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Tack för din skrivelse som inkom till Justitiedepartementet den 11 

november, efter det att jag haft ett digitalt möte med anhöriga och 

överlevande, som du också deltog i.  

Jag har efter det mötet, tillsammans med tjänstemän från 

Justitiedepartementet, haft ett möte med ledningen för Statens 

haverikommission (SHK) för att informera mig närmare om myndighetens 

arbete med den preliminära bedömning som nu genomförs tillsammans av 

haveriutredningsmyndigheterna i Estland, Finland och Sverige. Bland annat 

informerade SHK mig om att myndigheten kommer att fortsätta dialogen 

med er anhöriga och överlevande angående sitt arbete och ge överlevande 

som så önskar möjlighet att lämna uppgifter. Jag har i min dialog med SHK 

varit tydlig med att myndigheten ska återkomma till mig och 

Justitiedepartementet så snart det uppstår behov av åtgärder från regeringens 

sida med anledning av myndighetens pågående arbete. 

Jag vill understryka att regeringen anser att det är mycket angeläget 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 eventuella framtida åtgärder med anledning av de nya 

uppgifterna. Det är av stor vikt att överlevande och anhöriga ges goda 

möjligheter att komma till tals och uttrycka sina åsikter innan avgörande 

beslut fattas.  

SHK har som bekant till uppgift att i enlighet med svensk och internationell 

rättslig reglering självständigt undersöka inträffade olyckor. 

Justitiedepartementet har en nära och fortlöpande dialog med SHK med 

anledning av myndighetens arbete med den preliminära bedömningen. 

Myndighetens arbete kan framöver leda till att det blir nödvändigt för 

regeringen att vidta olika slags åtgärder. Det kan då exempelvis handla om 
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att ta ställning till om det finns behov av att ändra den svenska lagstiftningen 

om gravfrid vid platsen för passagerarfartyget M/S Estonias förlisning.     

Som jag nämnde vid vårt möte med vill jag som företrädare för regeringen 

fortsätta dialogen med er anhöriga och överlevande för att kunna informera 

er om de beslut som regeringen har fattat eller kan komma att fatta. Därför 

vill jag nu även skriftligen informera dig om att regeringen idag har fattat 

beslut om att inte bevilja Stiftelsen Estoniaoffren och Anhöriga, SEA, det 

ekonomiska stöd som stiftelsen begärt i en skrivelse som inkom till 

statsministern den 12 oktober. Som framgår av regeringens beslut ska 

ytterligare olycksundersökningar vid M/S Estonias förlisningsplats i 

förekommande fall utföras av en eller flera permanenta olycksunder-

sökningsmyndigheter i enlighet med den reglering som gäller för det. 

 

Stockholm den 19 november 2020 

 
Mikael Damberg 


