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Sjöfarten är en näring som tyvärr har blivit alltmer osynlig i samhället. Relativt få människor i 
Norden har idag någon praktisk erfarenhet av sjömanslivet i och med att fartygen numera i hög 
grad bemannas med utländsk personal. I takt med att hamnverksamheterna har flyttat ut från 
stadskärnorna (istället byggs här fashionabla bostads- och kontorskvarter med restauranger och 
promenadstråk) har betydelsen av näringen sakta mer eller mindre försvunnit ur allmänhetens 
medvetande. Bland människor i gemen förutsätts att varan ska finnas på butikshyllan när denna 
efterfrågas. Varans väg dit ägnas sällan eller aldrig någon närmare tanke.  

Inte minst pandemin har emellertid tid åter satt ljuset på sjöfartens betydelse för världshandeln 
och därmed ytterst vårt ekonomiska välstånd. Länge har det i Sverige funnits en tendens att 
betrakta färjesjöfarten som en flytande nöjesindustri snarare än som en förutsättning för handeln 
med andra länder i Europa. Pandemin har emellertid visat hur viktigt det är att hålla igång 
färjetrafiken för att klara godstransporterna mellan Norden och kontinenten. Utan det statliga 
stödet för att hålla igång trafiken hade det sannolikt snabbt uppstått brist på vissa importvaror i 
Sverige när passagerarunderlaget sviktade i spåren av pandemin. Även Ever Given-haveriet visar 
hur beroende vi faktiskt är av att sjöfarten verkligen fungerar. Hade fartyget blockerat Suez-
kanalen under längre tid än den vecka som haveriet varade skulle kostnaderna för världshandeln 
sannolikt ha blivit mycket kännbara. Förutom att Ever Given-haveriet nu ger näringen incita-
ment att arbeta för att minska sårbarheten i logistikkedjorna är haveriet ägnat att lyfta fram 
sjöfartens betydelse i det moderna samhället för den stora allmänheten. Utan det blodomlopp 
som sjöfarten utgör stannar världshandeln. 

Den föreliggande utgåvan av Sjörättsbiblioteket innehåller en artikel av professor em. Peter 
Wetterstein rörande ansvaret för fritidsbåtar samt en artikel av undertecknad om de förväntade 
rättsliga konsekvenserna av Ever Given-haveriet.  Den som av någon anledning inte har tid att 
närmare studera den sistnämnda artikeln kan istället nöja sig med att ta del av följande korta 
resumé i Galenskaparnas anda: ”Bänd bort båten, bänd bort båten”, brölade befälhavaren besatt. 
Behärskat backade Basker-Bosse bogseraren. Båtens babordssida böljade betänkligt. Brak! Båten 
borta! Beduinerna beslagtog bombastiskt båten. Bortom beduinernas berg beredde blekfeta 
brännvinsadvokater bastanta bärgarlönskrav belåtet brummande: ”Båtbolaget betalar, båtbolaget 
betalar”. Bekymrat beräknade båtbolagets belånande bank begränsningsbeloppen. Barskrapade? 
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Båtjuridik II 

 
 

Redaren, befälhavaren och gasten 
– Fritidssjöfartens Bermudatriangel 
 
Av professor em. Peter Wetterstein  

Vi fortsätter här diskussionen från 
det föregående numret av Sjörätts-
biblioteket på temat båtjuridik. I 
den nu aktuella artikeln behandlar 
professor em. Peter Wetterstein an-
svaret för skador orsakade av fri-
tidsbåtar. Artikeln bygger ursprung-
ligen på ett föredrag som hölls i 
samband med firandet av professor 
em. Hugo Tibergs 90 årsdag.   

Inledning 
Även fritidsbåtar kan ge upphov till ett 
flertal olika skadesituationer: skador kan 
uppkomma på landfasta och landbaserade 
föremål, exempelvis genom föroreningar, 
explosioner eller bränder ombord. Andra 
sjöfarande kan komma till skada vid kolli-
sioner, och simmande personer kan skadas. 
 
Då en fritidsbåt orsakar tredje man skada 
står den skadevållande personen i regel att 
finna i kretsen redaren, befälhavaren och 
gasten. Härvid uppkommer frågan om 
identifiering av den skadevållande personen 
eller personerna och ansvarsplaceringen: 
vem har orsakat skadan, redaren, befäl-
havaren eller gasten? Vem eller vilka bör 
bära det skadeståndsrättsliga ansvaret? 
Enligt vilka regler ska detta ansvar 
bedömas? Sjölagen (674/1994) innehåller 
bestämmelser om ett fartygs redare och 
befälhavare, men av betydande intresse är 
även den nya sjötrafiklagen (782/2019) 
som explicit påför även fritidsbåtar ett 
befälhavaransvar. 
 

Olika ansvarsgrunder kan bli tillämpliga: 
vållande (culpa), principalansvar och strikt 
ansvar. Även regler om ansvarskanalisering 
och regresstalan får betydelse i detta sam-
manhang. Vidare kan nedsättning av skade-
ståndet i form av ansvarsbegränsning och 
jämkning förekomma. 
 
Strävan med denna artikel är att presentera 
det rättsliga materialet för bedömningen av 
nämnda frågeställningar. Tillämpliga rätts-
liga normer och principer granskas och 
lösnings- och tolkningsrekommendationer 
lämnas. Även om diskussionen förs de lege 
lata kommer vissa rättspolitiska aspekter att 
beaktas. 

Däremot kommer frågor om kausalitet och 
adekvans inte att behandlas. Frågor om 
ersättningsgill skada samt ersättningens 
storlek berörs endast ytligt. Diskussionen 
utgår från finsk rätt, men vissa kompara-
tioner med övrig nordisk, främst svensk, 
rätt kommer att göras. 

Vissa bakgrundsuppgifter 
I Finland fanns år 2016 uppskattningsvis 
cirka 1,1 miljoner vattenfarkoster. Av dessa 
var cirka 554 000 motoriserade medan cirka 
603 000 saknade motor. Den största kate-
gorin av motoriserade farkoster utgjordes 
av båtar med högst 20 hästkrafters utom-
bordsmotor (54 %). Andra allmänt före-
kommande båttyper var båtar med över 20 
hästkrafters utombordsmotor (30 %), båtar 
med inombordsmotor (10 %) och segel-
båtar (3 %). En stor del av båtfolket be-
gagnar sig av egna båtar eller båtar som ägs 
av släktingar. Även samägande förekom-
mer och i mindre skala nyttjas hyrda båtar. 

I Finland inträffade år 2017 över 1 900 
sjöolyckor som kom till myndigheternas 
kännedom, varav över 1 800 gällde fritids-
båtar. De främsta olycksorsakerna utgjor-
des av olika tekniska fel i styranordningarna 
och framdrivningsmaskineriet eller av 
handhavandefel. I fråga om segelbåtarna 
utgjorde olycksorsaken i regel av brister i 
båten eller riggen och grundstötningar, 
medan den typiska olycksorsaken beträff-
ande vattenskotrar var sammanstötningar. 
År 2017 miste 36 personer livet i sjö-
trafiken, 34 inom fritidssjöfarten och två 
inom handelssjöfarten. Dödsolyckorna 
inträffar oftare i inre vatten än på öppet hav 
och den främsta orsaken till dödsfallen 
består i att små motorbåtar eller roddbåtar 
kantrar med den följden att ombordvar-

ande personer hamnar i vattnet. Utöver 
dödsfallen inträffar i fritidssjöfarten andra 
personskador och särskilt sakskador i be-
tydligt större omfattning. 

Olika typer av fritidsfarkoster 
Det återfinns ett flertal olika farkoster för 
fritidsbruk: motorbåtar, segelbåtar, rodd-
båtar, kanoter, jollar, vindsurfingbrädor, 
och vattenskotrar, men även mer udda far-
koster som exempelvis olika flottar. 

En definition av fritidsbåt återfinns i 3 § 
andra punkten sjötrafiklagen. Med fritids-
båt avses ”varje farkost avsedd för sport- 
och fritidsändamål med en skrovlängd på 
minst 2,5 och högst 24 meter, oavsett typ 
och framdrivningssätt, dock inte vatten-
skoter”. Därmed skulle det avsedda bruket 
och båtens längd vara avgörande och sam-
tidigt utesluta vissa farkoster. Vattenskoter 
definieras särskilt i 3 § femte punkten i 
samma lag. 

Vidare är det av intresse att notera att 
sjötrafiklagen tillämpas på farkoster såsom 
”fartyg, fortskaffningsmedel och färdmedel 
som har kontakt med vattnet och som är 
avsedda för färd på vatten” (3 § första 
punkten). Begreppet farkost är sålunda 
mycket brett och omfattar även fjärrstyrda 
farkoster. Enligt sjötrafiklagen kan således 
en farkost för fritidsbruk ha ett begrepps-
mässigt mer vidsträckt innehåll än den 
specifika definitionen av fritidsbåt.  

Redarens skadeståndsansvar 

Sjölagens bestämmelser om principalansvar 
Sjölagen innehåller bestämmelser om far-
tygs redare.  Som potentiellt ansvarssubjekt 
vid fritidssjöfart omnämns dock redaren 
varken i den äldre eller nuvarande sjötrafik-
lagen. Den centrala frågan blir därför om 
bestämmelsen om principalansvar i 7 kap. 1 
§ sjölagen gäller även fritidsbåtar eller om 
skadeståndsansvaret regleras enligt allmän-
na regler och principer, främst skadestånds-
lagen (412/1974), vattenlagen (587/2011) 
samt vissa bestämmelser om miljöskadean-
svar? 

Utgångspunkten för bedömningen är be-
stämmelsen i 1 kap. 9 § sjölagen. Enligt 
denna tillämpas bestämmelserna i sjölagen 
endast i tillämpliga delar på fartyg som inte 

(fortsättning) 
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används i handelssjöfart. Begreppet han-
delssjöfart definieras inte närmare i lagen, 
vilket innebär att domstolarna har ett större 
prövningsutrymme i tillämpningsfrågorna 
utgående från omständigheterna in casu. 

Driften av fritidsbåtar faller i allmänhet 
utanför vad som anses som handelssjöfart. 
I undantagsfall kan fritidsbåtar som hyrs ut 
med skeppare och viss annan besättning 
tänkas utgöra handelssjöfart. I osäkra fall 
får man vid bedömningen av huruvida en 
speciell kategori av farkoster i tillämpliga 
delar faller under sjölagens tillämpnings-
område fästa uppmärksamhet vid ett flertal 
omständigheter: likheten i de faktiska till-
ämpningsförutsättningarna mellan den en-
skilda kategorin av farkoster och fartyg som 
otvetydigt används till handelssjöfart, de 
ekonomiska, juridiska och praktiska följd-
erna av en tillämpning, de enskilda rätts-
reglernas ändamål och syfte, hänsynen till 
internationella traktat och överenskommel-
ser, etc. 

Det ovan sagda gäller också frågan om 
tillämpningen av redaransvarsregeln i 7 kap. 
1 § sjölagen på fritidssjöfart. Bland annat 
ändamåls- och rimlighetssynpunkter får här 
betydelse. Hur vidsträckt skadeståndsan-
svar ska man påföra ägarna och brukarna av 
fritidsbåtar? Vilka farkoster omfattas av an-
svaret? 

Bestämmelsen i 7 kap. 1 § 1 mom. i sjölagen 
påför nämligen redaren ett omfattande 
principalansvar för var och en som på 

grund av anställning eller uppdrag utför 
arbete i fartygets tjänst. Det är fråga om ett 
driftsansvar knutet till ett bestämt fartyg. 
Bestämmelsen tar i första hand sikte på det 
utomkontraktuella skadeansvaret (en i stort 
sett liknande bestämmelse ingår i de övriga 
nordiska sjölagarna): 

”Redaren är, om inte något annat stadgas i 
denna eller annan lag, ansvarig för skada 
som genom fel eller försummelse i tjänsten 
har orsakats av fartygets befälhavare eller 
besättning, av en lots eller av någon annan 
som, utan att tillhöra besättningen, på 
uppdrag av redaren eller befälhavaren utför 
arbete i fartygets tjänst. Är även den som 
har orsakat skada utöver redaren ansvarig 
för denna, svarar han endast intill det be-
lopp som inte kan fås ut av redaren.” 

Detta ansvar sträcker sig längre än arbets-
givarens principalansvar enligt 3 kap. 1 § 
skadeståndslagen, eftersom man i stor ut-
sträckning givit avkall på kravet om ett 
subordinationsförhållande mellan redare 
och medhjälpare. Något krav på att en 
självständig medhjälpare som redaren anli-
tat ska kunna jämställas med en arbets-
tagare, såsom enligt 3 kap. 1 § 1 mom. 
skadeståndslagen, uppställs inte i 7 kap. 1 § 
sjölagen. Redaransvaret är även något mer 
vidsträckt än motsvarande ansvar enligt 
skadeståndslagen när det gäller oavlönat 
arbete. Redaren ansvarar exempelvis för 
alldeles tillfällig hjälp, som inte lämnats 
under omständigheter som kan jämföras 
med ett arbetsförhållande. En förutsättning 

för ansvaret är dock att hjälpen har ett 
funktionellt samband med fartygets drift. 

Tillämpad på fritidsbåtar innebär regeln i 7 
kap. 1 § i sjölagen att redaren bär ansvar 
bland annat för 1) bogserhjälp som redaren 
får, 2) personer som hjälper till vid an-
göringen av båten, 3) medföljande personer 
som bistår vid framförande och navigering 
(gastar), 4) hamnfunktionärer och liknande 
som övervakar och sköter om båtens för-
töjningar, och 5) personer som deltar i 
underhåll och bränslepåfyllning. 

Om dessa medhjälpare gör sig skyldiga till 
fel eller försummelser kan principalansvar 
inträda för redaren. Detta omfattande prin-
cipalansvar kan drabba den enskilde båt-
ägaren tungt. De skäl som i allmänhet an-
förs för regeln om redarens principalansvar 
är 1) redarens ställning av driftsherre och 
risksynpunkterna, 2) ansvarskanaliseringen 
till redaren, 3) redarens ekonomiska bär-
kraft, och 4) ansvarsförsäkringsmöjlighe-
terna. 

Med hänsyn till dessa skäl kan det vara 
förknippat med vissa betänkligheter att 
tillämpa den sjörättsliga principalansvars-
regeln på fritidsbåtar. Dessa skäl tar främst 
sikte på förhållandena inom handelssjö-
farten. 

Å andra sidan kan även fritidsbåtar under 
olyckliga omständigheter orsaka skador av 
stor omfattning (notera ökningen av allt 
snabbare motorstarka båtar) och den som 
även i fråga om fritidssjöfarten kan ha en 
betydande ekonomisk bärkraft är ofta 
båtens ägare (dessutom kan ansvarskanali-
seringsregeln i 7 kap. 1 § i sjölagen skydda 
andra ombordvarande skadevållare). Härtill 
kommer preventionssynpunkterna som i 
fråga om fritidsbåtar kan få accentuerad be-
tydelse. I den utsträckning ansvarsförsäk-
ringarna övertar det ekonomiska ansvaret 
minskar också betänkligheterna att tillämpa 
denna ansvarsregel även i fråga om fri-
tidsbåtar. I finsk och övrig nordisk rätts-
praxis har redaransvarsreglerna tillämpats 
också på fritidsbåtar (se exempelvis HD 
1980 II 126, NJA 1978 s. 14, NJA 2013 s. 
51, ND 1973 s. 334 NH och ND 1984 s. 
122 NH). 

Vid en tillämpning av redaransvarsreglerna 
på fritidssjöfarten uppkommer också frå-
gan om vilka farkoster som ska omfattas av 
detta ansvar. Enligt min mening kunde en 
användbar utgångspunkt vara den ovan-
nämnda definitionen av fritidsbåt, det vill 
säga båtar i längdintervallet 2,5–24 meter. 
En viss elasticitet i bedömningen behövs 
dock: jag skulle utesluta exempelvis rodd-
båtar, kanoter, jollar, vindsurfingbrädor, 
bastuflottar, styrenplastflottar och flytande 
bryggor oavsett deras längd. Dessa far-
kosters skadeorsakande potential är liten. 
Även de övriga ovan nämnda skälen för ett 
principalansvar synes här svaga. Å andra 
sidan finns också fritidsfartyg som är längre 

Galtryggarna, Mälaren. Foto: Johan Schelin. 
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än 24 meter och då tillämpas givetvis redar-
ansvarsreglerna. 

Vem är redaren (ansvarssubjektet)? 
Liksom den finska sjölagen saknar även de 
övriga nordiska sjölagarna en definition av 
begreppet redare. I nordisk rättspraxis och 
doktrin har man i allmänhet anknutit redar-
ansvaret enligt 7 kap. 1 § sjölagen till den 
person (juridisk eller fysisk) som utrustar 
och bemannar ett fartyg och bedriver 
sjöfart med det. Redaransvaret är sålunda 
ett driftsansvar, men situationer kan upp-
komma där ansvarsplaceringen är oklar 
(befraktning, uthyrning, utlåning, etc.). I 
oklara fall fäster man avgörande vikt vid 
besittningen av fartyget. Innehavet av den 
nautiska kontrollen över fartyget genom 
(anställda) befälhavaren har härvid upp-
ställts som rekvisit för besittningen. Den 
person som genom befälhavaren utövar 
kontroll och kommandomyndighet över 
det nautiska handhavandet av fartyget är att 
anse som redare och därmed bärare av 
principalansvaret enligt 7 kap. 1 § sjölagen. 
Lösningen är motiverad med beaktande av 
att de största skaderiskerna till sjöss är 
knutna till det nautiska handhavandet av 
fartyget. 

Särskilda problem vad gäller redaransvarets 
placering uppstår då ägaren och brukaren 
är olika personer vid exempelvis mera kort-
varig överlåtelse av fartyg till annans nytt-
jande – denna situation inträffar tämligen 
ofta i samband med driften av nöjesbåtar. 
Det är exempelvis vanligt att 1) ett sådant 
nyttjande är begränsat i tid, 2) det ofta inte 
finns något skriftligt avtal mellan ägaren 
och nyttjaren och 3) överlåtelsen kan vara 
vederlagsfri. 

I dessa överlåtelsesituationer torde man 
kunna anse att brukaren har den nautiska 
kontrollen över båten. I enlighet med det 

ovan sagda skulle således brukaren vara att 
anse som redare (om inte brukaren kan 
anses utföra ägarens uppdrag eller verka 
som dennas ”befälhavare”), medan ägaren 
skulle bära ansvar enligt övriga skade-
ståndsrättsliga regler och principer. Emel-
lertid har varierande synpunkter anförts i 
nordisk litteratur och rättspraxis. 

Brækhus anför att vid kortvarig utlåning 
eller uthyrning av mindre fartyg är lån- eller 
legotagarens anknytning till fartyget regel-
mässigt så lös att det vore onaturligt att 
betrakta honom som redare (Brækhus, S., 
Rederens husbondsansvar, Göteborg 1954, 
s. 34 not 68). Han utvecklar dock inte sin 
ståndpunkt närmare. Även Selvig, Bull & 
Krokeide samt Tiberg synes närmast före-
träda ståndpunkten att kortvarig utlåning 
eller uthyrning inte inverkar på frågan om 
redaransvarets placering Den som lånar 
eller hyr ut båten kvarstår som redare 
(Selvig, E., Det såkalte husbondsansvar, 
Oslo 1968, s. 26, Bull, H.J. & Krokeide, K., 
Lystbåtansvar, TfR 1975, s. 457, Tiberg, H., 
Båtjuridik, Stockholm 1973, s. 127). En av-
vikande åsikt anförs däremot av Falkanger 

respektive Platou vilka hävdar att nytt-
jandetidens längd inte inverkar på frågan 
om redaransvarets placering och att detta 
ansvar överflyttas på brukaren även vid 
kortvarig användning av fartyget/båten 
(Falkanger, Th., Leie av skib, AfS 1969, s. 
127–129, Platou, O., Forelesninger over 
Norsk Sjøret I, Oslo 1900, s. 91). 

Från nordisk rättspraxis kan nämnas att i 
avgörandet ND 1973 s. 334 ansåg Norges 
Høyesterett att en minderårig son som 
använt sin fars motorbåt (14,5 fot med 
utombordsmotor) och därvid orsakat en 
persons död, inte var att anse som redare. 
Redaransvaret placerades på fadern. Høy-
esterett motiverade sin ståndpunkt med att 

sonens intresse av användningen inte var 
avskilt från faderns ägarintresse. I ett mot-
svarande avgörande, NJA 1978 s. 14, som 
också gällde skada orsakad av en båt med 
utombordsmotor, kom däremot Sveriges 
Högsta domstol efter en helhetsbedömning 
fram till att sonen (brukaren) var redare då 
olyckan inträffade. Med hänsyn till de upp-
lysningar som givits om sonens disposition 
över båten och om hans befattning med 
dess drift och underhåll, ansåg Högsta 
domstolen att sonen och inte fadern var 
redare. 

I finsk rättspraxis har frågan inte berörts 
närmare. De riktlinjer och principer som 
jag har anfört ovan med avseende på 
redaransvarets placering talar för att detta 
ansvar övergår på brukaren även vid en 
kortvarig användning av båten. Genom en 
konsekvent linje undviker man en del svåra 
gränsdragnings- och tolkningsproblem. 
Vad är kortvarigt brukande? Vilken betyd-
else har båtens storlek och relationen äga-
re–brukare? Vidare bör även utformningen 
av redaransvarsregeln i 7 kap. 1 § sjölagen 
beaktas: när det gäller överlåtelse av exem-
pelvis nöjesbåtar till annans nyttjande kan 
man ibland ställa frågan huruvida brukaren 
har hand om båten på uppdrag av ägaren 
eller som dennas ”befälhavare eller be-
sättning” utför arbete och tjänster funktio-
nellt anknutna till småbåtsdriften. Förutom 
att det kan framstå som oskäligt att ägaren 
ansvarar för skador som uppkommer utan-
för ägarens kontroll, kan det således vara 
svårt att inordna dessa nyttjandesituationer 
under formuleringen i 7 kap. 1 § sjölagen. 

Argument har dock anförts för en annan 
lösning. I en skadesituation kan ägaren re-
presentera större ekonomisk bärkraft än 
brukaren (särskilt i familjeförhållanden, se 
nedan) och möjligen skulle ägaren nog-
grannare välja samt övervaka och instruera 
brukaren om redaransvaret placerades på 
honom. Mot detta kan dock anföras att en 
täckande båtförsäkring, som också om-
fattar brukarens ansvarighet, försvagar be-
tydelsen av nämnda ekonomiska aspekter. 
Även om en sådan båtförsäkring skulle sak-
nas, torde man inte i dag generellt kunna 
säga att båtägaren är den person som är den 
ekonomiskt starkare i förhållande till bruk-
aren av båten. Den ekonomiska och sam-
hälleliga utvecklingen har lett till att de 
ekonomiska och förmögenhetsrättsliga di-
vergenserna mellan olika medborgare och 
medborgargrupper har utjämnats. Den 
ekonomiska situationen för dagens medel-
båtägare är ofta i stort sett lika bra eller 
dålig som för personer utan egen båt. Det 
är närmast fråga om en prioritering av kapi-
talinvesteringar. Vissa människor tycker att 
en båt är värd att satsa på, medan andra gör 
andra prioriteringar. 

En normal båtförsäkring gäller i regel inte 
vid uthyrning eller leasing av fritidsbåt. 
Istället är det här nödvändigt att teckna en 
separat försäkring. Uthyraren saknar också 

(fortsättning) 
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kontroll över båtens nautiska handhav-
ande. Att i en sådan situation ålägga ut-
hyraren redaransvar för brukarens fel och 
försummelser kan verka oskäligt och främ-
mande (jfr situationerna vid bare boat-be-
fraktning och fartygslega där redaransvaret 
övergår på befraktaren respektive lego-
tagaren) – läget blir givetvis ett annat om 
båten uthyres bemannad av ägaren. 

Som slutsatser kan anföras följande: Re-
sonemanget som förts ovan synes tala för 
att brukaren i enlighet med den ovan nämn-
da utgångspunkten bör bära redaransvaret 
också vid kortvarig överlåtelse av båt. 
Undantag skulle kunna vara familjeförhåll-
anden där båten ofta införskaffats för fa-
miljens gemensamma bruk. Särskilt gäller 
detta vid överlåtelse av båten till minder-
åriga. Den ekonomiska bärkraften är ofta 
koncentrerad till båtens ägare (notera även 
ansvarskanaliseringsregeln i 7 kap. 1 § sjöl-
agen). Familjemedlemmarnas intresse av 
användningen av båten är inte så avskilt 
från ägarintresset som när brukaren är en 
utomstående person (jfr det ovannämnda 
norska avgörandet ND 1973 s. 334). Dock 
kvarstår de ovannämnda svårigheterna att 
inordna dessa situationer under formuler-
ingarna i 7 kap. 1 § sjölagen. 

I alla fall bör också reglerna om sjöpanträtt 
noteras i ovan berörda överlåtelsesitua-
tioner: båten är ”sakhäftande” oberoende 
av om det personliga skadeståndsansvaret 
placeras på båtägaren eller brukaren. Denna 
säkerhetsrätt kan vara betydelsefull för de 
skadelidande i de fall ansvarsförsäkring sak-
nas eller inte gäller till följd av uppsåt eller 
grov vårdslöshet eller annan orsak och den 
ersättningsansvarige saknar medel att betala 
uppkomna skador. 

Ytterligare bör några ord sägas om sam-
ägandeförhållanden. Det är relativt vanligt 
förekommande att en fritidsbåt införskaff-
as, utrustas och ägs av flera personer ge-
mensamt. Avsikten med sådana arrange-
mang är dels att sprida finansierings- och 
skötselkostnaderna, dels att utnyttja båten 
mera. Vid samägandearrangemang synes 
det vara naturligt att uppfatta samtliga ägare 
såsom redare till båten. Även båtförsäk-
ringen tecknas vanligtvis gemensamt av 
ägarna. 

Om båten orsakar tredje man skada när en 
av ägarna (eller dennas familjemedlem) 
enligt sin avtalsenliga tur och i sitt intresse 
nyttjar båten, torde det inte vara fråga om 
skadeståndsrättsligt principalansvar för de 
övriga ägarna, utan ägaren i fråga bär redar-
ansvar för sitt nyttjande – alla ägare bär 
däremot solidariskt principalansvar för ska-
dor vid åtgärder som företagits i allas in-
tresse, exempelvis bärgning, bogsering och 
hamnfunktioner. 

Skadeståndsansvaret 
Liksom formuleringen i 7 kap. 1 § sjölagen 
anger förutsätter redaransvaret visad culpa 
hos de anlitade medhjälparna. Den skade-

lidande ska visa att den uppkomna skadan 
har orsakats ”genom fel eller försummelse 
i tjänsten” vid fartygets eller båtens drift – 
låt vara att ansvarsregeln omfattar även så 
kallas anonym eller kumulerad culpa. Till 
saken hör dock att formuleringen ”i tjänst-
en” i detta sammanhang närmast har rele-
vans för större fritidsskepp eller fritidsbåtar 
som handhas av en anlitad befälhavare och 
besättning. För annan fritidssjöfart är upp-
dragsrekvisitet däremot av central betydel-
se. Den skadeorsakande handlingen eller 
verksamheten ska ha skett ”på uppdrag av 
redaren eller befälhavaren” för att redar-
ansvar ska inträda (ett sådant explicit krav 
uppställs inte enligt dansk och norsk rätt). 

Som ovan framgått kan också en fritids-
båtsredare bli tvungen att anlita olika med-
hjälpare vid handhavandet av båten: gastar, 
bogserhjälp, angöringshjälp, hamnbetjä-
ning och servicepersoner. Härmed uppfylls 
i regel uppdragsrekvisitet enligt 7 kap. 1 § 
sjölagen. Uppdraget behöver inte ges ut-
tryckligt till medhjälparna, även ett konklu-
dent godtagande från redarens (eller befäl-
havarens) sida torde vara tillräckligt. 

De allvarligaste skadorna som orsakas av 
fritidsbåtar uppkommer i allmänhet vid 
kollisioner med andra båtar. Härvid kan 
givetvis redaransvarsregeln aktualiseras. I 8 
kapitlet sjölagen finns bestämmelser om 
ansvarsfördelningen för skada som har 
uppkommit vid sammanstötningar mellan 
fartyg. En sådan fördelning bygger på cul-
pabedömningar. Vid dessa bedömningar 
spelar de så kallade sjövägsreglerna en cen-
tral roll. Sjövägsreglerna innehåller en om-
fattande mängd bestämmelser som avser 
förhindra sammanstötningar till sjöss om 
bland annat tryggande av säker framdrift, 
ändamålsenlig utkik, korrekt ljus- och sig-
nalföring, avgivande av ljudsignaler, iakt-

Foto: Okänd. Källa: Ålands sjöfart. 

tagande av gott sjömanskap, och inte minst 
om väjningsskyldighet. 

Dessa bestämmelser gäller även fritidsbåtar 
(10 § sjötrafiklagen) och även om redaren 
inte själv bryter mot sjövägsreglerna, kan 
principalansvar uppstå för andra ombord-
varandes fel eller försummelser. 

Som ovan berörts kan redaransvarsregeln 
enligt 7 kap. 1 § sjölagen givetvis bli tillämp-
lig också på andra skadetillfällen än sam-
manstötningar mellan båtar. För sina egna 
fel eller försummelser ansvarar emellertid 
redaren enligt allmänna skadeståndsrätts-
liga regler och principer, det vill säga främst 
vårdslöshetsregeln i 2 kap. 1 § skadestånds-
lagen. Vidare kan ett vårdslöshetsansvar för 
en båtägare följa av 13 kap. 4 § vattenlagen 
för ”förlust av förmån till följd av sam-
färdsel i ett vattendrag”. Denna bestäm-
melse tillämpas om inte annat följer av sjö-
lagen och den gäller fartyg av alla typer och 
storlekar samt all slags samfärdsel i vatten-
drag. Av intresse är även skyldigheten som 
följer av 6 § 3 mom. sjötrafiklagen som 
föreskriver att den som överlämnar eller 
hyr ut farkost till annan ska se till att 
brukaren har tillräcklig ålder och färdighet 
att föra farkosten och att denna vid tid-
punkten för överlämnandet ska vara säker 
beträffande konstruktion och skick för 
vattenområdet i fråga och de omständig-
heter som sammanhänger därmed och att 
mottagaren av farkosten har fått tillräcklig 
handledning för att trygga säker använd-
ning. Ett ansvar kan inträda vid försummel-
se av dessa skyldigheter. 

Vissa särregler om strikt ansvar (ansvar 
oberoende av vårdslöshet) kan även få 
relevans vid driften av fritidsbåtar. I 10 a 
kap. i sjölagen finns bestämmelser om an-

Vikingarnas Segelsällskap. Foto: Johan Schelin. 
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svar för skada orsakad av förorening ge-
nom bunkerolja. Dessa regler gäller ”varje 
flytande farkost som kan användas till 
sjöss” (1 § 1 punkten), alltså också fritids-
båtar. Fartygsägaren, innefattande även 
redaren, bär strikt ansvar (med vissa un-
dantag) för skada genom förorening av 
bunkerolja. Vidare synes redaren i egen-
skap av verksamhetsutövare kunna bli 
strikt ansvarig enligt lagen om ersättning 
för miljöskador (737/1994) för ”skador 
som verksamhet på ett bestämt område har 
orsakat i omgivningen” genom störningar 
som nämns i denna lag (1 § 1 mom.). 
Verksamhetens begränsning till ett bestämt 
område innebär emellertid att lagen inte 
omfattar skador orsakade av fartyg när de 
befinner sig i rörelse (s.k. rörliga störnings-
källor). Däremot omfattas – även mycket 
kort – miljöskadeorsakande verksamhet på 
ett bestämt område: bränslepåfyllning och 
servicetjänster vid bryggor, underhålls- och 
reparationsåtgärder på land, etc. 

Beträffande ersättningsgill skada vid driften 
av fritidsbåtar är utgångspunkten att all 
adekvat orsakad skada ska ersättas. Av 5 
kap. i skadeståndslagen följer att person- 
och sakskada samt ekonomisk följdskada 
ska ersättas. Som ovan framgått är dessa 
skadetyper sådana som typiskt uppkommer 
vid olyckor med fritidsbåtar. 

Ren förmögenhetsskada, det vill säga eko-
nomisk förlust som inte står i samband 
med person eller sakskada, ersätts endast 
om ”skadan förorsakats genom straffbe-
lagd handling eller vid myndighetsutövning 
eller om det i andra fall föreligger synner-
ligen vägande skäl”. Vid drift av fritidsbåtar 
är det närmast ”synnerligen vägande skäl” 
som ska föreligga – även om det inte är 
ovanligt att skada förorsakas genom en 
straffbelagd handling. Beträffande skador 
orsakade av bunkerläckage eller bunkerut-
släpp ersätts ”förlust eller skada som upp-

kommit utanför fartyget” och ersättning 
för ”försämring av miljön” (omfattande 
även förebyggande åtgärder). I de fall där 
lagen om ersättning för miljöskador är 
tillämplig bestäms ersättning för person- 
och sakskador enligt 5 kap. i skadestånds-
lagen. Även ren förmögenhetsskada ersätts, 
om skadan inte är ringa. Vidare ersätts 
kostnader för behövliga åtgärder för att 
avvärja risken för miljöskador och skäliga 
kostnader för att återställa miljön i sitt 
tidigare skick. 

När det gäller ersättningens storlek gäller, 
liksom ovan konstaterats, att all orsakad 
skada bör ersättas. Dock innehåller 9 kap. i 
sjölagen bestämmelser om globalbegräns-
ning av sjörättsligt skadeståndsansvar, det 
vill säga en beloppsmässig begränsning av 
det samlade ansvar (helhetsansvar) för 
inom- och utomkontraktuella person- och 
egendomsskador som samma händelse ger 
upphov till. Enligt 9 kap. 1 § i sjölagen har 
redaren rätt att begränsa sin ansvarighet 
enligt bestämmelserna i samma kapitel. 
Samma rätt har en fartygsägare som inte är 
redare och den som i redarens ställe har 
hand om fartygets drift. Denna bestäm-
melse täcker också en ansvarig brukare av 
fartyg när redaransvar inte föreligger eller 
ersättning inte kan fås av redaren. 

Enligt fast praxis i nordisk rätt är an-
svarsbegränsningsreglerna tillämpliga även 
i fråga om fritidsbåtar. Här kan hänvisas till 
bland annat ND 1946 s. 361 (Oslo byrett: 
skada orsakad av en drivande segelbåt), ND 
1958 s. 224 (Sveriges Högsta domstol: 
kollision mellan en motorlustyacht och en 
segelyacht), UfR 1961 s. 478 (Sø- og han-
delsretten i Köpenhamn: skada orsakad av 
en drivande motorbåt), NJA 1978 s. 14 
(skada orsakad av en båt med utombords-
motor) och finska HD 1980 II 126 (skada 
orsakad vid försök att lösgöra en grundstött 
segelbåt). 

Beträffande de ersättningsyrkanden som 
kan begränsas kan här endast konstateras 
att de skadetyper och ansvarsregleringar 
som nämnts ovan (7 kap. 1 §, 8 kap. och 10 
a kap. i sjölagen; skadeståndslagen; 13 kap. 
4 § i vattenlagen; lagen om ersättning för 
miljöskador) väsentligen omfattas av upp-
räkningen av begränsningsbara yrkanden 
enligt 9 kap. 2 § i sjölagen. 

Ansvarsbegränsningen genomförs så att 
ansvaret begränsas till ett visst antal sär-
skilda dragningsrätter (SDR) per ton av 
fartygets dräktighet. Ansvarsgränserna är 
högre för personskador än för skador på 
egendom. För de minsta fartygen (upp till 2 
000 ton) är ansvarsgränserna för person-
skador (andra än passagerare) 3,02 miljoner 
SDR (ca 3,73 miljoner euro 7.10.2020) och 
för andra fordringar 1,51 miljoner SDR (ca 
1,88 miljoner euro 7.10.2020). 

Som framgår är minimiansvarsbeloppen så 
höga att det torde höra till undantagen att 
de inte räcker till för att ersätta uppkomna 
skador, särskilt med beaktande av de ska-
dor som är vanliga vid driften av fritids-
båtar. Men i vissa situationer, exempelvis då 
en nöjesbåt tvingar en färja ur kurs med 
grundstötning som följd eller vid en all-
varligare olycka med betydande personska-
dor, kan det hända att skadeståndskraven 
överstiger ansvarsgränserna, särskilt i fråga 
om fritidssjöfart med större båtar eller far-
tyg. 

Med tanke på de höga ansvarsgränserna 
synes reglerna om jämkning av skade-
ståndsansvar ha större betydelse i fråga om 
fritidssjöfart. En skälig ersättningsnivå kan 
vid behov uppnås genom de jämknings-
möjligheter som gällande skadeståndsrätts-
liga regler och principer ger. Med hänsyn 
till att en betydande del av fritidsbåtarna 
fortsättningsvis saknar en effektiv ansvars-
försäkring och att ägarnas ekonomiska re-
surser kan vara begränsade, kan ett jämk-
ningsbehov föreligga in casu. 

I den skadeståndsrättsliga lagstiftningen 
återfinns ett flertal bestämmelser om jämk-
ning av ersättning (t.ex. 2 kap. 1 § 2 mom. i 
skadeståndslagen; jfr även 2 §, 3 kap. 6 §, 4 
kap. 1 § 1 mom. i samma lag och 6 kap. 17 
§ 3 mom. i sjölagen). Jag har i annat sam-
manhang tidigare analyserat frågorna om 
jämkningsreglernas förhållande till special-
reglerat sjörättsligt och vattenrättsligt ska-
deståndsansvar samt globalbegränsnings-
reglernas betydelse i detta sammanhang (se 
Wetterstein, P., Nöjesbåtsägarens skade-
ståndsansvar, Nöjesbåten: juridiska frågor, 
red. P. Wetterstein, Åbo 1988, s. 90–91). 
Min konklusion var då att de special-
reglerade ansvarsformerna inte hindrar en 
tillämpning av nämnda jämkningsregler. 
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Befälhavaren 

Tillämpningen av sjölagen 
Inledningsvis kan noteras att sjölagen inne-
håller bestämmelser om ett fartygs befäl-
havare (6 kap.). Däremot nämndes befäl-
havaren inte i den nu upphävda sjötrafik-
lagen, men i den nya sjötrafiklagen defini-
eras ”befälhavaren” samt dennas uppgifter 
och skyldigheter anges i lagtexten.  

Befälhavarbestämmelserna i sjölagen synes 
i främsta rummet ha infogats med tanke på 
handels- och fiskefartyg. Bestämmelserna 
är dock tillämpliga även i fråga om andra 
fartyg än sådana som ska registreras som 
nämnda fartyg. I princip är de tillämpliga 
även i fråga om förare av mindre fartyg och 
båtar. I finsk rättspraxis har emellertid 
frågan huruvida befälhavarbestämmelserna 
i sjölagen kan tillämpas beträffande fritids-
sjöfart berörts rätt knapphändigt. I avgör-
andet HD 2010:79 ansåg högsta domstolen 
att de straffrättsliga bestämmelserna i sjö-
lagen inte var tillämpliga: 

En fritidsbåt hade grundstött utanför 
Helsingfors. Båtens förare dömdes i hov-
rätten till ett bötesstraff med stöd av 20 
kap. 2 § i sjölagen (som bland annat gäller 
ett fartygs befälhavare) för underlåtenhet 
att iaktta gott sjömanskap. Högsta dom-
stolen ansåg däremot att med beaktande av 
straffrättens legalitetsprincip det inte 
framgick tillräckligt klart av nämnda straff-
bestämmelse att den även gällde fritidsbåtar 
och därmed frikändes den tilltalade föraren. 

Högsta domstolen anförde som domskäl 
bland annat att för fritidssjöfarten gäller 
inte samma besättningsbestämmelser som 
för handelssjöfarten samt att besättningens 
ansvar och ansvarsområden ofta inte är till-
räckligt klart avgränsade med tanke på 
straffbestämmelser. 

Eftersom avgörandet inte avsåg befälhava-
rens civilrättsliga ansvar ger det inte när-
mare vägledning i fråga om de skadestånds-
rättsliga bedömningarna. Med tanke på att 
redarens principalansvarsregel i enlighet 
med det ovan sagda tillämpas i fråga om 
fritidssjöfarten, framstår det dock som 
logiskt att i vissa delar även tillämpa befäl-
havarreglerna. Befälhavaren innehar ju den 
nautiska kontrollen över båten. Det sagda 
var fallet i det äldre avgörandet HD 1980 II 
126. Segelbåtens ägare ålades såväl redar- 
som befälhavaransvar: 

Vid försök att lösgöra en större segelbåt 

från ett grund genom bogsering hade 
bogsertrossen brustit och träffat en gäst 
ombord på segelbåten som hade hjälpt till 
vid lösgörandet av båten, med allvarlig 
personskada som följd. Eftersom båtens 
ägare borde ha beaktat att trossen kunde 
brista och därmed orsaka fara och han i 
egenskap av befälhavare ombord på båten 
hade försummat att vidta nödvändiga 
säkerhetsåtgärder, ålades han att ersätta den 
uppkomna skadan. 

Fastän ägarens ersättningsskyldighet grun-
dade sig på vållande i egenskap av fartygets 
befälhavare, skulle skadeståndet inte jäm-
kas med stöd av 67 § 3 mom. i sjölagen av 
den 9 juni 1939, eftersom han svarade för 
skadan även i egenskap av segelbåtens äga-
re och redare. 

Jämförelsevis kan noteras att i Sverige 
tillämpas den svenska sjölagens såväl civil-
rättsliga som straffrättsliga bestämmelser i 
fråga om fritidssjöfart (om dessa inte ter sig 
uppenbart otillämpliga). 

Befälhavaren har enligt 6 kap. i sjölagen 
flera centrala funktioner eller förpliktelser 
vid driften av ett fartyg: skyldighet att sörja 
för fartygets sjövärdighet, dess navigering 
och övriga nautiska handhavande, trygg-
ande av säker fart, iakttagande av gott sjö-
manskap, åtgärder vid nödsituationer och 
så vidare. Motiven och skälen för dessa 
skyldigheter gäller i stor utsträckning även 
fritidssjöfarten, men i den nyligen upp-
hävda sjötrafiklagen, som kompletterade 
sjölagens bestämmelser om handelssjöfart, 
hade båtföraren endast påförts den 
tämligen ospecificerade allmänna 
skyldigheten att ”[…] iaktta den omsorg 
och försiktighet som omständigheterna 
kräver och förfara så att han inte utan 
tvingande skäl försvårar eller stör andras 
färd på vatten och inte heller åstadkommer 
fara eller skada för andra eller fara eller 
avsevärda eller onödiga olägenheter eller 
störningar för naturen eller den övriga 
miljön, fisket, allmänt nyttjande av naturen 
för rekreation eller något annat allmänt 
eller enskilt intresse” (2 kap. 5 § 1 mom.). 

Även om ansvarsgrunden för en båtförare 
och en befälhavare är densamma (culpa-
ansvar), skulle en anpassande tillämpning 
av befälhavarskyldigheterna enligt sjölagen 
på fritidssjöfarten ha en förtydligande be-
tydelse i bland annat följande avseenden: 

1) kravet att sörja för fritidsbåtens sjövär-
dighet för varje resa skulle betonas (8 § i 
den upphävda sjötrafiklagen innehöll en-
dast en allmän skyldighet om detta), 

2) kravet på säker navigering och tryggande 
av fritidsbåtens framdrift skulle framgå ex-
plicit, 

3) det centrala kravet på gott sjömanskap 
skulle bli normativt även för fritidssjö-
farten, 

Det bör också noteras att befälhavaren in 
casu inte alltid omedelbart har hand om 
båten, till exempel fungerar som båtens 
förare (se nedan). 

Hur har då rättsläget ändrats efter att den 
nya sjötrafiklagen trädde i kraft den 1 juni 
2020? Om inte annat följer av 6 kap. i 
sjölagen, ska farkostens befälhavare an-
svara för farkostens gång och säkerhet (6 § 
2 mom.). Befälhavarens skyldigheter speci-
ficeras i 7 § i sjötrafiklagen. Befälhavaren 
ska bland annat: 

1) tillse att farkosten är säker för den 
avsedda resan med hänsyn till bland annat 
konstruktion, skick och övriga 
omständigheter såsom föreskrivs i 107 §, 

2) tillse att medföljande personer i tillräck-
lig mån informerats om hur de ska handla 
på ett säkert sätt ombord (t.ex. använda 
flytvästar), 

3) kontrollera att all säkerhets- och annan 
nödvändig utrustning som krävs enligt 108 
§ finns ombord, är i skick och lätt till-
gänglig, och 

Mälar 25 S42. Foto: Johan Schelin. 
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4) om den planerade färden förutsätter 
ruttplanering, se till att adekvata sjökort och 
nautiska publikationer finns ombord. 

Här nämns sålunda uttryckligen befäl-
havaren och uppräkningen av dennas upp-
gifter uppfyller i rätt stor utsträckning de 
specificeringskrav som jag efterlyste ovan. 
Enligt min bedömning bör emellertid be-
fälhavarreglerna i sjölagen och den rätts-
praxis som uppstått och uppstår i handels-
sjöfarten i tillämpliga delar tillämpas också 
i fråga om civilrättsliga ansvarsbedöm-
ningar som gäller fritidssjöfarten (jfr även 
ovannämnda formulering ”[o]m inte annat 
följer av 6 kap. sjölagen […]”). Jag tänker 
närmast på kraven om fritidsbåtarnas skick 
och utrustning, framförandet och det nau-
tiska handhavandet av dessa samt kravet på 
gott sjömanskap (som inte explicit om-
nämns i den nya sjötrafiklagen) och särskilt 
iakttagande av sjövägsreglerna (10 § i sjö-
trafiklagen). 

Det bör också uppmärksammas att en till-
ämpning av bestämmelserna i sjölagen vid 
uppkommande ersättningsmål innebär att 
dessa kommer att koncentreras till behöriga 
sjörättsdomstolar (Ålands eller Helsingfors 
tingsrätt) vilka innehar särskild kompetens 
för sådana mål. Kompetensen framhävs av 
att vid behandlingen av mera krävande 
ärenden ska två personer som är kunniga 
och erfarna i sjöfartsväsendet samt ojäviga 
vara närvarande och biträda domstolen 
som sakkunniga. Detta betjänar även fri-
tidssjöfarten vid rättsliga bedömningar som 
gäller bland annat framförande och navi-
gering av båtar och iakttagande av sjövägs-
reglerna. 

Vem är befälhavaren? 
På grund av arbetsrättens anställningsregler 
och sjölagstiftningens kompetens- och be-
manningskrav uppkommer vanligen inte 
inom handelssjöfarten oklarheter när det 
gäller att fastslå vem som är fartygets 

befälhavare. I fråga om fritidssjöfart är det 
dock betydligt svårare att slå fast vem som 
är befälhavaren. Förhållandena är mycket 
varierande och omständigheterna in casu 
blir ofta avgörande bedömningsmoment. I 
linje med det tidigare behandlade redar-
ansvaret synes en allmän utgångspunkt vara 
att befälhavaren är den person som utövar 
kontroll och bestämmanderätt över navi-
geringen, framdriften och det övriga nau-
tiska handhavandet av fritidsbåten. I prak-
tiken kan följande situationer urskiljas: 

Om båtägaren eller brukaren (till exempel 
vid uthyrning) själv är ombord under fär-
den torde denna anses som befälhavare 
även om han eller hon tillfälligt exempelvis 
överlåter framförandet av båten till annan 
ombordvarande person. 

Om båtägaren är iland och har överlåtit 
nyttjandet av båten till annan person (till 
exempel i familje- och vänskapsförhållan-
den) är den sistnämnda att anse som befäl-
havare. Jämför dock det straffrättsliga av-
görandet HD 2010:79 ovan. Vid båtuthyr-
ning kräver uthyraren vanligen att kunden 
anger vem som är ”skeppare” ombord. 

Bedömningen kan bli verkligt komplicerad 
om exempelvis två eller flera vänner åker ut 
med en lånad eller samägd båt. De har 
kanske varken uttryckligt eller implicit 
överenskommit om befälhavaregenskapen. 
Då måste man av omständigheterna in casu 
försöka reda ut vem som innehaft den 
nautiska kontrollen och handhavandet av 
båten när exempelvis en olycka inträffat. 

I 6 § i den nya sjötrafiklagen har efter-
strävats att genom lag reglera befälhavarens 
skyldigheter i syfte att trygga säkerheten för 
personer ombord på farkoster, underlätta 
övervakningen av sjötrafiken och att möj-
liggöra automatisering. Befälhavaren an-
svarar för farkostens gång och säkerhet om 
inte annat följer av 6 kap. i sjölagen. Med 
”befälhavaren” avses den person som ”de 
facto styr eller manövrerar farkosten. Om 
det är oklart vem som är befälhavare ligger 
befälhavaransvaret i sista hand hos den 
som antecknats som ägare till farkosten i 
trafik- och transportregistret eller hos den 
innehavare som de facto kan ha styrt eller 
manövrerat farkosten”. Bestämmelsen ger 
anledning till några kommentarer. 

Det synes mig att lagstiftaren på ett rätt 
oklart sätt försökt uppfånga den ovan 
uttalade tanken om befälhavaren som den 
person som utövar kontroll och bestäm-
manderätt över navigeringen, framdriften 
och det övriga nautiska handhavandet av 
farkosten. Formuleringen verkar inte i 
tillräcklig mån beakta bland annat den vid 
längre båtfärder vanligt förekommande 
situationen att befälhavaren låter en annan 
ombordvarande person tillfälligt ”de facto 
styra eller manövrera” båten. Vidare före-
faller regeln i oklara fall kunna leda till att 

Petterssonbåt, Ramsö. Foto: Johan Schelin. (fortsättning) 
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en ägare eller innehavare som inte har varit 
ombord under en viss resa kan komma att 
ådra sig ett befälhavaransvar. I en sådan 
situation skulle det förstås vara svårare att 
uppfylla alla de ovannämnda förpliktelser 
som befälhavaren har. Lagstiftaren synes 
emellertid ha haft kommande automation i 
tankarna. Regeln bör väl läsas så att befäl-
havaransvaret endast gäller för en ägare 
eller innehavare då denna de facto kunnat 
påverka den skadeorsakande gärningen 
eller försummelsen. Men hurdan bevisning 
avser formuleringen ”[…] som de facto kan 
ha styrt eller manövrerat farkosten”? 

I praktiken är det vanligen den ombord-
varande båtägaren eller en annan person 
som har rätt att nyttja båten som uppfyller 
befälhavarkriterierna. Denna är också ofta 
den person som navigerar och manövrerar 
båten. När sjötrafiklagen dock numera ex-
plicit ställer krav på att de farkoster som 
omfattas av lagen ska ha en identifierbar 
befälhavare, vore ett praktiskt råd för att 
undvika oklarhet beträffande vem av de 
ombordvarande i en viss skadesituation 
som varit befälhavare (jfr formuleringen 
”[…] som de facto kan ha styrt eller manö-
vrerat farkosten”), att dessa innan sjöresan 
påbörjas kommer överens om befälhavare-
skapet, exempelvis genom en anteckning i 
en loggbok ombord. Särskilt viktigt kan 
detta vara i situationer när familjer eller 
vänner ger sig ut på sjön, exempelvis vid 
samägande av båten eller då flera personer 
tillsammans hyr en båt. 

Det är dessutom intressant att notera att på 
grund av lagens omfattande definition av 
farkost (se ovan) tillämpas befälhavar-
reglerna även på exempelvis husbåtar, 
bastuflottar, trampbåtar, SUP-brädor, vat-
ten- och snöskotrar, men däremot inte på 
vattenskidor, luftmadrasser och andra vat-
tenleksaker (RP 197/2018 rd, s. 73). Härvid 
bör givetvis observeras att de befälhavar-
skyldigheter som specificeras i 6 och 7 § i 
sjötrafiklagen givetvis bör bedömas utgåen-
de från typen av farkost, dess användnings-
område samt säkerhets- och utrustnings-
krav. Vidare om endast en person befinner 
sig ombord på farkosten, så underlättas 
identifieringen av befälhavaren. 

Befälhavarens skadeståndsansvar 
För sina fel eller försummelser ansvarar 
befälhavaren enligt skadeståndslagen och 
dess culparegel (2 kap 1 §, jfr 6 kap. 17 § 2 
mom. i sjölagen). Emellertid följer av 
kanaliseringsregeln i 7 kap. 1 § i sjölagen att 
då redaren bär ett principalansvar svarar 
den skadeorsakande befälhavaren endast 
”intill det belopp som inte kan fås ut av 
redaren”. Den skadelidande ska således 
först kräva ersättning av redaren, som dock 
har regressrätt mot befälhavaren ”enligt de 
grunder som gäller för dennes skadestånds-
ansvar” (7 kap. 1 § 2 mom.). Om den skade-
orsakande befälhavaren är anställd om-
bord, kan befälhavaren även åberopa kana-
liseringsregeln i 6 kap. 2 § i skadestånds-
lagen och reglerna om skälighetsprövning 
av skadeståndet och ansvarsbefrielse vid 

lindrig culpa (4 kap. 1 § 1 mom.). Befäl-
havaren kan ha ställning som arbetstagare 
exempelvis på större fritidsbåtar och hyres-
båtar. 

Befälhavaren på en fritidsbåt som omfattas 
av redarens principalansvar kan förutom 
ovannämnda kanaliseringsregler även åbe-
ropa ansvarsbegränsningsreglerna i 9 kap. i 
sjölagen och de allmänna jämkningsreg-
lerna i skadeståndslagen (2 kap. 1–3 § och 
6 kap. 1 §, jfr även 6 kap. 17 § 3 mom. i 
sjölagen). 

Gasten 
Gastarna är medföljande personer som 
hjälper till vid framförande, navigering och 
det övriga handhavandet av båten. Dessa 
personer handlar i regel på basis av ut-
trycklig eller implicit begäran av båtens 
ägare eller befälhavare (jfr ”uppdrag” enligt 
7 kap. 1 § i sjölagen). Gastar förekommer i 
en mångfald av situationer och kan vara 
exempelvis familjemedlemmar, vänner och 
bekanta eller personer i arbets- eller arbets-
liknande förhållanden, exempelvis på större 
nöjesbåtar och hyresbåtar. 

Trots att avgränsningen mot medföljande 
passagerare är juridiskt betydelsefull (se 
t.ex. HD 2017:24 och det svenska avgöran-
det NJA 2009 s. 534 Merengue), har den 
mindre relevans i detta sammanhang. Även 
en passagerare som hjälper till vid hand-
havandet av båten, exempelvis genom att 
delta i navigeringen, framförandet eller 
tilläggningen av båten och i samband med 
detta orsakar utomstående skada, omfattas 
av redarens principalansvar. 

Gastens skadeståndsansvar bedöms enligt 
skadeståndslagen och gasten kan, liksom 
befälhavaren, åberopa kanaliseringsregeln i 
7 kap. 1 § i sjölagen. Även rätten till an-
svarsbegränsning bestäms enligt tillämp-

ningen av redarens principalansvar (9 kap. 
1 § 2 mom. i sjölagen). För en anställd gast 
gäller samma kanaliserings-, jämknings- 
och ansvarsbefrielseregler i skadestånds-
lagen som gäller för en anställd befälhavare. 

Sammanfattande slutsatser 
I denna artikel har det utomkontraktuella 
skadeståndsansvaret vid driften av fritids-
båtar analyserats. De huvudsakliga slutsats-
erna av undersökningen är följande: 

I finsk och övrig nordisk rättspraxis har 
regeln om redarens principalansvar enligt 7 
kap. 1 § i sjölagen tillämpats på fritidsbåtar. 
När brukaren av en fritidsbåt anlitar olika 
medhjälpare vid handhavandet av båten 
måste vanligen uppdragsrekvisitet enligt 
nämnda lagbestämmelse anses vara upp-
fyllt. 

Beträffande redaransvaret bör detta enligt 
min bedömning kunna omfatta båtar enligt 
definitionen av fritidsbåt i 3 § 2 punkten i 
sjötrafiklagen (båtar i längdintervallet 2,5–
24 meter) och vattenskotrar. Undantag bör 
endast göras för mindre farkoster som 
exempelvis roddbåtar, kanoter, jollar, vind-
surfingbrädor, SUP-brädor, bastuflottar, 
styrenplastflottar samt för flytande bryggor 
oavsett deras längd. 

Då båtens ägare och brukare är olika per-
soner bör om den sistnämnde utövar kon-
troll över det nautiska handhavandet av 
båten denne också bära redaransvaret.  Det 
sagda gäller även i fråga om kortvariga lån 
av fritidsbåtar. Undantag bör dock göras i 
fråga om vissa situationer där båten inför-
skaffats för familjens gemensamma bruk 
och nöje. Exempelvis kan det då minde-
råriga nyttjar båten vid en in casu-bedömning 

Stiltje. Foto: Johan Schelin. 

(fortsättning) 
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Foto: Åbo Akademi. 

framstå som rimligt att redaransvaret kvar-
står hos båtägaren. 

Redarens principalansvar enligt 7 kap. 1 § i 
sjölagen förutsätter visad culpa hos de 
skadeorsakande medhjälparna. För sina 
egna fel eller försummelser svarar redaren 
enligt culparegeln (skadeståndslagen, 13 
kap. 4 § i vattenlagen) – med undantag av 
vissa särregler om strikt ansvar för miljö-
skador. Redaren har dock rätt att begränsa 
sitt skadeståndsansvar enligt bestämmel-
serna i 9 kap. i sjölagen och – vilket i 
praktiken kan vara mera betydelsefullt – 
möjlighet att åberopa jämkning av ersätt-
ningsskyldigheten enligt allmänna regler 
och principer. 

Enligt den nya sjötrafiklagen ska de far-
koster som omfattas av lagen ha en 
identifierbar befälhavare som ansvarar för 
farkostens gång och säkerhet (6 § 2 mom.). 
Detta gäller givetvis även farkoster som 
används för fritidsändamål. På grund av 
den något oklara definitionen av befälhava-

ren som den person som ”de facto styr eller 
manövrerar farkosten […]” rekommen-
deras att i syfte att undvika osäkerhet då 
flera än en person befinner sig ombord en 
överenskommelse ingås före sjöresan om 
vem som är befälhavare. 

Befälhavarens skyldigheter specificeras i 7 § 
i sjötrafiklagen och dessa följer i mycket 
motsvarande reglering av befälhavarens 
funktioner eller förpliktelser enligt 6 kap. i 
sjölagen. Vissa skillnader finns dock, men 
trots dessa bör befälhavarreglerna i sjö-
lagen och därtill anknuten rättspraxis i 
tillämpliga delar vara rättsligt relevanta 
även vid ansvarsbedömningar gällande 
fritidsbåtar, exempelvis i fråga om kraven 
på båtarnas skick och utrustning, fram-
förandet och handhavandet av båtarna 
samt beträffande gott sjömanskap – som 
inte explicit nämns i sjötrafiklagen. 

För sina fel eller försummelser ansvarar 
befälhavaren enligt culpaprincipen (2 kap. 
1 § i skadeståndslagen, jfr 6 kap. 17 § 2 

mom. i sjölagen). Befälhavaren ombord på 
en fritidsbåt som omfattas av redarens 
principalansvar kan utöver kanaliserings-
regeln i 7 kap. 1 § i sjölagen även åberopa 
ansvarsbegränsningsreglerna i 9 kap. i sjö-
lagen och de allmänna jämkningsreglerna i 
skadeståndslagen. 

Som gast anses den person som hjälper till 
vid handhavandet av fritidsbåten i regel på 
uppdrag av redaren eller befälhavaren. 
Gastens skadeståndsansvar bedöms enligt 
skadeståndslagen. Även kanaliseringsregeln 
i 7 kap. 1 § i sjölagen är tillämplig i samman-
hanget. Rätten till ansvarsbegränsning be-
stäms enligt 9 kap. i sjölagen. 

Författaren är professor em. vid Åbo Akademi. 
Han är även en mycket erfaren seglare. 

Texten har tidigare publicerats i Tidskrift utgiven 
av Juridiska Föreningen i Finland (JFT) nr 4–
5/2020. Den föreliggande artikeln är något om-
arbetad i förhållande till den ursprungliga publika-
tionen i syfte att passa nyhetsbrevets format (red. 
anm.). 

 

 

 

 

Lilla Värtan. Foto: Johan Schelin. 

”Skit i handväskan, bär av!” 

Ture Janzon till frun vid tilläggningen 
i filmen SOS Sällskapsresan. 

 

”Nej, det där är en Ibanez. Det där 
är en fender.” 

Kajan till Berit när han i filmen 
SOS Sällskapsresan ber henne räcka 
honom en fender (puttifrånkorv) och 
hon istället ger honom gitarren. 
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Tisdagen den 23 mars grundstötte det nästan 400 meter 
långa och 59 meter breda containerfartyget Ever Given i 
Suezkanalen. På grund av den mycket hårda vinden vreds 
fartyget i sidled. Såväl fören som aktern kilades fast i kana-
lens sandbankar och fartyget kom därigenom att spärra ka-
nalen för all trafik. Fartyget kunde dras loss först under 
måndagen den 29 mars efter det att tusentals kubikmeter 
sand hade grävts och muddrats bort. Samtidigt väntade flera 
hundra fartyg på att få passera kanalen. Andra fartyg valde 
trots tidsutdräkten och de ökade kostnaderna att ta om-
vägen runt Godahoppsudden till Europa. Frågan är vilket 
rättsligt efterspel haveriet kan förväntas få? 
Vilka ersättningskrav kan rederiet drabbas av?  
Suezkanalens betydelse för världshandeln kan inte överdrivas. Kostnaderna för blockeringen 
av kanalen beräknades till 80–90 miljarder kronor per dygn. Enbart beträffande den svenska 
importen och exporten passerar ungefär 15 000 containrar per vecka kanalen på väg till och 
från Sverige. Det har därför redan spekulerats i att rederiet Evergreen kan förvänta sig mycket 
stora ersättningskrav från diverse olika aktörer med anledning av haveriet. Det omedelbara 
kravet gäller naturligtvis kravet på bärgarlön för den utförda bärgningsoperationen. Även 
kanalbolaget kan komma att kräva ersättning för den förstörda delen av kanalen samt för 
förlorade intäkter i form av kanalavgifter. I anslutning till detta har rederiet redan deklarerat 
gemensamt haveri. Därutöver kan lastägare tänkas att kräva ersättning för försenad utlämning 
av gods samt för gods som skadats fysiskt till följd av dröjsmålet. Vidare kan andra rederier 
komma att kräva ersättning för de kostnader som dessa drabbats av till följd av att all trafik i 
kanalen stoppades. Den följande diskussionen av de tänkbara ersättningskraven utgör ett 
försök att söka förutse vilka krav som kan komma att göras gällande rörande haveriet. 

Bärgningskostnaderna 
Bärgningsbolaget SMIT Salvage utförde bärgningen av fartyget och det får antas att bärgaren 
här arbetade på no cure-no pay-basis. Bärgarlönen bestäms normalt skönsmässigt men i avsikt 
att uppmuntra bärgning bör den som utgångspunkt vara väl tilltagen. Som en allmän 
begränsning gäller dock att bärgarlönen inte får bestämmas till ett högre belopp än värdet av 
det som bärgades. Med tanke på att fartygets storlek samt att den ombordvarande lasten 
utgjordes av cirka 18 000 containrar med gods kan det på goda grunder antas att värde-
begränsningen inte kommer att ha någon betydelse vid beräkningen av bärgarlönen. 

Vid beräkningen av bärgarlönen ska bland annat det bärgades värde beaktas. Redan med 
hänsyn tagen till fartygets storlek och värdet av lasten innefattar detta att bärgarlönen bör 
uppgå till en ansenlig summa. Hänsyn ska även tas till bärgarnas framgång, skicklighet och 
snabbhet. Bärgningsoperationen utfördes här med framgång av en professionell bärgare och 
under stark tidspress eftersom fartyget endast kunde dras loss vid högvatten i kanalen. Cirka 
30 000 kubikmeter sand muddrades bort under fartygets för och akter trots risken att 
mittsektionen skulle kunna komma att skadas. Elva hamnbogserare och två havsgående 
bogserbåtar drog sedan loss fartyget. Skulle bärgarna istället ha valt att lossa delar av lasten 

Aktuellt 
 
Bänd bort båten! 
 
Ever Given i rättsligt perspektiv 
 
 

(fortsättning) 

Braket blev bedövande. ”Bänd bort 
Bentleyn, bänd bort Bentleyn”, 
brölade Basker-Bosse besatt. 
 
Ur grisen i säcken, Galenskaparna 

Foto: Suez Canal Authority. 
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hade bärgningsoperationen sannolikt tagit 
betydligt längre tid. Det ombordvarande 
godset beräknades väga cirka 220 000 ton. 
Några större skador på fartyget till följd av 
bärgningen har heller inte kunnat konsta-
teras. Även detta motiverar i det aktuella 
fallet en väl tilltagen bärgarlön. 

En intressant fråga är om hänsyn även ska 
tas till farans art och grad i det nu aktuella 
fallet. Bestämmelsen får antas ta sikte på 
situationer där bärgningen har företagits 
under svåra väderförhållanden med hård 
vind, sjögång, is och liknande förhållanden. 
Den fara som här förelegat torde snarast 
vara av ekonomisk art, det vill säga de 
kostnader som drabbade världshandeln på 
grund av stängningen av kanalen. Det är 
därför tveksamt om den omständigheten 
kan sägas ha någon större betydelse i sam-
manhanget. 

Bärgarlönen ska även beräknas mot bak-
grund av bärgarnas kostnader för bärg-
ningsoperationen. Enligt uppgift ska kanal-
myndigheten ha deltagit i bärgningsopera-
tionen med bogserbåtar och mudderverk. 
En fråga som gör sig gällande här är om 
kanalmyndighetens intäktsförluster till 
följd av blockeringen av kanalen ska räknas 
som en kostnad i sammanhanget. Det san-
nolika här är emellertid att sådana förluster 
får anses utgöra följdskador till de fysiska 
skadorna på kanalen och att de därmed inte 
kan ligga till grund för beräkningen av 
bärgarlönen. Som en konsekvens av detta 
kommer kostnaderna heller inte att belasta 
lastägarna utan rederiet får ensamt bära 
dessa. 

Bärgarlönen ska betalas av ägaren till far-
tyget samt av ägarna till lasten i förhållande 
till värdet av det som bärgades till var och 
en av dem. Rederiet har enligt uppgift 
redan deklarerat ett gemensamt haveri (se 
regel VI i 1994 års York Antwerpen-regler), 
vilket innebär att fördelningen av ansvaret 
för bärgarlönen mellan rederiet och lastäg-
arna kommer att bli föremål för dispasch-
förfarande. Med tanke på det stora antalet 
lastägare kommer med största sannolikhet 
förfarandet att ta flera år i anspråk. Last-
ägarna har rekommenderats att vända sig 
till varuförsäkringsgivarna för att erhålla ett 
bevis om garanti så att lasten kan utlämnas. 
I de fall godset är oförsäkrat kommer den 
enskilde lastägaren att tvingas deponera ett 
belopp som säkerhet för kravet på bärgar-
lön.  

Skadorna på kanalen 
Det uppges att de ersättningskrav som 
framställts av den egyptiska kanalmyndig-
heten uppgår till åtta och en halv miljard 
kronor. Även ersättningskravet framstår 
som kraftigt överdrivet är det intressant att 
diskutera vilken typ av ansvar som rederiet 
kan tänkas ha för de eventuella fysiska 
skadorna på kanalen samt de ekonomiska 
följdskadorna. Det får förmodas att det har 
uppkommit vissa smärre fysiska skador på 
kanalen i samband med bärgningen. Frågan 
kommer sannolikt att avgöras enligt egyp-

tisk rätt eftersom det rör sig om en utom-
obligatorisk skada (att rederiet betalade en 
avgift för att passera genom kanalen med-
för sannolikt inte att ett avtal med kanal-
myndigheten har ingåtts). En möjlighet här 
är att rederiet bär ett strikt ansvar för det 
inträffade. Det finns exempel i norsk rätts-
praxis på att redaren ålagts ett strikt ansvar 
för skador på landinstallationer som orsak-
ats av tekniskt fel på fartyget (ND 1921 s. 
401 NH Neptun och ND 1952 s. 320 NH 
Sokrates). I det nu aktuella fallet har det 
påståtts att Ever Given drabbades av en så 
kallad ”black out” som gjorde henne man-
överoduglig. För det fall det är fråga om ett 
ansvar för vårdslöshet kan rederiet tänkas 
vara ansvarigt på grund av bristande under-
håll av fartyget.  

Ytterligare en fråga är om ansvaret bör 
jämkas på grund av medvållande. Ett 
Suezmax-fartyg har normalt en längd om 
345 meter. Fartyg med en längd över-
stigande 400 meter behöver ett särskilt 
tillstånd för att passera genom kanalen. 
Fartyget Ever Given är uppenbarligen kon-
struerat i syfte att undvika detta då fartyget 
har en längd om 399,9 meter. Även bred-
den och djupgåendet påverkar naturligtvis 
manöverutrymmet i kanalen. Vid olyckstill-
fället lär fartyget ha haft två kanallotsar om-
bord. Dessa synes dock inte ha avrått från 
genomfart av den smalare delen av kanalen 
trots fartygets storlek och att det vid till-
fället rådde mycket hård vind med byar på 
upp till (20,5 m/s). Det kan här ifrågasättas 
om inte kanalmyndigheten borde ha be-
gränsat den tillåtna fartygsstorleken ytter-
ligare i förhållande till vad som nu gäller i 
syfte att göra genomfarten säker. Som reg-
lerna nu är avfattade synes man balansera 
på gränsen till vad som kan anses försvar-
bart. Vidare borde eventuellt lotsarna ha 
beordrat befälhavaren att avvakta med ge-
nomfarten med tanke på den hårda blåsten. 
En lots som befinner sig ombord på ett 

fartyg i kustfarvatten kan normalt sett inte 
beordra befälhavaren att vidta olika åt-
gärder, men rörande en kanalgenomfart 
kan det förhålla sig annorlunda då trafiken 
på kanaler vanligen regleras genom ett ka-
nalreglemente. 

Ytterligare en fråga gäller vilka skador som 
är ersättningsgilla. Det får här antas att de 
största skadorna för kanalmyndigheten är 
av ekonomisk art. Enligt uppgift lär den 
egyptiska kanalmyndigheten ha förlorat 
cirka 800 miljoner kronor i uteblivna av-
gifter. Hur stora förlusterna är utgör dock 
en bevisfråga. Det kan eventuellt vara svårt 
att bevisa att fartyg som valde att ta vägen 
runt Afrika istället skulle ha nyttjat Suez-
kanalen om denna inte hade blockerats. 
Däremot är det svårt att tänka sig att kanal-
myndigheten skulle ha något ansvar gente-
mot de rederier vars fartyg tvingades vänta 
på genomfart till följd av blockeringen. 

Enligt uppgift kvarhåller kanalmyndigheten 
fartyget i avvaktan på en uppgörelse rör-
ande ersättning för de skador som kanal-
myndigheten menar sig ha lidit. Det är 
oklart vad myndigheten grundar detta på, 
men såväl fordringar med anledning av 
obetalda kanalavgifter, ersättning på sak-
skador samt bärgarlön grundar sjöpanträtt i 
fartyget. Kanalmyndigheten torde även 
kunna hävda retentionsrätt i fartyget. 

Uppgifter har även cirkulerat att den engel-
ska advokatbyrån Holman, Fennwick & 
Willan lär ha lämnat in en begäran om 
ansvarsbegränsning för rederiets räkning 
till Admiralty Court. Detta kan vara den 
första förberedelsen i upprättandet av en 
begränsningsfond. 

 

 

(fortsättning) 

Foto: Suez Canal Authority. 
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Lastskadorna 
En första fråga här är om transportören 
kan åberopa navigationsundantaget för att 
undgå ansvar för lastskador. Förutsatt att 
Ever Given drabbades av en så kallad 
”black out” och blev manöverodugligt bör 
detta kunna bedömas som ett nautiskt fel 
och därmed skulle rederiet kunna befria sig 
från ansvar för inträffade lastskador. 
Förelåg emellertid felet redan vid resans 
början kan transportören bedömas vara 
ansvarig för den bristande sjövärdigheten 
hos fartyget. 

Frågan om ersättning för eventuella last-
skador som transportören bedöms vara 
ansvarig för är tudelad. För det första kan 
visst gods ombord ha skadats rent fysiskt 
till följd av att transporten har förlängts. 
Lastägaren har då rätt till ersättning för det 
skadade godsets värde upp till begräns-
ningsrätten, det vill säga 2 SDR per kilo 
eller 667 SDR per kolli. Denne torde i de 
flesta fall också kunna ta den eventuella 
varuförsäkringen i bruk under förutsätt-
ning att det rör sig om en allriskförsäkring.  

För det andra kan lastägaren kräva ersätt-
ning av rederiet för dröjsmål med utläm-
nandet. Eftersom denna typ av skador inte 
omfattas av Haag-Visby reglerna och heller 
inte täcks av varuförsäkringen blir det här 
intressant i vilken jurisdiktion dessa tvister 
kommer att tas upp. I nordisk rätt bär 
transportören ett tvingande ansvar för 
dröjsmål med utlämnandet av godset. 
Skulle utlämnandet av godset fördröjas 
med sextio dagar får ersättning krävas 
såsom för förlust av godset. Rätten att 
väcka talan vid domstolen för den ort där 
lastningshamnen är belägen kan heller inte 
avtalas bort. Ett sätt att söka undvika ersätt-
ningskrav med anledning av dröjsmål med 
utlämnande av godset kan vara, precis om 
rederiet synes ha förberett sig för, att upp-
rätta en begränsningsfond i en jurisdiktion 
som saknar ett tvingande ansvar för detta. 
Upprättas en sådan fond i England kom-
mer kraven med automatik att styras dit, 
vilket gör att problematiken kan undgås. 

Det bör noteras i sammanhanget att an-
svarsreglerna i 13 kap. 24–38 §§ sjölagen 
aktualiseras även i situationer rörande mot-
tagarens rätt att vägra betala bidrag till ge-
mensamt haveri. 

Tredjemansskadorna 
De till synes största ekonomiska skadorna 
synes dock ha drabbat tredjeman i form av 
bland annat andra rederier och befraktare 
som tvingats vänta i Suezkanalen på att 
Ever Given skulle dras loss eller som valt 
att ta omvägen runt Afrika istället för att 
invänta att kanalen skulle komma att 
öppnas för trafik igen. Stilleståndet kan ha 
lett till förluster för resebortfraktare i form 
av förlorade kontrakt. I fråga om tids-
certepartier gäller att certepartihyran fort-
satt att löpa trots att fartygen i praktiken 
blivit stillaliggande i kanalen.  Vidare har de 
rederier och tidsbefraktare som valde att ta 
vägen runt Godahoppsudden fått vidkän-
nas kraftigt ökade bunkerskostnader. Dessa 
kan beräknas till cirka två och en halv 
miljon kronor per fartyg. Andra tänkbara 
skadelidande är de säljare och köpare av 
gods som kan lidit av kännbara produk-
tionsstopp med åtföljande ansvar för dröjs-
mål med leveranser av egna varor. 

Det är dock högst tveksamt om det kan 
anses föreligga adekvat kausalitet mellan 
den eventuellt skadegörande handlingen 
och de ekonomiska skador som drabbat 
världshandeln på det ovan beskrivna sättet. 
Det kan också vara tveksamt om eventuella 
loss of time-försäkringar omfattar den ak-
tuella händelsen. Normalt förutsätter detta 
att fartyget har lidit en skada som täcks av 
kaskoförsäkringen och detta är inte fallet 
här. Mycket tyder därför på att andra 
rederier, tidsbefraktare samt lastägare själva 

får bära kostnaderna för haveriet utan möj-
lighet att vidareföra dessa. 

Avslutande kommentarer 
Ever Given-haveriet ger upphov till en 
mängd rättsliga spörsmål och att praktiskt 
hantera dessa kommer säkerligen att ta ett 
antal år i anspråk. Den kanske största och 
viktigaste frågan är emellertid hur logistik-
kedjorna i framtiden ska organiseras. Ever 
Given-haveriet visar att dessa logistik-
kedjor är mycket känsliga för störningar. 
Tillsammans med det alltmer spända 
geopolitiska läget i världen samt pandemi-
utbrottet kan det ifrågasättas om inte de 
europeiska företagen bör bygga ut lager-
kapaciteten. Visserligen genererar detta 
högre kostnader för de inblandade före-
tagen, men samtidigt kan ett längre avbrott 
i logistikkedjan i värsta fall medföra före-
tagens undergång. Vidare kan det ifråga-
sättas hur stora de oceangående container-
fartygen bör tillåtas bli. Visserligen gör 
förekomsten av de stora fartygen det möj-
ligt att pressa transportkostnaderna per en-
het, men samtidigt ökar riskerna. Drabbas 
ett sådant fartyg av ett haveri riskerar kost-
naderna för hanteringen av detta att skjuta 
i höjden. (JS) 

Foto: Suez Canal Authority. 


