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Sjölag (1994:1009)
Avdelning I Fartyg
1 kap. Om fartyg
Nationalitet

1§
[1801] Ett fartyg skall anses som svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg, om
det till mer än hälften ägs av svenska medborgare eller svenska juridiska personer.
Följande fartyg skall dock inte anses som svenska och inte vara berättigade att föra
svensk flagg, om de är införda i ett offentligt fartygsregister i något annat land än
Sverige inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet:
1. fartyg som ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i det
registerförande landet, om fartygets drift leds och kontrolleras därifrån,
2. fartyg som inte ingår i en ekonomisk verksamhet, om fartyget
– vanligen finns i det registerförande landet, och
– till mer än hälften ägs av fysiska personer som vistas i det registerförande landet
och som antingen är medborgare i det landet eller vistas där med stöd av reglerna om
fri rörlighet för personer inom Europeiska gemenskaperna eller Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet. Lag (1997:266).
1a§
[1801 A] I andra fall än som avses i 1 § skall ett fartyg anses som svenskt och vara
berättigat att föra svensk flagg, om fartyget är infört i ett sådant fartygsregisters
skepps- eller båtdel som avses i 2 §. Lag (2001:384).
1b§
[1801 B] Regeringen eller efter regeringens bemyndigande Sjöfartsverket får medge
att även andra fartyg än de som avses i 1 eller 1 a § skall anses som svenska och vara
berättigade att föra svensk flagg. Ett sådant medgivande får lämnas bara om fartygets
drift står under ett avgörande svenskt inflytande eller om ägaren har fast hemvist i
Sverige.
Regeringen får meddela föreskrifter om nationalitetshandlingar för svenska fartyg.
Regeringen får därvid bestämma vad som skall iakttas med sådana handlingar samt
förbjuda att registreringspliktigt eller registrerat fartyg hålls i drift utan gällande
nationalitetshandling. Lag (1997:266).
Till 2 st
Anm. Om nationalitetshandlingar, se [2085] o.f.
Fartygsregistret
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2001:384).

2§
[1802] Fartyg, vars skrov har en största längd som överstiger 24 meter, betecknas
skepp. Andra fartyg kallas båt.
Den myndighet som regeringen bestämmer (registermyndigheten) ska med hjälp
av automatiserad behandling föra ett register, benämnt fartygsregistret, där
informationen ska vara uppdelad i
1. en skeppsdel som innehåller uppgifter om svenska skepp,
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2. en båtdel som innehåller uppgifter om båtar som registrerats enligt lagen
(1979:377) om registrering av båtar ([2001] o.f.),
3. en skeppsbyggnadsdel som innehåller uppgifter om skepp under byggnad i
Sverige. Lag (2017:1056).
Till 2 st
Anm. Om registermyndighet, se [2051].

2a§
[1802 A] Fartygsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i registret.
Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-skrifter om
fartygsregistrets innehåll och närmare ändamål, behandling av uppgifter och
personuppgiftsansvar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis om
registrerings- eller inskrivningsåtgärd. Lag (2018:280).
Tillbehör till fartyg

3§
[1803] Till fartyg med dess skrov och styrinrättning hör fast inredning och annan till
stadigvarande bruk för fartyget ägnad utrustning samt sådana reservdelar som
varaktigt förvaras ombord, allt i den mån fartyget är försett därmed i fartygsägarens
intresse.
Utrustning för radiosamband eller navigering räknas dock inte som tillbehör, om
den tillhör någon annan än fartygsägaren eller om någon annan än fartygsägaren har
rätt till utrustningen på grund av äganderättsförbehåll eller villkor som är att jämställa
med sådant förbehåll.
4§
[1804] Bestämmelserna i 3 § skall också tillämpas i fråga om fartyg under byggnad.
Därvid anses ett registrerat skeppsbygge vara försett även med material, maskineri
och annan utrustning som finns på tillverkarens område och som genom märkning
eller på annat sätt otvetydigt framstår som avsedd att införlivas med skeppet.
5§
[1805] Rätt till tillbehör till fartyg eller till fartyg under byggnad får inte göras
gällande särskilt. Detta gäller även i förhållande till fartygets eller byggets ägare.
Överlåtelse av utrustning som utgör tillbehör till fartyg eller till fartyg under
byggnad gäller inte i något fall mot tredje man förrän utrustningen har skilts från
fartyget eller bygget så att detta inte längre kan anses vara försett med utrustningen.
Identifiering

6§
[1806] Ett skepp som förs in i fartygsregistrets skeppsdel ska ha ett namn. Namnet
bestäms av ägaren. Ett namn som är ägnat att väcka anstöt får dock inte registreras.
Registermyndigheten får besluta att förelägga ägaren att inom en viss tid bestämma
ett namn. Ett beslut om föreläggande får förenas med vite. Lag (2017:1056).
7§
[1807] Ett svenskt fartyg skall ha en hemort i Sverige. Ägaren bestämmer hemorten.
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Om en hemort inte har anmälts till registermyndigheten, anses fartygets hemort
vara den ort i Sverige där ägaren har sitt hemvist, eller Stockholm, om han saknar
hemvist här eller fartyget ägs av flera.
8§
[1808] Ett fartyg som förs in i fartygsregistrets skepps- eller båtdel skall ha en
igenkänningssignal. För skepp utgörs denna av signalbokstäver samt för båtar av
signalbokstäver och siffror. Beteckningen för ett fartygs identifiering skall såvitt
möjligt stämma överens med igenkänningssignalen.
Regeringen meddelar närmare föreskrifter om identifiering och får därvid
bestämma om märkning av registrerade fartyg, deras båtar och redskap samt förbjuda
att registrerat fartyg hålls i drift utan föreskriven märkning. Lag (2001:384).
Till 2 st
Anm. Se [2101] o.f.
Sjövärdighet m.m.

9§
[1809] Ett fartyg skall, när det hålls i drift, vara sjövärdigt, vari också innefattas att
det är försett med nödvändiga anordningar till förebyggande av ohälsa och olycksfall,
bemannat på betryggande sätt, tillräckligt provianterat och utrustat samt så lastat eller
barlastat att säkerheten för fartyg, liv eller gods inte äventyras.
Om säkerheten på fartyg finnas särskilda bestämmelser.
Till 2 st
Anm. Se [2701] o.f.

10 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
2 kap. Om skeppsregistrering och inskrivning
Registrering

1§
[1810] Ett skepp som ska anses som svenskt enligt 1 kap. 1 § eller 1 b § första stycket
ska vara infört i fartygsregistrets skeppsdel.
Följande andra skepp ska föras in i fartygsregistrets skeppsdel, om ägaren begär
det:
1. skepp som ingår i en ekonomisk verksamhet som har etablerats i Sverige, om
– skeppets drift leds och kontrolleras från Sverige, och
– skeppet till hälften eller mer ägs av fysiska personer som är medborgare i ett land
inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller av juridiska personer som har
bildats enligt lagstiftningen i ett sådant land och som har sitt säte, sitt huvudkontor
eller sin huvudsakliga verksamhet inom samarbetsområdet,
2. skepp som inte ingår i en ekonomisk verksamhet, om skeppet
– vanligen finns i Sverige, och
– till hälften eller mer ägs av fysiska personer som vistas i Sverige och som
antingen är svenska medborgare eller vistas i Sverige med stöd av reglerna om fri
rörlighet för personer inom Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet.
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Regeringen kan bestämma att skepp som ägs av staten och som används
uteslutande för statsändamål inte ska vara införda i fartygsregistrets skeppsdel.
Ett skepp som är under byggnad i Sverige får föras in i fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel. Registrering får ske även innan bygget har påbörjats, förutsatt att
det kan identifieras genom byggnadsnummer, ritning eller på annat betryggande sätt.
Ett skepp ska registreras under sin igenkänningssignal. Ett skeppsbygge ska
registreras under signalbokstäver. Dessa ska tilldelas det fullbordade skeppet som
igenkänningssignal om skeppet förs in i fartygsregistrets skeppsdel. En tilldelad
registerbeteckning får inte ändras. Lag (2012:353).
Till 3 st
Anm. Om skepp som ägs av staten, se [2052].

2§
[1811] Den som med äganderätt har förvärvat ett skepp som är registreringspliktigt i
hans hand men inte infört i fartygsregistrets skeppsdel skall inom en månad från
förvärvet anmäla skeppet för registrering. Om skeppet har förvärvats under villkor
som innefattar äganderättsförbehåll eller som skall jämställas med ett sådant förbehåll,
skall anmälan göras inom en månad från det att villkoret upphörde att gälla. Om
skeppet har blivit registreringspliktigt efter förvärvet, skall det anmälas inom en
månad från det att registreringsplikten uppkom.
Ägaren av ett skepp som är svenskt och under byggnad skall anmäla skeppet för
registrering i fartygsregistrets skeppsdel inom sex månader från det att skeppet blivit
sjösatt, om det är registreringspliktigt. Registermyndigheten kan medge uppskov om
det finns särskilda skäl.
Ett skeppsbygge anmäls för registrering av ägaren. Lag (2001:384).
Inskrivning
3§
[1812] Förvärv av skepp eller skeppsbygge skrivs in på grundval av registrering enligt
1 §. Inskrivning och därmed sammanhängande införing i fartygsregistrets
skeppsbyggnadsdel skall föras över till fartygsregistrets skeppsdel om bygget förs
över dit som skepp.
Bestämmelserna i första stycket samt i 4 § och 8–28 §§ om skepp eller
skeppsbyggen skall också tillämpas på andelar i sådan egendom. Lag (2001:384).
4§
[1813] Den som med äganderätt har förvärvat ett skepp eller ett registrerat
skeppsbygge skall inom den tid som anges i 2 § första stycket söka inskrivning av sin
rätt. Ett registrerat skepp som inte är registreringspliktigt och ett skeppsbygge kan
dock i stället anmälas för avregistrering enligt 6 §. Den som anmäler skepp för
registrering anses också söka inskrivning av sin rätt.
Ett dödsbo är inte skyldigt att söka inskrivning av sin rätt till ett skepp eller ett
registrerat skeppsbygge, som har tillhört den avlidne, i annat fall än när boet överlåter
egendomen. Sådan inskrivning skall sökas inom en månad från överlåtelsen eller, om
bouppteckningen då inte har registrerats, från registreringen av denna. En make som
har tillskiftats ett skepp eller ett registrerat skeppsbygge vid bodelning är skyldig att
söka inskrivning av sin rätt endast om egendomen tidigare tillhörde den andra maken.
Den som har förvärvat ett skepp eller skeppsbygge under villkor som innefattar
äganderättsförbehåll eller är att jämställa med ett sådant förbehåll har rätt till
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inskrivning av sin villkorliga äganderätt. Om förvärvaren förlorar sin rätt till
egendomen på grund av att villkoret görs gällande, skall inskrivningen avföras ur
registret på ansökan av överlåtaren eller förvärvaren.
Övergår i fall som avses i tredje stycket förvärvarens eller överlåtarens rätt till
någon annan, skall vad som sägs där och vad som i övrigt föreskrivs i detta kapitel om
inskrivning av förvärv och verkan därav tillämpas. Lag (1997:266).
5§
Paragrafen har upphört att gälla enligt lag (2017:1056).
Avregistrering

6§
[1815] Ett registrerat skepp skall avregistreras om det
1. förolyckats, huggits upp eller annars förstörts,
2. försvunnit eller övergetts till sjöss och sedan inte hörts av under tre månader,
3. inte längre är registreringspliktigt,
4. registrerats enligt 1 § andra stycket 1 eller 2 och förutsättningarna som anges där
inte längre är uppfyllda eller ägaren begär avregistrering, eller
5. på grund av ombyggnad eller annan sådan ändring upphört att vara skepp eller,
utan att ändring inträtt, inte anses utgöra skepp.
Ett registrerat skeppsbygge skall avregistreras om det som skepp förs över till
fartygsregistrets skeppsdel eller ägaren anmäler bygget för avregistrering. Dessutom
har första stycket 5 motsvarande tillämpning i fråga om skeppsbyggen. I fall som
avses i första stycket 1, 2 eller 5 eller andra stycket andra meningen skall ägaren inom
en månad anmäla egendomen för avregistrering hos registermyndigheten. Detsamma
gäller när ett skepp upphört att vara registreringspliktigt, om inte skeppet trots detta
kan vara registrerat i Sverige. Om ett skepp till följd av överlåtelse inte kan vara
registrerat i Sverige, svarar den tidigare ägaren jämte förvärvaren för att anmälan görs.
Lag (2001:384).
7§
[1816] Om ett skepp ska avregistreras enligt 6 § första stycket 3, får skeppet ändå inte
avföras ur fartygsregistrets skeppsdel, om
1. skeppet ägs av flera,
2. delägare har lösningsrätt enligt 5 kap. 13 eller 16 §, och
3. en lösen skulle medföra att skeppet kan registreras i fartygsregistrets skeppsdel.
Om lösen sker i ett sådant fall, ska skeppet inte avföras ur fartygsregistrets
skeppsdel. I stället ska det förvärv skrivas in som föranlett anmälan för avregistrering.
Om lösningsrätten förfaller, ska skeppet avföras ur fartygsregistrets skeppsdel.
Gäller inteckning i ett skepp eller skeppsbygge som ska avregistreras, får
egendomen inte avföras ur registret förrän borgenär, för vars fordran pantbrev på
grund av inteckningen utgör säkerhet, ger in pantbrevet och skriftligen samtycker till
åtgärden.
Ett skeppsbygge får avregistreras för att föras över till fartygsregistrets skeppsdel
utan samtycke enligt tredje stycket. För avregistrering av ett skepp enligt 6 § första
stycket 5 eller av ett skeppsbygge enligt 6 § andra stycket andra meningen fordras inte
heller samtycke av en inteckningsborgenär som inte har sökt betalning ur egendomen
inom en månad från det att registermyndigheten underrättat borgenären om
avregistreringsgrunden. Lag (2012:353).
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Verkan av registrering och inskrivning

8§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
4 kap. Om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden
1§
[1817] Bestämmelserna i detta kapitel gäller kvarstad på fartyg för anspråk som i
Sverige eller ett annat land är eller kan bli föremål för rättegång i tvistemål eller för
talan om enskilt anspråk i brottmål. Bestämmelserna gäller dock inte kvarstad för
fordringar som avser skatter eller avgifter till stat eller kommun.
Bestämmelserna gäller för fartyg som är införda i det svenska fartygsregistrets
skeppsdel eller ett motsvarande utländskt fartygsregister. Bestämmelserna gäller dock
inte för svenska skepp, om sökanden har hemvist eller sitt huvudsakliga driftställe i
Sverige.
I lagen (1938:470) med vissa bestämmelser om främmande statsfartyg m.m. finns
bestämmelser om att kvarstad inte får läggas på vissa fartyg. Kvarstad får inte heller
läggas på fartyg som ägs eller uteslutande används av svenska staten. Lag (2001:384).
2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
7§
[1818] Ett fartyg som är belagt med kvarstad skall hindras att avgå.
Om kvarstad har beviljats för en sjöfordran som grundar sig på sådana
omständigheter som avses i 3 § andra stycket 15 eller 16, får domstolen dock
1. tillåta den som har fartyget i sin besittning att mot borgen eller annan säkerhet
nyttja fartyget, eller
2. bestämma om fartygets användning på andra villkor.
8§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning II Rederi
5 kap. Om partrederi
1§
[1819] Ett partrederi föreligger om flera har kommit överens om att under delad
ansvarighet gemensamt driva sjöfart med ett eget fartyg. Anmälan om ett
partrederiavtal får göras hos registermyndigheten, som skall anteckna anmälningen i
den registerdel där fartyget är infört eller, om det inte är registrerat, genast kungöra
den. Närmare föreskrifter om anmälnings- och kungörelseförfarandet meddelas av
regeringen.
För de förpliktelser som uppkommer för partrederiet efter det att rederiavtalet har
anmälts till registermyndigheten svarar varje redare endast i förhållande till sin andel
i fartyget om han inte har åtagit sig större ansvarighet. För tidigare uppkomna
rederiförpliktelser svarar redarna solidariskt. I fråga om betalningsansvar för
vattenföroreningsavgift enligt 8 kap. lagen (1980:424) om åtgärder mot
vattenförorening från fartyg gäller 8 kap. 2 § andra stycket nämnda lag. I fråga om
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betalningsansvar enligt lagen (1986:371) om flyttning av fartyg i allmän hamn gäller
5 § andra stycket andra meningen den lagen.
I fråga om redarnas inbördes rättigheter och skyldigheter gäller bestämmelserna i
2–18 §§ i den mån något annat inte har avtalats. Lag (2001:384).
Till 1 st
Anm. Närmare föreskrifter om anmälnings- och kungörelseförfarandet, se förordning
(1975:928) om handläggning av partrederiärenden; ändrad enligt SFS 1977:837, 1995:171,
1996:273, 2001:808 och 2008:1223.

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
6 kap. Om befälhavare
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
3§
[1820] Om ett fartyg prejas av en behörig svensk civil eller militär myndighet, är
befälhavaren skyldig att lyda prejningen. Om det efter prejning eller annars begärs av
en behörig myndighet, är befälhavaren också skyldig att låta fartyget visiteras.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om prejning och visitering.
[1820:1] Enligt förordning (1994:1279) med bemyndigande att meddela föreskrifter och andra
beslut enligt sjölagen (1994:1009) får Transportstyrelsen meddela föreskrifter om prejning och
visitering enligt 6 kap. 3 § [1820] sjölagen (1994:1009). Föreskrifter om prejning och visitering
meddelas efter att Polismyndigheten, Försvarsmakten, Kustbevakningen och Tullverket har
hörts. Förordning (2014:1258).

4§
[1821] Befälhavaren är ansvarig för att föreskrivna dagböcker förs på fartyget.
Bestämmelser om dagböcker finns i 18 kap.
Befälhavaren är skyldig att på fartyget medföra andra skeppshandlingar och ett
exemplar av denna lag enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller, efter
regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen. Lag (2008:1311).
[1821:1] Enligt TSFS 2009:2, 1 kap. 11 §, ska sjölagen (1994:1009) finnas ombord på svenska
fartyg med en bruttodräktighet om 300 eller mer.

5§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning III Ansvar
7 kap. Allmänna bestämmelser om ansvar och försäkringsskyldighet
Anm. Rubriken har fått sin nuvarande lydelse enligt lag (2012:353).
Redarens ansvar
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2012:353).

1§
[1822] Redaren är ansvarig för skada som befälhavaren, en medlem av besättningen
eller en lots orsakar genom fel eller försummelse i tjänsten. Redaren är också ansvarig,
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om skada vållas av någon annan, när denne på redarens eller befälhavarens uppdrag
utför arbete i fartygets tjänst.
Skadestånd enligt första stycket som redaren har betalat har redaren rätt att kräva
tillbaka av den som vållat skadan.
Särskilda bestämmelser om ansvar och om inskränkning av ansvar finns i 9–10 a,
11 a och 13–15 kap. Lag (2017:722).
Försäkringsskyldighet
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2012:353).

2§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
8 kap. Om skada genom fartygs sammanstötning
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 kap. Om ansvar för oljeskada
Anm. Kapitlets underrubriker är införda enligt lag (1995:1081).
Inledande bestämmelser

Definitioner
1§
[1823] I detta kapitel avses med
olja: beständig mineralolja som innehåller kolväte, såsom råolja, eldningsolja,
tjock dieselolja och smörjolja,
oljeskada: dels skada som orsakats av förorening genom olja från ett fartyg och
som uppkommit utanför fartyget, i fråga om försämring av miljön dock endast
utebliven vinst samt kostnader för rimliga återställningsåtgärder som har vidtagits
eller planeras, dels kostnader för förebyggande åtgärder och skada som orsakats av
sådana åtgärder,
olycka: sådan händelse eller serie av händelser med samma ursprung som orsakar
en oljeskada eller framkallar ett allvarligt och omedelbart förestående hot om en sådan
skada,
förebyggande åtgärd: varje åtgärd som varit skäligen påkallad för att förhindra
eller begränsa en oljeskada genom förorening och som har vidtagits efter det att en
olycka har inträffat,
ägare av fartyg: den som är registrerad som fartygets ägare eller, om registrering
inte har skett, den som äger fartyget; i fråga om ett fartyg som ägs av en stat och brukas
av ett bolag, vilket i den staten är registrerat som fartygets brukare, skall dock bolaget
anses som ägare,
1969 års ansvarighetskonvention: den i Bryssel den 29 november 1969 avslutade
konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja eller denna
konvention som den har ändrats i London den 19 november 1976,
1992 års ansvarighetskonvention: 1969 års ansvarighetskonvention som den har
ändrats genom det i London den 27 november 1992 avslutade ändringsprotokollet,
och
konventionsstat: en stat som har tillträtt 1992 års ansvarighetskonvention.
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Vid tillämpning av bestämmelserna i detta kapitel skall med fartyg jämställas varje
annan flytande anordning som används till sjöss. Lag (1995:1081).
Tillämpningsområde
2§
[1824] Detta kapitel tillämpas på oljeskador, som har uppkommit i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan konventionsstat eller dess ekonomiska zon och som
har orsakats av ett fartyg, vilket konstruerats eller anpassats för att transportera olja
som bulklast. I fråga om fartyg som kan transportera både olja och annan last ska
kapitlet tillämpas endast när fartyget transporterar olja som bulklast samt under resor
som följer på en sådan transport. I sistnämnda fall ska kapitlet dock inte tillämpas, om
det visas att fartyget inte har några rester kvar ombord från transporten. Kapitlet
tillämpas också på kostnader för förebyggande åtgärder som har vidtagits, oavsett var
det har skett, för att förhindra eller begränsa oljeskador i Sverige eller dess
ekonomiska zon eller i en annan konventionsstat eller dess ekonomiska zon.
Vad som sägs i första stycket om ekonomisk zon gäller även i fall en stat inte har
fastställt en sådan zon i fråga om ett område utanför och angränsande till statens
territorialhav som i enlighet med folkrättens regler har bestämts av den staten och som
inte sträcker sig längre ut än 200 nautiska mil från de baslinjer varifrån statens
territorialhav mäts.
I fråga om kapitlets tillämplighet på örlogsfartyg och vissa andra statsfartyg samt
på fartyg som inte omfattas av första stycket gäller 19 §.
Ersättning för åtgärder med anledning av en oljeskada ska betalas enligt detta
kapitel även om det finns skyldighet enligt lag eller annan författning att vidta
åtgärderna.
Kapitlet tillämpas även om andra regler om tillämplig lag skulle leda till annat.
Kapitlet tillämpas inte i den utsträckning en sådan tillämpning skulle vara oförenlig
med Sveriges åtaganden enligt ett internationellt fördrag. Lag (2013:328).
2a§
[1825] I 10 a kap. finns särskilda bestämmelser om ansvar för vissa bunkeroljeskador.
Lag (2013:328).
Skadestånd

Ansvaret för en oljeskada
3§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Försäkring

Försäkringsplikt för svenska fartyg
12 §
[1826] Ägaren av ett svenskt fartyg, som transporterar mer än 2 000 ton olja som
bulklast, ska ha en försäkring eller ställa en annan betryggande säkerhet för att täcka
sitt ansvar enligt bestämmelserna i detta kapitel eller motsvarande lagstiftning i en
annan konventionsstat intill det ansvarsbelopp som anges i 5 § första stycket. Staten
har dock inte en sådan skyldighet.
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En försäkring eller säkerhet som avses i första stycket ska godkännas av den
myndighet som regeringen bestämmer.
Om ägaren uppfyller kraven enligt första stycket, ska den myndighet som
regeringen bestämmer utfärda ett certifikat som visar detta. För ett fartyg som ägs av
svenska staten ska den myndighet som regeringen bestämmer utfärda ett certifikat
som visar att fartyget ägs av svenska staten och att statens ansvar är täckt intill det
ansvarsbelopp som anges i 5 § första stycket. Certifikaten ska medföras ombord på
fartyget. Lag (2013:328).
Till 2 och 3 st
Anm. Se [1867:2].

Försäkringsplikt för utländska fartyg
13 §
[1827] För ett utländskt fartyg som anlöper eller lämnar en svensk hamn eller en
tilläggsplats på svenskt sjöterritorium och som vid tillfället transporterar mer än 2.000
ton olja som bulklast skall det finnas en försäkring eller en annan betryggande
säkerhet som täcker ägarens ansvar enligt bestämmelserna i detta kapitel eller
motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det ansvarsbelopp som
anges i 5 § första stycket. Vad som nu har sagts gäller inte ett fartyg som ägs av en
främmande stat.
Fartyget skall ombord medföra ett certifikat som visar att en sådan försäkring eller
annan betryggande säkerhet som avses i första stycket finns. I fråga om ett fartyg som
inte är registrerat i någon konventionsstat får certifikat utfärdas av den myndighet som
regeringen bestämmer. Om fartyget ägs av en främmande stat, skall det ombord
medföra ett certifikat som visar att fartyget ägs av den staten och att dess ansvar är
täckt intill det ansvarsbelopp som gäller enligt 5 § första stycket.
Närmare bestämmelser om certifikat som avses i andra stycket meddelas av
regeringen eller av den myndighet som regeringen bestämmer. Lag (1995:1081).
Till 2 och 3 st
Anm. Se [1867:2].

Avgift vid certifiering
Anm. Rubriken är införd enligt lag (2013:328).

13 a §
[1828] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat. Lag (2013:328).
Krav mot försäkringsgivaren
14 §
[1829] En försäkring som avses i 12 eller 13 § skall för den som är berättigad till
ersättning medföra rätt att få ut ersättningen direkt av försäkringsgivaren.
Försäkringsgivaren är dock fri från ansvar, om fartygets ägare är fri från ansvar
eller om denne själv har vållat skadan uppsåtligen. Försäkringsgivarens ansvar skall
inte i något fall överstiga det ansvarsbelopp som gäller enligt 5 § första stycket.
Försäkringsgivaren kan inte för att befria sig från sitt ansvar, i vidare utsträckning
än som följer av andra stycket, mot någon annan än ägaren åberopa omständigheter
som han kunnat åberopa mot ägaren. Lag (1995:1081).
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15 §
[1830] Om försäkringsgivaren inte har gjort något annat förbehåll, gäller försäkringen
för fartygets ägare mot hans ansvar enligt bestämmelserna i detta kapitel eller
motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat. Lag (1995:1081).
Annan säkerhet
16 §
[1831] Vad som föreskrivs i 14 och 15 §§ om försäkring tillämpas också i fråga om
sådan säkerhet av annat slag som avses i 12 eller 13 §. Lag (1995:1081).
Åsidosättande av försäkringsplikt m.m.
17 §
[1832] Om ansvar för åsidosättande av försäkringsplikten och vissa andra
skyldigheter i detta kapitel finns bestämmelser i 20 kap. 14 §. Lag (2012:353).
Om laga domstol m.m.

18 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 kap. Om ansvar för atomskada
1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
11 a kap. Om ansvar för vrak
Anm. Kapitlet samt rubriker och underrubriker är införda enligt lag (2017:722).

Inledande bestämmelser
1§
[1832 A] I detta kapitel avses med
vrak:
a) ett fartyg som till följd av en sjöolycka har sjunkit eller strandat, eller en del av
ett sådant fartyg, inbegripet varje föremål som finns eller har funnits ombord på
fartyget,
b) varje föremål som till följd av en sjöolycka har kommit bort från ett fartyg och
som har sjunkit, strandat eller är på drift till sjöss, eller
c) ett fartyg som håller på att, eller rimligen kan förväntas, sjunka eller stranda till
följd av en sjöolycka, om effektiva räddningsåtgärder inte redan pågår,
sjöolycka: en sammanstötning mellan fartyg, en strandning eller en annan händelse
vid sjöfart eller en händelse som inträffar ombord på eller utanför ett fartyg, om
händelsen orsakar en skada på ett fartyg eller dess last eller framkallar ett omedelbart
förestående hot om en sådan skada,
fara: varje förhållande som innebär eller kan innebära en risk eller ett hinder för
sjöfart eller som rimligen kan förväntas leda till betydande skada på den marina
miljön, skada på kusten eller skada för berörda intressen för en eller flera stater,
berörda intressen: en kuststats intressen som direkt påverkas eller hotas av ett vrak,
såsom
a) verksamhet till sjöss vid kust, i hamn eller i flodmynning, inbegripet
yrkesmässigt fiske,
b) turistattraktioner och andra ekonomiska intressen i det berörda området,
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c) kustbefolkningens hälsa och välbefinnandet i området, inbegripet bevarandet av
levande marina tillgångar och djurliv, samt
d) byggnader, anläggningar eller anordningar utanför kusten och under vattnet,
ägare av fartyg: den som vid tidpunkten för sjöolyckan är registrerad som fartygets
ägare eller, om registrering inte har skett, den som äger fartyget; i fråga om ett fartyg
som ägs av en stat och brukas av ett bolag, vilket i den staten är registrerat som
fartygets brukare, ska dock bolaget anses som ägare,
konventionsstat: en stat som har tillträtt 2007 års internationella Nairobikonvention
om avlägsnande av vrak (vrakkonventionen), och
konventionsområde: en konventionsstats exklusiva ekonomiska zon eller
territorium där vrakkonventionen är tillämplig.
Vid tillämpningen av detta kapitel ska med fartyg jämställas varje annan anordning
som används till sjöss, med undantag för flytande plattformar när de finns på en plats
där de används för undersökning, utvinning eller produktion som avser havsbottens
mineraltillgångar. Lag (2017:722).
Tillämpningsområde
2§
[1832 B] Detta kapitel tillämpas på vrak i Sverige eller dess ekonomiska zon. I fråga
om svenska fartyg tillämpas bestämmelserna om skyldigheter för fartygets ägare,
redare och befälhavare även på vrak i andra staters konventionsområden. Lag
(2017:722).
3§
[1832 C] Detta kapitel tillämpas inte på örlogsfartyg eller andra fartyg som vid den
aktuella tidpunkten ägs eller brukas av en stat och som används uteslutande för
statsändamål.
Kapitlet tillämpas inte heller i den utsträckning en tillämpning skulle vara oförenlig
med Sveriges åtaganden enligt ett internationellt fördrag. Lag (2017:722).
4§
[1832 D] I den utsträckning åtgärder kan vidtas enligt 7 kap. 5 eller 9 § lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg eller bestämmelserna om
räddningstjänst i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor tillämpas inte 7–14 och 16–
19 §§. Lag (2017:722).
5§
[1832 E] Om en åtgärd med anledning av ett vrak omfattas av ansvaret för oljeskada
enligt 10 kap., bunkeroljeskada enligt 10 a kap. eller radiologisk skada enligt lagen
(2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor, tillämpas inte 16–19
§§. Undantaget för oljeskada enligt 10 kap. gäller dock inte sådana fall som avses i 10
kap. 19 § andra stycket, om inte åtgärden omfattas av 10 a kap.
Om åtgärden utgör bärgning enligt 16 kap., bestäms ersättning till bärgaren enligt
det kapitlet. Lag (2017:722).
Rapporteringsskyldighet
6§
[1832 F] Befälhavaren för ett fartyg som har varit inblandat i en sjöolycka som har
orsakat ett vrak i Sverige eller dess ekonomiska zon ska utan dröjsmål rapportera detta
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till Sjöfartsverket, om inte befälhavaren är skyldig att lämna rapport om olyckan enligt
6 kap. 14 §.
Om vraket finns i en annan stats konventionsområde, ska rapporteringen ske till
behörig myndighet i den staten. Det gäller även om olyckan ska rapporteras enligt 6
kap. 14 §.
Om befälhavaren låter bli att rapportera olyckan enligt denna paragraf, svarar
redaren för rapporteringen. Lag (2017:722).
Åtgärder med anledning av ett vrak
Varning om och lokalisering av vrak
7§
[1832 G] När Sjöfartsverket får kännedom om ett vrak, ska verket utan dröjsmål varna
sjöfarare och berörda stater om vraket.
Om det finns anledning att anta att vraket utgör en fara, ska Sjöfartsverket vidta
varje rimlig åtgärd för att fastställa vrakets position. Lag (2017:722).
Fastställande av fara
8§
[1832 H] Sjöfartsverket ska fastställa om ett vrak utgör en fara. Lag (2017:722).
Utmärkning av vrak
9§
[1832 I] Om ett vrak utgör en fara, ska Sjöfartsverket vidta varje rimlig åtgärd för att
märka ut vraket. Lag (2017:722).
Underrättelser om vrak
10 §
[1832 J] Om ett vrak utgör en fara, ska Sjöfartsverket utan dröjsmål underrätta
fartygets ägare om detta. Är det fråga om ett utländskt fartyg, ska även den behöriga
myndigheten i fartygets registreringsstat underrättas.
Sjöfartsverket ska bestämma en rimlig tidsfrist inom vilken fartygets ägare ska
avlägsna vraket eller vidta annan åtgärd för att undanröja faran. Sjöfartsverket ska
skriftligen underrätta ägaren om detta. Lag (2017:722).
Avlägsnande och annan åtgärd för att undanröja fara
11 §
[1832 K] Fartygets ägare ska avlägsna ett vrak som utgör en fara eller vidta annan
åtgärd för att undanröja faran inom den tidsfrist som har bestämts av Sjöfartsverket
enligt 10 § andra stycket eller, om vraket finns i en annan stats konventionsområde,
av behörig myndighet i den staten.
För vrak i Sverige eller dess ekonomiska zon får Sjöfartsverket uppställa villkor
för ägarens åtgärder eller ingripa i åtgärderna, om det behövs för att säkerställa att
tillräckliga åtgärder för att undanröja faran vidtas eller att tillräcklig hänsyn tas till
sjösäkerheten och skyddet för den marina miljön. Lag (2017:722).
12 §
[1832 L] Om ett vrak som finns i Sverige eller dess ekonomiska zon utgör en fara, ska
Sjöfartsverket avlägsna vraket eller vidta annan åtgärd för att undanröja faran, om
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1. fartygets ägare inte har undanröjt faran inom den tidsfrist som har bestämts av
Sjöfartsverket enligt 10 § andra stycket,
2. fartygets ägare inte kan nås, eller
3. det behövs omedelbar åtgärd. Lag (2017:722).
13 §
[1832 M] Sjöfartsverkets åtgärder och uppställda villkor för fartygsägarens åtgärder
enligt 11 § andra stycket och 12 § ska stå i proportion till den fara som vraket medför.
Lag (2017:722).
14 §
[1832 N] I fråga om tillträde till en fastighet för Sjöfartsverkets åtgärder enligt 11 §
andra stycket och 12 § tillämpas 28 kap. 1, 6 och 8 §§ och 31 kap. 10 § miljöbalken,
i den utsträckning åtgärden är nödvändig för att avlägsna vraket eller på annat sätt
undanröja faran. Lag (2017:722).
Bemyndigande m.m.
15 §
[1832 O] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om rapporteringsskyldighet och om avlägsnande av vrak och andra
åtgärder för att undanröja faran.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen meddela föreskrifter om utfärdande av varningar, fastställande
av vrakets position, fastställande av fara och utmärkning. Lag (2017:722).
Kostnader
Ansvar för kostnader
16 §
[1832 P] Fartygets ägare ska ansvara för kostnader för sådana åtgärder för
fastställandet av vrakets position och utmärkningen av vraket som avses i 7 § andra
stycket respektive 9 § samt för vrakets avlägsnande och andra åtgärder som avses i 11
och 12 §§.
Ägaren är dock fri från ansvar, om denne visar att sjöolyckan
1. orsakats av en krigshandling eller liknande handling under väpnad konflikt,
inbördeskrig eller uppror eller av en naturhändelse av osedvanlig karaktär, som inte
kunnat undvikas och vars följder inte kunnat förhindras,
2. i sin helhet vållats av tredje man med avsikt att orsaka skada, eller
3. i sin helhet orsakats genom fel eller försummelse av en svensk eller utländsk
myndighet vid fullgörandet av skyldighet att svara för underhåll av fyrar eller andra
hjälpmedel för navigering. Lag (2017:722).
17 §
[1832 Q] Ett anspråk på ersättning för kostnader som avses i 16 § första stycket får
göras gällande mot fartygets ägare endast med stöd av bestämmelserna i detta kapitel.
Bestämmelserna i detta kapitel inskränker inte ägarens rätt att återkräva utgiven
ersättning från tredje man. Lag (2017:722).
Ansvarsbegränsning
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18 §
[1832 R] I fråga om rätten för fartygets ägare att begränsa sitt ansvar gäller 9 kap. Lag
(2017:722).
Preskription
19 §
[1832 S] Bestämmelser om preskription av en fordran på ersättning för kostnader som
avses i 16 § första stycket finns i 19 kap. 1 §. Lag (2017:722).
Försäkring
Försäkringsskyldighet för svenska fartyg
20 §
[1832 T] Ägaren av ett svenskt fartyg, med en dräktighet av minst 300, ska ha en
försäkring eller ställa annan betryggande säkerhet för att täcka sitt ansvar enligt 16 §
eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det ansvarsbelopp som
anges i 9 kap. 5 §. Staten har dock inte en sådan skyldighet.
En försäkring eller säkerhet som avses i första stycket ska godkännas av den
myndighet som regeringen bestämmer.
Om ägaren uppfyller kraven enligt första stycket, ska den myndighet som
regeringen bestämmer utfärda ett certifikat som visar detta. För ett fartyg som ägs av
svenska staten ska den myndighet som regeringen bestämmer utfärda ett certifikat
som visar att fartyget ägs av svenska staten och att statens ansvar är täckt intill det
ansvarsbelopp som anges i 9 kap. 5 §. Certifikaten ska medföras ombord på fartyget.
Lag (2017:722).
Försäkringsskyldighet för utländska fartyg
21 §
[1832 U] För ett utländskt fartyg som anlöper eller lämnar en svensk hamn eller en
tilläggsplats på svenskt sjöterritorium och har en dräktighet av minst 300 ska det
finnas en försäkring eller en annan betryggande säkerhet som täcker ägarens ansvar
enligt 16 § eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat intill det
ansvarsbelopp som anges i 9 kap. 5 §. Skyldigheten gäller dock inte för ett fartyg som
ägs av en främmande stat.
Ombord på fartyget ska det medföras ett certifikat som visar att det finns en sådan
försäkring eller annan betryggande säkerhet som avses i första stycket. I fråga om ett
fartyg som inte är registrerat i någon konventionsstat får certifikat utfärdas av den
myndighet som regeringen bestämmer. Om fartyget ägs av en främmande
konventionsstat, ska det ombord på fartyget medföras ett certifikat som visar att
fartyget ägs av den staten och att statens ansvar är täckt intill det ansvarsbelopp som
gäller enligt 9 kap. 5 §. Lag (2017:722).
Avgift vid certifiering
22 §
[1832 V] Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
föreskrifter om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat. Lag (2017:722).
Krav mot försäkringsgivaren
23 §
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[1832 X] En försäkring som avses i 20 eller 21 § ska för den som är berättigad till
ersättning för kostnader som avses i 16 § första stycket medföra rätt att få ut
ersättningen direkt av försäkringsgivaren.
Försäkringsgivaren är fri från ansvar, om fartygets ägare är fri från ansvar enligt
16 § andra stycket eller om denne själv har vållat sjöolyckan uppsåtligen.
Försäkringsgivarens ansvar ska inte i något fall överstiga det ansvarsbelopp som gäller
enligt 9 kap. 5 §.
Försäkringsgivaren kan inte för att befria sig från sitt ansvar, i vidare utsträckning
än som följer av andra stycket, mot någon annan än fartygets ägare åberopa
omständigheter som hade kunnat åberopas mot ägaren. Lag (2017:722).
24 §
[1832 Y] Om försäkringsgivaren inte har gjort något annat förbehåll, gäller
försäkringen för fartygets ägare mot dennes ansvar för kostnader som avses i 16 §
första stycket eller motsvarande lagstiftning i en annan konventionsstat. Lag
(2017:722).
25 §
[1832 Z] Det som sägs i 23 och 24 §§ tillämpas också i fråga om en sådan säkerhet av
annat slag som avses i 20 eller 21 §. Lag (2017:722).
Åsidosättande av försäkringsskyldigheten m.m.
26 §
[1832 ZA] Bestämmelser om ansvar för åsidosättande av försäkringsskyldigheten och
vissa andra skyldigheter i detta kapitel finns i 20 kap. 14 §. Lag (2017:722).
Avdelning IV Avtal om befordran
13 kap. Om styckegodstransport
Inledande bestämmelser
Definitioner
1§
[1833] I detta kapitel avses med
transportör: den som ingår avtal med en avsändare om transport av styckegods till
sjöss,
undertransportör: den som till följd av ett uppdrag av transportören utför
transporten eller en del av den,
avsändare: den som ingår avtal med en transportör om transport av styckegods till
sjöss,
avlastare: den som avlämnar godset för transport,
transportdokument: ett konossement eller ett annat dokument som utfärdas till
bevis om transportavtalet,
konventionen: 1924 års internationella konvention rörande konossement med de
ändringar som skett genom 1968 och 1979 års tilläggsprotokoll (HaagVisbyreglerna),
konventionsstat: en stat som är bunden av konventionen,
konventionsfart: sjötransport av gods mellan två stater, när ett konossement ska
utfärdas och
1. den avtalade lastningshamnen ligger i en konventionsstat,
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2. konossementet har utfärdats i en konventionsstat, eller
3. det i transportavtalet bestäms att konventionen eller lag som grundas på
konventionen ska gälla. Lag (2014:1452).
Tillämpningsområde
2§
[1834] Detta kapitel är tillämpligt på avtal om sjötransport av styckegods. Lag
(2014:1452).
Certepartifart
3§
[1835] Bestämmelserna i detta kapitel är inte tillämpliga på certepartier för hel- eller
delbefraktning av fartyg. Om ett konossement har utfärdats enligt ett certeparti, skall
emellertid bestämmelserna tillämpas på konossementet när detta bestämmer
förhållandet mellan transportören och innehavaren av konossementet.
Om ett avtal gäller transport med fartyg av gods fördelat på flera resor under en
angiven tidsrymd, skall bestämmelserna i detta kapitel tillämpas på varje resa. Utförs
resan enligt ett certeparti gäller dock första stycket.
Avtalsbestämmelser
4§
[1836] En bestämmelse i ett transportavtal eller ett transportdokument är ogiltig i den
utsträckning som den avviker från detta kapitel eller från 19 kap. 1 § första stycket 5
och fjärde stycket eller ger transportören rätt till försäkringsersättning för godset eller
annan liknande rätt, när det är fråga om inrikes fart i Sverige eller fart mellan Sverige,
Danmark, Finland och Norge. Detsamma gäller i annan fart mellan två stater om
1. den avtalade lastningshamnen ligger i en konventionsstat,
2. den avtalade lossningshamnen ligger i Sverige, Danmark, Finland eller Norge,
3. flera lossningshamnar anges i avtalet och en av dessa är den faktiska
lossningshamnen och denna ligger i Sverige, Danmark, Finland eller Norge,
4. transportdokumentet har utfärdats i en konventionsstat, eller
5. det i transportavtalet bestäms att konventionen eller lag som grundas på
konventionen ska gälla.
Ogiltigheten påverkar inte giltigheten av avtalet eller dokumentet i övrigt.
I inrikes fart i Sverige gäller det som följer av första stycket oavsett vilket lands
lag som i övrigt är tillämplig på avtalet. Detsamma gäller i konventionsfart, dock inte
om parterna har avtalat att avtalet ska vara underkastat lagen i en annan bestämd
konventionsstat.
Om transportavtalet är underkastat konventionen eller på denna grundad lag i en
konventionsstat, ska transportdokumentet innehålla uppgift om detta samt om att
villkor som avviker från konventionens eller lagens bestämmelser till avsändarens,
avlastarens eller mottagarens nackdel är ogiltiga. Lag (2014:1452).
4a§
[1836 A] Det som sägs i 4 § gäller inte 5, 8–11 och 14–23 §§ och utgör inte heller
hinder mot att det tas in bestämmelser i transportavtalet om gemensamt haveri.
Transportören får även utöka sitt ansvar och sina förpliktelser enligt detta kapitel.
Om det, med hänsyn till godsets ovanliga beskaffenhet eller tillstånd eller de
särskilda förhållanden eller villkor under vilka transporten ska utföras, är skäligt att
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genom avtal inskränka transportörens ansvarighet eller utvidga transportörens
rättigheter enligt detta kapitel, ska ett sådant avtal gälla. Lag (2014:1452).
Avlämnande och mottagande av godset för transport

Avlämnande av godset
5§
[1837] Avlastaren skall avlämna godset på den plats och inom den tid som
transportören har angett. Det skall avlämnas på ett sådant sätt och i ett sådant skick att
det bekvämt och säkert kan tas ombord, stuvas, transporteras och lossas.
Undersökning av packningen
6§
[1838] Transportören skall i skälig omfattning undersöka om godset är förpackat på
ett sådant sätt att det inte skadas eller kan orsaka skada på person eller egendom. Om
godset avlämnas i container eller liknande transportanordning, är transportören dock
inte skyldig att undersöka den invändigt utom när det finns anledning att misstänka
att transportanordningen är bristfälligt packad.
Transportören skall underrätta avsändaren om de brister som han har upptäckt. Han
är inte skyldig att transportera godset, om han inte genom skäliga åtgärder kan göra
det lämpat för transport.
Farligt gods
7§
[1839] Utöver vad som följer av särskilda föreskrifter gäller att farligt gods skall vara
märkt som farligt på lämpligt sätt. Avsändaren skall i god tid underrätta transportören
och den undertransportör till vilken godset avlämnas om godsets farliga beskaffenhet
och ange de säkerhetsåtgärder som kan vara nödvändiga.
Om avsändaren i annat fall känner till att godset är av sådan beskaffenhet att
transporten kan medföra fara eller väsentlig olägenhet för person, fartyg eller last,
skall han även upplysa om detta.
Till 1 st
Anm. Om farligt gods, se [3161] o.f.

Gods som fordrar särskild vård
8§
[1840] Om godset fordrar särskild vård skall avsändaren i god tid upplysa om detta
och ange de åtgärder som kan vara nödvändiga. Godset skall vid behov märkas på
lämpligt sätt.
Kvitto på mottagandet av godset
9§
[1841] Avlastaren har rätt att få kvitto på mottagandet av godset allteftersom det
avlämnas.
Bestämmelser om utfärdande av konossement och andra transportdokument finns
i 42–59 §§.
Frakt
10 §
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Konossement och andra transportdokument

Konossement
42 §
[1842] Med konossement (bill of lading) förstås ett dokument som
1. utgör bevis om ett avtal om sjötransport och om att transportören har tagit emot
eller lastat godset och
2. betecknas med ordet konossement eller innehåller ett åtagande av transportören
att lämna ut godset endast mot att dokumentet återställs.
Konossement får ställas till viss man, till viss man eller order eller till innehavaren.
Ett konossement som är ställt till viss man anses som ett orderkonossement, om det
inte har gjorts förbehåll mot överlåtelse genom uttrycket "icke till order" eller
liknande.
Konossementet bestämmer villkoren för godsets transport och utlämnande, när det
gäller förhållandet mellan transportören och en annan innehavare av konossementet
än avsändaren. Bestämmelser i transportavtalet som inte har tagits in i konossementet
får inte göras gällande mot en sådan innehavare, om inte konossementet innehåller en
hänvisning till dem.
Genomgångskonossement
43 §
[1843] Med genomgångskonossement förstås ett konossement i vilket det anges att
transporten av godset skall utföras av mer än en transportör.
Den som utfärdar ett genomgångskonossement skall se till att det i ett särskilt
konossement som utfärdas för en del av transporten anges att godset transporteras
enligt genomgångskonossement.
Avlastarens rätt att få konossement
44 §
[1844] När transportören har tagit emot godset skall han på avlastarens begäran
utfärda mottagningskonossement.
Sedan godset har lastats skall ombordkonossement utfärdas, om avlastaren begär
det. Om mottagningskonossement har utfärdats skall det återlämnas när
ombordkonossementet utfärdas. Ett mottagningskonossement utgör ett
ombordkonossement sedan det på dokumentet har antecknats namnet på det eller de
fartyg som godset har lastats i samt tiden för lastningen.
Avlastaren har rätt att få särskilda konossement för delar av godset, om det kan ske
utan väsentlig olägenhet.
Befälhavarkonossement
45 §
[1845] Ett konossement som har undertecknats av befälhavaren på det fartyg som
transporterar godset skall anses vara undertecknat på transportörens vägnar.
Konossementets innehåll
46 §
[1846] Ett konossement skall innehålla uppgift om
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1. godsets art, inbegripet dess farliga egenskaper, nödvändiga märken för att
identifiera godset, kolli eller stycketal samt godsets vikt eller mängd uttryckt på annat
sätt, allt enligt avlastarens uppgifter,
2. godsets och förpackningens synliga tillstånd,
3. transportörens namn och orten där han har sitt huvudkontor,
4. avlastarens namn,
5. mottagaren, när denne har angetts av avlastaren,
6. den i transportavtalet angivna lastningshamnen och den dag då transportören tog
emot godset i denna hamn,
7. den i transportavtalet angivna lossningshamnen och en eventuell
överenskommelse om tiden för godsets utlämnande i denna hamn,
8. antalet exemplar, om konossementet har utställts i mer än ett exemplar,
9. orten där konossementet har utställts,
10. fraktens storlek, om den skall betalas av mottagaren, eller uppgift om att frakt
skall betalas av honom samt övriga villkor för godsets transport och utlämnande,
11. i vad mån transporten är underkastad konventionen (4 § tredje stycket),
12. att godset i förekommande fall skall eller får transporteras på däck, och
13. den högre ansvarsgräns som parterna kan ha avtalat.
Ett ombordkonossement skall dessutom innehålla uppgift om fartygets namn och
nationalitet, platsen för lastningen samt dagen då lastningen avslutades.
Konossementet skall undertecknas av transportören eller någon som handlar på
hans vägnar. Underskriften får framställas på mekanisk eller elektronisk väg.
Avsaknad av uppgifter i konossementet
47 §
[1847] Ett dokument som uppfyller kraven enligt 42 § första stycket utgör
konossement även om uppgift som anges i 46 § saknas.
Transportörens undersökningsplikt
48 §
[1848] Transportören skall i skälig omfattning undersöka att de uppgifter om godset
som tas in i konossementet enligt 46 § första stycket punkt 1 är riktiga. Om han har
skälig anledning att betvivla uppgifternas riktighet eller inte har haft rimlig möjlighet
att undersöka riktigheten, skall han i konossementet göra förbehåll som ger uttryck
för detta.
Konossementets bevisverkan
49 §
[1849] Konossementet gäller som bevis om att godset har tagits emot eller, om
ombordkonossement har utfärdats, lastats såsom det har beskrivits i konossementet,
om annat inte visas eller förbehåll har gjorts enligt 48 §. Saknas uppgift om godsets
och förpackningens synliga tillstånd i konossementet, skall i detta anses antecknat att
godset var i gott synligt tillstånd, om inte annat visas.
Ett konossement som inte utvisar att frakt skall betalas av mottagaren (46 § första
stycket punkt 10) utgör, om annat inte visas, bevis om att frakt inte skall betalas av
honom. Motsvarande gäller, om det belopp som skall betalas som ersättning för
överliggetid inte har angetts i konossementet.
Om tredje man i god tro har löst in konossementet i förlitan på att uppgifterna i det
är riktiga, är motbevisning enligt första och andra styckena inte tillåten. Om
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transportören insåg eller borde ha insett att en uppgift om godset var oriktig, får han
inte åberopa förbehåll som avses i 48 § om förbehållet inte innehåller en uttrycklig
anmärkning om uppgiftens oriktighet.
Ansvar för vilseledande uppgifter
50 §
[1850] Lider tredje man skada genom att lösa in konossement i förlitan på att
uppgifterna i det är riktiga, är transportören ansvarig om han insåg eller borde ha insett
att konossementet var vilseledande för tredje man. Rätt till ansvarsbegränsning enligt
detta kapitel föreligger därvid inte.
Om godset inte motsvarar uppgifterna i konossementet, är transportören på
mottagarens begäran skyldig att uppge om avlastaren har åtagit sig att hålla
transportören skadeslös för oriktig eller ofullständig uppgift (indemnitetsförklaring)
och att låta mottagaren få del av en sådan förklaring.
Avlastarens garantiansvar
51 §
[1851] Avlastaren ansvarar mot transportören för riktigheten av de uppgifter om
godset som på hans begäran har tagits in i konossementet.
Om avlastaren har åtagit sig att ersätta transportören för skada som uppkommer till
följd av att konossement utfärdas med felaktiga uppgifter eller utan förbehåll, är han
ändå inte ansvarig om detta ha gjorts i syfte att vilseleda förvärvare av konossementet.
I ett sådant fall svarar avlastaren inte heller enligt första stycket.
Rätt att få ut godset
52 §
[1852] Den som företer ett konossement och genom dess innehåll eller, vid
orderkonossement, genom en sammanhängande och till honom fortgående följd av
överlåtelser (indossament) eller överlåtelse in blanco framträder som rätt innehavare
av konossementet, är behörig som mottagare av godset.
Om konossementet har utfärdats i flera exemplar är det för utlämnande på
bestämmelseorten tillräckligt att mottagaren visar sin behörighet genom att förete ett
konossementsexemplar. Lämnas godset ut på en annan plats, måste dessutom övriga
exemplar återlämnas eller säkerhet ställas för anspråk som innehavare av utelöpande
exemplar kan göra gällande mot transportören.
Flera konossementsinnehavare
53 §
[1853] Anmäler sig flera mottagare, och företer de skilda exemplar av konossementet,
skall transportören lägga upp godset under säker vård för rätt mottagares räkning.
Underrättelse om åtgärden skall snarast lämnas till dem som har anmält sig.
Utlämnande mot konossement
54 §
[1854] Mottagaren har rätt att få ut godset endast om han deponerar konossementet
och lämnar kvitto allteftersom godset lämnas ut.
Sedan allt gods har lämnats ut, skall konossementet med påtecknad kvittering
återställas till transportören.
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Utlämnande när konossementet har förkommit
55 §
[1855] Har ansökan gjorts om dödande av ett förkommet konossement får sökanden,
sedan offentlig stämning har utfärdats, fordra att godset lämnas ut, om säkerhet ställs
för ersättning som transportören kan tvingas att betala på grund av det förkomna
konossementet.
Förvärv av konossement i god tro
56 §
[1856] Överlåter en konossementsinnehavare konossementsexemplar till flera
personer, har den som först tar emot ett exemplar i god tro rätt till godset. Om godset
har lämnats ut på bestämmelseorten till innehavaren av ett annat exemplar, är denne
inte skyldig att lämna ifrån sig vad han redan i god tro har fått ut.
Den som i god tro har förvärvat ett order eller innehavarkonossement är inte
skyldig att lämna ut konossementet till den för vilken det har förkommit.
Stoppningsrätt m.m.
57 §
[1857] Den rätt en säljare har att hindra att det sålda godset utges eller att kräva det
tillbaka gäller även om konossement beträffande godset har överlämnats till köparen.
Rätt enligt första stycket får inte göras gällande mot tredje man som i god tro har
förvärvat ett order eller innehavarkonossement.
Sjöfraktsedel
58 §
[1858] Med sjöfraktsedel (sea waybill) förstås ett dokument som
1. utgör bevis om ett avtal om sjötransport och om att transportören har tagit emot
godset och
2. innehåller ett åtagande av transportören att lämna ut godset till den mottagare
som anges i dokumentet.
Avsändaren får, även sedan sjöfraktsedel har utfärdats, bestämma att godset skall
lämnas ut till någon annan än den mottagare som anges i dokumentet, om han inte i
förhållande till transportören har avstått från denna rätt eller mottagaren inte redan har
gjort sin rätt gällande. Konossement får begäras enligt 44 §, om avsändaren inte har
avstått från sin rätt enligt andra stycket att utse en annan mottagare.
Sjöfraktsedelns innehåll och bevisverkan
59 §
[1859] En sjöfraktsedel skall innehålla uppgift om det gods som har tagits emot för
transport, avsändaren, mottagaren och transportören, transportvillkoren samt frakt och
andra kostnader som skall betalas av mottagaren. Bestämmelserna i 46 § tredje stycket
och 48 § har motsvarande tillämpning.
Om inte annat visas utgör sjöfraktsedeln bevis om transportavtalet och om att
godset har tagits emot så som det har beskrivits i dokumentet.
Tvister

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
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Avdelning V Sjöolyckor
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 kap. Om dagböcker, sjöförklaring, annan undersökning av sjöolyckor och
besiktning
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Sjöförklaring

6§
[1860] Sjöförklaring skall hållas för ett svenskt handelsfartyg eller fiskefartyg
1. när någon, medan fartyget var på väg, i samband med fartygets drift har eller
kan antas ha avlidit eller fått svår kroppsskada,
2. när i annat fall i samband med fartygets drift någon ombordanställd eller någon
annan som följer med fartyget har eller kan antas ha avlidit eller fått svår kroppsskada,
3. när någon som avlidit ombord har begravts i sjön,
4. när allvarlig förgiftning har eller kan antas ha inträffat ombord,
5. när fartyget har sammanstött med ett annat fartyg eller stött på grund,
6. när fartyget har försvunnit eller övergetts i sjön,
7. när i samband med fartygets drift skada av någon betydelse har eller kan antas
ha uppkommit antingen på fartyget eller, medan fartyget var på väg, på egendom
utanför fartyget, eller
8. när brand, explosion eller förskjutning av någon betydelse har inträffat i lasten.
Bestämmelser om vissa undantag från första stycket finns i 13 § tredje stycket och
17 §.
7§
[1861] Sjöförklaring skall vidare hållas för ett svenskt fartyg, när i anledning av en
händelse som har eller kan antas ha inträffat i samband med fartygets drift
Transportstyrelsen förordnar om detta eller befälhavaren eller redaren finner det
påkallat. Detsamma gäller när en lastägare eller lastförsäkringsgivare i annat fall än
som avses i 13 § tredje stycket eller i 17 § andra stycket begär det för att få upplysning
om orsaken till en skada av någon betydelse på godset, vilken har eller kan antas ha
uppkommit i samband med fartygets drift.
Om Transportstyrelsen förordnar att sjöförklaring skall hållas, skall befälhavaren
eller redaren underrättas om detta. En lastägares eller lastförsäkringsgivares begäran
om sjöförklaring skall göras hos någon av dessa. Lag (2008:1311).
8§
[1862] Genom sjöförklaringen skall händelsen och dess orsaker om möjligt
klarläggas. Alla förhållanden som kan antas ha medverkat till händelsen eller vara av
betydelse från sjösäkerhetssynpunkt skall utredas.
Utredningen sker genom förhör med fartygets befälhavare och de medlemmar av
besättningen och andra personer som antas kunna lämna någon upplysning i saken.
Handlingar eller föremål som antas kunna tjäna till upplysning skall granskas. I den
mån det kan antas främja utredningen skall syn hållas på fartyget eller den plats där
händelsen inträffat.
9§
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
18 §
[1863] För fartyg hemmahörande i Danmark, Finland eller Norge skall rätten hålla
sjöförklaring när befälhavaren eller redaren eller behörig myndighet i fartygets
hemland finner det påkallat. För annat utländskt fartyg hålls i ett sådant fall
sjöförklaring om det finns skäl.
Om en utredning av en händelse som inträffat i samband med ett utländskt fartygs
drift är nödvändig från sjösäkerhetssynpunkt och fartyget befinner sig inom Sveriges
sjöterritorium, får Transportstyrelsen förordna att sjöförklaring skall äga rum.
Finner en myndighet som anges i första stycket att sjöförklaring är påkallad eller
förordnar Transportstyrelsen om sjöförklaring, skall befälhavaren eller redaren
underrättas om detta. Anmälan om sjöförklaring görs därefter av befälhavaren eller
redaren enligt 11 §. Lag (2008:1311).
[1863:1] Enligt 13 § sjöförklaringskungörelsen (1967:294) föreskrivs följande.
Om Transportstyrelsen enligt 18 kap. 18 § [1863] andra stycket sjölagen (1994:1009)
förordnar att sjöförklaring ska äga rum för utländskt fartyg, ska styrelsen genast underrätta
Polismyndigheten och Tullverket. Underrättelsen ska innehålla uppgift om den hamn där
fartyget befinner sig.
Polismyndigheten ska vidta de åtgärder som behövs för att hindra fartyget att avgå innan
sjöförklaringen hållits. Transportstyrelsen och Tullverket får inte vidta någon åtgärd som
främjar fartygets avgång innan sjöförklaringen hållits. Förordning (2014:1112).

19 §
[1864] Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Kustbevakningen, Tullverket och
Polismyndigheten ska lämna en tingsrätt som håller sjöförklaring den medverkan som
tingsrätten begär för utredningen. För Polismyndighetens utredningar gäller
bestämmelserna om förundersökning i 23 kap. rättegångsbalken (Smugglingslagen
m.m./Rättegångsbalken m.m. [4491] o.f.). Lag (2014:614).
Annan undersökning av sjöolyckor

20 §
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Avdelning VI Avslutande bestämmelser
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
22 kap. Särskilda bestämmelser
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Underrättelser till och biträde åt registermyndigheten

9§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
10 §
[1865] Kustbevakningen, Tullverket och Polismyndigheten ska biträda
registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan författning
om registrering och identifiering av skepp och inskrivning av rätt till skepp och andel
i sådan egendom följs. Dessa myndigheter har, liksom registermyndigheten, för detta
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ändamål rätt till tillträde till ett skepp. De ska underrätta registermyndigheten om
försummelser att följa bestämmelserna. Lag (2014:614).

[1866] 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen
upphävs, med de begränsningar som anges i 2, sjölagen (1891:35 s. 1) och lagen
(1993:103) om kvarstad på fartyg i internationella rättsförhållanden.
2. Övergångsbestämmelserna till de lagar som anges i 1 eller till vidtagna ändringar
däri skall fortfarande gälla i tillämpliga delar.
3. Om det i en lag eller annan författning hänvisas till föreskrifter som har ersatts
genom bestämmelser i denna lag, skall i stället de nya bestämmelserna tillämpas.
4.   
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Till p. 1
[1866:1] Sjölagen (1994:1009) trädde i kraft den 1 oktober 1994 enligt förordning (1994:1139)
om ikraftträdande av sjölagen (1994:1009) och viss följdlagstiftning.

[1867] Övergångsbestämmelser till lagen (1995:1081) om ändring i sjölagen
(1994:1009)
1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Genom lagen upphävs lagen
(1973:1198) om ansvarighet för oljeskada till sjöss.
2. — — —
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Till p. 1
[1867:1] Lagen (1995:1081) trädde i kraft den 30 maj 1996 enligt SFS 1996:11.

[1867:2] Förordning (2013:540) om ansvar för oljeskador till sjöss
Upprättande, förvaltning och fördelning av en begränsningsfond

1§
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —
Försäkring eller annan säkerhet för svenska fartyg
3§
Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses i 10 kap. 12 § [1826]
första stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av
Transportstyrelsen.
Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § tredje stycket eller 10 a kap. 11 § tredje stycket
sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.
4§
Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen på formulär som Transportstyrelsen
meddelar föreskrifter om.
5§
Ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har ställt
annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att
1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 12 § [1826] första
stycket eller 10 a kap. 11 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
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2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare
än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller
säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till
Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att
försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.
6§
Ett certifikat som avses i 10 kap. 12 § [1826] tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas
på formulär enligt bilaga 1 [1867:3] till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska
formulär 1 användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.
Ett certifikat som avses i 10 a kap. 11 § tredje stycket sjölagen ska utfärdas på formulär
enligt bilaga 2 [1867:4] till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1
användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.
Försäkring eller annan säkerhet för utländska fartyg
7§
För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande
stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § [1827] andra stycket sjölagen (1994:1009) vara
utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.
Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett
av dessa språk.
Certifikat som avses i 10 kap. 13 § andra stycket sjölagen ska innehålla de uppgifter som
anges i formulär 2 i bilaga 1 [1867:3]. Certifikat som avses i 10 a kap. 12 § andra stycket
sjölagen ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilaga 2 [1867:4].

8§
För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande
stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § [1827] andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra
stycket sjölagen (1994:1009) utfärdas av Transportstyrelsen.
Ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget kan
förväntas komma till en svensk hamn eller till en annan tilläggsplats som är belägen inom
svenskt sjöterritorium.
Ansökan, som ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om
1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,
2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,
3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
4. försäkringsgivarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet
samt den adress där försäkringen har utfärdats eller säkerheten ställts; det som sägs om en
försäkringsgivare gäller också den som har ställt annan säkerhet.
9§
Ansökan om ett certifikat som avses i 8 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den
som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att
1. försäkringen eller säkerheten täcker det ansvar som avses i 10 kap. 13 § [1827] första
stycket eller 10 a kap. 12 § första stycket sjölagen (1994:1009), och
2. försäkringen eller säkerheten under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare
än tre månader från den dag ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller
säkerhetens upphörande kom in till Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till
Transportstyrelsen eller ett nytt certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att
försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.
10 §

Särskilda trafikförfattningar m.m./Sjötrafikbestämmelser

27

Sjölag (1994:1009)
Uppdaterad: 2018-05-25

Om Transportstyrelsen finner att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 8 § är
betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär som Transportstyrelsen meddelar
föreskrifter om.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.
11 §
Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 8 § ska
jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 10 §.
12 §
För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 10 kap. 13 § [1827]
andra stycket eller 10 a kap. 12 § andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig
myndighet i den staten.
Övriga bestämmelser
13 §
Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den
skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 10 kap. ([1827] o.f.) eller 10 a
kap. sjölagen (1994:1009) fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på
fartyg enligt 10 kap. 12 [1826] eller 13 [1827] § respektive 10 a kap. 11 eller 12 § i den lagen.
14 §
Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 3–12 §§ i
denna förordning och om avgifter för prövning av ansökningar om certifikat.
Transportstyrelsen får efter samråd med Tullverket och Kustbevakningen meddela de
föreskrifter som behövs för verkställigheten av 13 § i denna förordning.
Denna förordning träder i kraft den 3 september 2013, då förordningen (1996:12) med
verkställighetsföreskrifter till 10 kap. sjölagen (1994:1009) ska upphöra att gälla.
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Bilaga 1

Formulär 1
[1867:3] Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada
orsakad av förorening genom olja
Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil
pollution damage
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Fartygets
namn
Name of ship

Bokstäver eller siffror
som identifierar
fartyget
Distinctive number or
letters

Hemort

Ägarens namn
och adress

Port of registry

Name and
address of owner

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess
ansvarighet inom de gränser som anges i artikel V första stycket i 1992 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the
ship's liability is covered within the limits prescribed by Article V, paragraph 1, of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Detta certifikat gäller till ............................................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I .................................................... den ...................................................................................
At
(ort)
on
(datum)
(place)
(date)
.....................................................................................
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)
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Formulär 2
Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad
av förorening genom olja
Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for oil
pollution damage
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
Issued in accordance with the provisions of Article VII of the International Convention on
Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Fartygets namn

Name of ship

Bokstäver eller siffror
som identifierar
fartyget
Distinctive number or
letters

Hemort

Ägarens namn och
adress

Port of registry

Name and address
of owner

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk
säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel VII i 1992 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requirements of Article VII of the
International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, 1992.
Säkerhetens art .........................................................................................................................
Type of Security
Säkerhetens giltighetstid ...........................................................................................................
Duration of Security
Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan
ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Namn ........................................................................................................................................
Name
Adress .......................................................................................................................................
Address
Detta certifikat gäller till ..........................................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I ........................................................... den .............................................................................
At
(ort)
on
(datum)
(place)
(date)
....................................................................................
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)
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Bilaga 2

Formulär 1
[1867:4] Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada
orsakad av förorening genom bunkerolja
Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker
oil pollution damage
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.
Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil
Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Fartygets
namn

Bokstäver eller
siffror som
identifierar
fartyget

Imo-identifikationsnummer

Hemort

Ägarens namn
och adress

Name of ship

Distinctive
number or
letters

IMO ship
identification
number

Port of
registry

Name and
address of
owner

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess
ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 7 första stycket i 2001 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.
This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the
ship´s liability is covered within the limits prescribed by Article 7, paragraph 1, of the
International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Detta certifikat gäller till ..........................................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I ........................................................... den .............................................................................
At
(ort)
on
(datum)
(place)
(date)
.....................................................................................
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)
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Formulär 2
Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för skada orsakad
av förorening genom bunkerolja
Certificate of insurance or other financial security in respect of civil liability for bunker
oil pollution damage
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om ansvarighet
för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.
Issued in accordance with the provisions of article 7 of the International Convention on Civil
Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Fartygets
namn

Bokstäver eller
siffror som
identifierar
fartyget

Imoidentifikationsnummer

Hemort

Ägarens namn
och adress

Name of ship

Distinctive
number or
letters

IMO ship
identification
number

Port of
registry

Name and
address of
owner

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk
säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 7 i 2001 års internationella konvention om
ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of
insurance or other financial security satisfying the requiements of article 7 of the International
Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage, 2001.
Säkerhetens art .........................................................................................................................
Type of Security
Säkerhetens giltighetstid ...........................................................................................................
Duration of Security
Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er) som har ställt annan
ekonomisk säkerhet
Name and Address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Namn ........................................................................................................................................
Name
Adress .......................................................................................................................................
Address
Detta certifikat gäller till ..........................................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I .......................................................... den ..............................................................................
At
(ort)
on
(datum)
(place)
(date)
.....................................................................................
(den utfärdande tjänstemannens namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)
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[1868] Förordning (2017:1240) om ansvar för vrak
Inledande bestämmelser
1§
Denna förordning innehåller kompletterande bestämmelser till 11 a kap. sjölagen (1994:1009)
om ansvar för vrak. Förordningen är meddelad med stöd av 11 a kap. 15 § sjölagen och 8 kap.
7 § regeringsformen.
De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i 11 a kap.
sjölagen.
Rapporteringsskyldighet

2§
En rapport enligt 11 a kap. 6 § [1832 F] sjölagen (1994:1009) ska innehålla uppgift om
fartygsägarens namn och adressen där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet. Rapporten
ska även innehålla uppgifter om
1. vrakets position,
2. vrakets typ, storlek och konstruktion,
3. skadans omfattning och vrakets skick,
4. arten av och mängden last ombord, inbegripet farliga och skadliga ämnen,
5. typen av och mängden olja ombord, inbegripet bunkerolja och smörjolja, och
6. andra omständigheter av betydelse för att fastställa om vraket utgör en fara.
Åtgärder med anledning av ett vrak
3§
Vid fastställande av om ett vrak utgör en fara enligt 11 a kap. 8 § [1832 H] sjölagen (1994:1009)
ska följande särskilt beaktas:
1. vrakets typ, storlek och konstruktion samt akustiska och magnetiska egenskaper hos
vraket,
2. vattendjupet, strömmarna och bottentopografin i området samt rådande meteorologiska
och hydrografiska förhållanden,
3. minsta djup över vraket eller dess höjd över vattenytan,
4. om det finns särskilt känsliga havsområden som identifierats och i förekommande fall
pekats ut i enlighet med riktlinjer som har antagits av den internationella sjöfartsorganisationen,
eller om det i enlighet med artikel 211.6 i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10
december 1982 finns ett klart avgränsat område i den ekonomiska zonen för vilket särskilda
obligatoriska åtgärder krävs,
5. arten av och mängden last respektive olja ombord på vraket samt den skada lasten eller
oljan kan förväntas orsaka om den släpps ut i den marina miljön,
6. vrakets närhet till farleder, sjövägar och ruttsystem samt sjötrafikens typ, täthet och
omfattning i området,
7. vrakets påverkan på hamnar i området,
8. vrakets närhet till anläggningar, rörledningar, kablar för telekommunikation och liknande
anordningar utanför kusten, och
9. andra omständigheter som kan göra det nödvändigt att avlägsna vraket eller att vidta
någon annan åtgärd för att undanröja faran.
4§
Innan Sjöfartsverket vidtar en åtgärd eller uppställer villkor för fartygsägarens åtgärder enligt
11 a kap. 11 § andra stycket och 12 § sjölagen (1994:1009) beträffande ett utländskt fartyg i

Särskilda trafikförfattningar m.m./Sjötrafikbestämmelser

33

Sjölag (1994:1009)
Uppdaterad: 2018-05-25

den ekonomiska zonen, ska samråd ske med behörig myndighet i fartygets registreringsstat.
Om ett vrak kan påverka en annan stat än fartygets registreringsstat, ska samråd ske även med
behörig myndighet i den staten. Utrikesdepartementet ansvarar för samråd i sådana fall. En
omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen får dock vidtas utan samråd om det är
nödvändigt.
5§
Innan en omedelbar åtgärd enligt 11 a kap. 12 § 3 sjölagen (1994:1009) vidtas ska
Sjöfartsverket, om det är möjligt, underrätta fartygets ägare om att en sådan åtgärd kan komma
att vidtas och, om det är fråga om ett utländskt fartyg, även underrätta behörig myndighet i
fartygets registreringsstat.
Försäkring eller annan säkerhet för ett svenskt fartyg
6§
Frågor om godkännande av en försäkring eller en säkerhet som avses I 11 a kap. 20 § [1832 T]
första stycket sjölagen (1994:1009) prövas av Transportstyrelsen. Ett certifikat som avses i 11
a kap. 20 § tredje stycket sjölagen utfärdas av Transportstyrelsen.
7§
En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen.
8§
En ansökan om ett certifikat ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller den som har
ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten
1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 20 § [1832 T] första stycket sjölagen (1994:1009),
och
2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag
ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till
Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt
certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att
försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.
9§
Ett certifikat som avses i 11 a kap. 20 § tredje stycket sjölagen (1994:1009) ska utfärdas på ett
formulär enligt bilagan till denna förordning. För ett fartyg som ägs av staten ska formulär 1
användas och för ett annat svenskt fartyg formulär 2.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.
Försäkring eller annan säkerhet för ett utländskt fartyg
10 §
För ett utländskt fartyg som är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande
stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § [1832 U] andra stycket sjölagen (1994:1009)
vara utfärdat eller bestyrkt av en behörig myndighet i registreringsstaten.
Certifikatet ska vara skrivet på engelska eller franska eller innehålla en översättning till ett
av dessa språk.
Certifikatet ska innehålla de uppgifter som anges i formulär 2 i bilagan till denna förordning.
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11 §
För ett utländskt fartyg som inte är registrerat i en konventionsstat och inte ägs av en främmande
stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § [1832 U]andra stycket sjölagen (1994:1009)
utfärdas av Transportstyrelsen.
En ansökan om ett certifikat görs hos Transportstyrelsen senast trettio dagar innan fartyget
kan förväntas komma till en svensk hamn eller en tilläggsplats som är belägen inom svenskt
sjöterritorium.
Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska och innehålla uppgift om
1. fartygets namn, registerbeteckning, IMO-identifikationsnummer, nationalitet och hemort,
2. fartygsägarens namn och den adress där denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet,
3. försäkringens eller säkerhetens art och giltighetstid, samt
4. namn på försäkringsgivaren eller den som har ställt annan säkerhet och den adress där
denne bedriver sin huvudsakliga verksamhet samt den address där försäkringen har utfärdats
eller säkerheten ställts.
12 §
En ansökan om ett certifikat som avses i 11 § ska innehålla ett intyg av försäkringsgivaren eller
den som har ställt annan säkerhet. Av intyget ska det framgå att försäkringen eller säkerheten
1. täcker det ansvar som avses i 11 a kap. 21 § [1832 U] första stycket sjölagen (1994:1009),
och
2. under certifikatets giltighetstid kan upphöra att gälla tidigare än tre månader från den dag
ett skriftligt meddelande om tiden för försäkringens eller säkerhetens upphörande kom in till
Transportstyrelsen endast om certifikatet har getts in till Transportstyrelsen eller ett nytt
certifikat har utfärdats.
Intyget ska vara skrivet på svenska eller engelska.
Om Transportstyrelsen begär det, ska sökanden lämna in andra handlingar som visar att
försäkringsskyldigheten eller skyldigheten att ställa säkerhet är uppfylld.
13 §
Om Transportstyrelsen anser att försäkringen eller säkerheten för ett fartyg som avses i 11 § är
betryggande, ska ett certifikat utfärdas på formulär 2 i bilagan till denna förordning.
Transportstyrelsen ska sända certifikatet till fartygets ägare.
14 §
Ett certifikat som har utfärdats i en annan konventionsstat för ett fartyg som avses i 11 § ska
jämställas med ett certifikat som har utfärdats av Transportstyrelsen enligt 13 §.
15 §
För ett fartyg som ägs av en främmande stat ska ett certifikat som avses i 11 a kap. 21 § [1832
U] andra stycket sjölagen (1994:1009) vara utfärdat av en behörig myndighet i den staten.
Övriga bestämmelser
16 §
Transportstyrelsen ska i samarbete med Tullverket och Kustbevakningen kontrollera att den
skyldighet att ha försäkring eller ställa säkerhet som föreskrivs i 11 a kap. sjölagen (1994:1009)
fullgörs. Det ska också kontrolleras att certifikat medförs ombord på fartyg enligt 11 a kap. 20
[1832 T] eller 21 § [1832 U] samma lag.
17 §
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Transportstyrelsen får meddela föreskrifter om rapporteringsskyldighet, utfärdande av
varningar, fastställande av vrakets position, fastställande av fara och utmärkning samt om
avlägsnande av vrak och andra åtgärder för att undanröja faran. Innan Transportstyrelsen
meddelar sådana föreskrifter ska Sjöfartsverket yttra sig.
18 §
Transportstyrelsen får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten av 6–15 §§ och
om avgifter för prövningen av ansökningar om certifikat. Transportstyrelsen får efter samråd
med Tullverket och Kustbevakningen meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten
av 16 §.
Denna förordning träder i kraft den 3 februari 2018.
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FORMULÄR 1
[1868:1] Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för
avlägsnande av vrak
Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal
of wrecks
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention om
avlägsnande av vrak
Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International
Convention on the Removal of Wrecks, 2007
Fartygets
Bruttodräktighet
Bokstäver
namn
eller siffror
som
identifierar
fartyget
Name of
Ship

Gross
tonnage

Distinctive
number or
letters

IMOnummer

Hemort

Den registrerade ägarens
namn samt fullständig
adress
där
denne
bedriver
sin
huvudsakliga
verksamhet

IMO Ship
Identification
Number

Port of
Registry

Name and full address of
the principal place of
business
of
the
registered owner

Härmed intygas att ovan angivna fartyg ägs av den svenska staten och att staten täcker dess
ansvarighet inom de gränser som anges i artikel 12.1 i 2007 års internationella
Nairobikonvention om avlägsnande av vrak.
This is to certify that the above-named ship is owned by the State of Sweden and that the ship’s
liability is covered within the limits prescribed by article 12, paragraph 1, of the Nairobi
International Convention on the Removal of Wrecks, 2007.
Detta certifikat gäller till ...................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish
Transport Agency
I ......................................................... den .....................................................
At (ort)
on
(datum)
(place)
(date)
...........................................................
(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)
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FORMULÄR 2
Certifikat för försäkring eller annan ekonomisk säkerhet om ansvar för avlägsnande av
vrak
Certificate of insurance or other financial security in respect of liability for the removal
of wrecks
Utfärdat enligt bestämmelserna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention om
avlägsnande av vrak
Issued in accordance with the provisions of article 12 of the Nairobi International Convention
on the Removal of Wrecks, 2007
Fartygets
namn

Bruttodräktighet

Bokstäver
eller siffror
som
identifierar
fartyget

IMOnummer

Hemort

Den registrerade ägarens
namn samt fullständig
adress
där
denne
bedriver
sin
huvudsakliga
verksamhet

Name of
Ship

Gross
tonnage

Distinctive
number or
letters

IMO Ship
Identification
Number

Port of
Registry

Name and full address of
the principal place of
business
of
the
registered owner

Härmed intygas att för ovan angivna fartyg gäller en försäkring eller en annan ekonomisk
säkerhet som uppfyller föreskrifterna i artikel 12 i 2007 års internationella Nairobikonvention
om avlägsnande av vrak.
This is to certify that there is in force in respect of the above-named ship a policy of insurance
or other financial security satisfying the requirements of article 12 of the Nairobi International
Convention on the Removal of Wrecks, 2007.
Säkerhetens art ..............................................................................................
Type of security
Säkerhetens giltighetstid ................................................................................
Duration of security
Namn och adress för försäkringsgivaren och/eller den (de) person(er)
som har ställt annan ekonomisk säkerhet
Name and address of the insurer(s) and/or guarantor(s)
Namn .......................................................................................................... ....
Name
Adress ............................................................................................................
Address
Detta certifikat gäller till ...................................................................................
This certificate is valid until
Utfärdat enligt den svenska regeringens bemyndigande av Transportstyrelsen
Issued under the authority of the Government of Sweden by the Swedish Transport Agency
I ......................................................... den .....................................................
At (ort)
on
(datum)
(place)
(date)
...........................................................
(den utfärdande tjänstemannens
namnteckning och titel)
(signature and title of issuing official)

