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Lars Thorell 

Befogenheter för fartygsenhetens chef Lars Thorell 
att företräda SLU som ägare till Svea i olika 
fartygsfrågor 

Bakgrund 

Undersöknings- och forskningsfartyget R/V Svea är en nationell resurs som är 

anskaffat på regeringens uppdrag. Det är ett statsfartyg som ägs och utnyttjas av 

SLU men ska användas av flera aktörer som t.ex. SMHI. Överskjutande tid ska om 

möjligt hyras ut till andra nationella och internationella aktörer vilket är i linje med 

statsmakternas intentioner om effektivt nyttjande av forskningsinfrastruktur.  

Ägare av statsfartyg är flaggstat för sina fartyg, vilket innebär att SLU har rollen 

som flaggstat för R/V Svea och ansvarar för att internationella maritima regelverk 

följs och att nödvändiga certifikat utfärdas.  

Detta beslut utgör en anpassning av 2019 år delegation och kodifierar de rutiner 

som utvecklats sedan R/V Svea togs i drift sensommaren 2019. Beslutet ger 

enhetschefen erforderliga befogenheter i förvaltningen av fartyget.  

Beslut 

Fartygsenhetens chef Lars Thorell har med verkan från den 15 september 2021 

följande befogenheter och åligganden så länge han är chef för enheten: 

att företräda SLU i frågor som rör undersöknings- och forskningsfartyget R/V Svea 

inklusive rollen som flaggstat,  

att teckna manangementavtal/-överenskommelse avseende R/V Sveas drift, 

att ha budget- och planeringsansvaret för fartyget samt för fartygsenheten, 

att besluta om ekonomiska frågor, exempelvis betalningar, försäkring, 

marknadsföring och prissättning för R/V Sveas användning, 
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att planera för R/V Sveas användning så att de huvudsakliga brukarnas intressen 

omhändertas i största möjliga utsträckning och därefter hyra ut icke belagd tid till 

såväl nationella som internationella aktörer, 

att samverka genom nätverk för att samordna fartygsplaneringen med Sveriges 

övriga forskningsfartyg och verka för effektiv hantering av nationella 

fartygsresurser, 

att årligen samt i övrigt vid behov avrapportera R/V Sveas verksamhet och ekonomi 

till universitetets styrelse och rektor,  

att teckna hyresavtal med Lysekils kommun för R/V Sveas hemmahamn och med 

andra tillfälliga hamnar för en tid av högst fem år,  

att besluta om användning av R/V Sveas hamnområde, kajen, hamnmagasinet och 

relaterad utrustning i Lysekil, 

att teckna avtal om att hyra utrustning till R/V Svea, 

att besluta om framtida investeringar till R/V Svea upp till ett årligt belopp om 

högst 5 mnkr,  

att attestera utbetalningar från samtliga kostnadsställen 108*,  

att efter samråd med universitetsdirektören utse en ställföreträdare som i Lars 

Thorells frånvaro har de ovan angivna befogenheterna, samt 

att med verkan från den 15 september 2021 upphäva universitetsdirektörens beslut 

av den 24 oktober 2019 med befogenheter för fartygsenhetens chef Lars Thorell, 

SLU ID ua.2019.1.1.1-4276. 

Beslut i detta ärende har fattats av universitetsdirektör Martin Melkersson efter 

föredragning av akademisekreterare Sune Lindh. 

Martin Melkersson 

   Sune Lindh 

Vidimering 

Jag bestyrker att universitetsdirektören har rätt att delegera dessa befogenheter till 

Lars Thorell. 

Maria Knutson Wedel 

Rektor 
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Kopia för kännedom 

Generaldirektör Håkan Wirtén, SMHI 

Generaldirektör Jakob Granit, Havs- och vattenmyndigheten 

Generaldirektör Katarina Norén, Sjöfartsverket 

Generaldirektör Anneli Wirtén, SGU 

Rektor för Umeå universitet 

Rektor för Göteborgs universitet 

Rektor för Stockholms universitet 

Dekan Torleif Härd, NJ-fakulteten SLU 

Prefekt Noél Holmgren, Institutionen för akvatiska resurser, SLU 

Avdelningschefer (motsv.) inom universitetsadministrationen 

Internrevisionschefen  


