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Den 27 augusti 1939 höll dåvarande statsministern Per Albin Hansson sitt berömda så kallade
beredskapstal på Skansen i Stockholm: ”Det är naturligt att allteftersom katastrofen synts rycka
närmare, man med ökad ängslan frågat om de små nationernas möjligheter att hålla sig utanför.
Jag förtröstar starkt på våra möjligheter i detta stycke. Vår egen vilja är samlad och beslutsam.
Vi ha intet otalt med andra, vi känna icke någon vår fiende, ingen kan ha något reellt intresse av
att driva oss ut ur neutraliteten. Men om branden bryter ut måste alla vara på sin vakt. Regeringen
har vidtagit alla anstalter för vakthållning och skydd, som nu kan anses påkallade. Dessa komma
att utvidgas och stärkas i den mån så befinnes nödvändigt. Vår beredskap är god. Detta gäller
också ifråga om våra möjligheter att upprätthålla folkförsörjningen under de svårigheter och
påfrestningar, under vilka de även utanför stående komma att ställas i händelse av ett stormaktskrig. Någon anledning till panik inför ett sådant läge finnes absolut icke. Vårt jordbruk har
under de senaste åren alltmera hänvisats till hemmamarknaden. Det är bättre rustat än någonsin
att på sitt område uppbära självförsörjningen.”
Innehållet i det numera klassiska beredskapstalet har fått en skrämmande aktualitet igen genom
Rysslands invasion av Ukraina. Inte sedan andra världskriget har en stat på det sätt som nu sker
angripit en annan suverän stat i Europa. Genom invasionen har också den europeiska
säkerhetsordningen gått i graven. Utvecklingen har gått mycket snabbt. År 2006 bedömde
regeringen att det saknades anledning att närmare utreda frågan om hur Sverige i krigstid skulle
få tillgång till svenskkontrollerade utlandsflaggade fartyg eftersom ett angrepp enskilt mot
Sverige ansågs osannolikt under överskådlig tid (SOU 2013:28 s. 146). Så sent som veckorna
före invasionen uttalade också flera experter att även om Ryssland annekterat Krim var det
mycket osannolikt att landet skulle komma att angripa Ukraina genom en fullskalig invasion.
Kanske har vi i väst inte velat se utvecklingen mot ett alltmer auktoritärt Ryssland utan levt i den
naiva tron att efter Sovjetunionens fall var den eviga freden äntligen kommen. I och med
invasionen av Ukraina har dock geopolitikens grymma ansikte åter visat sig i Europa.
För svensk del aktualiserar det allvarliga säkerhetspolitiska läget inte bara frågor om upprustningen av det militära försvaret och medlemskap i NATO utan även frågor om hur folkförsörjningen ska ordnas i händelse av krig och konflikter i vårt närområde. Medan det kan ifrågasättas
hur väl rustad den svenska militären egentligen var vid andra världskrigets utbrott den 1
september 1939 framstod dock försörjningsberedskapen som god. Här hade svenska myndigheter lärt av de misstag som begicks under första världskriget då bristen på livsmedel i kombination med en hård ransonering på vissa håll ledde till hungerkravaller. Idag framstår dock
läget möjligtvis som annorlunda. Den globaliserade ekonomin har på gott och ont lett till en
lägre grad av självförsörjning i samhället. Långa logistikkedjor är dock känsliga för störningar.
Det allvarliga säkerhetspolitiska läget talar därför för en översyn av tillgången till en svensk
handelsflotta och svenskt sjöfolk. Vår beredskap kanske inte är så god när allt kommer omkring.
Professor Johan Schelin
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Om kriget kommer…
Sjöfarten, beredskapen och folkförsörjningen

Av professor Johan Schelin och
advokaten Mattias Widlund
Foto: Föreningen Sveriges flotta

Rysslands invasion av Ukraina den 24
februari markerar geopolitikens återkomst i Europa. Den europeiska kontinenten riskerar nu åter att splittras i två
delar av vad som skulle kunna beskrivas
som en ny järnridå. Det allvarliga säkerhetspolitiska läget föranleder en diskussion om den svenska beredskapen och
folkförsörjningen i krig och konflikt, det
gäller inte minst frågan om tillgång till
en svensk handelsflotta.

Inledning
Ett viktigt element i svenska beredskapen
och folkförsörjningen utgörs av tillgången
till en handelsflotta i syfte att klara exempelvis trupptransporter samt importen av
livsviktiga varor under krig och konflikt.
Behovet av tonnage kan emellertid göra sig
gällande redan i situationer som den nuvarande där det visserligen inte föreligger
något direkt militärt hot mot Sverige eller
råder krig i vårt omedelbara närområde,
men där det spända säkerhetspolitiska läget
föranleder beredskapsinsatser i vissa delar
av landet samtidigt som exporten och importen av vissa typer av samhällsviktiga
varor riskerar att drabbas av systemstörningar. Orsaken till dessa systemstörningar
är att globaliseringen har lett till att de enskilda ländernas ekonomier idag är mycket
mer beroende av varandra. Graden av
självförsörjning är betydligt lägre inom de
nationella ekonomierna än under andra
världskriget. Exempelvis importeras idag
cirka 50–60 % av de livsmedel som förbrukas i Sverige. Systemstörningarna kan i
sin tur påverka tillgången på visst tonnage
på världsmarknaden. Som exempel kan
nämnas att Ukraina utgör en viktig spannmålsproducent. Bortfallet av den ukrainska
produktionen från världsmarknaden kommer att behöva ersättas med import från
andra länder, vilket kan föranleda längre
transportvägar och brist på tonnage. På
samma sätt kan gas och olika petrokemiska
produkter som tidigare exporterades från
Ryssland nu behöva tas från andra länder
på betydligt större geografiskt avstånd från
Europa.
Den svenskflaggade internationella handelsflottan har emellertid sedan det kalla
krigets slut minskat i storlek. Den uppgår
numera endast till ett hundratal fartyg.
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Detta kan ställas i relation till att över
tvåhundra svenska handelsfartyg sänktes till
följd av krigsrelaterade handlingar under
andra världskriget (Villstrand/Kasterlund,
Sjöfarten i krig, 2018, s. 19). Samtidigt består besättningarna på svenska fartyg numera ofta av sjömän av utländsk nationalitet och i många fall är det fråga om besättningsmedlemmar anställda av främmande
bemanningsbolag. Frågan är därför vilka
rättsliga och praktiska möjligheter staten
har idag att säkerställa tillgången till svenskt
såväl tonnage som sjöfolk i händelse av krig
och konflikt och om det nuvarande regelverket behöver ses över till följd av det försämrade säkerhetspolitiska läget i Europa.

Tillgången till svenskt tonnage
Rätten att förfoga över fartyg
Genom förfogandelagen (1978:262) ges
staten vissa möjligheter att tvångsvis förfoga över fartyg. Rätten att förfoga över
fartyg är emellertid begränsad såtillvida att
den endast kan tillgripas i samband med
krigsrelaterade förhållanden (se 1 och 2 §§
förfogandelagen). Bestämmelserna i 4–6 §§
tillämpas automatiskt om Sverige kommer i
krig. Därutöver kan regeringen föreskriva
att bestämmelserna i fråga ska tillämpas om
Sverige är i krigsfara eller vid utomordentliga förhållanden föranledda av krig utanför
Sveriges gränser, eller av att Sverige har
varit i krig eller i krigsfara och det till följd
av dessa förhållanden föreligger knapphet
eller betydande fara för knapphet inom
riket på egendom av vikt för totalförsvaret
eller folkförsörjningen. Slutligen kan regeringen även föreskriva att lagen ska tillämpas om det är nödvändigt med hänsyn till
försvarsberedskapen att inkalla totalförsvarspliktiga till tjänstgöring.
Krig ska enligt motiven alltid anses föreligga vid ockupation av Sverige (prop.
1977/78:82 s. 85). I övrigt är begreppen
krig och krigsfara inte närmare definierade
och i praktiken blir det därför regeringen
som kommer att avgöra om Sverige ska
anses befinnas i krig eller krigsfara. Utomordentliga förhållanden föranledda av krig
utanför Sverige har i motiven till lagen
(1992:1403) om totalförsvar och höjd
beredskap exemplifierats med att Sverige
drabbas av stora flyktingströmmar eller att
försörjningsläget blir ansträngt på grund av

avspärrning (se prop. 1992/93:76 s. 47 samt
närmare Ericson, M., Krisberedskaps- och
totalförsvarslagstiftning – En bilaga till
Förutsättningar för krisberedskap och totalförsvar i Sverige, 2019 s. 16, 22 f. och 29).
Det bör i sammanhanget anmärkas att vid
så kallat beredskapslarm träder förfogandelagen i omedelbar tillämpning enligt 13 §
förordningen (2015:1053) om totalförsvar
och höjd beredskap.
Ett övergripande villkor för själva utövandet av rätten att förfoga över ett fartyg är
vidare att det framstår som nödvändigt för
att tillgodose totalförsvarets eller folkförsörjningens ofrånkomliga behov av egendom eller tjänster, som inte utan olägenhet
kan tillgodoses på annat sätt (4 § första
stycket förfogandelagen). Oavsett vilken
konfliktnivå som råder ska staten således i
första hand säkerställa tillgången till fartygskapacitet genom att köpa, hyra eller befrakta ett fartyg på kommersiella villkor (jfr
prop. 1977/78:72 s. 88).
Beträffande formerna för förfogandet gäller att detta kan ske genom övertagande av
såväl äganderätten som nyttjanderätten till
ett fartyg. Vidare kan ägaren eller innehavaren även åläggas att utföra viss transport (jfr 5 § första stycket förfogandelagen).
Det torde därför, åtminstone teoretiskt sett,
vara möjligt att genom förfogande tillskapa
den fartygs- eller sjötransportkapacitet som
är mest ändamålsenlig för ett visst förhållande. Skulle exempelvis Sjöfartsverket
behöva ytterligare en isbrytare till den egna
flottan och finns sådana inte att köpa på
marknaden kan behovet tillgodoses genom
att ett lämpligt fartyg inhyrs (bareboatbefraktas) med tvång och sedan bemannas av
myndighetens egen personal. På motsvarande sätt kan en transport av visst gods genomföras såsom ”tvångsresebefraktning”
med fartygets ordinarie besättning ombord,
från en hamn till en annan.
Tillståndskrav avseende användningen av fartyg
Som ett komplement till förfogandelagen
finns även krav på särskilt tillstånd från
regeringen eller behörig myndighet för att
sälja, tidsbortfrakta eller hyra ut (bare(fortsättning)

anledningen har det inom sjöfarten utvecklats särskilda avtalsvillkor och författningsbestämmelser som reglerar krigsrelaterade risker och förhållanden.
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boatbefrakta) ett svenskt fartyg till en utländsk fysisk eller juridisk person (se 2 §
lagen (1939:299) om förbud i vissa fall mot
överlåtelse eller upplåtelse av fartyg m.m.).
Vidare krävs regeringens tillstånd för att
företa resa med svenskt registreringspliktigt
lastfartyg oavsett storlek och passagerarfartyg av en bruttodräktighet om 350 eller
mer, samt att lägga upp, avrusta eller avmönstra ett sådant fartyg utomlands annat
än för nödvändig reparation (se 2 och 3 §§
lagen (1940:176) med vissa bestämmelser
om fraktfart med svenska fartyg). Bestämmelserna i de så kallade tillståndslagarna är
tillämpliga i samma typ av situationer som
förfogandelagen.
Begränsning till svenskflaggade fartyg
Som inledningsvis påpekades har den
svenskflaggade internationella handelsflottan minskat kraftigt i storlek sedan det
kalla krigets slut. Däremot kontrollerar
svenska rederier ett betydande antal fartyg
som är flaggade utländska fartygsregister.
Det rör sig till stor del om storbäriga tankfartyg. Räknat i bruttoregisterton är den
svenskkontrollerade handelsflotta mer än
tre gånger så stor som den svenskregistrerade. En omdiskuterade fråga är därför
om denna del av handelsflottan kan bli
föremål för förfogande från den svenska
statens sida i händelse av krig och konflikt.
Det står helt klart att med undantag för
främmande staters beskickningar omfattas
såväl svenska som utländska fysiska och
juridiska personer som befinner sig eller har
verksamhet i Sverige av förfogandelagen.
En grundläggande princip på det offentligrättsliga området är emellertid att tillämpningen av sådana bestämmelser är begränsade till territoriet. Det betyder att egendom
som finns utomlands normalt sett inte kan
tas i anspråk genom förfogande även om
denna kontrolleras av svenska intressen (jfr
SOU 2019:51 s. 63). Undantaget från den
grundläggande principen utgörs av svensk-

flaggade fartyg och luftfartyg över vilka
Sverige har jurisdiktion. Det framstår dock
som högst tveksamt om detta undantag
skulle kunna utsträckas till att omfatta även
fartyg registrerade i utländska fartygsregister enbart av de skälet att fartygen i fråga
ägs eller kontrolleras av svenska intressen.
Det sagda gäller särskilt som den exakta
innebörden av begreppet svenskt intresse
är högst osäker. Något som tyder på att
rätten att förfoga över fartyg inte kan anses
omfatta svenskkontrollerade fartyg registrerade i utländska fartygsregister är att
dessa fartyg inte omfattas av Krigsförsäkringsnämndens (KFN) krigsutbrottsavtal.
Det leder i sin tur till att staten i händelse
av krig, krigsfara eller andra utomordentliga
förhållanden inte tillhandahåller försäkring
avseende dessa fartyg enligt lagen (1999:
890) om försäkringsverksamhet under krig
eller krigsfara m.m. Den svenska regeringen synes också i praktiken ha intagit
hållningen att flaggstatsprincipen måste
respekteras fullt ut. År 2019 beslagtog Iran
det svenskägda tankfartyget Stena Impero.
Fartyget var emellertid brittiskflaggat och
av det skälet uttalade den svenska regeringen att Sverige inte hade något med saken
att göra utan att ärendet uteslutande berörde relationen mellan Förenade kungariket och Iran (se Valet av flagg i kris och
konflikt, Sjörättsbiblioteket nr 3/2019.

Tillgången till svenskt sjöfolk
En minst lika viktig fråga som tillgången till
tonnage gäller förmågan att under krig och
konflikt bemanna fartygen. Till skillnad
från många andra näringar framstår inte
krigsrelaterade hot som främmande fenomen för sjöfartsnäringen. På grund av sjöfartens internationella karaktär finns alltid
risken att fartygen kan behöva trafikera farvatten eller anlöpa hamnar som är utsatta
för sjöröveri, terrorism eller väpnade konflikter trots riskerna detta medför. Av den

Enligt 9 § första stycket sjömanslagen
(1973:282) har en sjöman rätt att frånträda
sin befattning ombord om fara föreligger
för att fartyget ska uppbringas av krigförande eller utsättas för krigsskada. Att
sjömannen frånträder sin befattning medför dock inte att anställningen upphör (19
§). Rätten att frånträda befattningen ombord gäller oavsett i vilka farvatten fartyget
befinner sig och den ifrågavarande sjömannen har i regel även rätt till fri resa till
sin hemort vid denna typ av frånträdande
(29 §). Rätt till frånträdande gäller dock inte
om sjömannen har godtagit att följa med
fartyget under de angivna förhållandena (9
§ andra stycket). Här ska noteras att det
handlar om samtycke i varje enskilt fall.
Något generellt samtycke till att arbeta ombord under krig eller krigsliknande förhållanden torde således inte binda en sjöman
till att arbeta under vilka krigsrisker som
helst (jfr SOU 1991:103 s. 74). Det sagda
gäller även om sjömän ombord på svenska
fartyg som kompensation i regel åtnjuter
vissa tillägg och viss försäkring vid krigsrisker enligt gällande kollektivavtal på sjöarbetsmarknaden.
I kontrast till rätten att frånträda befattningen vid krigsrisker står sedan totalförsvarsplikten. Den omfattar av naturliga skäl
enligt 2 § lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt dock endast svenska medborgare
och personer bosatta i Sverige. Det är således endast dessa personer som staten kan
förpliktiga att fullgöra krigs- eller beredskapstjänstgöring ombord på ett svenskt
handelsfartyg.
Det praktiska problemet beträffande bemanningen av de svenska fartygen i krig
och konflikt är att det trots förekomsten av
totalförsvarsplikt kan uppstå svårigheter att
bemanna fartygen. Det finns risk att en
andel av de utländska sjömännen väljer att
frånträda sina befattningar ombord på
grund av de ökade riskerna trots förekomsten av krigsrisktillägg och försäkringar.
Det kan här räcka med att ett mindre antal
personer i nyckelpositioner ombord på
fartygen väljer att frånträda sina respektive
befattningar för att svårigheter att bemanna
fartygen ska uppstå. I tillägg till detta går
det heller inte att bortse från att det av
säkerhetsskäl kan framstå som olämpligt att
ha viss utländsk personal kvar ombord på
fartygen i krig eller konflikt eftersom dessa
kan vara medborgare i en fientligt sinnad
stat. I den situationen finns risk att tillgången till svenska sjömän inte är tillräckligt stor för att ersätta den utländska personalen trots totalförsvarsplikten. Det gäller
särskilt som besättningarna även kommer
att behöva avlösas.

(fortsättning)

3

Översyn och åtgärder
En första fråga berör rätten att förfoga över
fartyg som sådana. Den nuvarande utformningen av förfogandelagen och tillståndslagarna synes i huvudsak bygga på erfarenheter och tankegångar från andra världskriget och det kalla krigets dagar, det vill
säga ett scenario där Sverige i händelse av
ett stormaktskrig på kontinenten förklarar
sig neutralt. Den huvudsakliga strategin i
ett sådant läge skulle vara att hålla Sverige
utanför kriget samt klara en avspärrning.
Risken att Sverige på olika sätt dras in i
konflikterna har emellertid ökat genom det
alltmer intensiva militära samarbetet med
andra länder samtidigt som utvecklingen av
den globala ekonomin mot en ökad specialisering inom varuproduktionen och framväxten av långa logistikkedjor ändrat förutsättningarna för ett land som Sverige att
klara försörjningsberedskapen i ett krisläge.
Redan pandemin och de allvarliga störningar i containertrafiken som följde med
denna visade hur beroende vi är av att
logistiken fungerar. Det bör också noteras
att Ryssland uttalat att man ser de ekonomiska sanktionerna till följd av invasionen av Ukraina som en form av krigshandlingar.
Förfoganderätten kan idag i princip endast
tillämpas i krig, vid krigsfara eller då utomordentliga förhållanden råder, närmast vid
en avspärrning eller vid stora flyktingströmmar. Allmänt sett finns det naturligtvis skäl att begränsa den statliga förfoganderätten till särskilt allvarliga fall eftersom
denna till sin natur utgör ett ingrepp i
äganderätten. Med tanke på det förändrade
säkerhetspolitiska läget kan det emellertid
finnas anledning att se över rätten att
förfoga över fartyg och bättre anpassa
denna till de förutsättningar som nu råder,
det vill säga en globaliserad ekonomi med
långa logistikkedjor i syfte att klara folkförsörjningen i ett krisläge. Relativt snabbt
kan det exempelvis uppstå brist på viktiga
insatsvaror som industrin behöver utan att
det för den sakens skull är tal om sådana
utomordentliga förhållanden i den mening
som avses i förfogandelagen.
Den andra frågan gäller antalet fartyg som
den svenska staten har möjlighet att förfoga
över. I det nya säkerhetspolitiska läge som
råder hade det naturligtvis varit önskvärt att
ha en större svenskflaggad handelsflotta,
dels för att kunna säkerställa statens eget
behov av fartyg för militära ändamål, dels
för att trygga folkförsörjningen. I samband
med ett ytterligare försämrat säkerhetsläge
kan Sverige inte gärna räkna med andra resurser än svenskflaggade fartyg.
Ett sätt att förhållandevis snabbt öka tillgången till ytterligare tonnage vore att införa ett svenskt skeppslegoregister (bareboatregister). Rederierna skulle genom
detta kunna förmås registrera fartygen i
Sverige och sedan flagga ut dessa till utländska skeppslegoregister. Staten skulle
därefter kunna sluta avtal med rederierna
om att dessa i ett krisläge ska avregistrera
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Foto: Okänd. Källa: Sjöhistoriska muséet

fartygen i de utländska skeppslegoregistren,
det vill säga i praktiken återföra fartygen till
svensk flagg. Ett sådant förfarande skulle
ge rederierna möjligheten att under fredstida förhållanden konkurrera på den internationella sjöfartsmarknaden (vilket är skälet till att fartygen idag är flaggade i utländska register som exempelvis de liberianska
och panamanska registren) samtidigt som
fartygen i händelse av krig och konflikt
snabbt skulle kunna rekvireras och flaggas
om till svensk flagg eftersom dessa redan
skulle finnas i det svenska fartygsregistret.
Idag saknar, som ovan konstaterats, staten
i realiteten rätt att förfoga över de svenskkontrollerade fartygen eftersom dessa överhuvudtaget aldrig registreras i det svenska
fartygsregistret. Ett förslag till ett svenskt
skeppslegoregister har för övrigt tidigare
tagits fram i utredningspromemorian Regelförenkling för sjöfarten, s. 69–83. Förslaget har dock hittills inte föranlett någon
lagstiftning trots att remissinstanserna
överlag ställde sig positiva till förslaget. En
sådan åtgärd är också ägnad att lösa krigsförsäkringsfrågan. Flaggas fartygen om till
svensk flagg kommer dessa också att kunna
omfattas av den statliga krigsförsäkringen.
Ett svenskt skeppslegoregister bör också
kunna användas för att vid behov snabbt
inhyra utländska fartyg och låta dessa föra
svensk flagg. Det skulle ge möjlighet att
erbjuda dessa fartyg skydd vid transporter i
exempelvis Östersjön. Det är i första hand
svenskflaggade fartyg som står under svenska örlogsfartygs beskydd – såväl inom
svenskt sjöterritorium som på det fria
havet. Det sagda gäller redan under fred
och neutralitet, enligt 3 § IKFN-förordningen (1982:756). Att inhyra utländska
fartyg på det sättet framstår dock som en
mer osäker lösning än att sluta avtal med de
svenska rederierna avseende svenskkontrollerade fartyg eftersom de länder i vilka
inhyrda fartygen ursprungligen är registrerade kan tänkas göra anspråk på de ifrågavarande fartygen

Den tredje frågan avseende tillgången på
svenska sjömän i krig och konflikt är dock
svårare att rent praktiskt lösa. Delvis
hänger frågan samman med sjöfartsstödets
utformning eftersom stödet redan i fredstid
är ägnat att säkerställa en viss tillgång till
svensk personal. Enligt förordningen
(2001:770) om sjöfartsstöd kan dock stöd
även lämnas för sjöinkomst i fråga om
fartyg som är registrerade i ett fartygsregister inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES). Det möjliggör
viss mån att de svenska rederierna redan i
fredstid kan behålla svenskt befäl ombord
på utlandsflaggade fartyg. En fråga är
emellertid om lagstiftaren bör öppna för att
stöd även ska kunna lämnas i fråga om
svenskkontrollerade fartyg som registrerats
i andra register än EES-register. En sådan
ändring fordrar emellertid en översyn av
såväl 64 kap. inkomstskattelagen (1999:
1229) som förordningen om sjöfartsstöd.
Avslutningsvis kan nämnas att ett skeppslegoregister införs i Finland den 1 juli i år
genom ändring i första kapitlet i den finska
sjölagen (se regeringsproposition 9/2021)
och som bekant finns det stora likheter
mellan de svenska och finska sjölagarna.
Kanske bör vi även i detta avseende göra
Finlands sak till vår.
Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt
vid Stockholms universitet.
Mattias Widlund är verksam som advokat vid
Skarp advokatbyrå i Stockholm. Han är även
knuten till Axel Ax:son Johnsons institut för
sjörätt och annan transporträtt vid Stockholms
universitet.

Debatt

Sjökortskris för båtfolk
Av professor em. Hugo Tiberg
Foto: Sjöfartsverket

Båtsportskort och andra svenska sjökort för båtbehov har i regel känts
mycket pålitliga och kunnat användas
både för navigering och för att hitta
lämpliga tilläggsplatser i våra skärgårdar. Korten har mestadels tillhandahållits av Sjöfartsverket men i speciella
delar, särskilt utskärgårdar, av företaget
Hydrographica, som med Sjöfartsverkets tillstånd har fått närmare mäta och
utmärka särskilt förhållandena inom
det för båtfolket viktiga området från
noll till tre meters djup. Dessa angivelser har i huvudsak insamlats från luften
men har i viktiga avseenden kontrollerats manuellt.

Ökad frihet enligt ny lag
Rätten att mäta och registrera vattendjup
(sjömätning) och publicera (sprida) sådan
information har grundats på en lag och
förordning från 1993 om skydd för landskapsinformation. Den anger från försvarssynpunkter att tillstånd krävs för sådana
åtgärder, med visst undantag för inlandsvatten. Reglerna ändrades 2016 genom en
ny lag (2016:319) och förordning (2016:
320) om skydd för geografisk information.
Här skulle friheterna vidgas, bland annat
för så kallad ringa sjömätning (3 § andra
stycket 1 lagen om skydd för geografisk
information) såsom normal avläsning av
ekolod, och dessutom godtas full mätningsoch spridningsrätt för inlandsvatten. Även
tillståndsgivningen skulle liberaliseras, så
att tillstånd (av Försvarsmakten) ska beviljas för mätning i havsvatten om åtgärderna
inte kan antas medföra skada för totalförsvaret (3 § första stycket), och motsvarande
frihet ska gälla för (Sjöfartsverkets) tillstånd
till spridning av sådana uppgifter (9 § tredje
stycket).

Sämre information
Dessutom anger den nya lagens förarbeten
djupområdet 0–6 meter som oviktigt att
skydda, eftersom det ändå är tillgängligt
genom satellituppgifter. Det ger intrycket
att den nya lagen inom det området kan
lämna fältet fritt för mätning och utmärkning av naturhamnar för fritidsbåtar.
I verkligheten har motsatsen inträffat. Sjöfartsverket har utgett nya kort där naturhamnar och deras tillfarter i stor utsträckning anges som ”mörkblå”, med icke angivna djup ner till tre meter och därmed

otillgängliga för många båtägare. Hydrographica, som velat utge tydligare sjökort,
beviljades inte begärt tillstånd utan anmodades istället radera information som inte
fanns i verkets kort.
Sjöfartsverket förklarade det hela med att
det bytt standard för kvalitetskrav bland
annat på grund av ändrad referensnivå för
medelvatten med hänsyn till varierande
landhöjning i skilda delar av landet (”Sjökortslyftet” enligt UfS A 2019-05-15 s. 13
ff). I samband med detta har angivelser av
strandlinjer och vissa grundangivelser anförtrotts Lantmäteriverket (Specifikation –
NSL), och man har utifrån studerade flygfoton sett anledning till betydliga utvidgningar av gällande tremeterskurva. Inom
denna vidare kurva har man inte sett sig
kunna identifiera många av de handmätta
grund inom området som funnits i äldre
kort utan ofta utsatt sådana ganska på måfå
där bilder visat skiftningar.
Av liknande skäl har Sjöfartsverket inte
heller ansett sig kunna godta Hydrographicas siffror, och båtsporten har därmed förlorat många sjökortsangivelser av
inseglingskorridorer som varit synliga på
äldre kort. Resultatet har blivit nya sjökort
som visat sig betydligt mindre användbara
för fritidsbåtsbruk än de gamla.

Nytta för båtsporten?
Tidigare sjökort, liksom Hydrographicas,
bygger på erfarenhet och har som sådana
med fördel kunnat användas av båtfolket
även om inte alla grunddata har kunnat
beläggas i efterhand. Båtsportens organisationer har i det nya läget sett sig hänvisade
till att rekommendera användning av gamla
sjökort istället för de nya som Sjöfartsverket har tagit fram (jfr På Kryss nr
2/2022 s. 13, samt insändare s. 15, klagomål även från Marinen i Skärgården 2 mars
2022). Fråga är nu hur det uppkomna läget
ska kunna hanteras på ett sätt som kan
accepteras av båtfolk som behöver användbara sjökort.
Det verkar uppenbart att om båtfolket
reagerar genom fortsatt användning av
gamla sjökort, bör myndigheterna inte envisas att vägra tillstånd till privata nyutgåvor. En sådan vägran är inte ens tillåten
enligt den nya lagstiftningen, som föreskriver att tillstånd till både mätning och
spridning ska beviljas såvida såna åtgärder

ej kan antas medföra skada för totalförsvaret (9 § tredje stycket). Riktigheten är
alltså inte ens en faktor att beakta vid tillståndsgivningen. Bestämmande för prövningen är risk för totalförsvaret, och därvid
vore väl sjökortens påstått missvisande
innehåll närmast till godo, eftersom en
tänkt fiende kunde missledas genom att
använda dem! Om härtill läggs lagmotivens
påpekande att djupsiffror ner till sex meter
kan lämnas fria eftersom de ändå är tillgängliga via satellitbilder (jfr 10 §), tycks
området för de för båtfolk intressanta sjökorten inte ens vara allmänt skyddsvärt!
I sammanhanget kan noteras att Sjöfartsverket redan under den hårdare lagstiftningen om landskapsinformation fick bakslag i domstol. Verket hade utsänt ett ”varningsbrev” med anledning av en distribution av tyska sjökort för en del svenska
farvatten, vilka enligt verket innebar upphovsrättsintrång. Marknadsdomstolen fann
påståendena ovederhäftiga och otillbörliga
och förelade verket att upphöra med såna
brev (MD 1999:26 den 23 dec. 1999).

Plötslig omvändning
Sjöfartsverket hade som sagt inte fattat
något formellt beslut utan bara anmodat
Hydrographica att anpassa sig efter verkets
kort. Men sent omsider kom plötsligt ett
beslut från verket, med något mildrade krav
i förhållande till dess tidigare ”anmodan”.
Nu ställdes som villkor för Hydrographicas
utgivning att på ringat område ska alla siffror djupare än sex meter som ej återfinns
på ”allmänna sjökort” borttas, liksom angivna sjömärken enligt en hemlig bilaga.
Vad verket menar med ”allmänna” sjökort
är inte klart; förmodligen avses dess egna,
men enligt Hydrographica finns nästan alla
de berörda uppgifterna redan på deras
tidigare utgivna kort och borde därför inte
kunna begäras borttagna nu.
Det verkar i detta läge som att Hydrographica har alla medel till förfogande att driva
sin sak vidare. Ett sådant förhandlingsläge
borde bädda för ett fortsatt samarbete med
Sjöfartsverket enligt tidigare modell, utifrån
iakttagelsen att man redan har uppdaterat
tidigare djupsiffror enligt den nya referensnivå som verket valt för sina nya kort. Ett
sådant samarbete bör vara till nytta för alla
berörda parter!
Hugo Tiberg är professor em. i sjörätt
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Rättspraxis

Eternal Bliss
En fråga om demurrage och skadestånd
Av professor em. Lars Gorton
Foto: Vesseljoin

Under senhösten 2021 avgjordes ett principiellt intressant mål av
engelska Court of Appeal rörande förhållandet mellan demurrage som
en form av vite och skadestånd.
Förhållandet mellan vite och skadestånd – några utgångspunkter
Det rättsfall (Eternal Bliss) som diskuteras nedan avdömdes i engelsk underrätt (High Court)
under hösten 2020. Fallet rörde förhållandet mellan demurrage som en form av kontraktuellt
vite och skadestånd. Som framgår i flera olika framställningar är demurrage ”a sum agreed by
a charterer to be paid as liquidated damages to owners for delay in loading or unloading
beyond the agreed laytime.” I underrättsdomen uttalades bland annat: “From time to time, a
case provides the opportunity to resolve a long-standing uncertainty on a point of law of
significance in a particular field of commerce”. Domen innebar en ändring i förhållande till
tidigare rättspraxis, bland annat fallet The Bonde [1991] 1 Lloyd´s Rep. 136. Domen
överklagades emellertid och avgörandet i Court of Appeal kom under senhösten 2021 och
innebar att underrättsavgörandet inte stod sig.
Några ord ska först nämnas om frågeställningen rörande vite och demurrage i svensk och
nordisk rätt. I sammanhanget ska då särskilt nämnas två nordiska framställningar om liggetid
och demurrage, nämligen Tiberg, H., The Law of Demurrage, 5 uppl. London 2013, där den
nu aktuella frågan berörts på s. 521 och 665 och Solvang, T., Forsinkelse i havn – risikofordeling ved reisebefraktning, Oslo 2009, där frågan om konvensjonalbod och relationen till
demurrage behandlas på s. 41, 239, 392 och 398. I sammanhanget kan också hänvisas till, att
Almén (Lagen om avtal m.m. Stockholm 1916 s. 217) gjorde en åtskillnad mellan ”friköpsbestämmelser” och ”vitesbestämmelser” utan att det framstod som alldeles klart när det var
frågan om den ena eller den andra klausultypen. Det anses i svensk rätt att en vitesklausul
beroende på utformningen kan utgöra den enda ersättning som ska utgå vid ett kontraktsbrott
under ett avtal eller att skadestånd ska kunna utgå utöver det avtalade vitesbeloppet. Hur
inskränkande vitesbestämmelsen är beror med andra ord på dess utformning. En vitesklausul
kan som bekant bli föremål för jämkning (både uppåt och nedåt) enligt 36 § avtalslagen.
I engelsk rätt saknas särskilda lagbestämmelser beträffande såväl stora delar av avtalsrätten
som befraktningsrätten, utan här har rättsutvecklingen skett inom ramen för common law, det
vill säga genom rättspraxis. Frågan om demurrage har i engelsk rätt behandlats i ett stort antal
rättsfall som i stor omfattning avhandlats i olika framställningar, exempelvis Scrutton On
Charterparties and Bills of Lading, 24 uppl. London 2020 i 15-001 och 15-006. I engelsk rätt
görs åtskillnad mellan så kallade ”penalty-bestämmelser”, som kan sättas till sidan, och ”liquidated damages-bestämmelser”, som godtas av rättsordningen.
I svensk (nordisk) rätt återfinns särskilda befraktningsrättsliga bestämmelser i 14 kap. sjölagen
(1994:1009). Här finns bland annat bestämmelser om att resebortfraktaren har rätt till särskild
ersättning för överliggetid. I 10 § återfinns bestämmelser om lastningstid, i 11 § lastningstidens längd, i 14 § överliggetid och i 15 § ersättning för överliggetid (det vill säga vad som
regelmässigt benämns som demurrage). Av den sistnämnda bestämmelsen framgår: ”Ersättningen bestäms med hänsyn till frakten och till den ökning eller minskning av resebortfraktarens utgifter, som följer av att fartyget ligger stilla.” I praktiken avtalas mellan redaren och
resebefraktaren vanligen omfattningen av liggetiden men också det belopp som ska betalas
för den tid som används därutöver. Någon standard för beräkningen av sådan tid och
ersättningsbeloppet finns knappast utan detta blir genomgående föremål för parternas
särskilda överenskommelse. Som jag läser bestämmelsen innebär den, att skadestånd kan utgå
utöver demurrage, om sådan skada kan påvisas. I engelsk rätt är parterna hänvisade till att
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”Demurrage”
Av det franska uttrycket
”demorar” (att dröja).

avtalsvis lösa frågan och avtalsvillkoren avseende demurrage har, som nämnts blivit
föremål för bedömning i ett stort antal fall
av engelska domstolar.
Här ska vidare som illustration hänvisas till
klausulen om liggetid i Genconcertepartiet
(1994) som exempel på ett sådant avtalsvillkor (klausul 6). I klausul 7 återfinns sedan bestämmelsen om demurrage, som har
följande lydelse:
”Demurrage at the loading and discharging
port is payable by the Charterers at the rate
stated in Box 20 in the manner stated in
Box 20 per day or pro rata for any part of a
day. Demurrage shall fall due day by day
and shall be payable upon receipt of the
Owner’s receipt.
In the event the demurrage is not paid in
accordance with the above, the Owners
shall give the Charterers 96 running hours
written notice to rectify the failure. If the
demurrage is not paid at the expiration of
this time limit and if the vessel is in or at
the loading port, the Owners are entitled at
any time to terminate this Charter Party and
claim damages for any losses caused thereby.”
Liggetids- och demurragevillkor förekommer, som nämnts i ett stort antal varianter
beroende på vilket resecerteparti, som använts, och antalet rättsfall som förekommit
inom området är betydande, inte minst i de
fall där engelsk rätt är tillämplig på certepartiet.

Fallet Eternal Bliss
I det nu aktuella fallet, K Line Pte v.
Priminds Shipping (Hk) Co Ltd., m.v.
”Eternal Bliss” ([2021] EWCA 2373 Civ.
1712) hade tvisten uppstått under ett transportkontrakt (Contract of affreightment)
baserat på ett certeparti, Norgrain Form
North American Grain Charterparty 1973
(ändrat 1/7/74 med justeringar gjorda av
parterna). Underrätten skulle ta ställning till
frågan om vad som omfattas av demurrage,
med andra ord vilka förluster och kostnader som omfattades av villkoret avseende demurrage. Den enskilda resan under
kontraktet avsåg en last av sojabönor från
Brasilien till Kina. Fartyget anlände till lossningshamnen Longkou och en anmälan om
att fartyget var klart att lossa lasten (notice
of readiness) lämnades den 29 juli 2015.
Fartyget kom sedan att ligga kvar vid ankringsplats under 31 dagar till följd av stockning i hamnen och otillräckligt utrymme
för lasten i land. Slutligen kunde lossningen
påbörjas den 30 augusti 2015. Under lossningen upptäcktes att lasten hade skadats.
Som säkerhet för de skador på godset som
uppstått utfärdades ett ”letter of undertaking” (ett slags garantiåtagande) om ett
belopp på USD 6 miljoner till förmån för
lastmottagaren. Åtagandet utgjorde säkerhet för krav som skulle kunna uppkomma
till följd av lastskador och för att förhindra
att fartyget skulle arresteras (beläggas med
kvarstad).

Foto: Wikimedia

Rederiet, lastmottagarna och försäkringsgivarna enades så om en ersättning om
USD 1,1 miljoner, som skulle betalas till
lastägaren, och rederiet försökte sedan av
befraktaren återkräva detta belopp som
ersättning utöver det demurragebelopp om
USD 20 000 per dag som utgick under
dröjsmålsperioden jämlikt bestämmelsen i
certepartiet.
Enligt certepartiet skulle tvister hänskjutas
till skiljedom i enlighet med LMAA-villkoren (London Maritime Arbitration Association). Tvistefrågan kom som en ”preliminary point” och efter parternas överenskommelse till High Court och därefter till
Court of Appeal.
Underrätten gjorde en noggrann genomgång av de faktiska och juridiska omständigheterna, och enighet förelåg om att vissa
frågor skulle ligga till grund för bedömningen:
– Anledningen till uppehållet.
– Befraktarnas kontraktsbrott med avseende på tiden för lastning och lossning.
– Om de skador som uppstod på godset
(deterioration) var en följd av dröjsmålet
eller kunde hänföras till ”want of care” på
rederiets sida (ung. motsvarande rederiets
vårdslöshet).
– Om rederiets förlust berodde på att
befraktarna inte hade fullgjort lastningen
inom den avtalade tiden och inte till följd
av ett separat kontraktsbrott.
– Om förlusten var en effekt av att
befraktarens order följts avseende lastning,
transport och lossning av godset.

Underrätten fann att den principiella frågan
i tvisten rörde vad som avsågs med ”liquidated” i det specifika sammanhanget, nämligen om parterna genom att avtala om
demurrage, därmed också överenskommit
om att detta belopp skulle vara exklusivt,
och att ingen ytterligare ersättning skulle
utgå. I sina överväganden hänvisade domaren till den juridiska doktrinen (bland annat
Scruttons framställning) och viss rättspraxis (bland annat The Bonde [1991] 1
Lloyd´s Rep. 136 och Suisse Atlantique
[1966] 2 All E.R. 61) och konstaterade att
demurrage inte är och inte bör vara den
exklusiva ersättningen när tiden…har
andra konsekvenser än kvarhållande av
fartyget… Domstolens slutsats var att det
inte krävdes ett separat ytterligare kontraktsbrott utöver tidsförlusten och att
rederiet således under dessa omständigheter var berättigat till ersättning utöver
demurragebeloppet.
Underrättens dom överklagades till Court
of Appeal. Den fråga som Court of Appeal
hade att ta ställning till rörde huruvida
redaren var berättigad att erhålla den ersättning, som översteg det avtalade demurragebeloppet, eftersom kostnaderna hänförde
sig till ett enda kontraktsbrott, nämligen
dröjsmålet med lastningen, som även
innefattade lastskadan till följd av dröjsmålet. Court of Appeal fann, att det var en
principiell fråga huruvida demurrage täcker
all ersättning som följer av att befraktaren
inte fullgör lastningen i tid ifall det inte är
frågan om olika kontraktsbrott. Den aktualiserade frågan var således, om rederiets
krav på ersättning var begränsat till det
demurragebelopp, som hade avtalats i
certepartiet och att rederiet därför inte var
berättigat till ytterligare ersättning (det vill
säga det belopp som överenskommits med
(fortsättning)
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lastmottagarna, med mindre det kunde
visas att detta var fråga om ett separat
kontraktsbrott med avseende på de belopp
som uppkommit, vilket inte visats). Court
of Appeal tog i sina överväganden hänsyn
till flera omständigheter:
Det skulle framstå som en ovanlig och
förvånande slutsats, ifall demurrage endast
skulle täcka vissa av de förluster och kostnader som uppstod för befraktaren till följd
av dröjsmål. Fördelen med en vitesklausul
är att den leder till förutsebarhet och till att
minska onödiga tvister med avseende på
vilka förluster som täcks; med andra ord
demurrage täcker allt.
Domstolen fann vidare att rättspraxis
hänvisade till demurrage som redarens
ersättning för fraktintjäning till följd av att
befraktarens inte inom den avtalade tiden
fullgjort lastnings- och lossningsoperationerna, men att detta inte innebär att demurrage endast ska täcka detta.
Risken för att osäkerhet skulle uppstå när
det gäller vad demurrage avser att täcka,
skulle leda till ett ökande antal tvister.
Den kommersiella verkligheten, nämligen
att redarens P&I-försäkring är avsedd att

skydda redaren mot just den typen av
skador som det här var fråga om. Motsättningsvis saknar befraktaren normalt en
försäkring som täcker risken för dröjsmål
avseende lastning och lossning. (Det bör
dock erinras om att fallet snarare rörde
frågan om ersättning för en lastskada och
inte en skada som var knuten till dröjsmålet
för redaren).
Bondefallet hade varit gällande rätt i 30 år
och kunde ses som en etablerad praxis, som
marknaden inte haft några invändningar
emot. Den typen av juridisk arkeologi som
underdomstolen ägnat sig åt tycktes inte
under lång tid ha medfört några problem
för marknaden.
Court of Appeal godtog uttryckligen inte
underrättens kritik av Bonde-fallet.
Om Court of Appeal hade valt att följa
underrättens resonemang skulle därmed
inte någon större klarhet uppstå, eftersom
det ändå står parterna fritt att avtala på
annat sätt, till exempel att klart bestämma
vad som ska omfattas av demurrage.
Med hänsyn till det ovan sagda kom därför
Court of Appeal fram till att rederiet under
omständigheterna inte var berättigat till
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någon ersättning utöver det överenskomna
demurragebeloppet.
Noteras kan att medan underrätten valde
att diskutera tvisten med utgångspunkt från
huruvida etablerad rättspraxis kunde anses
ge uttryck för en rimlig bedömning kom
Court of Appeal fram till, att det inte fanns
några skäl att ändra denna eftersom den
kunde anses accepterad av marknaden och
en ändring endast skulle leda till nya frågeställningar.
Möjligheten att överklaga avvisades av
Court of Appeal. Huruvida rederiet detta
till trots önskar och kan få till stånd en
prövning i Supreme Court återstår att se.
Lars Gorton är professor em. i civilrätt och
verksam vid Stockholm Centre for Commercial
Law. Han är även styrelseledamot i Axel Ax:son
Johnsons stiftelse för sjörätt och annan transporträtt.

