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Yttrande med anledning av en remiss
Inledning
Med anledning av en remiss från Justitiekanslern (JK) den 19 september 2006
besvarade Försvarsmakten den 23 oktober 2006 en fråga enligt remissen.
I en remiss den 25 oktober 2006 anför JK att Försvarsmakten inte fullständigt har
besvarat den fråga som ställdes i den tidigare remissen och anmodar Försvarsmakten ånyo besvara de tidigare ställda frågorna.
Yttrande
Utöver vad som redovisas rörande handläggning i första stycket under rubriken
yttrande i Försvarsmaktens yttrande den 23 oktober 2006 vill Försvarsmakten
anföra följande.
För att kunna erhålla ett tillförlitligt underlag till grund för att besvara även föreliggande remiss har densamma handlagts vid flera enheter inom myndigheten.
Med ledning av vad som framkommit under handläggningen av nu aktuell remiss
finns det grund för att ånyo konstatera att Försvarsmakten inte under i remissen
angiven tidsperiod har genomfört eller låtit genomföra några dykningar till fartyget
Estonia.
Under den tid som avses i remissen hade Försvarsmakten inte någon kontinuerlig
övervakning av platsen där Estonia förlist. Huruvida någon annan än Försvarsmakten har genomfört sådana dykningar som avses kan myndigheten inte uttala sig
om, dock har inget framkommit som tyder på att så har skett.
Efter JK första remiss i ärendet, och den massmediafokusering som ärendet medförde, har en privatperson hört av sig till Högkvarteret och, utan närmare preciseJK-061025 doc
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ring, uppgett att han överhört ett samtal i samband med en häktesförhandling där
en annan person skulle ha framfört att denne själv utfört dykningar vid fartyget
Estonia efter dess förlisning. Huruvida denna uppgift är riktig eller inte kan Försvarsmakten dock inte bedöma.
Försvarsmakten vill även göra ett förtydligande av vad som redovisades i bilagan
till Försvarsmaktens föregående yttrande. En privatperson har till Försvarsmaktens
högkvarter framför att uppgifterna rörande fartyget Urd i nämnda bilaga inte skulle
vara korrekta. Vid en jämförelse mellan uppgifterna i bilaga 1 och bilaga 2 (i
bilagan till yttrandet) framstår det inte som klart om Urd var stillaliggande vid kaj
eller under förflyttning den 29 september 1994. Vid intern kontroll av dessa
uppgifter har det visat sig att fartyget förflyttades mellan Örlogshamnen Muskö
och Rindövarvet den 29 september 1994. Fartyget har dock inte under den aktuella
tiden befunnit sig på Estonias haveriplats.
Mot bakgrund av vad som har redovisats ovan har Försvarsmakten inte grund för
att uttala sig om syften med eventuella dykningar till nämnda fartyg.
Remisshandlingama återsänds till JK.
Detta yttrande har beslutats av general Håkan Syrén. Ärendet har föredragits av
försvarsjurist Göran Olsson.
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