
 

MISSIV 1 (1) 

Datum Vår beteckning 

2022-01-25 21-05207-11 

 Strategisk analys och utredning   
Handläggare, direkttelefon 

Ulrika Borg, +46104784904   
 

  

 

 

Leveransadress Telefon Organisationsnummer 

Östra Promenaden 7 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

601 78 Norrköping   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

   Utrikesdepartementet 
utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se 

 

 

 

 

 

 

 

Internationella överenskommelser ingångna av Sjöfartsverket 

Sjöfartsverket redovisar i enlighet med 13 § förordningen (1990:1070) om 

publicering av Sveriges internationella överenskommelser, och enligt riktlinjer i 

Ds 2007:25, myndighetens internationella överenskommelser av offentligrättslig 

natur efter bemyndigande från regeringen (se bilaga 1). 

 

Med referens till 13 § förordningen (1990:1070) har Sjöfartsverket inga 

överenskommelser som på grund av sekretess inte kan lämnas ut till envar och 

lämnar därmed ingen särskild förteckning över sådana.  

 

 
Katarina Norén 

Generaldirektör 

 

 

Bilaga: 

1. Förteckning över internationella överenskommelser ingångna av 

Sjöfartsverket 2021 

 

 

 

 

 

 
Kopia: 

Infrastrukturdepartementet/Monika Przedpelska Öström 

Infrastrukturdepartementet/Per Hollander 

mailto:utrikesdepartementet.registrator@regeringskansliet.se


 

BILAGA 1 1 (5) 

Datum Vår beteckning 

2022-01-24 21-05207-11 

 Strategisk analys och utredning   
Handläggare, direkttelefon 

Ulrika Borg, +46104784904   
 

  

 

 

Leveransadress Telefon Organisationsnummer 

Östra Promenaden 7 0771 63 00 00 202100-065401 

Postadress  E-post 

601 78 Norrköping   sjofartsverket@sjofartsverket.se 

 

Förteckning över internationella överenskommelser ingångna av 

Sjöfartsverket 2020 

Datum Titel Parter Giltighetstid Bemyndigande 

1995-07-25 

 
Operational 

agreement between 

the Swedish and 

German Maritime and 

Aeronautical Search 

and Rescue Services  
(SjöV dnr 4106-

9560359) 

Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket 

(SE) och 

German 

Lifeboat 

Institution, 

SAR-

Coordinating 

Committee of 

the Federal 

Republic of 

Germany (DE)  

1995-07-25 

– tillsvidare 
Inom ramen för artikel 3 

i avtalet mellan Sveriges 

och Förbundsrepubliken 

Tysklands regeringar 

rörande samarbete vid 

sjö- och flygräddning 

har tecknats ett operativt 

avtal mellan ansvariga 

myndigheter under-

tecknat 1995-03-27. 

artikel 6 anger att 

parternas ansvariga 

myndigheter ska teckna 

en operativ överens-

kommelse om samarbete 

för det praktiska 

genomförandet. Bilagan 

anger ansvariga 

myndigheter (Sjöfarts-

verket – sjöräddning och 

Luftfartsverket 

flygräddning).  
1998-06-10 Operational 

agreement between 

the Swedish and 

Polish responsible 

authorities on co-

operation in respect of 

the rescue of human 

life at sea  
(SjöV dnr 1199-

9717147) 

Sjöfartsverket 

(SE) och the 

Department of 

Maritime and 

Inland Waters 

Administration 

of the Ministry 

of Transport and 

Maritime 

Economy (PL) 

1998-06-10 

– tillsvidare 
Protokoll vid 

regeringssammanträde, 

Kommunikations-

departementet 

(K89/972/2, 

K92/3327/2). 

Inom ramen för artikel 

6.2 i avtalet från 1998-

06-10 mellan Sveriges 

och Polens regeringar 

rörande samarbete vid 

sjö- och flygräddning 

har tecknats ett operativt 

avtal mellan ansvariga 

myndigheter. 

 

 

 

 

 

 



 

 2 (5) 

Datum Vår beteckning 

2022-01-24 21-05207-11 (bilaga 1) 

    

 

 

 

 

 

1999-12-03 Operational 

agreement between 

the Latvian and 

Swedish Maritime and 

Aeronautical Search 

and Rescue Services  
(SjöV dnr 1102-

9917250) 

Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket 

(SE) och 

Maritime 

Administration 

of Latvia, Civil 

Aviation 

Administration 

of Latvia (LV) 

1999-12-22 

– tillsvidare  

 

Regeringsbeslut 1999-

11-18 

(N1999/11733/TP).  

Inom ramen för artikel 4 

i avtalet under-tecknat 

1999-11-22 mellan 

Sveriges och Lettlands 

regeringar rörande 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning 

bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsverket att ingå 

operationellt avtal med 

Lettland om samarbete 

vid sjö- och 

flygräddning.  
2002-06-13 Operational 

agreement between 

the Lithuanian and 

Swedish authorities, 

responsible for 

Maritime and 

Aeronautical Search 

and Rescue 
(SjöV dnr 1102-

0103465) 

Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket 

(SE) och 

Klaipeda State 

Seaport 

Authority, 

Directorate of 

Civil Aviation 

of Lithuania 

(LT) 

2002-06-13 

– tillsvidare 
Regeringsbeslut 2001-

12-20 (N2001/8753/TP).  

Inom ramen för artikel 4 

i avtalet från 2002-06-13 

mellan Sveriges och 

Litauens regeringar 

rörande samarbete vid 

sjö- och flygräddning 

bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsverket att ingå 

operationellt avtal med 

Litauen om samarbete 

vid sjö- och 

flygräddning.  
2004-02-09 Operational 

agreement between 

the Norwegian and 

Swedish authorities, 

responsible for 

Aeronautical and 

Maritime Search and 

Rescue  
(SjöV dnr 1102-04-

01371) 

Sjöfartsverket, 

Luftfartsverket 

(SE) och Royal 

Norwegian 

Ministry of 

Justice and the 

Police (NO) 

2004-03-09 

– tillsvidare 
Regeringsbeslut (okänt 

datum och ref.nr). 

Inom ramen för artikel 6 

i avtalet mellan Sveriges 

och Norges regeringar 

rörande samarbete vid 

sjö- och flygräddning 

(tecknat av ansvarigt 

statsråd den 11 dec 

2003) bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsverket att ingå 

operationellt avtal med 

Norge om samarbete vid 

sjö- och flygräddning. 
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2005-10-03 

under-

tecknat av 

SE och 

2005-11-02 

av FIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019-02-06 

(datum 

tecknat av 

SjöV:s GD) 

 

 

Operativt protokoll 

mellan de finska och 

svenska myndigheter 

som är ansvariga för 

sjö- och flygräddning  
(SjöV dnr 1102-05-

02152) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Förnyat operativt 

protokoll mellan de 

finska och svenska 

myndigheter som är 

ansvariga för sjö- och 

flygräddning. 
(SjöV dnr 1102-16-

01725) 
 

Sjöfartsverket, 
Luftfartsstyrelsen 
(SE) och 

Gränsbevakning

s-väsendet, 

Luftfartsverket 

(FI)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Sjöfartsverket, 

Gränsbevakning

sväsendet (FI) 

och Trafik-

säkerhetsverket 

(FI) 

 

2005-11-02 

- 

2016-05-29 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019-02-26 

- tillsvidare 

 

Regeringsbeslut 2005-

06-02 (N2005/4661/TP). 

Inom ramen för avtalet 

mellan Sveriges och 

Finlands regeringar om 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning (tecknat 

den 17 nov 1993) 

bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsstyrelsen att 

ingå ett operativt avtal 

med Finland om 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning.  

 
 

Förnyat operativt 

protokoll mellan Sverige 

och Finland om 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning – att 

ersätta operativt avtal 

om samarbete giltigt 

2016-05-30--tillsvidare.  

 
2007-03-06 Operational 

agreement between 

the Estonian and 

Swedish authorities 

responsible for 

Maritime and 

Aeronautical Search 

and Rescue 
(SjöV dnr 1102-07-

01292) 

Sjöfartsverket, 
Luftfartsstyrelsen 
(SE) och 

Estonian Board 

of Border Guard 

(EE) 

2007-03-06 

– tillsvidare  
Regeringsbeslut 

N2007/669/TP. 

Inom ramen för artikel 3 

och 4 i avtalet mellan 

Sveriges och Estlands 

regeringar rörande 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning (tecknat av 

ansvarigt statsråd den 5 

feb 2007) bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsstyrelsen att 

ingå operativt avtal med 

Estland om samarbete 

vid sjö- och 

flygräddning. 
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2008-02-26 

 
Operational 

agreement between 

the Swedish and 

Danish Aeronautical 

and Maritime Search 

and Rescue Services  
(SjöV dnr 1102-07-

03219) 

Sjöfartsverket, 
Luftfartsstyrelsen 
(SE) och 

Tactical Air 

Command, 

Admiral Danish 

Fleet (DK)  

2008-03-26 

– tillsvidare 
Regeringsbeslut 2007-

10-25 

(N2007/7950/TR). 

Inom ramen för avtalet 

artikel 3 och 6 mellan 

Sveriges och Danmarks 

regeringar rörande 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning (tecknat av 

ansvarigt statsråd den 27 

nov 2007) bemyndigas 

Sjöfartsverket och 

Luftfartsstyrelsen att 

ingå operativt avtal med 

Danmark om samarbete 

vid sjö- och 

flygräddning.   
2009-11-30 Protocol between the 

Ministry of Transport 

of the Russian 

Federation 

and the Maritime 

Administration of the 

Kingdom of Sweden 

on co-operation in 

maritime and 

aeronautical search 

and rescue in the 

Baltic Sea 
(SjöV dnr 1102-09-

02805) 

Sjöfartsverket 

(SE) och 

Transport-

ministeriet i 

Ryssland (RU) 

2010-07-22 

– tillsvidare 
Regeringsbeslut 2009-

11-17 

(N2007/6002/TR). 

Inom ramen för artikel 3 

i avtalet mellan Sveriges 

och Rysslands 

regeringar rörande 

samarbete vid sjö- och 

flygräddning (tecknat 

den 19 nov 2009) 

bemyndigas 

Sjöfartsverket att ingå 

protokoll med Ryssland 

om samarbete vid sjö- 

och flygräddning. 
2011-08-30 Samarbetsavtal om 

gemensam drift av 

SOUND VTS 
(SjöV dnr 0199-11-

03041) 

Sjöfartsverket 

(SE) och 

Farvands-

vaesendet1 (DK) 

2011-08-30 

– tillsvidare  
Regeringsbeslut 2011-

08-25 

(N2011/4959/TE). 

Bemyndigande för 

Sjöfartsverket att ingå 

samarbetsavtal med 

Farvandsvaesendet2 i 

Danmark om gemensam 

drift av en 

sjötrafikledningscentral i 

Malmö, med bakgrund i 

avtalet mellan Sveriges 

                                                 
1 Danska Sjöfartsstyrelsen sedan den 28 augusti 2011. 
2 Danska Sjöfartsstyrelsen sedan den 28 augusti 2011. 
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och Danmarks 

regeringar om en 

sjötrafikledningscentral 

tecknat 2007. 
2011-08-29 Avtal mellan 

Konungariket 

Sveriges regering och 

Republiken Finlands 

regering om 

gemensam 

organisering och 

samarbete i fråga om 

service till 

vintersjöfarten 
(SjöV dnr 1202-11-

03655-1) 

Sveriges 

regering och 

Finlands 

regering. 

Ansvariga 

myndigheter: 

Sjöfartsverket 

(SE) och 

Trafikverket 

(FI) 

2011-09-29 

– 

2031-09-28 

I avtalet artikel 1 uppges 

att Sjöfartsverket är 

ansvarig myndighet för 

att utföra innehållet i 

avtalet. Regeringens 

instruktion till 

Sjöfartsverket anger i 2§ 

att Sjöfartsverket svarar 

för isbrytning.  
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