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Om man ska se några fördelar med pandemin så var det kanske att den på kort tid tvingade fram
en digitalisering som annars hade tagit många år att utveckla. Vid Sjörättsinstitutet tvingades vi
snabbt övergå till att utnyttja digitala hjälpmedel i undervisningen i sjö- och transporträtt på ett
helt annat sätt än tidigare. Visst innebar det en nackdel att inte ha möjligheten att möta
studenterna fysiskt på campus, men samtidigt kunde vi genom distansundervisningen locka
andra studenter som av olika anledningar inte kunnat ta sig till Stockholm även under normala
tider. Vi utvecklade även nya pedagogiska undervisningsformer anpassade till den digitala miljön
– erfarenheter som vi även efter pandemin har kunnat dra nytta av. På hemsidan finns också
början till ett digitalt sjö- och transporträttsbibliotek – ett bibliotek som är tillgängligt var man
än befinner sig i världen.
Jag noterar därför med glädje att även Nordisk skibsrederforening nu har gjort oss sällskap i den
digitala världen. Från och med hösten utges rättsfallssamlingen Nordiske Domme i Sjøfartsanliggender i digitalt format och dessutom ”open access”. Det kommer att betyda att praktiserande sjörättsjurister i Norden och andra delar av världen lättare får tillgång till vad som utgör
en primär rättskälla på området. Tillsammans med den digitalisering av äldre årgångar som
Sjörättsinstitutet arbetar med kan vi också säkerställa att en ny och yngre generation av sjörättsjurister verkligen får tillgång till även till de äldre rättskällorna. Således gäller fortsatt devisen:
Ingenting ont som ändå inte för något gott med sig.
En annan glädjande utveckling är att Åbo akademi har fått den finska regeringens tillstånd att
bygga upp ett fullständigt juristprogram. Akademin rekryterar nu en rad nya medarbetare med
anledning av detta. Den utvecklingen öppnar för ett ökat samarbete på såväl handelsrättens som
sjö- och transporträttens område avseende forskning och undervisning. Inte minst i ett
Stockholmsperspektiv är detta hoppingivande. Historiskt sett har det alltid funnits täta band
mellan Stockholm och Åbo. Inte minst den gamla postleden mellan Stockholm och Åbo över
Grisslehamn och Åland vittnar om detta.
Professor Johan Schelin
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Regleringen av sjöfarten
Om den historiska framväxten av olika
modeller för reglering av sjöfarten
Av professor Johan Schelin
Foto: Kustbevakningen

Den moderna sjöfartsnäringen har
ibland beskrivits som en näring ovanför
och bortom nationalstaten. Världshaven utgör ett slags res communis och
rederierna kan enkelt låta fartygen
skifta flagg efter vad som för tillfället
passar. Ändå finns det ett övergripande
behov av att reglera sjöfartsnäringen,
inte minst med tanke på sjösäkerheten
och miljön. Vilka modeller finns då för
en sådan reglering och hur har dessa
vuxit fram? Vilka möjligheter och begränsningar rymmer dessa modeller?

Inledning
Teoretiskt sett finns det två grundläggande
modeller för styrningen av ett modernt
samhälle. En sådan modell utgörs av den så
kallade marknadsmodellen. I sin mest
extrema form överlämnas det närmast helt
och hållet till medborgarna (enskilda subjekt i form av fysiska och juridiska personer) att inte endast utföra verksamheten
utan även svara för regleringen av denna.
Den rättsliga mekanismen för en sådan
reglering är det frivilliga avtalet mellan olika
marknadsaktörer. En sådan nattväktarstat
förespråkas av filosofen Robert Nozick i
verket Anarki, stat och utopi (1974). I den
andra änden av skalan återfinns den byråkratiska styrmodellen. Den mest extrema
formen av denna styrmodell utgörs av planekonomin sådan den förespråkades av Karl
Marx i verket Kapitalet – Kritik av den
politiska ekonomin (1867). Det offentliga
svarar i det planekonomiska samhället för
såväl regleringen som utförandet av all
verksamhet. I en sådan ekonomi behövs
strängt taget inte någon avtalsmekanism
utan resurserna fördelas istället genom
förvaltningsbeslut. Få stater kan idag sägas
renodlat praktisera någon av dessa grundläggande modeller för styrning (undantaget
utgörs möjligen av Nordkorea). Det normala är istället att staten drar upp rättsliga
ramar för en viss verksamhet genom olika
former av offentligrättsliga och tvingande
civilrättsliga regleringar. Inom dessa ramar
lämnas det sedan till marknadsaktörerna att
själva reglera och utföra verksamheten i
fråga genom avtal.
Den statliga styrningen är vanligen knuten
till det egna territoriet, de egna medborgarna eller viss egendom som fartyg och luftfartyg. I fråga om en internationell näring
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som sjöfarten medför detta att det uppstår
ett behov av att staterna kommer överens
om gemensamma ramar för näringen. Det
gäller särskilt som fartyg enkelt kan flaggas
om i syfte att undgå en viss stats jurisdiktion. Hela systemet med så kallade bekvämlighetsregister bygger på detta. Den traditionella formen av byråkratisk styrning i
syfte att skapa ramar för en viss verksamhet
fungerar med andra ord inte här samtidigt
som det inte framstår som realistiskt att
lämna marknaden helt fri, det vill säga att
godta en fullständig marknadsstyrning.
Istället tvingas staterna att tillgripa en form
av nätverksstyrning, det vill säga att sinsemellan komma överens om de rättsliga
ramarna för verksamheten, i det aktuella
fallet sjöfartsnäringen. Arenan för denna
tredje modell för styrning kan idag sägas
utgöras av de internationella organisationerna, ifråga om sjöfarten huvudsakligen
den internationella sjöfartsorganisationen
(IMO). Den internationella sjöfarten kan
därigenom sägas vara föremål för ett slags
nätverksstyrning. De regler som styr näringen tillkommer här genom förhandlingar
mellan ett antal självständiga aktörer i form
av suveräna stater snarare än genom den
byråkratiska process som vi traditionellt
kallar lagstiftning.

Den förindustriella epoken
Arvet efter Grotius
Förklaringen till uppkomsten av dagens
system kan sökas så långt tillbaka som till
början av 1600-talet. Vid den här tiden
pågick en intensiv folkrättslig debatt rörande frågan om världshavens status. Debatten
utgjorde ett utflöde av det vid den här tiden
dominerande merkantilistiska synsättet att
staten borde eftersträva ett överskott i
handelsbalansen, inte minst genom upprätthållandet av olika former av handelsmonopol. Enligt en uppfattning ägde staten
rätt att utöva överhöghet även över havet
(mare clausum). Idén hämtades från det romerska imperiet i vilket Medelhavet utgjort
ett mare nostrum. Enligt en annan uppfattning var emellertid havet att betrakta som
fritt och öppet för envar (mare liberum).
Efter det att den inflytelserike nederländske
juristen Hugo Grotius (1583–1645) hade
publicerat sin numera klassiska skrift De
mare liberum år 1609 kom emellertid den
sistnämnda synen att gradvis vinna allmän

acceptans. Att just Grotius förespråkade
principen om det fria havet var knappast en
slump (se Westman, C. G., Hugo Grotius,
SvJT 1926 s. 9). År 1602 hade det nederländska Ostindiska kompaniet bildats
med ambitionen att öka handeln på Fjärran
Östern. Skriften var direkt riktad mot konkurrerande länder som England, Spanien
och Portugal – länder som var och en
hävdade monopol på den sjöburna handeln. Den engelske rättslärde John Selden
(1584–1654) sökte opponera sig mot
Grotius teori genom att i motskriften Mare
clausum hävda engelsk överhöghet över
vissa hav. Seldens genmäle trycktes först år
1635, men vid den tiden syntes frågan i
realiteten ha varit politiskt överspelad.
Redan år 1613 hade nämligen den engelska
kronan i praktiken övergivit principen om
mare clausum då den i förhandlingar med just
Nederländerna om nederländska anspråk
på handelsmonopol i Ostindien istället hävdade principen om mare liberum. Den grundläggande principen om havens frihet – det
vill säga att världshaven utgör en gemensam
resurs öppen för alla att nyttja (res communis)
– kommer idag till uttryck i artikel 87 i 1982
års havsrättskonvention. Rätten omfattar
även stater utan egen kust.
Den av Grotius formulerade principen om
det fria havet utgjorde som ovan framgått
ett led i en handelspolitisk debatt, närmast
ett sätt att med juridiska argument legitimera Ostindiska kompaniets rätt att bedriva handel. Principen har sedan kommit
att påverka den grundläggande utformningen av sjörätten på ett sätt som Grotius
sannolikt föga anade. En konsekvens av att
principen om det fria havet vann allmän
acceptans var att jurisdiktionen i hög grad
kopplades till person och egendom. Sjörätten kom därigenom att till stora delar
avvika från den allmänna principen inom
den offentliga rätten, särskilt förvaltningsrätten, det vill säga att regelverket är knutet
till det egna territoriet och tillämpas på alla
personer och all egendom som befinner sig
där (territorialprincipen). Det sagda kommer för övrigt idag till tydligt uttryck i 1 kap.
1 § fartygssäkerhetslagen (2003:364). I bestämmelsen föreskrivs att lagen ska tillämpas i fråga om alla fartyg som används till
(fortsättning)

utvidgats till att även omfatta fartyg flaggade i EES-länder). Trots att Sverige således
sällade sig till de frihandelsvänliga nationerna redan under andra halvan av 1800talet återfinns således än idag vissa reminiscenser av den forna merkantilismen i den
svenska sjöfartslagstiftningen.

Samuel Plimsoll. Okänd fotograf. Källa: WikiTree.

sjöfart inom Sveriges sjöterritorium samt
svenska fartyg som används till sjöfart
utanför sjöterritoriet. I fråga om utländska
fartyg på svenskt sjöterritorium undantas
sedan fartyg under oskadlig genomfart.
Att principen om det fria havet vann allmän
acceptans innebar dock inte att anspråken
på handelsmonopol upphörde. Den näringsrättsliga regleringen kom istället att
knytas till flaggan snarare än till territoriet.
I 1651 års navigationsakt stadgades att
varor inte fick inte fick föras till eller från
England (senare Storbritannien) eller de
engelska kolonierna annat än på engelska
fartyg. En motsvarande lagstiftning i form
av det så kallade produktplakatet med
tillhörande förklaring infördes i Sverige år
1724. Enligt produktplakatet fick importvaror endast transporteras till svenska hamnar ombord på svenska fartyg eller fartyg
från varornas ursprungsland. I tillägg till
detta tillförsäkrades svenska fartyg monopol på inrikes transporter (vilket vid den här
tiden inkluderade även finska hamnar).

Intressant att notera är också att trots att
näringsfriheten sedan kom att bryta igenom
i takt med industrialiseringen under andra
hälften av 1800-talet – inte minst genom
1864 års näringsfrihetsförordningar – återstår än idag vissa fragment av den näringsrättsliga regleringen på sjöfartsområdet.
Produktplakatet har formellt sett aldrig
upphävts. Tvärtom tillförsäkras svenska
fartyg än idag ensamrätt i fråga om cabotagetrafiken även om denna rätt sedan har
kommit att uppluckras i och med Sveriges
inträde i Europeiska unionen. Genom den
så kallade cabotageförordningen ges numera fartyg flaggande i andra medlemsstater rätt att bedriva cabotagetrafik mellan
svenska hamnar. Att grundprincipen
fortsatt gäller framgår dock av förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i
inrikes trafik med utländskt fartyg m.m.
enligt vilken Transportstyrelsen prövar
ansökningar om dispens från cabotagebestämmelserna i produktplakatet. I syfte
att stödja den egna svenskflaggade handelsflottan utgår även ett rederistöd enligt
förordningen (2001:770) om sjöfartsstöd
(även om stödet numera i viss mån har

Självregleringens tidevarv
Det övervägande intrycket är att under den
epok som föregick industrialismen marknadsmodellen ändå utgjorde den dominerande modellen för styrningen av
näringen. Den offentligrättsliga regleringen
av sjöfarten var, som ovan antytts,
huvudsakligen var begränsad till näringsrättsliga frågor, närmast att tillskansa de
egna rederierna en så omfattande del av
sjöfartsmarknaden som möjligt. Intresset
av att i ett offentligrättsligt perspektiv reglera marknaden som sådan var däremot inte
lika stort. Exempelvis innehöll den år 1667
antagna sjölagen mycket få bestämmelser
av rent offentligrättslig art. Med undantag
för det genom lagen införda lotstvånget
dominerade istället den civil- och processrättsliga regleringen helt och hållet. I de
olika balkarna återfinns detaljerade bestämmelser om bland annat skeppslega, partrederi, redaransvar, bodmeri, lastskador
och sjörättsdomstolar medan närmare
bestämmelser om sjösäkerhet saknades. I
merkantilistisk anda reglerade staten således tillträdet till marknaden medan i
övrigt styrde marknadsaktörerna i hög grad
sig själva. Detta återspeglas i någon mån än
idag beträffande befraktning av fartyg.
Medan transport under konossement och
sjöfraktsedlar regleras av tvingande lagstiftning i trettonde kapitlet sjölagen är
bestämmelserna om befraktning i fjortonde
kapitlet fortsatt i huvudsak dispositiva. Det
sistnämnda kapitlet utgör därmed ett närmast ”avsomnat” kapitel i sjölagen – eller
som en god vän och kollega med glimten i
ögat en gång konstaterade – ”något för de
verkliga konnässörerna”. Att marknadsmodellen under den här epoken kom att bli
förhärskande berodde sannolikt av praktiska skäl: ingen stat – inte ens det mäktiga
engelska imperiet – hade vid den här tiden
resurser att kontrollera så stora geografiska
områden som världshaven ändå utgör.

Industrialismens genombrott
Ökade krav på sjösäkerhet
Framväxten av en mer omfångsrik offentligrättslig reglering av sjöfarten kan egentligen skönjas först under mitten av 1800talet i samband med industrialismens verkliga genombrott. Ökad handel och kommunikationer samt utvecklingen av större
maskindrivna fartyg ställer plötsligt helt
andra krav på ingripanden från det
offentliga. Det gäller i första hand regleringen av sjösäkerheten. Under senare
delen av 1700- och det tidiga 1800-talet
(fortsättning)
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hade frågan om ett fartygs sjövärdighet snarare betraktats som ett civilrättsligt spörsmål – närmast ett försäkringsrättsligt
sådant – än ett offentligrättsligt sådant.
Sjösäkerheten var som ovan antytts
någonting som i linje med det vid den här
tiden förhärskande synsättet överläts till
marknadsaktörerna att själva reglera. Bland
köpmän och försäkringsgivare uppstod
därför tidigt ett behov av att kunna bedöma
ett fartygs sjövärdighet och därmed
beräkna riskerna för ett haveri. För att täcka
det behovet publicerades år 1760 det första
exemplaret av Lloyd’s Register of Shipping
i London. I det äldsta bevarade exemplaret
– som spänner över åren 1764–1766 –
klassificeras sjövärdigheten hos cirka 4 500
olika fartyg. Fartygen kontrollerades av
besiktningsmän vilka sedan åsatte det
individuella fartyget en viss klass. Även i
Sverige utvecklades en liknande verksamhet. Under 1700-talet inrättades befattningar som skeppsmätare i olika svenska
hamnar. Dessa hade till uppgift att mäta
fartyg samt utfärda mätbrev för olika
handelsfartyg. Att verksamheten liksom i
fråga om Lloyd’s huvudsakligen hade sin
grund i merkantila behov illustreras av att
denna var underlagd tullförvaltningen.
Under 1700-talet tillkom även dispaschörsämbetet för att kunna slita sjöförsäkringstvister. Ur verksamheten uppstod sedan det
ännu idag verksamma klassningssällskapet
Lloyd’s Register of Shipping (numera
Lloyd’s Register). Verksamheten inom
ramen för Lloyd’s fick snabbt flera efterföljare på den europeiska kontinenten och
i Norden. Bland annat grundades franska
Bureau Veritas redan år 1828, norska
Veritas år 1864 och tyska Germanischer
Lloyd år 1867.
De privata initiativen och den därmed följande civilrättsliga regleringen framstod
dock relativt snabbt som otillräckliga i ett
samhälle med ett växande transportbehov.
Inte minst utbyggnaden av passagerafarten
medförde ett behov av tvingande offentligrättslig reglering. Redan år 1803 antogs i
England en lag som reglerade att antalet
passagerare ombord inte fick överstiga en
person per två ton av dräktigheten samt att
det måste säkerställas att fartyget i fråga var
sjövärdigt innan det utklarerades. Bestämmelserna skärptes sedan successivt. I 1849
års Passengers Act föreskrevs att inget fartyg fick utklareras som inte hade genomgått
inspektion och därvid förklarats vara sjövärdigt och till alla delar lämpligt för den
avsedda resan. År 1850 skärptes kravet på
det sättet att samtliga passagerarångfartyg
nu måste genomgå besiktning två gånger
om året. Besiktningarna skulle utföras av
särskilda inspektörer som hade anställts för
ändamålet av Board of Trade.
En liknande utveckling ägde rum även i
Sverige År 1864 antogs en förordning angående passagerarångfartygs byggnad, utrustning och begagnande. Efterlevnaden av
förordningen synes dock inte ha varit den
bästa och år 1899 inrättades därför särskilda inspektorer för att kontrollera fartygssäkerheten. Bestämmelserna i 1864 års
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förordning kompletterades år 1899 med en
förordning om räddningsinrättningar och
eldsläckningsredskap ombord på passagerarångfartyg.
Beträffande lastfartygen var dock regleringen fortsatt frivillig med följden att antalet haverier ökade. För att väcka debatt i
frågan publicerade den skotske parlamentsledamoten Samuel Plimsoll år 1873 en bok
i ämnet med titeln Our seamen i vilken han
argumenterade för införandet av obligatoriska lastlinjemärken på fartygsskroven.
Plimsoll pekade i boken på marknadens
oförmåga att själv lösa problemet. Enligt
Plimsoll medgav regelverket att fartyg konstruerades med det uttalade syftet att maximera lastkapaciteten även om detta skedde
på bekostnad av sjövärdigheten. Den existerande ordningen gav även redarna starka
incitament att öka fraktintäkterna genom
att ta ombord mer last än vad fartyget var
byggt för eftersom förluster i samband med
haverier ändå täcktes försäkringsvägen.
Plimsolls förslag till reglering av sjösäkerheten och ökad kontroll av fartygen mötte
dock hårt motstånd. I linje med den förhärskande Manchesterliberalismen menade
kritikerna detta inte vara en fråga för statsmakterna. Istället hade den enskilde sjömannen ansvaret att bedöma sjövärdigheten hos fartyget samt avgöra den risk han
löpte genom att mönstra på detsamma.
År 1876 kröntes dock Plimsolls arbete med
framgång i och med att parlamentet antog
Merchant Shipping Act genom vilket bland
annat redarna ålades att förse fartyget med
lastlinjemärken. Systemet var dock frivilligt
i så måtto att redaren själv avgjorde var
någonstans på skrovet som lastlinjemärket
skulle placeras, det vill säga hur djupt
fartyget skulle kunna nedlastas. År 1890
gjordes dock reglerna tvingande i så måtto
att lastlinjemärket nu måste anbringas i
enlighet de rekommendationer som utfärdats av Board of Trade år 1886. Dessa
byggde i sin tur på Lloyd’s Registers
fribordstabeller. I och med att lagstiftningen av konkurrensskäl omfattade även

utländska fartyg som trafikerade det engelska imperiets hamnar kom den så kallade
Plimsollrörelsen att indirekt påverka regleringen av sjösäkerheten i andra länders
handelsflottor. Den engelska regleringen
möjliggjorde att också utländska fartyg
tvångsvis kunde förses med lastlinjemärken
såvida inte flaggstaten hade en likvärdig
lagstiftning.
I Sverige infördes år 1910 en lagstiftning av
provisorisk natur genom vilken redare
kunde få anbringat ett lastlinjemärke på
fartyg som gick i fjärrfart på hamnar där de
engelska eller motsvarande franska tvångsbestämmelserna gällde. Den provisoriska
lagstiftningen ersattes sedan av 1914 års lag
om tillsyn å fartyg med åtföljande förordning med närmare föreskrifter angående
tillsyn å fartyg. Medan sjösäkerhetskontrollen tidigare utövats i efterhand innebar
den nya lagen en övervakning i direkt syfte
att förebygga olyckor. Fartygen skulle nu
med vissa mellanrum inspekteras samt efter
godkännande förses med certifikat. Fartyg
som inte klarade besiktningen kunde beläggas med nyttjandeförbud. Det genom
1864 års sjölag för befälhavaren införda
straffansvaret för fartygets sjövärdighet
kom därigenom att i praktiken skärpas. År
1915 antogs även en förordning angående
fartygs byggnad och utrustning som sedan
kompletterades med ett byggnads- respektive provningsreglemente. De sistnämnda
bestämmelserna utgjorde minimibestämmelser. Innehade fartyget godkänd klass
tillämpades istället klassningsreglerna. Samma år tillkom även en förordning angående
vissa säkerhetsåtgärder vid nyttjande av fartyg.
Behovet av byråkratisering
Det är uppenbart att industrialiseringen i
slutet av 1700-talet och första halvan av
1800-talet med ökad en handel och kommunikationer av mer modernt snitt drev
fram ett behov av ett ökat antal offentligrättsliga ingripanden från det offentligas
sida. De privata initiativ i form av klassning
(fortsättning)

Doria lät Inter-Governmental Maritime
Consultative Organization (numera International Maritime Organization, IMO)
sammankalla en ny konferens vilken resulterade i 1960 års säkerhetskonvention.
Denna har sedan ersatts av 1974 års
SOLAS. Till sjösäkerhetskonventionen har
fogats 1978 års STCW-konvention (Standards for Training, Certification and
Watchkeeping) och den så kallade ISMkoden (International Safety Management).
Konventionerna i fråga revideras numera
regelbundet genom förhandlingar i IMO.
Sedan mitten av 1900-talet hanteras därmed huvuddelen av sjösäkerhetsfrågorna
rörande den internationella sjöfarten inom
IMO.

M/T Torrey Canyon. Foto: Okänd. Källa: Safety4Sea

av fartyg som marknaden själv hade infört
befanns relativt snabbt vara otillräckliga för
att möta de krav som ställs i ett industrisamhälle av modernt snitt. Som ovan
konstaterats kom därför sjösäkerheten
inom passagerarfarten att regleras redan i
ett inledande skede av industrialiseringen.
Utvecklingen kan också ses som ett tidigt
uttryck för den gryende socialstaten. Trots
att den så kallade Manchesterliberalismen
utgjorde den dominerande ideologin under
det tidiga 1800-talet gick det från statsmakternas sida sannolikt inte att negligera
det faktum att marknadskrafterna saknade
förmåga att på allvar förhindra olyckor på
det sätt som fordras i ett samhälle med
masskommunikationer. Det gick med
andra ord här inte att lita till den preventiva
effekt som en skadeståndsrättslig reglering
eventuellt kunde tänkas ha. Istället krävdes
det att det offentliga ingrep och tog ansvar
genom en tvingande offentligrättslig reglering av sjösäkerheten. Insikten om nödvändigheten av detta synes sedan gradvis ha
kommit att gälla även den övriga handelssjöfarten, inte minst genom den debatt som
initierades av den så kallade Plimsollrörelsen. Styrningen av sjöfarten kom därmed
att med början i England byråkratiseras
genom att även förhållandena på marknaden (här sjösäkerheten) förvandlas från
en fråga för marknadsaktörerna till en
statlig angelägenhet. Denna byråkratisering
kommer sedan att i början av 1900-talet exporteras till andra länder som en konsekvens av det engelska imperiets dominans
på sjöfartsområdet eftersom andra länder,
som ovan konstaterats, tvingades att av
konkurrenshänsyn anpassa sig till den
engelska regleringen.
Trots den starkt ökade offentligrättsliga
regleringen på sjöfartens område finns
dock än idag en ovanligt stark i flera
avseenden udda koppling till den civilrättsliga regleringen. Efter drygt 260 år
fyller de privata klassningssällskapen fortfarande en viktig funktion i och med att
klassreglerna i hög grad är normerande på

sjösäkerhetsområdet samtidigt som en ansenlig del av den statliga kontrollen rent
faktiskt har delegerats till klassningssällskapen, se 9 kap. fartygssäkerhetsförordningen. Den civil- respektive offentligrättsliga regleringen är därmed trots byråkratiseringen fortfarande tätt förbundna
med varandra på sjösäkerhetsområdet.
Utvecklingen har kanske snarast lett till att
de i grunden privata klassningssällskapen
numera intar ställningen av ett slags kvasimyndigheter på området.

Internationaliseringen
Internationella sjösäkerhetskonventioner
Medan sjösäkerheten under 1800-talet reglerades på uteslutande nationell nivå togs
under det tidiga 1900-talet de första initiativen till en internationell reglering av sjösäkerheten. En bidragande orsak till detta
var s/s Titanics undergång år 1912, en
katastrof som krävde över 1 500 människoliv. Katastrofen väckte stor uppståndelse
internationellt, dels på grund av dess omfattning, dels på grund av att många
passagerare ombord utgjordes av emigranter från olika europeiska länder på väg
till USA. Enbart från de nordiska länderna
fanns det 231 passagerare ombord på fartyget. Blott 66 av dessa överlevde. Som en
direkt följd av katastrofen tog Förenade
kungariket initiativ till en internationell
diplomatkonferens vilken resulterade i
1914 års säkerhetskonvention. Den omfattade dock endast passagerarfartyg och
till följd av första världskrigets utbrott kom
den aldrig att träda i kraft. Den ersattes
sedermera av 1929 års och 1948 års
konventioner av vilka den förstnämnda
kom att erhålla en officiell engelsk text, the
International Safety of Life at Sea Convention (SOLAS). Den sistnämnda versionen utvidgades till att även omfatta lastfartyg. Frågan om anbringande av lastlinjemärken kom även att regleras internationellt genom 1930 års respektive 1966 års
lastlinjekonvention. Efter kollisionen
mellan fartygen Stockholm och Andrea

Ansvaret för miljöskador
Ett nytt steg i utvecklingen av en mer omfattande internationell offentligrättslig reglering av sjöfarten börjar sedan skönjas
under framförallt slutet av 1960-talet. En
avgörande händelse utgörs här av den så
kallade Torrey Canyon-katastrofen år 1967
då ett liberianskflaggat tankfartyg bröts itu
i Engelska kanalen med ett utsläpp om
117 000 ton råolja som följd. Omkring 200
kilometer av den engelska sydkusten respektive 80 kilometer av den franska atlantkusten förorenades. Cirka 15 000 sjöfåglar,
däribland 85 % av det franska beståndet av
lunnefågel, dog som en konsekvens av föroreningarna. Precis som i fråga om Titanic
väckte även denna katastrof stor uppståndelse bland allmänheten, dels på grund
av storleken på utsläppet, dels för att det
visade sig att Liberia i egenskap av flaggstat
helt saknade förmåga att ta ansvar för att
utreda och lagföra eventuellt ansvariga för
katastrofen. Olyckan blev startskottet för
en snabb utveckling inom IMO av en rad
civilrättsliga konventioner rörande skadeståndsansvaret för oljeutsläpp från fartyg i
form av 1969 års ansvarskonvention och
1971 års fondkonvention. Dessa har sedan
avlösts av 1992 års ansvarskonvention respektive fondkonvention. År 2003 utökades
skyddet med en så kallad Supplementary
Fund. I kölvattnet av oljeskadeansvarskonventionerna har IMO även antagit
HNS-konventionen (hazardous and noxious substances, bunkeroljekonventionen
samt vrakborttagningskonventionen.
Det typiska för denna rättsutveckling är att
den i hög grad har varit driven av olika
spektakulära olyckor på området. Som
ovan nämnts utgjorde Torrey Canyonkatastrofen startskottet för utvecklingen,
men även andra större tankerolyckor har
påskyndat denna, inte minst gäller detta
Amoco Cadiz-, Erica- och Prestige-katastroferna år 1978, 1999 respektive 2002. En
bidragande orsak till utvecklingen har
sannolikt varit den uppmärksamhet som
olyckorna väckt i media. Bilder av fartyg
som sjunker, förorenade stränder och
oljeskadade fåglar har lett till att politikerna
sett sig tvingade att ingripa på ett kraftfullt
sätt. En annan betydelsefull orsak till den
relativt snabba rättsutvecklingen var för(fortsättning)

5

modligen att med ett fåtal stora aktörer på
marknaden vilka hanterar stora mängder
olja framstod det som möjligt att snabbt få
till stånd ett system med en oljeskadefond
vilken administreras av ett internationellt
organ i form av IOPC. Utan en oligopolmarknad hade detta nog varit betydligt
svårare. Det visar inte minst erfarenheterna
rörande förhandlingarna om HNS-konventionen. Aktörerna är här betydligt fler
och det är inte sällan fråga om transporter
av mindre mängder gods, vilket gör det
administrativt betydligt svårare att exempelvis tillskapa en fond för att täcka dessa
skador.

adekvata åtgärder i syfte att minska koldioxidutsläppen från den globala sjöfarten
(se närmare Eftestøl, E., “Fit for 55” and
the Polluter Pays Principle – Who pays
under the proposed EU ETS for shipping?,
European Transport Law 2022, s. 117).
Redan förslaget att inkludera sjöfarten i det
europeiska systemet för handel med utsläppsrätter ger dock upphov till en rad
problem rörande rapporteringen av utsläpp, inte minst utsläpp som härrör från de
delar av transporten som äger rum utanför
EU. Det är också oklart hur detta kommer
att påverka den europeiska konkurrenskraften.

Regleringen av fartygsdriften
En ökad medvetenhet om sjötransportnäringens allmänna belastning på miljön
ledde också fram till en reglering av den
dagliga driften av fartygen. Det skedde
genom att den så kallade MARPOLkonventionen antogs år 1973. Den reglerar
hanteringen av farligt gods, kemikalierester,
avfall och avloppsvatten ombord på fartyg.
Konventionen innehåller även restriktioner
avseende avgasutsläpp från fartyg. Den
ersattes sedan av en ny version år 1983.
Sedan dess har ett par nya protokoll fogats
till konventionen. Vidare har en särskild
konvention för utsläpp av barlastvatten
tillkommit samt den så kallade Baselkonventionen för skrotning av fartyg.

Kvarstad och hamnstatskontroll
Hittills har endast den aspekt av jurisdiktionen som regleringsmakten utgör
behandlats. En minst lika betydelsefull
aspekt av jurisdiktionen är dock makten att
kontrollera och vid behov sanktionera
överträdelser av regelverket. Att jurisdiktionen alltsedan Grotius huvudsakligen
sammankopplas med fartyget istället för
territoriet förutsätter emellertid att flaggstaterna är villiga att ta sitt ansvar för de
fartyg som för deras flagga och tillämpa det
internationella regelverket i förhållande till
dessa. Så har dock inte alltid varit fallet.
Redan i samband med Torrey Canyonkatastrofen visade det sig, som ovan
konstaterats, att Liberia i egenskap av
flaggstat varken hade kompetens eller
resurser att utreda olyckan. Registret vars
huvudkontor ligger i USA utgjorde vid den
tiden vad som i bästa fall kunde betraktas
som en juridisk papperskonstruktion i syfte
att undgå i första hand amerikansk sjöarbetsrättslig lagstiftning (se närmare
Carlisle, R. P., Sovereignty for Sale – The
origins and evolution of the Panamanian
and Liberian flags of convenience, 1981).
För de civilrättsliga kraven fanns visserligen
redan vid tiden för Torrey Canyon-katastrofen möjlighet att belägga ett fartyg med
kvarstad enligt nationella bestämmelser om
detta eller enligt 1952 års arrestkonvention,
men detta förutsatte naturligtvis att fartyget
fanns i behåll och hade ett värde. I och med

Rättsutvecklingen rörande regleringen av
den dagliga fartygsdriften synes dock ha
varit betydligt trögare än regleringen av
direkta miljöskador. En tänkbar förklaring
till detta kan vara att utsläpp av det här
slaget inte väcker samma uppmärksamhet i
media som de stora oljekatastroferna samtidigt som miljöintressena här på ett annat
sätt vägs mot handelspolitiska intressen.
Det sagda illustreras av diskussionerna rörande begränsningar av kväveoxidutsläpp
från fartygstrafiken i Östersjön. Vikten av
att begränsa utsläppen kan inte underskattas eftersom kusterna, inte minst längs
med de södra delarna av Östersjön, är
mycket tätbefolkade. Bilaga VI i MARPOL
ger möjlighet att inrätta så kallade SECA
och NECA-zoner, det vill säga zoner med
begränsningar vad gäller utsläpp av svaveldioxider- respektive kväveoxider från
fartyg. Under lång tid motsatte sig emellertid Ryssland inrättandet av en NECA-zon
omfattande Östersjön eftersom denna
skulle kunna påverka trafiken till och från
ryska oljehamnar i Finska viken negativt.
När väl inrättandet av zonen beslutades år
2016 efter sex års långdragna förhandlingar
kom bestämmelserna att träda i kraft först
år 2021 och endast omfatta nybyggda fartyg. Eftersom ett fartygs ekonomiska livslängd uppgår till 25–30 år betyder detta att
den fulla effekten av beslutet kan nås först
runt år 2040.
Europeiska unionen (EU) har sökt att driva
på den internationella rättsutvecklingen
genom att bland annat föreslå att sjöfarten
ska inkluderas i systemet för handel med
utsläppsrätter. Det finns ett missnöje inom
EU med att IMO ännu inte har beslutat om
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införandet av ett krav på obligatorisk
ansvarsförsäkring samt tillkomsten av den
internationella oljeskadefonden finns idag
ändå ett relativt gott skydd mot direkta
miljöskador, framförallt skador på grund av
oljeutsläpp. Problemet är emellertid att ett
sådant regelverk huvudsakligen fyller en
reparativ funktion, medan den preventiva
funktionen är omtvistad. Möjligen kan det
hävdas att regelverket har en viss preventiv
effekt genom att klassningssällskapen med
vissa mellanrum besiktigar fartygen i avsikt
att förnya klassen. Mycket kan dock hända
med fartygen mellan dessa besiktningar och
klassningssällskapen har heller inte riktigt
samma oberoende ställning som myndigheterna i och med att det är redarna som
betalar för klassningen.
För att stärka den preventiva funktionen
utvecklades här 1982 års så kallade Paris
Memorandum of Understanding (Paris
MOU) enligt vilket de anslutna länderna
förbinder sig att kontrollera standarden hos
ett visst antal utländska fartyg som anlöper
dess hamnar (närmare rörande utvecklingen av Paris MOU, se Kasoulides,
G. C., Port State Control and Jurisdiction –
Evolution of the port state regime, 1993).
Ett antal riskkriterier styr vilka fartyg som
inspekteras. Beroende på fartygets ålder,
flaggstatens, klassificeringssällskapets och
rederiets prestationsnivå samt tidigare
historik avseende brister och nyttjandeförbud indelas fartygen i olika riskgrupper.
Dessa grupper inspekteras med olika intervaller om 6–36 månader. Inspektionen kan
inskränka sig till en certifikatkontroll, men
även innefatta en så kallad utökad inspektion. Bestämmelserna har även omsatts i ett
EU-direktiv (2009/16/EU). Tillsammans
med en svartlistning av vissa fartygsregister
med en hög frekvens undermåliga fartyg
har detta lett till en betydande standardökning inom världshandelsflottan.
(fortsättning)

Foto: US Coast Guard

blev helt enkelt samarbeta för att reglera en
näring som alltmer började sträcka sig över
och bortom nationalstaten. Till en början
skedde utvecklingen genom att enskilda
stater tog initiativ till konventionsregleringen, men efter andra världskriget
formaliserades samarbetet inom ramen för
internationella organisationer, främst IMO.
Den nationella byråkratiska styrningen av
sjöfartsnäringen övergick därmed alltmer i
ett slags internationell nätverksstyrning.

Foto: SilverVoyager Källa: FreeImagesLive

Styrning och reglering genom nätverk
Det kan sägas gå en tydlig utvecklingslinje
från det att enskilda länder under tidigt
1900-tal – särskilt Förenade kungariket –
såg sig föranledda att ta initiativ till ett ökat
internationellt samarbete på sjösäkerhetsområdet fram till det starkt formaliserade
arbete som idag bedrivs inom internationella organisationer på området, främst
IMO. Även om arbetet inom dessa organisationer kan sägas vara formaliserat, det
vill säga stöpt i en speciell variant av internationell byråkrati, är ändå det huvudsakliga intrycket att regleringen präglas av
en form av nätverksstyrning. För att en
rättsutveckling ska komma till stånd måste
det åtminstone bland majoriteten av de
inflytelserika staterna på sjöfartsområdet
råda konsensus. Utan konsensus – ingen
rättsutveckling. Med nätverksstyrningsmodellen följer också andra problem. Att
staterna är suveräna innebär på sätt och vis
att ingen egentligen styr, vilket i sin tur
medför att det många gånger saknas ett
helhetsperspektiv avseende utvecklingen
på området. Utvecklingen riskerar därmed
att bli slumpmässig beroende av dagshändelser som exempelvis spektakulära
oljekatastrofer. Nödvändigheten av den
kompletterande oljeskadefonden – vilken
tillkom som ett resultat av Ericakatastrofen – har exempelvis ifrågasatts
medan krav på minskning av de dagliga
utsläppen av koldioxid från fartygen har
visat sig betydligt svårare att få till stånd. I
vissa fall kan också förhandlingsprocessen
förvandlas till en kamp mellan särintressen.
Vissa länder hyser inte sällan en stark
önskan om att skydda den egna rederinäringen mot ökade kostnader medan
andra vill värna den egna handeln med vissa
typer av gods. Andra stater har helt andra
politiska intressen, vilka saknar direkt
beröring med sjöfarten, men som de av
olika anledningar önskar främja på den
internationella arenan. Stater med stort
politiskt inflytande eller stora ekonomiska

resurser kan också få ett oproportionerligt
stort inflytande över förhandlingsresultatet
i förhållande till mindre stater med knappa
resurser. Dessa stater kan ibland ha en
önskan att påverka resultatet, men utan en
tanke på att själva tillträda konventionen
eller ändringsprotokollet i fråga. Det finns
även en risk för blockbildning, vilket kan
leda till att förhandlingarna på sikt stelnar
och att möjligheterna att nå kompromisser
minskar. I värsta fall kan detta leda till att
organisationen förlorar sitt värde som
arena för internationella förhandlingar.

Avslutande synpunkter
Det är intressant att notera att hur de olika
modellerna för reglering av sjöfarten har
avlöst varandra över tid. Statsmakternas
intresse under den förindustriella epoken
var huvudsakligen koncentrerat till att
reglera villkoren för marknadstillträde och
därmed gynna det egna landets handel och
sjöfart. Regleringen av själva sjöfartsmarknaden överlämnades däremot i hög
grad till marknadsaktörerna att själva ta
hand om. Vad det offentliga huvudsakligen
tillhandahöll under den här epoken var ett
civilrättsligt regelverk samt tillgången till
sjörättsdomstolar. Redan en studie av innehållet i 1667 års sjölag visar detta.
Industrialiseringen med ökad världshandel
och alltmer utbyggda kommunikationer
driver emellertid fram ett behov av ingripanden från det offentligas sida. I det
framväxande industrisamhället förmådde
marknaden inte själv att lösa frågor rörande
framförallt sjösäkerhet även om initiativ till
detta togs i form av exempelvis klassning
av fartyg. Detta drev fram en ökad offentligrättslig lagstiftning på sjöfartsområdet.
Regleringen av sjöfarten genomgick därmed ett slags byråkratisering. I början av
1900-talet övergick sedan denna huvudsakligen nationella utveckling till att bli
internationell. Statsmakterna i olika länder

Frågan är dock om denna nätverksmodell
som vi idag huvudsakligen är hänvisade till
framstår som ägnad att fullt ut lösa inte
minst de miljöproblem som sjöfarten ger
upphov till. Det gäller särskilt som behovet
av att snabbt minska koldioxidutsläppen
från sjöfarten är stort. Visserligen fungerar
hamnstatskontrollen indirekt som en
pådrivande faktor att länderna följer de
internationella kraven. Även länder som
inte ställer sig bakom de högre sjösäkerhets
och miljökraven tvingas ändå att anpassa
sig till dessa om deras fartyg ska kunna
trafikera större hamnar. Fortfarande fodras
dock att det råder konsensus mellan de
tongivande länderna för att någon
rättsutveckling överhuvudtaget ska komma
till stånd och även stater som önskar driva
denna utveckling framåt kan tveka att göra
detta på eget initiativ eftersom det kan inverka negativt på konkurrensen. Inte sällan
saknas det också ett helhetsperspektiv över
tid i diskussionerna samtidigt som fokus
snabbt kan skifta på den internationella
politiska arenan. Ett tydligt exempel på
detta är hur kriget i Ukraina med åtföljande
energikris snabbt har lett till att de globala
miljöfrågorna hamnat i skymundan.
Vad som slutligen kan konstateras är att
den grundläggande principen om det fria
havet har kommit att bli bestående. Arvet
efter Grotius, det vill säga att havet utgör
ett slags res commune, som ingen råder över
formar än idag ramarna för regleringen av
sjöfarten. Tillsammans med att staterna är
suveräna leder emellertid detta till att det
idag föreligger avsevärda svårigheter att
komma till rätta med miljöfrågorna på den
internationella sjöfartens område. Det
faktum att ingen råder över världshaven
leder till att ingen heller har makten att
skydda dessa på ett effektivt sätt. Nätverksmodellen är helt enkelt inte tillräcklig för
det ändamålet och så länge det inte finns
någon överstatlighet på området kan vi
sannolikt inte förvänta oss någon mer
kraftfull reglering av miljöfrågorna. Samtidigt synes något realistiskt alternativ till
nätverksmodellen för närvarande inte att
finnas när det gäller att reglera ramarna för
den internationella sjöfarten.
Johan Schelin är professor i sjö- och transporträtt
vid Stockholms universitet.
Essän bygger i grunden på ett föredrag som hölls
vid det 30:e sommarseminariet som arrangerades i
Bartsgårda, Åland, av Åbo akademi.
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Aktuellt

Försäkringskrav för båtar
Av professor em. Hugo Tiberg

Foto: Jan-Åke Tyllman

I Sverige gäller inget allmänt försäkringskrav för nöjesbåtar. I 7 kap. 2 § sjölagen
stadgas ett sådant för fartyg med en bruttodräktighet av 300 eller mer, och då kan till
exempel noteras att Svenska Kryssarklubbens största fartyg Atlantica om 134 ton, 26
meters längd och 32 kojer är på 170 brutto. Enligt hänvisning i 7 kap. 2 a § och 15 kap.
2 § sjölagen till EU-förordning 392/2009 gäller emellertid också försäkringstvång för
passagerarfartyg med rätt att föra fler än tolv passagerare, men sådana är inte nöjesbåtar. Vissa länder ställer däremot krav i varje fall på ansvarsförsäkring för både lokala
och besökande båtar av alla slag. Det gäller bland annat länder kring Medelhavet som
Grekland, Turkiet, Italien, Spanien, Serbien, Kroatien och Montenegro samt även en
rad delstater i USA. Lokala eller avtalsbestämda försäkringskrav kan emellertid
förekomma även i Sverige och några sådana ska kort presenteras här.

Försäkringskrav i kommunal hamn
I kommunala hamnar har enligt 3 kap. 10 § ordningslagen (1993:1617) den kommun som
äger eller kontrollerar hamnen laglig rätt att bestämma ordnings- och säkerhetsföreskrifter.
För klargörande av innebörden har Sveriges kommuner och regioner (SKR) utarbetat ett
förslag till hamnordning (Lokala hamnföreskrifter, SKR 1995), som med mindre lokala
avvikelser följts i de enskilda kommunernas regleringar. Förslaget innehåller dock inte några
försäkringskrav, och sådana är därmed icke reglerade i författning, utan anvisningar om
sådana får istället göras i rekommendationer eller uppställda avtalsvillkor som kommunen
eller det kommunala hamnbolaget kräver för att erbjuda plats. Ett sådant villkor tillämpas
bland annat i Stockholmsområdet för kommunala hamnar alltifrån Kapellskär till Nynäshamn
liksom i Göteborgsområdet av det kommunala båthamnsföretaget Grefab, varom information finns tillgänglig på internet. För att få avtalsmässigt ligga i dessa hamnar, liksom i andra
med liknande reglering, krävs alltså i praktiken att båten är försäkrad.

Båtklubbars försäkringskrav
Det är vanligt att båtklubbar i både förtöjnings- och uppläggningsavtal liksom i angivna
hamnordningar kräver att aktuella båtar är försäkrade. Inte heller detta har något författningsstöd utan får ses som ett uppställt villkor från klubbens sida. För skada täckt av
försäkringen föreskrivs ofta att båtägaren i första hand ska utnyttja försäkringen, men om
skadan orsakats av vållande på klubbens sida har försäkringsgivaren återkravsätt (regressrätt)
mot denna, och båtägaren har dessutom i sådana fall vanligen möjlighet att utkräva försäkringens självrisk från båtklubben.
Om skada orsakas av en anlitad entreprenör vill man i första hand utnyttja dennes försäkringar. I en olycka rapporterad i På Kryss 1997/3 s. 30 hade en anlitad kranförare lyft och
placerat ut båtar för vinterförvaring hos en båtklubb. När man till slut kommit till klubbens
största båt började den pendla, och hela ekipaget välte sedan över en rad av de upplagda
båtarna med stora skador som följd. Klubben avböjde ansvar med hänvisning till medlemmarnas försäkringsplikt; kranägaren visade sig sakna normal företagsförsäkring, men man
fick de flesta båtskadorna täckta genom kranens obligatoriska trafikförsäkring, vilket medförde sådan ansvarsspridning att skadorna knappast blev kännbara för båtfolket. Den välta
båten utgjorde emellertid transporterat gods och kunde därmed inte täckas av
trafikförsäkringen utan ägaren lär ha varit hänvisad till sin egen båtförsäkring med självriskavdrag, vilket dock inte bör ha varit mer än att det kunnat återkrävas från kranföretaget. Så
slutet gott, allting gott, kan man kanske säga.
(fortsättning)
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Tänkte inte på det…!
Uppfinnaren i Lorry

Yrkesvarv, m.m.
När en båt ska tas upp på varv förutsätts
det ofta – liksom alltid vid hamn- och
varvsförvaring enligt Båtbranschens riksförbund Sweboats villkor – att den är försäkrad, men det har inte alltid varit fallet när
det inte finns avtal om saken.
I ett fall refererat ND 1990 s. 37 hade ett
Neglingevarv åtagit sig omedelbar upptagning av en Sunseeker 39 motorbåt för
vinterförvaring men hade inte tagit upp den
samma dag, varefter en storm följande natt
skadade båten. Varvet ville ha skadan täckt
av den båtförsäkring man förutsatt finnas,
men då det visade sig att båtägaren inte
tecknat någon sådan, fick varvet gentemot
båtägaren bära presumtionsansvar för skadan enligt 32 § konsumenttjänstlagen.
Om avtalet bara gäller ”båtplats” kan båtägaren vara i sämre läge, och då hjälper det
knappast heller att båten uttryckligen anges
vara oförsäkrad.
I Allmänna Reklamationsnämndens fall
ARN 93-3150, refererat i På Kryss 1994/1
s. 51 hade en båt upptagits och uppställts
utomhus under ett så kallat ”båtplatsavtal”,
trots ägarens uttryckliga uppgift att försäkring saknades. På uppställningsplatsen
hade båtens fastlåsta utombordsmotor
blivit stulen. Båtägaren ville ställa uppläggaren till svars för det, men nämnden ansåg
att han själv fick stå för förlusten.
När försäkring däremot är avtalad och
tecknad, är det i första hand försäkringen
som ska bära skadeansvaret. Men om
varvet i princip är ansvarigt för skadan har
försäkringsgivaren rätt att täcka sin kostnad
genom att överta talan mot varvet enligt
samma konsumenträttsliga villkor som båtägarna.
I Attunda tingsrätts dom T4487/4489-12
hade ett yrkesvarv tagit upp och förvarat
båtar i ett skjul på ön Stora Skraggen
utanför Djursholm, där takbrister som var
okända för varvet medförde att taket brast
efter ett kraftigt snöfall, varvid flera förvarade båtar skadades. Dessa skador täcktes av båtförsäkringar. Försäkringsbolagen
förde sedan ersättningstalan mot varvet,
vilken upptogs och bedömdes enligt konsumenttjänstlagen, varvid bolagen fick
skadorna ersatta. Avgörandet överklagades
men förliktes så att tingsrättens dom vann
laga kraft.
Om avtalad båtförsäkring saknas, har det
ifrågasatts att båtägaren ska bära ansvar för
skada när han har åsidosatt försäkringsplikten. En sådan slutsats har fått ett tveksamt principiellt stöd i rättspraxis.
GO bodde ombord på tvåmastade stålfartyget Artici, ägt av handelsbolaget RR av
vilket han var ensam ägare. För utförande
av vissa ändringsarbeten togs fartyget in på
Beckholmsvarvet i Stockholm, där arbeten
utfördes med bland annat skärbrännare.

Foto: We Raise Sunken Boats

Enligt allmänna reparationsvillkor (AVR
01) skulle beställaren ha kasko- och P&Iförsäkring, som tillsammans skulle täcka
både fartygsskador och ansvar, och varvet
skulle inte vara skyldigt att betala för skador
under arbetsavtalet som ej föranletts av
uppenbart icke-ringa vårdslöshet, och inte
heller för sådana som ersatts under försäkringen. GO hade emellertid inte tecknat
sådan försäkring som angetts.
Vid arbetet med skärbrännare hade inredning i fartyget fattat eld, och elden
föranledde betydande skador ombord, för
vilka RR instämde varvet. Stockholms
Tingsrätt fann i dom 3 nov. 2008 i mål T
13189-05 att den vårdslöshet som föranlett
skadorna var icke-ringa, men dessutom att
avsaknaden av försäkring visserligen var
avtalsbrott men inte innebar friskrivning
från något vårdslöshetsansvar och att varvet därför skulle betala fullt skadestånd.
Varvet överklagade till Svea Hovrätt som i
dom 6 nov. 2009 i mål T 9234-08 i princip
höll med tingsrätten om att avsaknaden av
försäkring inte fritog varvet från vårdslöshetsansvar men tillade att försäkringsbristen såsom avtalsbrott inte fick försämra
varvets situation, att ingen skada utöver
åtagen försäkringstäckning påvisats och att
därför ingen ersättning skulle utgå. Utgången blev därmed den motsatta mot i
tingsrätten. Högsta domstolen gav inte
prövningstillstånd.
Det finns med anledning av hovrättens
avgörande i Artici skäl överväga huruvida
varvet om försäkring funnits hade varit
utsatt för regresskrav från försäkringsgivaren. Såsom skyddat av försäkringen
hade varvet möjligen kunnat ses som
”medförsäkrat” enligt 9 kap. 1 § försäkringsavtalslagen och som sådant varit fritt
från regresskrav från försäkring för annat
än grova fel. Härom framgår av båda
domarna bara att det fel som begåtts inte
var ”ringa”, och man kan inte säkert säga
om regresskrav varit möjligt. Om så skulle
vara fallet (regressrätt mot varvet) har avsaknaden av försäkring inte försämrat varvets position, och tingsrättens avgörande
borde ha stått sig.

Påräknad försäkring
I en del fall har det hävdats att avsaknad av
försäkring av ett dyrt objekt skulle såsom
vårdslöshet motivera nedsättning eller
rentav bortfall av skadestånd. Om så vore
fallet kunde det uppfattas som ett slags
försäkringsplikt för dyra båtar. Frågan
behandlades av Högsta Domstolen i
rättsfallet NJA 2017s. 567 (ND 2017 s. 1)
avseende en dyr racerbåt av typ Scarab.
PB, med sommarställe på en ö i
Stockholms skärgård, hade köpt en exklusiv amerikansk racerbåt av typ Wellcraft
Scarab och hade under en tid försökt finna
en rimlig försäkring men ännu inte tecknat
någon. Vännen och grannen K var intresserad av att följa med på en provtur
tillsammans med några ytterligare vänner
på ön. Under provturen bad K att få pröva
på att köra båten, vilket PB inte tyckte sig
kunna neka honom. K ville emellertid testa
båtens egenskaper och accelererade trots
ägarens försök att hindra det upp båten i
mycket hög hastighet, varpå han svängde
tvärt så att båten välte och skadades svårt.
PB fick dryga kostnader för bärgning och
motorreparation för vilka han höll K
ansvarig.
K menade att en så dyr båt måste hållas
försäkrad och att han inte hade anledning
betala mer än högst en normal självrisk
samt att hans ansvar borde jämkas därefter.
Frågan prövades i Högsta Domstolen, som
inte fann någon grund för jämkning.
I sitt avgörande i Scarab-fallet nämnde
domstolen två tidigare rättsfall om jakt med
dyrbara hundar som blivit skjutna av misstag, och där skyttarna menat att sådana
hundar inte bör tas med på jakt och i varje
fall inte utan omnämnande av deras värde,
samt att ersättningen för dem därför bort
jämkas. Detta höll Högsta domstolen inte
med om utan utdömde full ersättning för
de skjutna hundarna.
(fortsättning)
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Här kan tilläggas, som också det aktuella
rättsfallet visar, att det kan vara svårt att
finna en rimlig försäkring för dyra objekt. I
sammanhanget bör även betänkas att all
försäkring i princip är en förlust – den
innebär en utjämning av förlustriskerna
belastad med försäkringsgivarens vinst och
rörelsekostnader, vilket innebär att en
försiktig person med åtföljande låg olycksfallsrisk som samtidigt är välbeställd nog att
själv bära kostnaden för en möjlig förlust
kan göra klokt i att faktiskt bespara sig att
teckna försäkring.
Som slutsats kan sägas att den mycket
restriktiva rättspraxis som finns i fråga om
den här typen av ersättningsbegränsning
har mycket som talar för sig och att man
knappast kan räkna med någon allmän
begränsning av skadestånd för att en ägare
visar sig inte ha försäkrat sin båt.
Hugo Tiberg är professor em. i sjörätt. Han är
även en engagerad seglare samt skribent rörande
båtjuridiska frågor i Svenska Kryssarklubbens
medlemsorgan På Kryss.
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