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Sjörättsbiblioteket 

Nr 2/2022 

Enligt myten är fågel Fenix en purpurfärgad örn som återföds i askan av elden i vilken den har 
brunnit upp. Vår tids fågel Fenix synes dock vara av släktet flygbolag. Nu har turen kommit till 
SAS som söker skydd under kapitel 11 i US Bankruptcy Code. Den innebär att verksamheten 
kan drivas vidare samtidigt som förhandlingar med borgenärerna förs om en rekonstruktion av 
bolaget. Förhandlingarna förväntas enligt SAS ta nio till tolv månader i anspråk. Frågan är dock 
om det inte kan komma att ta betydligt längre tid att nå en överenskommelse med borgenärerna. 
SAS behöver ett kapitaltillskott på hela SEK 9,5 miljarder. Samtidigt är förutsättningarna för att 
driva bolaget vidare med tre statliga ägare som alla har olika intressen, ett fyrtiotal strejkbenägna 
fackföreningar i tre olika länder att komma överens med och en vildvuxen flygplansflotta 
knappast de bästa. Möjligheterna att efter en rekonstruktion sälja SAS till ett större bolag som 
exempelvis Lufthansa är också små. Det framstår sannolikt som mer attraktivt för dessa bolag 
att i egen regi öka trafiken på attraktiva destinationer i Skandinavien än att ta över ett tungrott 
bolag med rötter i tiden före avregleringen då flyget var i det närmaste en rent statlig angelägen-
het. Frågan är om den bästa och mest realistiska lösningen för svenskt vidkommande inte vore 
att stycka upp SAS i tre olika fristående nationella bolag. Med den geografi som Sverige har finns 
det från svensk sida ett intresse av att ha ett nationellt flygbolag som en del av den svenska 
infrastrukturen. Ett sådant bolag skulle kunna bedriva inrikes trafik samt regional trafik på vissa 
destinationer i Europa med Stockholm och Göteborg som bas. Med en modern flygplansflotta 
och korta ”turn arounds” finns det förutsättningar att ett sådant bolag skulle kunna bli lönsamt. 
Risken att bolaget lamslås på grund av strejker skulle även minska i och med att det skulle komma 
att ha färre fackföreningar att sluta avtal med. En sådan lösning kan dock komma att möta 
motstånd från inte minst dansk sida. Danska staten har redan i dagsläget aviserat att den är villig 
att skjuta till ytterligare kapital till det befintliga bolaget. Den danska beredvilligheten i det här 
avseendet är betydligt större än den som den norska och svenska staten har utvisat. Sannolikt 
beror detta på en önskan om att behålla Kastrup som en storflygplats i Norden trots att de 
kommersiella förutsättningarna för detta inte är optimala på en sedan länge avreglerad marknad. 

Den process som SAS nu går igenom är långtifrån unik. Rekonstruktioner under US Bankruptcy 
Code har använts av flera flygbolag som ett slags reningsbad. Visserligen kan en sådan process 
vara positiv för enskilda flygbolag och borgenärer eftersom verksamheten ges förutsättningar att 
leva vidare och borgenärerna behålla åtminstone en andel av det investerade kapitalet. Frågan är 
emellertid hur bra den här typen av förfaranden är på sikt för flygmarknaden som helhet, det vill 
säga att olönsamma bolag aldrig tillåts gå i konkurs. Att Norwegian rekonstruerades för ett antal 
år sedan innebar egentligen bara att en i förhållande till SAS uträknad konkurrent tilläts komma 
tillbaka in i matchen frisk och utvilad för en ny runda. En sak är i alla fall säker: Det finns bara 
ett osvikligt sätt bli miljonär och det är att vara miljardär och sedan starta ett flygbolag.    

Professor Johan Schelin 
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Bärgning av båtar 
 

Av professor em. Hugo Tiberg  

Nu stundar en ny sommar med båtliv i 
skärgården. Ibland kan dock olyckan 
vara framme. Det svenska sommar-
vädret är nyckfullt med hastiga väder-
förändringar som följd. Motorhaverier 
och grundstötningar kan dessutom in-
träffa även i lugnt väder. Antalet have-
rier har också ökat under de senaste 
båtsäsongerna i takt med att allt fler 
människor med liten eller ingen sjövana 
har sökt sig ut i skärgården under pan-
demin. Som en konsekvens av ett haveri 
kan båten behöva bärgas. Professor em. 
Hugo Tiberg diskuterar här tillämp-
ningen av sjölagens bärgningsregler i 
fråga om fritidsbåtar. Texten utgör en 
förlaga till ett kapitel i den kommande 
nyutgåvan av författarens bok Båtjuri-
dik. 

Bärgningssituationen 
Utanför en stenig strand ligger några båtar 
på svaj vid sina bojar. Platsen är inte 
skyddad för alla vindar, och vid pålands-
vind kan sjön bryta svårt över stenarna vid 
stranden. Ytterst bland båtarna ligger en ny 
cabincruiser, värd 800 000 kronor. En 
regnig morgon med kulingbyar sliter sig 
båten. Inom tre minuter skall den vara 
bland bränningarna, där den säkert blir 
vrak. Snickare Knall, som ser till sin eka 
nere vid stranden, kan ännu hinna ut och 
bogsera den stora motorbåten i lä bakom 
en holme snett i vindriktningen. Det blir 
hårt och besvärligt men bör kunna klaras av 
på några minuter. 

Det kanske inte är utsikten till bärgarlön 
enligt sjölagen som får Knall att skjuta ut 
sin eka och ta itu med den slitsamma 
uppgiften. Kanske tycker han att det är 
synd på den dyrbara båten. Kanske räknar 
han med en dusör på några hundra av 
ägaren. Kanske känner han som vanlig 
hygglig människa att det är hans plikt att se 
till att egendom inte går till spillo när han 
har möjlighet att hindra det. 

I landrätten finns inga allmänna regler för 
att påverka folk till räddningsåtgärder. Man 
nöjer sig med den drivfjäder som vanlig 
hygglighet eller hoppet om en belöning kan 
utgöra. Det finns i allmänhet ingen skyl-

dighet till räddningsåtgärder, och den som 
exempelvis finner ett värdefullt föremål på 
en livligt trafikerad väg, med uppenbar risk 
att skadas, eller som träffar på en människa 
i livsfara, ådrar sig inget ansvar för under-
låtenhet att ingripa, och om han ingriper 
har han inte krav på annan ersättning än 
täckning för kostnader som han ådragit sig 
eller uppoffringar som han gjort. 

På sjön är det annorlunda. Befälhavare på 
fartyg har en konventionsgrundad plikt att 
komma nödställda människor till hjälp, och 
vid fara för egendom – fartyg och last – 
tjänar regler om riklig bärgarlön från det 
räddades ägare som sporre till ett resolut 
ingripande och energiskt genomförande av 
bärgningsföretag. Företaget måste genom-
föras framgångsrikt, och ett misslyckat 
bärgningsförsök ger inte rätt till ersättning 
ens för nedlagda kostnader eller gjorda 
uppoffringar (”no cure no pay”). 

Exemplet med den utsatta cabincruisern 
avser en typisk bärgningssituation, där ett 
fartyg är i omedelbar sjöfara, och där ett 
snabbt och rådigt ingripande kan rädda 
stora värden. Även om många är beredda 
att ingripa utan tanke på ekonomisk fördel, 
fyller bärgarlönen i småbåtssammanhang 
samma funktion som sporre till ansträng-
ningar som den gör i handelssjöfarten. Det 
finns också, som framställningen kommer 
att visa, många rättsfall som tillämpar reg-
lerna vid bärgning av småbåtar. 

Bärgningsreglerna gäller hos oss även för 
upptagning av fartyg eller gods som sjunkit, 
även om faremomentet där inte är lika 
påtagligt. Skälet till att bärgarlön utgår är 
även här att man vill uppmuntra till sådana 
aktioner, som ofta är mycket kostnadskrä-
vande. Om den sjunkna egendomens ägare 
är okänd, skall anmälan ske enligt lagen 
(1918:163) om vissa bestämmelser om 
sjöfynd. Gäller det fartyg som kan antas ha 
förlist senast år 1850 eller tidigare eller 
föremål i närheten därav gäller inte bärg-
ningsreglerna; tillstånd måste inhämtas av 
länsstyrelsen enligt kulturmiljölagens (1988: 
950) bestämmelser, och egendomen till-
faller staten om ingen annan ägare finns. 

Som kuriosum kan nämnas rättsfallet NJA 
1925 s. 111 (ND 1925 s. 86), där tillämp-
ning av bärgningsreglerna ifrågasattes be-
träffande en båt på land. Det gällde en 
fiskebåt på en urspårad slipvagn vid 
Marstrands varv. I målet hävdades att båten 
vid storm och högvatten kunde komma i ett 
utsatt läge. Enligt rådhusrätten, vars dom 
fastställdes av hovrätten, kunde bärgning i 
sjörättslig mening inte äga rum under dessa 
förhållanden. Högsta domstolens majoritet 
fann istället att båten inte var nödställd, 
men en ledamot förtydligade att bärgnings-
reglerna skulle ha gällt om verkligt nödläge 
hade förelegat. 

Bärgarlönens storlek 
Om, för att återgå till den utsatta cabin-
cruisern, ägaren i farans stund hade till-
frågats om vad han skulle vara beredd att ge 
för att få båten räddad, hade han kanske 
varit beredd att sträcka sig till en summa 
nära anskaffningsvärdet, 800 000 kronor. 
Om däremot bärgaren Knall hade kommit 
efter välförrättat värv och berättat hur han 
lyckats klara båten in i lä bakom udden, 
kanske ägaren hade ansett honom väl 
belönad med några hundralappar för den 
korta men effektiva insatsen. 

Varken det ena eller andra skulle nog 
ifrågakomma som hållbar bärgarlön. Par-
terna kan i och för sig avtala om bärgarlön, 
men det finns tydliga begränsningar. För-
utom att miljöhänsyn alltid måste iakttas, 
kan avtal jämkas eller åsidosättas om de 
ingåtts under otillbörlig påverkan eller står i 
missförhållande till insatsens värde. 

Om ingen överenskommelse träffats om 
viss bärgarlön gäller den lagliga bärgarlönen 
beräknad enligt 16 kap. 6 § sjölagen. Den 
fastställs av domstol i efterhand och an-
passas så att den skall vara en lämplig upp-
muntringspremie till nödvändiga insatser i 
liknande fall. Den ställs ofta i relation till det 
bärgades värde och får aldrig överstiga 
detta, och den utgår normalt som en inte 

(fortsättning) 

Okänd fotograf 
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obetydlig andel av värdet, alltefter farans 
och insatsens art. 

Kopplingen till fartygsvärde kan motivera 
en högre ersättningsandel för små fartyg, 
som nöjesbåtar. Det visar sig också i rätt 
varierande andelstal från några procent vid 
enkla bärgningar till omkring 20 % för svåra 
eller kostsamma operationer.  

Medvetenhet om anknytningen till fartygs-
värden har visat sig medföra höga anspråk i 
vissa länder, bland annat i Medelhavet. 
Särskilt Grekland är känt för oskäliga ersätt-
ningskrav. Hos oss är kraven normalt mått-
ligare, bland annat för att båtfolket har 
orienterats om vikten av återhållsamhet 
med hänsyn till påverkan på försäkrings-
premier. 

Bland andra omständigheter som bestäm-
mer bärgarlönens storlek märks särskilt 
faran. Fara måste alltid föreligga för att 
bärgningsreglerna skall bli tillämpliga, om 
det inte gäller upptagning av ett redan 
förolyckat fartyg. Det måste vara en reell 
risk för undergång eller allvarlig skada, men 
risken behöver inte vara särskilt stor. Vid 
låg faregrad blir bärgarlönen ofta måttlig, 
och man ger gärna efter på proportionali-
teten till fartygsvärdet. I norsk och dansk 
rätt talade man förr om ”assistansersätt-
ning”, för vilken bärgarlönsprinciper inte 
ansågs gälla, och där ersättningen bestäm-
des efter värdet av den gjorda arbetsin-
satsen. Sådan ersättning har i praxis utgått 
där en person i lugnt väder rott ut och bog-
serat in en motorbåt som var på drift ut mot 
Oslofjorden (ND 1923 s. 581 Kristiania), 
där några personer i en bevakad hamn 
förtöjt en segelbåt som slitit sig och låg och 
skavde (ND 1945 s. 487 Oslo), och där en 
fiskare på anmodan bogserat undan en 
större motoryacht som börjat dragga vid 
boj men redan fått fäste med sitt ankare 
(ND 1949 s. 110 Oslo). I Sverige beteck-
nades i regel sådana fall som bärgning, fast-
än ersättning utgick efter liknande principer 
som i Norge och Danmark.  

I Stockholms rådhusrätts dom den 20 de-
cember 1919 rörande segelyachten Tore-
britt, hade denna båt en julidag med gott 
väder kommit på drift på Lilla Värtan vid 
Stockholm och tagits på släp av tre per-
soner som gått ut i en roddbåt. Bärgarna 
begärde 6 000 kronor för sitt arbete. Båten 
ansåg dock inte ha varit utsatt för någon 
större fara, bland annat med hänsyn till den 
livliga trafiken på Värtan, och arbetet, vilket 
rubricerades som bärgning, ansågs skäligen 
gottgjort med 300 kronor, vilket ägaren 
vitsordat. 

Göteborgs rådhusrätts dom den 3 maj 1945 
rörande ketchen Valkyrian II avsåg bog-
sering i lugnt väder av en läckande yacht, 
som satts på grund i en skyddad vik för att 
inte sjunka. Med ett uppbåd av sju man och 
hjälp av brandkårens motorpump kunde 
båten på 3 ½ timme föras till det när-
belägna Skärhamn. Bärgarna begärde  4 000 
kronor i ersättning men ansågs väl gott-
gjorda med de 1 500 kronor, som redan er-
lagts. 

Stockholms rådhusrätts dom nr DT 
41/1963 avsåg bogsering av segelyachten 
Cirrus, som i hårt väder med mycket 
kraftiga byar slitit sig vid Stocksund och 
kommit på drift mot Tranholmen i Lilla 
Värtan. Ägaren av en närliggande båt, som 
lovat att hålla ett öga på Cirrus, hade sett att 
denna slitit sig och gått ut för att bogsera 
hem den. Innan han kommit fram hade 
emellertid en motorbåt gått ut från Tran-
holmen och tagit den sju ton tunga yachten 
på släp. Bärgaren krävde 4 000 kronor i 
ersättning, men rådhusrätten, som betona-
de att faran för segelbåten under omstän-
digheterna varit tämligen ringa, fann att han 
blivit tillfullo gottgjord med de 500 kronor, 
som han redan hade fått. 

I sådana ”assistansfall” har ersättningen i 
huvudsak beräknats som timersättning 
efter arbetets art, och den har ofta stannat 
vid några hundralappar. Vid större fara har 
man kommit upp i andra ersättnings-

belopp, tydligare relaterade till det bärgades 
värde. Enligt nu gällande bestämmelser i 16 
kap. 6 § sjölagen ska, utan särskild rangord-
ning, beaktas: bärgat värde, miljöräddnings-
insatser, företagets framgång, faran för ob-
jektet, bärgarens skicklighet och ansträng-
ning, använd tid, kostnad och förlust för 
bärgaren samt risker för denne, snabbhet i 
utförandet, tillgänglig bärgningsutrustning 
samt dennas beredskap och lämplighet. 

Redan innan de nuvarande bestämmelserna 
trädde i kraft fick det bärgades värde ofta 
en avgörande betydelse för bärgarlönens 
storlek, trots angivelse att värdet skulle 
beaktas ”i andra hand”. Några nordiska 
rättsfall demonstrerar tillämpningen för 
fritidsbåtar: 

I ND 1953 s. 755 SøHa hade en motorbåt 
gått på Sejrø oskyddade nordvästrev, norr 
om Stora Bält, varvid den sprungit läck och 
fått båda propellrarna ur funktion. En 
kutter gick ut och bogserade båten in i säker 
hamn. Det sägs i referatet ingenting om hur 
hårt väder eller hur lång bogseringen var, 
men Sejrø hamn på några sjömils avstånd 
torde ha varit den enda möjliga hamnen. 
Båtens värde efter reparation anges till 
DKK 18 000, och Sø- og Handelsretten i 
Köpenhamn utdömde en bärgarlön på 
DKK 1 600 (förmodligen under 8 %). 

I ND 1951 s. 529 SøHa hade en segelyacht 
i hårt väder strandat på en utsatt sandbank 
vid Jyllands västkust, varpå besättningen 
lämnat båten för att skaffa hjälp. Under 
tiden hade båten arbetat sig genom banken 
och påträffats drivande mot ett minfält. 
Bärgaren, som var utrustad för bärgning av 
fiskefartyg, hade haft vissa svårigheter med 
bärgningen, vilken tagit halvannan timmes 
tid i anspråk och förorsakat vissa skador på 
yachten. Yachtens värde i skadat skick be-
dömdes till DKK 61 000, och Sø- og Han-
delsretten utdömde en bärgarlön på DKK 
8 000 (13 %). 

Det svenska fallet Choisie, ND 1997 s. 13, 
bedömdes också enligt den tidigare sjö-
lagsregeln. Här hade en sjunkande motor-
kryssare värd SEK 2 500 000 i lugnt väder 
bogserats till strand och förtöjts i marvatten 
för att senare föras till reparationsvarv av 
ägaren. Svea hovrätt bedömde värdet på 
strand till minst SEK 1 000 000 och anslog 
bärgarlön inklusive bärgarens skador till 
SEK 100 000 (10 %). 

I de nuvarande bestämmelserna i sjölagen 
nämns bärgat värde först i uppräkningen, 
och även om det i motiven sägs att de 
angivna faktorerna ska bedömas utan rang-
ordning, bör punktens betydelse ses som 
viktigare än när den tidigare angavs gälla ”i 
andra hand”. 

Målet Göteborg 11 juni 2001 T 103379-99 
avgjordes enligt de nuvarande bestämmel-
serna. Stiftelseägda Pretty Woman, försäk-
rad för SEK 3 000 000 gick på grund i 

(fortsättning) 

Foto: Erik Salander 
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havsbandet utanför Göteborg och bogsera-
des skadad till skydd i Långedrag av Röda 
Bolaget. Parterna enades i stadfäst förlik-
ning om en bärgarlön av SEK 115 000 (3,83 
%). 

Vid räddning av människoliv utgår ersätt-
ning endast ”såsom skälig andel” av den 
ersättning som förtjänas genom egendoms-
bärgning. Räddas ingen egendom finns 
inget bärgat värde ur vilket bärgarlön kan 
utgå; däremot ska sådan räddning beaktas 
vid bestämning av bärgarlönens storlek. 
Dessutom kan den som endast har räddat 
människoliv få bärgarlön även om det är en 
annan som har bärgat fartyget eller annan 
egendom. 

Om bärgaren genom sitt eget fel har föror-
sakat faran, liksom om han plundrar vraket 
eller begår annan sviklig handling i sam-
band med bärgningen, kan rätten nedsätta 
bärgarlönen eller förklara den förverkad 
(16 kap. 10 § tredje stycket sjölagen). 

I NJA 1930 A 95 (ND 1930 s. 22) hade sjö-
mätningsfartyget Eidern kolliderat med 
och sänkt 55 kvadratmeters segelkuttern 
Lillie, varefter besättningen på Eidern 
skickligt kunde lyfta kuttern och sätta den 
på grund. Domstolarna hade delade men-
ingar om vem som bar skulden till kolli-
sionen, men Högsta domstolen utdömde 
”med hänsyn till omständigheterna i målet” 
ingen ersättning för bärgning, trots att 
skulden lades helt på Lillie. Det är möjligt 
att domstolen lade vikt vid att Eidern till-
hörde Kronan, vilket enligt ett tidigare 
synsätt ibland ansetts helt utesluta krav på 
bärgarlön. 

Bärgarlön bör inte utgå till den som har 
såsom yrke att bärga och är betald för sitt 
arbete i denna egenskap, och inte heller för 
uppgifter som redan vilar på bärgaren enligt 
annat avtal. Den svenska sjöräddningen tar 

sålunda ingen bärgarlön för normal bärg-
ning, och staten kan vid bärgning utförd av 
dess fartyg avstå från bärgarlön med verkan 
även för deltagare ombord. 

Miljöbärgning 
I 1989 års bärgningskonvention infördes en 
rad regler om miljöskydd, och i synnerhet 
om särskild ersättning för bärgare som 
utöver eller förutan bärgning av fartyg eller 
gods gör en insats för den marina miljön. 
Tillkomsten inspirerades bland annat av 
fallet med oljetankern Atlantic Empress 
som efter en kollision i Karibien i juli 1979 
drev brinnande mot turistön Tobago, men 
kunde bogseras undan och sedan sjönk ute 
i Atlanten utan större miljöskada. 

Av intresse kan vara en delvis liknande 
svensk båtolycka som hände vid ungefär 
samma tid. Vid Aspö i Stockholms 
skärgård råkade en dyrbar veteranbåt i en 
brand som den lokala brandkåren inte 
klarade att släcka. Sedan förtöjningarna 
brunnit av började båten driva mot en 
brygga på Dalarö mitt emot, där flera 
förtöjda båtar riskerade att antändas. 
Bogserbåten Greb, som trots viss gensaga 
från brandbefälet försökt släcka branden, 
rammade då avsiktligt den brinnande båten 
så att den sjönk. Åtal om påstådd ohörsam-
het mot brandbefäl ogillades, men bärgar-
lön för Greb kom ej ifråga. Onekligen hade 
dock Greb gjort en värdefull insats för bå-
tarna vid bryggan och kanske för miljön i 
övrigt. 

De nya reglerna ger bärgare till en miljö-
farlig haverist rätt till kostnadsersättning, 
vare sig bärgningen lyckats eller ej; om icke, 
utgår ingen bärgarlön, men den särskilda 
ersättningen är ändå intjänad. Om bärg-
ningen lyckats, ska ersättning i första hand 
avräknas på bärgarlönen – som i sig kan 
vara höjd på grund av miljöinsatsen – men 
får annars debiteras särskilt. Om insatsen 
dessutom visas ha hindrat eller begränsat 
miljöskada, får den särskilda ersättningen 
ytterligare höjas med 30 %, eller vid särskilt 

lovvärda insatser, dubbleras till 100 % (16 
kap. 9 § sjölagen). Om bärgaren istället 
skulle oaktsamt underlåta att hindra eller 
begränsa miljöskada under bärgningen, kan 
den särskilda ersättningen istället minskas 
eller bortfalla (16 kap. 10 § sjölagen). 

Rätten att bärga 
Någon obetingad rätt att bärga finns inte. 
Till en början har haveristens befälhavare 
rätt att avvisa hjälp, så länge detta kan anses 
”befogat” med hänsyn till omständigheter-
na och om faran inte är alltför överhäng-
ande. Är haveristen övergiven kan dock 
den som påbörjar bärgning i god tro inte 
fråntas rätten att slutföra arbetet och för-
tjäna sin bärgarlön genom att besättningen 
återkommer och undanber sig vidare hjälp. 

Den som har börjat en bärgning – antingen 
med haveristens medgivande eller därför 
att han varit den förste vid en övergiven båt 
– har alltså rättigheter mot konkurrerande 
bärgare som vill ta över arbetet (”förste 
bärgares rätt”). Är han kapabel att slutföra 
bärgningen utan hjälp kan han avvisa öv-
riga pretendenter och behålla bytet för sig 
själv, men är det risk att haveristen går 
förlorad eller lider ytterligare skada måste 
han tillåta hjälp från annat håll och måste 
kanske också vika för en bättre utrustad 
bärgare. Han får i sådana fall andel i bärgar-
lönen i den mån hans insats anses ha med-
verkat till den lyckliga utgången. 

Foto: Erik Norberg 

(fortsättning) 

Foto: Oscar Norberg 
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  Fördelning av bärgarlön 
Om flera självständiga bärgare tvistar in-
bördes om fördelningen av intjänad bärgar-
lön (som kan vara fastställd exempelvis ge-
nom avtal), skall samma principer tillämpas 
som vid bedömning av en ensam bärgares 
rätt; man bedömer värdet av vars och ens 
insats, och där någon självständigt bärgat 
viss egendom, även värdet av denna. Det 
sagda framgår av ND 1997 s. 62 där 
turbåten Walona fick större delen av 
bärgarlönen, då hon hållit den drivande 
bryggan mot vinden så att Caressa med 
flera båtar kunnat bogseras iland av andra. 
Om bärgning har företagits med ett svensk-
registrerat fartyg ”under en resa”, ska enligt 
16 kap. 11 § sjölagen fördelning av bärgar-
lönen mellan olika intressenter i fartyget 
ske efter vissa angivna principer. Bestäm-
melsen kan komma att aktualiseras i situa-
tioner där ett handelsfartyg bärgar en 
nöjesbåt men får anses ha begränsad be-
tydelse när det är en nöjesbåt som bärgar.  

Bestämmelsen ger dock en viss allmän 
ledning genom att det i inledningen av 
denna föreskrivs att ersättning i första hand 
ska gå till skada som genom bärgningen 
tillfogats det bärgande fartyget eller egen-
dom ombord på detta samt till täckning av 
kostnader, samt särskilt förtjänstfull insats. 
Det är omständigheter som beaktas vid be-
räkningen av bärgarlönen, och det kan vara 
viktigt att ersättningen kommer rätt person 
tillgodo. Har bärgningen företagits med en 
”lånad” båt som lidit skada, är det ovisst 

Foto: Oscar Norberg 

om bärgaren kan hållas ansvarig för skadan 
gentemot båtens ägare; har emellertid bärg-
ningen lyckats, bör ägaren få ett direkt krav 
på täckning ur bärgarlönen, och han bör 
såtillvida kunna gå bärgaren förbi. 

Säkerhet för bärgarlön 
Bärgaren har rätt att kvarhålla det bärgade 
på det ställe dit han fört det (retentionsrätt) 
och har rätt att få egendomen såld med 
förmånsrätt för bärgarlönen (sjöpanträtt) 
till säkerhet för sina fordringar. Bärgaren 
kan dock istället kräva säkerhet för beräk-
nad bärgningsfordran, varvid sjöpant-
fordringen inte får genomdrivas. Bärgaren 
kan även välja att utöva sina säkerhetsrätter 
genom att begära kvarstad i avvaktan på 
dom och senare utmätning. Det kräver 
emellertid, där inga trängande skäl finns till 
undantag, att säkerhet ställs för den skada 
kvarstaden kan förorsaka ägaren av den 
bärgade båten. Bärgaren har emellertid 
möjlighet att istället etablera sin besittning 
genom att till exempel låsa den bärgade 
båten, och han har rätt att få båten tillbaka 
med polisens hjälp (besittningsrestitution)1 
om ägaren under sådana omständigheter 
bryter besittningen och egenmäktigt återtar 
sin båt. 

Hugo Tiberg är professor em. i sjörätt och verksam 
vid Axel Ax:son Johnsons institut för sjörätt och 
annan transporträtt vid Stockholms universitet. 

 
Statistik 
 
År 2021 utförde enbart Sjöräddnings-
sällskapet 1 402 räddningsuppdrag och 4 
904 förebyggande utryckningar. Majori-
teten av dessa gällde fritidsbåtar 
 
Källa: Sjöräddningssällskapet  
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 I en den 14 juni 2022 avkunnad dom i målet T-3379-21 diskuterar 
Högsta domstolen frågan om ersättningsberäkningen vid lastskador i 
samband med internationella vägtransporter, närmare bestämt tolk-
ningen av uttrycket ”other charges incurred in respect of the trans-
port” i art. 23(4) CMR-konventionen”. Domstolen tar även upp för-
hållandet mellan konventionen och Rom I-förordningen. 

Omständigheterna i målet  
HZ Logistics åtog sig i oktober 2018 att transportera ett parti cigaretter från Nederländerna 
till Malmö. Uppdragsgivare var B & S Paul Global International. HZ Logistics anlitade i sin 
tur Thomsen & Streutker för att utföra vägtransporten. Under en mellanlagring i Helsingborg 
stals merparten av godset. B & S Paul Global International krävde med anledning av förlusten 
ersättning för värdet av de stulna cigaretterna samt för den punktskatt som bolaget tvingats 
erlägga. Cigaretterna ansågs genom stölden i Helsingborg ha blivit omsatta på den svenska 
marknaden. I en förlikning överenskom parterna att HZ Logistics skulle ersätta B & S Paul 
Global International med sammanlagt med drygt € 154 000 varav drygt 135 000 utgjorde 
ersättning för den erlagda punktskatten. HZ Logistics väckte därefter en regresstalan mot 
Thomsen & Streutker om ersättning för värdet av det förlorade godset samt den erlagda 
punktskatten. Målet i Högsta domstolen kom sedan endast att röra frågan om punktskatten. 

Lagvalsfrågan 
Parterna i målet var eniga om att CMR-konventionen reglerade ansvarsfrågan, men inte 
överens om tillämplig lag i målet. HZ Logistics hävdade att svensk rätt skulle tillämpas, något 
som bestreds av Thomsen & Streutker. Att parterna inte är överens om lagvalet framstår som 
ett karakteristiskt fenomen inom den internationella vägtransporträtten. Det hänger i sin tur 
samman med att bestämmelserna i CMR-konventionen tolkas och tillämpas på olika sätt av 
domstolarna i de länder som är parter till konventionen. Det anges visserligen i preambeln 
till konventionen att staterna erkänner behovet av att standardisera villkoren för inter-
nationella vägtransporter, särskilt i fråga om transportöransvaret, men samtidigt tvingas 
domstolarna i konventionsstaterna i praktiken alltid att anpassa tolkningen av den i och för 
sig gemensamma konventionstexten till den egna nationella rättsordningen. En effekt av 
motsättningen intresset mellan en konventionskonform tolkning och nödvändigheten av att 
samtidigt ta hänsyn till egna nationella rättssystemet är emellertid att det uppkommit ett stort 
mått av forum-shopping på området. I det nu aktuella fallet synes dock Thomsen & Streutker 
inte ha väckt någon negativ fastställelsetalan i Nederländerna (vilket annars inte är ovanligt i 
CMR-fall) utan tvingades istället argumentera för att de svenska domstolarna borde tillämpa 
nederländsk rätt istället för svensk rätt (lex fori). Skälet till att svaranden hävdade att 
nederländsk rätt borde tillämpas var att enligt denna stod det vid tiden för tvistens uppkomst 
klart att punktskatter inte omfattades av uttrycket ”other charges incurred in respect of the 
transport” i artikel 23(4) CMR-konventionen medan detta fortfarande var en olöst fråga i 
svensk rätt. Det som i CMR-sammanhang ofta brukar utgöra en forumfråga kom därmed i 
det nu aktuella målet att bli till en lagvalsfråga. 

Beträffande lagvalsfrågan konstaterade Högsta domstolen med hänvisning till förarbetena att 
artikel 1(1) i CMR-konventionen måste uppfattas som en internationellt privaträttslig regel 
som ska gälla framför andra regler (prop. 1968:132 s. 19 och 24, jfr 1974:24 s. 43). I artikeln 
anges att ”[t]his Convention shall apply to every contract for the carriage of goods by road in 
vehicle for reward, when the place of taking over the goods and the place designated for 
delivery, as specified in the contract, are situated in two different countries, of which at least 
one is a Contracting country, irrespective of the place of residence and the nationality of the 
parties”. Av detta fick anses följa att svensk domstol ska tillämpa principen om lex fori när 

(fortsättning) 

”Lasternas summa är konstant sa 
Sjöström. Sprit plus tobak, plus 
kvinnor, plus kanske mat och så nån 
abnorm böjelse kanske är lika med 
samma slutsumma. Ja, du vet i mitt 
fall får man lägga 95 % på rökning. 
Jag super måttligt… och käkar 
normalt…och brudar… Nån oskuld 
är man ju inte, men det är förbanne 
mig inte långt ifrån.” 
 
Ur Mannen som slutade röka av  
Tage Danielsson. 
 

Rättspraxis 
 
Det ”fimpade” lastskadekravet  
 
Av professor Johan Schelin 

 
 

Foto: Okänd 



 

 7  

 

 

  

domstolen avgör en fråga som faller inom 
konventionens tillämpningsområde. Att 
direkt tillämpa artikel 1(1) i CMR-konven-
tionen stod heller inte i strid med Rom I-
förordningen enligt domstolen (som dock 
aldrig tog ställning i frågan huruvida be-
stämmelsen i CMR-konventionen omfattas 
av Rom I-förordningen överhuvudtaget 
eller om artikel 25 i förordningen var 
tillämplig). 

Även om det är svårt att direkt utläsa av 
ordalydelsen till artikel 1(1) CMR-konven-
tionen att lex fori ska tillämpas även i en 
situation där transporten har utförts mellan 
två stater som båda ratificerat CMR-
konventionen framstår en sådan lösning 
systematiskt sett som konsekvent i 
förhållande till den situationen att blott en 
av staterna är part till CMR-konventionen. 
I det sistnämnda fallet står det helt klart att 
domstolen måste tillämpa lex fori.  

Ersättningsberäkningen 
I fråga om ersättningsberäkningen anförde 
Högsta domstolen att ordalydelsen i artikel 
24(3) CMR-konventionen närmast talar för 
att endast kostnader som har ett direkt 
samband med befordringen som sådan ska 
ersättas med stöd av bestämmelsen. Högsta 
domstolen noterade även att den 
internationella järnvägskonventionen 
COTIF (vilken är historiskt besläktad med 
CMR-konventionen) uttryckligen exklude-
rar punktskatter från transportörens åter-
betalningsskyldighet (artikel 30 § 4 CIM). 

Domstolen konstaterade emellertid att det 
finns olika uppfattningar i utländsk praxis 
och doktrin rörande huruvida punktskatter 
ska anses vara omfattade av uttrycket 
”other charges incurred in respect of the 
transport” i artikel 23(4) CMR. Enligt en 
mer liberal tolkning omfattar uttrycket 
kostnader hänförliga till hur transporten 
faktiskt har kommit att utföras, vilket även 
får anses inkludera kostnader för punkt-
skatt till följd av att godset stulits. Den 
nämnda tolkningen kommer till uttryck i 
det engelska rättsfallet Buchanan v Babco 
Forwarding [1978] 1 Lloyd’s Rep. 119 H.L. 
och det danska rättsfallet ND 1987 s. 108 
DH. Enligt en mer inskränkt tolkning är 
dock uttrycket begränsat till att endast om-
fatta kostnader som kan hänföras till det 
normala genomförandet av transporten (se 
bl.a. Hooge Raad 14.07.2006 C04/290HR 
som rörde stöld av ett parti cigaretter under 
en vägtransport i Italien). Hit hör exempel-
vis kostnader för emballage, varuförsäkring 
och liknande, men inte punktskatter. 

Domstolen förordade här mot bakgrund av 
CMR-konventionens systematik samt syf-
ten och ändamål den mer inskränkta 
tolkningen av uttrycket i fråga, det vill säga 
att punktskatter inte kan anses vara om-
fattade av artikel 23(4). Det motiverades 
närmare bestämt med att syftet med reg-
leringen avseende transportörens ansvar 
och möjlighet att begränsa sin ersättnings-
skyldighet är att skapa förutsebarhet för att 

bland annat hålla ned transportpriser och 
underlätta försäkringstäckning. Vidare har 
enligt domstolen lastägaren alltid möjlighet 
att deklarera ett högre värde enligt artikel 
24 eller särskilt leveransintresse enligt 
artikel 26 [även om sådana deklarationer 
sällan eller aldrig görs i praktiken, min 
anmärkning]. 

Avslutande reflektioner 
Att Högsta domstolen vid tolkningen av 
artikel 23(4) CMR-konventionen i domen 
valde att betona vikten av förutsebarhet för 
att hålla ned transportpriser och underlätta 
försäkringstäckning markerar enligt min 
mening en ökad öppenhet i synen på det 
transporträttsliga ansvarsregelverket. Vad 
domstolen i praktiken gav uttryck för här är 
en närmast rättsekonomisk syn enligt vil-
ken ansvarsregleringen utgör en ekonomisk 
avvägning mellan transportören och last-
ägaren och ytterst försäkringsgivarna i fråga 
om vem som ska bära risken för att godset 
förloras, skadas eller försenas under trans-
porten och där regelverket i de fall ut-
rymme ges bör tolkas så att det främjar 
ekonomisk effektivitet. I äldre praxis synes 
domstolen ha ställt sig mer avvaktande till 
ett sådant synsätt. I det så kallade diamant-
målet (NJA 1998 s. 390) ansågs det bevisat 
att arbetstagare vid Posten tillgripit en assu-
rerad försändelse innehållande diamanter. 
Diamanterna hade försäkrats hos Trygg 
Hansa till ett värde av USD 1 070 000, 
medan assuransvärdet uppgick till endast 
SEK 10 000. Högsta domstolens majoritet 
förde här ett strikt juridiskt resonemang 
som gick ut på att det inte var möjligt att 
friskriva sig från anställdas grova vårds-
löshet och att Posten därför inte kunde 
begränsa ersättningen till assuransbeloppet 
medan minoriteten öppnade för ett mer 
rättsekonomiskt präglat resonemang röran-
de frågan om upprätthållandet av den av-
talade begränsningsrätten. Frågan borde 
enligt minoriteten ha bedömts mot bak-
grund av balansen mellan parternas åtagan-

den såsom helhet och deras möjligheter att 
undvika skador eller att genom försäkring 
eller på annat sätt täcka risken för förlust. 
Minoritetens argumentation i diamantfallet 
liknade därmed i grunden det resonemang 
som en enig Högsta domstol nu för i det 
aktuella fallet nästan ett kvartssekel senare. 

Samtidigt framstår det som anmärknings-
värt att rättsekonomiska överväganden inte 
har fått större genomslag i rättspraxis på 
den kommersiella rättens område förrän 
nu. Intrycket är snarast att rättsekonomiska 
resonemang under lång tid avfärdats många 
jurister med argumentet att det inte är fråga 
om juridik. Den typen av kritik vittnar 
emellertid om en närmast instrumentell syn 
på juridiken. Förvisso utgör de rättseko-
nomiska forskningsrönen i sig knappast en 
rättskälla, men i den situationen att rätts-
källorna inte ger någon ledning för lös-
ningen av ett rättsligt problem eller fram-
står som föråldrade återstår bara att anföra 
sakargument för en viss lösning. Sådana 
sakargument bör dock inte bygga på den 
enskilde juristens högst personliga åsikter i 
en viss fråga utan på vetenskap och beprö-
vad erfarenhet, närmare bestämt rättseko-
nomiska rön i fråga om den kommersiella 
rätten. Att det synsättet länge har mötts av 
motstånd kan möjligen förklaras med att 
det ställer stora krav på juristerna. Det 
räcker här inte enbart med att ha överblick 
över rättskällorna utan juristen måste även 
ha en ingående kännedom om den prak-
tiska verksamhet som regleras för att kunna 
sätta in rätten i ett större samhälleligt per-
spektiv. Det är här fråga om en herme-
neutisk syn på rätten där rättsreglerna och 
den verksamhet som dessa reglerar utveck-
las i en ständigt pågående växelverkan. 
Kanske har det för många jurister varit mer 
bekvämt att när rättskällorna inte ger någon 
ledning bara sträcka upp fingret i luften och 
på måfå försöka känna vartåt vinden blåser, 
men frågan är om det är tillräckligt.  

 

 

 

 

 

Foto: Okänd 
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Ny upplaga  

Swedish Maritime Code 
Sjölagen med engelsk parallelltext 

Tillgänglig som e-bok i nätbokhandeln 

Aktuellt 

Bättre rätt till flygplan 

Av professor Johan Schelin 
 

I Lloyd’s Law Report Plus publicerades 
nyligen ett intressant avgörande av 
Queen’s Bench Division (Commercial 
Court) inom ramen för ett så kallat 
summariskt förfarande (summary judg-
ment) avseende bättre rätt till ett flyg-
plan, SPC Aviation Ltd v Air Link One 
Ltd. [2020] EWHC 1419 (Comm). I må-
let klargörs att det är det underliggande 
avtalet och inte de rent faktiska omstän-
digheterna som ska läggas till grund för 
bedömningen av om parterna har ingått 
ett leasingavtal i form av en så kallad 
”demise charter”.  

Den i målet aktuella rättsfrågan gällde 
huruvida SPC i egenskap av ägare till flyg-
planet hade ingått ett leasingavtal med Air 
Link One avseende ett flygplan av typen 
Bombardier Challenger alternativt att det i 
och för sig bindande leasingavtalet upphört 
att gälla genom uppsägning eller att flyg-
planet aldrig tagits i besittning. Air Link 
One hade antecknats som leasetagare i det 
brittiska luftfartsregistret på grundval av ett 
av bolaget ingivet dokument. Avsikten med 
leasingavtalet var att Air Link One skulle 

överta äganderätten till flygplanet när av-
talet löpte ut. 

Redan i samband med att diskussionerna 
om leasingavtalet började föras mellan SPC 
och Air Link One hade emellertid ett tredje 
bolag, GAMA, gjort gällande retentionsrätt 
i flygplanet. Ett av GAMA förvärvat före-
tag hade sedan år 2012 svarat för driften 
och underhållet av flygplanet. Tvist hade 
sedan uppstått mellan SPC och GAMA om 
ersättningen för de utförda tjänsterna. 
Tvisten mellan SPC och GAMA utmyn-
nade sedermera i att ett förlikningsavtal 
slöts enligt vilket SPC skulle överlåta flyg-
planet till ett till ägaren av GAMA när-
stående bolag. Enligt förlikningsavtalet 
skulle det närstående bolaget ha skrivits in 
som ägare till flygplanet senast den 31 maj 
2020. Inskrivningen nekades emellertid av 
Civil Aviation Authority eftersom denna 
inte hade godkänts av den i luftfartygs-
registret antecknade leasetagaren Air Link 
One. 

SPC hävdade i den uppkomna situationen 
att att något leasingavtal överhuvudtaget 
aldrig ingåtts med Air Link One. Alterna-

Foto: Okänd 

tivt hade leasingavtalet sagts upp skriftligen 
av SPC den 29 november 2019. Frågan om 
det förelåg ett bindande leasingavtal eller 
inte var dessutom helt irrelevant i samman-
hanget eftersom flygplanet aldrig hade 
lämnats ut till Air Link One. Anteckningen 
om Air Link One som nyttjanderättshavare 
i luftfartsregistret var därmed felaktig och 
skulle därför avföras ur registret.  

Queen’s Bench tog aldrig slutgiltig ställning 
till frågan huruvida det förelåg ett bindande 
leasingavtal mellan SPC och Air Link One. 
Domstolen underkände emellertid redan 
inom ramen för det summariska förfaran-
det SPC:s argument att det faktum att Air 
Link One aldrig tagit flygplanet i besittning 
medförde till att någon nyttjanderätt inte 
kunde göras gällande oberoende av om 
något bindande avtal ingåtts eller inte. 
Frågan om ett bindande leasingavtal kom-
mit till stånd måste istället prövas inom 
ramen för ett ordinarie tvistemålsförfar-
ande. 


