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LAGRÅDET  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-05-15 

 

Närvarande: F.d. justitieråden Gustaf Sandström och Lena Moore 

samt justitierådet Ingemar Persson. 

 

Sveriges sjöterritorium och maritima zoner 

 

Enligt en lagrådsremiss den 20 april 2017 har regeringen 

(Utrikesdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner, 

2. lag om Sveriges angränsande zon, 

3. lag om ändring i miljöbalken, 

4. lag om ändring i lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, 

5. lag om ändring i lagen (1982:395) om Kustbevakningens  

    medverkan vid polisiär övervakning, 

6. lag om ändring i kulturmiljölagen (1988:950), 

7. lag om ändring i lagen (1992:1140) om Sveriges ekonomiska zon, 

8. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), 

9. lag om ändring i lagen (2016:319) om skydd för geografisk 

    information. 
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Förslagen har inför Lagrådet föredragits av ämnesrådet Bo Nordelius 

biträdd av ambassadören Helena Ödmark. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

1. Förslaget till lag om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner 

 

Lagen kan förenklas och förtydligas enligt följande.  

 

Sveriges sjöterritorium 

1 § Sveriges sjöterritorium omfattar inre vatten och territorialhavet. Det 
avgränsas mot andra staters sjöterritorier i enlighet med överenskommelser 
om riksgränsen. Sjöterritoriets gräns framgår av bilaga 1.  
 
2 § Inre vatten omfattar vattenområden på land och i havet innanför 
riksgränsen och de baslinjer som anges i 4 §.  
 
3 § Territorialhavet sträcker sig tolv nautiska mil räknat från de baslinjer 
som anges i 4 § med de begränsningar som följer av överenskommelser 
om riksgränsen och andra överenskommelser med Danmark, Finland och 
Norge.  
 
4 § Baslinjerna utgörs av normala eller räta baslinjer i enlighet med Förenta 
nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av 
folkrätten och dras vid en lågvattenlinje utmed kusten på nivån -0,5 meter 
uttryckt i höjdsystemet RH 2000. Baslinjernas sträckning framgår av 
bilaga 2. 
 
Sveriges maritima zoner 

5 § Sveriges maritima zoner utgörs av kontinentalsockel, ekonomisk zon 
och angränsande zon. De avgränsas enligt vad som överenskommits med 
andra stater.  
 

6 § Bestämmelser om kontinentalsockeln finns i lagen (1966:314) om 
kontinentalsockeln. Den yttre avgränsningslinjen för kontinentalsockeln 

framgår av bilaga 3. 
 
7 § Bestämmelser om den ekonomiska zonen finns i lagen (1992:1140) om 
Sveriges ekonomiska zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen framgår 
av bilaga 4.  
 
8 § Bestämmelser om den angränsande zonen finns i lagen (2017:000) om 
Sveriges angränsande zon. De yttre avgränsningslinjerna för zonen 
framgår av bilaga 5. 
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Särskilda avgränsningslinjer  

9 § Särskilda avgränsningslinjer en nautisk mil räknat från baslinjerna 
framgår av bilaga 6. 
  
Informationsskyldighet 

10 § Sjöterritoriets gräns, de räta baslinjerna och den ekonomiska zonens 
yttre avgränsningslinjer ska utmärkas i sjökort som är tillgängliga för 
allmänheten. I lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation finns 
bestämmelser om tillgängliggörande av geografisk miljöinformation och 
informationshanteringstjänster.  

 

Sista meningen i 10 § om avgiftsfrihet har utgått i Lagrådets förslag. 

Den frågan bör i stället regleras direkt i 8 § lagen (2010:1767) om 

geografisk miljöinformation genom att en ny mening fogas till första 

stycket enligt följande.  

 
Avgift får dock inte tas ut för en informationshanteringstjänst som gör det 
möjligt att ladda ned geografiska koordinater enligt bilaga 1– 6 till lagen 
(2017:000) om Sveriges sjöterritorium och maritima zoner. 
 

2. Förslaget till lag om Sveriges angränsande zon 

 

2 § 

Orden ”i enlighet med folkrätten” i punkten 2 skulle kunna utgå och 

paragrafens inledning formuleras enligt följande (jfr Lagrådets förslag 

till 4 § i lagförslag 1). 

 
Inom den angränsande zonen får åtgärder vidtas i enlighet med Förenta 
nationernas havsrättskonvention 1982 och vad som i övrigt följer av 
folkrätten … 

 

5. Förslaget till lag om ändring i lagen om Kustbevakningens 

medverkan vid polisiär övervakning  

 

1 § 

Orden ”övervakning till havs och i kustvattnen” i paragrafens 

inledning bör vid tillfälle anpassas till terminologin i lagförslag 1. Det 

nya sista stycket kan formuleras enligt följande. 
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Lagen tillämpas i fråga om övervakning som gäller fornminnen enligt första 
stycket 9 även inom den angränsande zonen enligt lagen (2017:000) om 
Sveriges angränsande zon.  

 

Motsvarande justering av hänvisningen bör göras i paragrafens 

andra stycke (”första stycket 2–8 …”).  

 

3 §  

Första stycket andra meningen bör avslutas enligt följande. 

 
… de föreskrifter som avses i 1 § första stycket 5–7 och i 1 § första stycket 
9 såvitt avser fornminnen.  

 
 

6. Förslaget till lag om ändring i kulturmiljölagen 

 

Med hänsyn till att 1 kap. saknar rubriker i övrigt (bortsett från den 

udda rubriken före 4 §) bör paragrafen lämpligen – utan föregående 

rubrik – placeras i en ny 3 a §. Första stycket bör avslutas enligt 

följande ”… även inom den angränsande zonen enligt lagen 

(2017:000) om Sveriges angränsande zon” (jfr Lagrådets kommentar 

vid 1 § i lagförslag 5). 

 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 

 


