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Tack för din skrivelse av den 26 oktober 2020. I skrivelsen hemställer du, 

som representant för Internationella Sanningskommissionen MS Estonia, att 

regeringen skyndsamt ska verka för att hela vraket efter M/S Estonia ska 

undersökas och att den av stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga bildade 

Internationella Sanningskommissionen MS Estonia ska inbjudas till att delta. 

Mot bakgrund av de nya uppgifterna om en inte tidigare rapporterad skada 

på passagerarfartyget M/S Estonias skrov anser jag att det är av största vikt 

att överlevande från passagerarfartyget M/S Estonias förlisning samt 

anhöriga till de som omkom i så stor utsträckning som möjligt får 

information om pågående och eventuellt framtida myndighetsåtgärder med 

anledning av de nya uppgifterna. Det är angeläget att överlevande och 

anhöriga ges goda möjligheter att komma till tals och uttrycka sina åsikter. 

Som du säkert känner till har Statens haverikommission den 29 oktober haft 

ett första möte med överlevande och anhöriga med anledning av den 

pågående preliminära bedömning som haveriutredningsmyndigheterna i 

Estland, Finland och Sverige utför tillsammans efter förfrågan av den 

estniska haveriutredningsmyndigheten. Den preliminära bedömningen syftar 

till att överväga om den nya informationen ger anledning att revidera de 

slutsatser som drogs i 1997 års haverirapport, om nya utredningsåtgärder bör 

vidtas och i så fall vilka slags åtgärder. 

Jag har den 11 november haft ett digitalt möte med överlevande och 

anhöriga för att ta del av deras åsikter och att närmare informera dem om 

regeringens arbete med anledning av de nya uppgifterna. 
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Ytterligare olycksutredningar vid M/S Estonias förlisningsplats ska i 

förekommande fall utföras av en eller flera permanenta 

haveriutredningsmyndigheter i enlighet med den reglering som gäller för det. 

I anslutning till det vill jag informera dig om att regeringen idag har fattat 

beslut om att inte bevilja stiftelsen Estoniaoffren och anhöriga ekonomiskt 

stöd för att finansiera den av stiftelsen bildade kommissionen. 

Avslutningsvis vill jag framhålla att regeringen tar de nya uppgifterna om ett 

inte tidigare rapporterat hål på M/S Estonias skrov på största möjliga allvar 

och kommer att vidta de åtgärder som kan behövas med anledning av det. 

Stockholm den 19 november 2020 

 

Mikael Damberg 


