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Ärade fru Zetterdahl,

Vi har äran att vända oss till Er i en fråga vilken är av särskild vikt for Ryska

Federationen.

Meningen med vår hänvändelse är följande.

Ijuli 2015 upptäckte en svensk dykargrupp en rysk ubåt ”Som” (”Mal”) i det

svenska territorialvattnet i Stockholms län. Ubåten förliste år 1916 med en

marinbesättning ombord.

Strax efter upptäckten kom Rysslands F örsvarsministerium ut med ett initiativ att

arrangera en gemensam rysk-svensk expedition för att undersöka och eventuellt bärga

ubåten. Efter det att detta forslag har förmedlats av Rysslands Ambassad i Stockholm

som officiellt företräder i Sverige en suverän stat - Ryska Federationen till Sveriges
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Utrikesdepartement, har respektive överläggningar inletts. Ryska experter har hittills

genomfört två omgångar förhandlingar med sina svenska kollegor från

Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet och Kustbevakningen.

Som det har kommit till vår kännedom håller Sjöfartsverket på att behandla ett

överklagande framfört av den ovannämnda dykargruppen avseende Länsstyrelsen i

Stockholms läns beslut i ärendet av den 4 maj 2016 där man avslog gruppens ansökan.

Prövningen sker enligt Sveriges lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning av sjunket

gods som har övergetts av ägaren.

Vi ber Sjöfartsverkets ledning om att lägga märke till att ubåten ”Som” inte är på

något sätt ”övergivet gods”. Den utgör den ryska statens rättmätiga egendom, som

hamnade på det svenska territoriet under första världskriget och Ryssland har aldrig

avstått från sin äganderätt till den. Ubåten har ett stort militärhistoriskt, minnes-,

kulturellt och samhällsvärde för oss.

Vid överläggningama med den svenska sidan har man kommit överens om att det

ska röra sig om ett mellanstatligt projekt, som uppenbart långt överskrider ramarna för

kompetensen av privata företag och rent tekniska procedurer samt kräver arrangemang

på en nationalnivå med deltagande av berörda myndigheter i både Ryssland och

Sverige.

Under en potentiell expedition tänker specialister från de båda länderna att

genomföra objektets slutidentifiering, samt fastslå dess geografiska läge och aktuella

skick. I projektets program ingår bland annat eventuell bärgning av ubåten (om dess

duglighet och skarp ammunition ombord tillåter detta), samt högtidlig ceremoni av

hedersbetygelser till ubåtens besättning som omkom i tjänst, inklusive eventuell

ombegravning av sjömännen - allt detta mot bakgrund av en bred offentlig

informations- och medial bevakning.

De ryska och svenska staterna förfogar obestridligen över en större resursförmåga

och erfarenheter för att genomföra sådana arrangemang med den minsta risken för att

skada objektet, människor och närmiljön än privata aspiranter som ofta låter sig

vägledas av rena kommersiella resonemang.

Conny
Markering

Conny
Markering

Conny
Anteckning
CONNY: Om detta är sant innebär det att Sverige (staten) nu har kommit överens med Ryssland om att inrätta ett projekt som ska hantera ubåten Som.Det måste vidare betyda att Svenska Staten har kommit överens med Ryssland om att hindra OXT från att tillvarata sina intressen och från fortsatt deltagande när det gäller ubåten Som.DETTA UTGÖR DÄRMED EN STARK INDIKATION PÅ ATT SVERIGE NU SPELAR UNDER TÄCKET TILLSAMMANS MED RYSKA STATEN MOT OXT!!!

Conny
Markering

Conny
Anteckning
Överenskommelsen mellan Sverige och Ryssland innebär tydligen en bärgning, något som OXT skulle ordna med, om myndigheternas beslut om bärgningen skulle ske i enlighet med svensk lag som gäller i detta sammanhang.De beslut som myndigheterna nu fattat, dvs- Länsstyrelsens beslut att avslå OXTs ansökan,- Polismyndighetens meddelande till OXT att myndigheten kommer att hindra OXT från att dyka på ubåten Som eller vidta andra åtgärder där- och ett beslut från Sjöfartsverket att inte ändra på Länsstyrelsen beslut,BEVISAR att politiska hänsyn till förbindelserna med Ryssland och inte intresset i en korrekt juridisk tillämpning kan ha haft avgörande betydelse för innehållet i besluten. Detta är intressant, särskilt för den som fortfarande utgår ifrån att Sverige är en rättsstat.
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Vi anser även att ett sådant initiativ skulle kunna utgöra ett viktigt steg i

ansträngningama på att sanera den allmänna atmosfären i de rysk-svenska relationerna

och förstärka grannsämja och partnerskap mellan våra länder.

Vi hoppas att dessa resonemang kommer att beaktas av Sjöfartsverket vid

avvägningen av detta betydelsefulla ärende.

Högaktningsfullt,

cp 737/ "vr r "s
Ryska Federationens Ambassadör
i Sverige Victor Tatarintsev
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Conny
Markering

Conny
Markering

Conny
Anteckning
CONNY: Genom att göra frågan om bärgningen av ubåten Som till en "viktig" del av förhållandena mellan Ryssland och Sverige, görs utgången i ärendet hos Sjöfartsverket till en mellanstatlig politisk fråga.När det dessutom uttrycks en "förhoppning" från rysk sida att "dessa resonemang" kommer att "beaktas" av Sjöfartsverket vid "avvägningen" av detta "betydelsefulla" ärende, är detta inget annat än en politisk påtryckning från Ryssland för att påverka Sjöfartsverkets beslut i ärendet.Detta gör det särskilt angeläget att Sjöfartsverket uppvisar någon form av ryggrad i ärendet och inte låter politiska hänsynstaganden bestämma myndighetens beslut, eftersom detta definitivt inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

Conny
Anteckning
CONNY: Avslutande kommentar:Varför har detta brev inte kommunicerats OXT som ju utgör part i ärendet?Rysslands argumentation avseende varför ubåten inte ska anses övergiven är ju av betydelse för tillvaratagandet av OXTs rätt.Samtidigt är det ju av utomordentligt intresse att Ryssland på detta sätt försöker utöva påtryckning på Sjöfartsverkets beslutsfattande och att det rentav kan anses föreligga en överenskommelse på internationell nivå mellan Sverige och Ryssland som i strid med tillämplig lag kan komma att avgöra beslutets innehåll.


