartyg och hamn äger rum.

Frågan om vad som avses ingå i beteckningen hamnars områden
(eller hamnområden) bör hanteras i den fortsatta beredningen av
lagstiftningsärendet.

Förslaget till lag om ändring i brottsbalken

24 kap. 5 och 6 §§

I paragraferna finns hänvisningar till 6 kap. 3 § i den nya
kustbevakningslagen. Under föredragningen har uppmärksammats
att rätt lagrum är 6 kap. 2 § kustbevakningslagen.

Förslaget till lag om ändring i lagen om åtgärder mot förorening från
fartyg

11 kap. 3 §
I första stycket 2 behandlas ”utsläpp som har medfört eller kan
medföra betydande skador på den svenska kusten eller intressen
som hänger samman med den”. Det är oklart vad ”den” syftar på. I
den nuvarande lydelsen av paragrafen används uttrycket ”därmed
sammanhängande intressen”. När lagtexten nu moderniseras
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framträder oklarheten om vilka intressen som avses på ett annat sätt
än med den nu gällande lydelsen. Om den föreslagna lydelsen
behålls, måste oklarheten elimineras.

11 kap. 5, 7 och 8 §§

Lagrådet föreslår att sista meningen i paragraferna ges följande
lydelse.
Detta gäller också när gärningen kan leda till ansvar enligt brottsbalken
eller miljöbalken.

Förslaget till lag om ändring i jaktlagen.

47 §
Enligt paragrafens andra stycke – såväl i nuvarande lydelse som i
den föreslagna lydelsen – ska, om egendom har tagits i beslag,
anmälan om detta skyndsamt göras till Polismyndigheten eller
Åklagarmyndigheten. I motsvarande bestämmelser i andra lagar har
”Åklagarmyndigheten” genomgående ändrats till ”åklagaren”. Så bör
göras även här.

Förslaget till lag om ändring i lagen om ersättning vid
frihetsberövanden och andra tvångsåtgärder

8§

I paragrafen föreslås en hänvisning till 6 kap. 3 § i den nya
kustbevakningslagen. Under föredragningen har uppmärksammats
att rätt lagrum är 6 kap. 2 § kustbevakningslagen.
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Förslaget till lag om ändring i lagen om Tullverkets och
Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

13 §

Lagrådet föreslår att paragrafens första stycke ges följande lydelse.
I samband med åtgärder som anges i denna lag får en
kustbevakningstjänsteman använda de medel för att genomföra en
tjänsteåtgärd som anges i kustbevakningslagen (2018:000).

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

