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Sammanfattning 
Begreppet farliga och skadliga ämnen har sin förankring i internationella instrument som 

listar olika produkter, varor eller ämnen som omfattas av 11 kap. 1 § sjölagen. Begreppet 

farliga och skadliga ämnen är beroende av definitionen som återfinns i internationella 

instrument.  

Fartygsägaren har ett strikt skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 

Fartygsägaren är den som ska ersätta person-och sakskador. Avtalsförhållandet mellan 

transportören och avsändaren har inverkat på utformningen av 11 kap. 7 § sjölagen. Det 

framgår av 13 kap. 7 § sjölagen att avsändaren måste upplysa transportören om godsets 

beskaffenhet. En liknande lydelse har därför införts i 11 kap. 7 § sjölagen vilket innebär att en 

avsändare som brister i sin upplysningsplikt kan bli skadeståndsskyldig i fartygsägarens ställe. 

Ett skadeståndsanspråk kan i sådana fall riktas mot annan än fartygsägaren. 

Omständigheter till den inträffade skadan är väsentlig för de skadeståndsrättsliga 

bestämmelserna. För att den skadelidande ska kunna få ersättning i enlighet med 10 kap. och 

11 kap. sjölagen behöver det finnas ett orsakssamband mellan den inträffade skadan och det 

farliga och skadliga ämnet. I de fall ett orsakssamband saknas kan den skadelidande rikta ett 

skadeståndsanspråk enligt bestämmelserna i 2 kap. skadeståndslagen.  

Sjöförsäkring är ett specialområde inom den allmänna försäkringsrätten och omfattas inte av 

bestämmelserna i FAL. Avtalsvillkoren är därför centrala för tolkningen av tillämpningen av 

försäkringen. Varje fartygsägare som transporterar farliga och skadliga ämnen måste ha en 

ansvarsförsäkring som täcker olyckor till följd av det farliga och skadliga ämnet.  

En skadelidande som inte kan få ersättning för hela den inträffade skadan på grund av att 

fartygsägaren upprättat en begränsningsfond kan få ersättning från andra ersättningssystem. 

För att den skadelidande ska kunna få ersättning från andra ersättningssystem krävs det att det 

finns ett orsakssamband mellan den inträffade skadan och det farliga och skadliga ämnet. 

Detta förutsätter även att fartygsägaren är denne som är ansvarig för skadan, 

ersättningssystemen ersätter inte skador som fartygsägaren inte ansvarar för. 
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1. Introduktion 

1.1 Bakgrund  
Miljöpolitik har debatterats i flera decennier både på nationell- och internationell nivå.1 Vi har 

oroat oss över de miljöproblem som människan har skapat. Vilken inverkan har dessa på 

människors liv och hälsa? Miljöproblem inverkar inte bara på människan utan även på djur 

och på naturen. En miljöskada kan ibland ta flera århundranden att reparera och i värsta fall är 

skadan så pass omfattande att den inte går att reparera. 

En fråga som miljöpolitiken har kommit att behandlats är transportmedels inverkan på miljön. 

Transport påverkar naturen och människors hälsa negativt genom utsläpp av försurande, 

gödande och ozonbildande ämnen.2 Utsläpp som leder till luftföroreningar påverkar 

lungfunktionen negativt och bidrar till hjärt-och kärlsjukdomar.3 Fyra slags transportmodus är 

vanligt förekommande: väg, järnväg, flyg och sjöfart.4 Sjöfart släpper ut höga halter av kväve 

och fosfor.5 Detta kan leda till övergödning som leder till att sjöar och hav får en ökad 

algblomning. Algblomning kan leda till syrebrist och fiskdöd.6 

I Sverige sker den dominerande utrikestransporten via sjöfart och år 2015 transporterades 10 

miljarder ton gods på svenska fartyg.7 Sjöfart påverkar miljöutsläppen avsevärt mycket mer 

om man jämför med resterande utrikestransporten. Trots det är sjöfart försvarbart utifrån ett 

hållbarhetsperspektiv eftersom sjöfart är det miljövänligaste sättet att transportera gods på. 

Om man då jämför med övrig transport alternativ som inte har kapacitet att transportera lika 

mycket gods som sjöfartyg, bidrar inte sjöfarten i sig till mer utsläpp än resterande 

transportmedel som exempelvis flyg eller väg.8  

Sjötransporten i Sverige har påverkats av miljöpolitiken. Sverige undertecknade 2010 den 

internationella konventionen om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport. 

Detta åtagande medförde flera lagändringar i svensk lagstiftning.9 Till följd av åtagandet 

infördes lagen (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen som 

träder i kraft den dagen regeringen bestämmer. Fonden ska stödja fartygsägarnas ekonomiska 

ställning om en olycka skulle inträffa.10 Därefter gjordes ändringar i sjölagen (1994:1009) 

som ställde ett försäkringsrättsligt krav på fartygsägarna. Varje fartygsägare är nu tvungen att 

ha en försäkring som täcker skador som kan uppkomma vid transport.11 Det framkommer 

även av förarbeten att om fartygsägaren inte har en sådan försäkring som kan täcka skadorna 

ska de ekonomiska medlen kunna hämtas från en internationell fond.12 Den internationella 

fonden ska finansieras genom att de som tar emot farliga och skadliga ämnen via sjötransport 

                                                 
1 Jfr Lena Gripperth, Lagstiftning eller självreglering i miljörätten, SvJT 2001, s. 280. 
2 Naturvårdsverket, Transporterna och miljön, u.å., http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-

samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/ hämtad 13 april 2020. [Cit. 

Naturvårdsverket]. 
3 Ibid. 
4 Brita, Saxton, Svensk sjöfarts internationella konkurrenssituation, Trafikanalys, 2017, s. 7. [Cit. Saxton, 2017]. 
5 Naturvårdsverket. 
6 Ibid.  
7 Saxton, 2017,  s. 11-12. 
8 Jfr Saxton, 2017, s. 11-12. 
9 Pontén & Kantor, Från lagstiftningsarbetet – lagstiftning i riksdagen hösten 2018 och våren 2019, SvJT 2009, 

s. 730. 
10 Prop. 2007/18:268 s. 1.  
11 Se 7 kap. 1 § samt 10- 11 kap. Sjölag (1994:1009). 
12 Ibid. 

http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Transporter-och-trafik/
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ska betala in en avgift till fonden.13 Detta innebär att om fartygsägaren saknar finansiell 

förmåga att ersätta skadorna ska de medel som behövs kunna hämtas ur denna internationella 

fond. 

Det kan därför konstateras att Sverige har försökt att införliva den miljöpolitik som har 

kommit att behandlat transportmedel i svensk lagstiftning. Eftersom sjöfart är det 

miljövänligaste alternativet för godstransport är det motiverat att undersöka frågor om sjöfart 

närmare. Transport av gods är därför ett aktuellt ämne, mot bakgrund av pågående klimatkris 

runt-om i världen. 

 

1.2 Syfte och problemformulering 
Uppsatsens syfte att är att utreda vilka möjligheter till ersättning för skada vid olyckor med 

farligt gods och skadliga ämnen som ges i svensk rätt utifrån den lagändringen som kommer 

att träda i kraft till följd av regerings proposition 2007/18:268 om skadeståndsansvar vid 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen.14 Således utgår uppsatsen från att lagändringen 

har trätt i kraft. Detta inkluderar en undersökning av vilket försäkringsrättsligt skydd som 

finns till hands för den är som skyldig att ersätta de skador som kan inträffa. Därför är 

frågeställningar följande: 

1. Vilka kan hållas ersättningsansvariga för skada vid olyckor med farligt gods och 

farliga ämnen vid sjötransport? 

2. Under vilka förutsättningar inträder skadeståndsskyldighet vid olyckor med farligt 

gods och farliga ämnen vid sjötransport? 

3. Under vilka förutsättningar kan ersättning hämtas ur ansvarsförsäkring eller liknande 

ersättningssystem? 

 

 

1.3 Avgränsningar 
Begreppet farligt gods och skadliga ämnen används för att begränsa uppsatsen fokus. 

Uppsatsen kommer inte att fokusera på skadestånd som anknyter till kontraktsförhållande 

mellan avsändaren och transportören. Fokus kommer ligga på person- och sakskador som 

inträffat till följd av det farliga och skadliga ämnet. Den skadelidandes möjlighet att kräva 

ersättning enligt försäkring kommer inte att behandlas i uppsatsen, utan endast den 

skadelidandes rätt till försäkring ur den skadeståndsskyldige ansvarsförsäkring eller liknande 

ersättningssystem. Det finns flera olika typer av ansvarsgrunder inom skadeståndsrätten, 

denna uppsats behandlar endast culpaansvar och strikt skadeståndsansvars. 

 

1.4 Metod och material 
Inledningsvis kan konstateras att metodvalet måste bero på vilken fråga som ska besvaras. 

Uppsats syfte är att försöka åstadkomma en rekonstruktion av hur gällande rätt kommet att se 

ut utifrån prop. 2017/18:268 och-, därför är rättdogmatisk metod den mest lämpade metoden. 

                                                 
13 Prop. 2007/18:268 s. 1; Pontén & Kantor, Från lagstiftningsarbetet – lagstiftning i riksdagen hösten 2018 och 

våren 2019, SvJT 2009, s. 730, 
14 Hädanefter nämns regeringens proposition 2017/18:268 om skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen som ”prop.2017/18:268”. 
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Den rättsdogmatiska metoden kommer att användas för att besvara samtliga uppsatsens 

delfrågor. 

Rättsdogmatikens syfte är att ge en rekonstruktion av gällande rätt genom bearbetning av 

rättskällor. 15 Utgångspunkten är de vedertagna rättskällorna som kan vara auktoritativa och 

icke auktoritativa rättskällor.16 Lagstiftning, inklusive grundlagar och föreskrifter samt 

lagförarbeten till dessa utgör utan tvekan auktoritativa rättskällor.17 

Lagförarbeten kan exempelvis vara remissvar, offentliga utredningar och propositioner men 

alla dessa är inte auktoritativa rättskällor. Offentliga utredningar och propositioner är utan 

tvekan en rättskälla i svensk rätt. Däremot är det tveksamt om remissvar är en rättskälla. Detta 

beror på att jurister inte erkänner remissvar som en rättskälla. Rättskällans auktoritet bygger 

på juristernas erkännande av en viss rättskälla som i sin tur blir sedvana. Ett bra exempel är 

juristernas sätt att se på rättspraxis. Rättspraxis är utan tvekan en rättskälla. Samtidigt skiljer 

juristerna mellan prejudikat från de högsta instanserna (t.ex. Högsta domstolen och Högsta 

förvaltningsdomstolen) och avgörande från de lägre instanserna. Detta beror på att 

avgöranden från de lägre instanserna inte har samma auktoritet som prejudikat från de högre 

instanserna.18  

En annan omdebatterad källa är rättsvetenskap, för att dessa ska anses vara en rättskälla måste 

de behandlas med rättslig auktoritet. Det är inget nytt att domare använder sig av 

rättsvetenskapliga verk i sina domskäl men det betyder inte att verket har rättslig auktoritet. 

Rättsvetenskaplig doktrin används för att nå en viss lösning och identifiera argument som gör 

sig gällande. Trots detta finns det tänkbara rättsvetenskapliga verk som kan anses vara 

rättskällor av domstolar exempelvis Jan Hellner Skadeståndsrätt men detta är ett fåtal verk av 

många rättsvetenskapliga verk.19 

För att rättskällorna ska användas som underlag för en rekonstruktion av gällande rätt behöver 

de olika rättskällorna systematiseras och kategoriseras utifrån rättskälleläran. Detta leder till 

en rättskälleanalys där relevanta rättskällor  och rättsnormers innehåll presenteras och 

analyseras för att kunna ge en rekonstruktion av gällande rätt. Rekonstruktionens primära 

syfte är att lösa ett rättsligt problem såsom det hade uppstått i en domstol.20 

Enligt Peczenik har rättsdogmatiken olika abstraktionsnivåer.21 Peczenik menar att 

rättsdogmatik kan bestå av exempelvis konkret rättsfallsbeskrivning och analys eller av 

abstrakta framställningar av olika allmänna läror. Jareborg, å sin sida menar att 

rättsdogmatikens huvudsakliga syfte, är att ge en rekonstruktion av gällande rätt.22 Han menar 

att rättsdogmatiken ger en beskrivning av samt en lösning på ett konkret problem. Här råder 

det delade meningar om rättsdogmatiken då Jareborg menar att rättsdogmatiken huvudsakligt 

syfte är ett rekonstruera gällande rätt och Peczenik menar att rättsdogmatiken kan se olika ut 

beroende på vilket slags rättsdogmatik man sysslar med.  

                                                 
15 Maria, Nääv & Mauro, Zamboni, (red.), Juridisk metodlära¸ 2:e uppl., Studentlitteratur, 2018, s. 21-30. [Cit. 

Nääv & Zamboni]. 
16 Dahlman, Christian, Juridisk grundbegrepp – en vänbok till David Reidhav, Studentlitteratur, 2019, s. 57. [Cit. 

Dahlman]. 
17 Dahlman, s. 68. 
18 Ibid, s. 68-69. 
19 Ibid, s. 70-71. 
20 Nääv & Zamboni, s. 21. 
21 Alexander Peczenik, Juridikens allmänna läror, SvJT 2005, s. 250. [Cit. Peczenik]. 
22 Nääv & Zamboni, s. 26; Nils Jareborg, Rättsdogmatik som vetenskap, SvJT 2004, s. 4.   
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Rättsvetenskapsmän har riktat kritik mot rättsdogmatiken och det råder delade meningar om 

vad rättsdogmatik är. Kritik som framförts är att eftersom rättsdogmatiken inte tar olika 

moraliska och filosofiska aspekter i beaktande kan rättsdogmatiken inte anses vara rationell; 

den är istället en metod som används vid maktutövning när ett rättsligt problem ska lösas, i 

exempelvis en domstol.23 Samtidigt menar andra att ett problem som kan uppstå vid 

användandet av den rättsdogmatiska metoden är att författaren i slutänden inte håller sig 

neutral till materialet om det inte avspeglar den bild av gällande rätt författaren hade hoppats 

på utifrån moraliska och filosofiska aspekter.24  

Utifrån ovanstående genomgång av olika synsätt på vad rättsdogmatiken är och den kritik 

som har riktats mot metoden är det därför viktigt att klargöra vad rättsdogmatik för denna 

uppsats kommer att innebära. Rättsdogmatiken kännetecknas av ett systematiskt 

tillvägagångsätt där rättskällorna analyseras och presenteras för att fastställa gällande rätt, i 

denna uppsats utifrån den lagändring som kommer att träda i kraft till följd av 

prop.2017/18:268. För att besvara frågeställningarna kommer en systematisk genomgång av 

lagstiftning, praxis, förarbeten och doktrin att göras. Därefter kommer rättskällor att 

presenteras och systematiseras på ett sådant sätt som avspeglar rättstillämpningen.  

Detta innebär att konkret rättsfallsbeskrivning och rättsfallanalys, beskrivning av gällande rätt 

kommer att göras som en del av den rättsdogmatiska metoden. En lagtolkningsmetod som 

kommer att användas är teleologisk tolkningsmetod som syftar till att tolka rättsregeln utifrån 

ändamålet.25 Detta kan göras genom att läsa lagens förarbeten.  

 

1.5 Disposition  
Dispositionen är utformad för att läsaren ska förstå grunderna inom svensk sjötransport-, 

skadestånd och försäkringsrätt. Uppsatsens första kapitel introduceras läsaren till ämnet, 

berörda frågeställningar samt metod och det material som legat till grund för uppsatsen. 

I avsnitt två behandlas farliga och skadlig ämnen. Kapitlet utgör definitionen av farliga och 

skadliga ämnet enligt uppsatsen. Således diskuteras tillämpningen av farliga och skadliga 

ämnen samt hur internationella instrument blir centrala för att identifiera sådana ämnen. 

Tredje avsnittet behandlar skadestånd i samband med sjötransport. Läsaren introduceras till 

sjötransport samt avtalsförhållandet mellan avsändaren och transportören eftersom detta 

inverkar på skadeståndsansvaret som berörs i tredje kapitlet. Detta lägger grunden för 

kommande diskussion om sjötransport och skadeståndsansvar som berörs i avsnitt 3.2. och 

3.3. 

I avsnitt fyra behandlas sjöförsäkringar och olika ersättningssystem. En introduktion till 

sjöförsäkring görs samt utformningen av sjöförsäkringar. Därefter behandlar kapitlet 

sjölagens försäkringskrav. Slutligen behandlar avsnittet ansvarsförsäkring och olika 

ersättningsystem som ger den skadelidande kan kräva ersättning ifrån. 

Slutligen behandlar uppsatsens femte kapitel uppsatsens slutsatser utifrån löpande analys som 

gjorts. Detta görs utifrån rättsläget till följd av prop.2017/18:268 vad gäller den skadelidandes 

rätt till ersättning till följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen.   

                                                 
23 Peczenik, s. 252. 
24 Nääv, M & Zamboni, M, s. 44. 
25 Hellner, Jan , Rättsteori – en introduktion  ̧2:a uppl,, Nordstedts Juridik AB, 1994, s.77. 
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2. Farliga och skadliga ämnen 
Till följd av prop. 2017/18:268 får sjölagen en egen definition av farliga och skadliga 

ämnen.26 Detta regleras i sjölagens 11 kap. om ansvar för skada vid sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen, tidigare 11 kap. om ansvar för radiologiska skador.27 

I 11 kap. 1 § sjölagen återfinns en omfattande definition av farliga och skadliga ämnen vid 

sjötransport. Definitionen innefattar olja av olika slag exempelvis råolja och brännolja som 

transporteras i bulk28 samt skadliga och flytande ämnen som transporteras i bulk.29 För att få 

en mer utförlig definition, hänvisar 11 kap. 1 § sjölagen till internationella konventioner, 

bland annat 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention förhindrande av 

förorening från fartyg och 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening 

från fartyg.  

För att ett ämne ska gälla enligt bestämmelserna i 11 kap. 1 § sjölagen behöver ämnet vara 

listat i något av de internationella instrument som lagen hänvisar till. Således måste skadan 

orsakats av ett ämne som anges i något av de internationella instrument som stadgas i 11 kap. 

1 § sjölagen för att 11 kap. ska vara tillämpligt. Ett ämne som tas bort från ett internationellt 

instrument medför att 11 kap. sjölagen inte omfattar skador till följd av det borttagna ämnet. 

Således är 11 kap. sjölagen beroende av ordalydelserna i de internationella instrumenten för 

att bestämmelserna ska vara tillämpliga.30 

Samtliga internationella instrument som 11 kap 1 § sjölagen refererar till har en lång och 

detaljerad lista av vad sådana ämnen skulle kunna vara. Det framgår exempelvis av bilaga 2 

till den internationella konventionen för att förebygga förorening från fartyg vilka fler 

skadliga och flytande ämnen 11 kap. 1 § sjölagen omfattar. Farliga flytande ämnen som 

transporters i bulk har även listats i kapitel 17 i den internationella konventionen för 

konstruktion och utrustning av fartyg som till sjöss transportera farliga och skadliga ämnen, 

där olika typer av flytande ämnens innehåll har kategoriserats utifrån olika farlighetsklasser 

som medför större skada än andra ämnen på liv och hälsa.31 Ytterligare ett ämne som 

definieras är gaser i vätskeform som listat i kapitel 19 i den internationella konventionen för 

konstruktion och utrustning av fartyg som till sjöss transporterar kondenserade gaser i bulk, 

alla listade ämnen i kapitel 19 omfattas av definitionen av farliga och skadliga ämnen i 

sjölagen. Paragrafen omfattar även fasta bulkvaror som innebär kemisk risk och följande 

kemiska risker listas i den internationella koden för fasta bulklaster.32 

Inledningsvis kan konstateras att till följd av prop. 2017/18:268 finns det nu en tydlig 

definition av farliga och skadliga ämnen vid sjötransport. Således behöver inte annan 

lagstiftning tas i beaktande. Sjölagens i dennes nuvarande ordalydelse behandlar endast 

                                                 
26 Prop. 2017/18:268, s. 101-102; Tidigare reglerades begreppet farliga och skadliga ämnen i Lag (2006:263) om 

transport av farligt gods. 
27 Innan prop.2017/18:268 reglerades ansvar för radiologisk skada i sjölagens 11 kapitel. Till följd av 

Prop.2017/18:268 upphävs denna bestämmelse. Någon ny bestämmelse om radiologiska skador har inte införts i 

sjölagen. 
28 Prop. 2017/18:268, s. 102; se regel 1 i 1978 års protokoll till 1973 års internationella konvention till 

förhindrande av förorening från fartyg (MARPOL-protokollet), London den 17 februari 1978. 
29 Prop.2017/18:268, s. 102; Se bilaga 2 i 1973 års internationella konvention om förhindrande av förorening 

från fartyg (MARPOL-protokollet). 
30 Prop. 2017/18:268, s. 104. 
31 Prop. 2017/18:268, s. 102-103; Jfr kapitel 17 i den 2004 års internationella koden för konstruktion och 

utrustning av fartyg som till sjöss transporterar skadliga och flytande kemikalier i bulk (IBC-koden). 
32 Prop. 2017/18:268, s. 102-103. 
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oljeskador och inte andra farliga och skadliga ämnen som kan transporteras via sjöfart. Det 

kan därför konstateras att farliga och skadliga ämnen inom sjöfart inte var tydligt definierat 

vilket medförde att annan lagstiftning fick tas i beaktande, exempelvis lag (2006:263) om 

transport av farligt gods. Förtydligandet av vad för farliga och ämnen som kan transporteras 

listas i internationella konventioner vilket gör det lättare att identifiera vad för sådant gods 

skulle kunna vara. Inte nog med det, listar konventionerna även i vilken utsträckning ämnet är 

farligt vilket medför vägledande riktlinjer på hur det farliga godset ska hanteras.33 

Bestämmelserna av 11 kap 1 § sjölagen är beroende av de internationella instrument som 

listas i kapitlet. För att en skada ska omfattas av 11 kap. sjölagen behöver således ämnet vara 

listat i något av de internationella instrumenten. 

  

                                                 
33 Jfr exempelvis kapitel 17 i den 2004 års internationella kod för konstruktion och utrustning av fartyg som till 

sjöss transporterar skadliga och flytande kemikalier i bulk (IBC-koden). 
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3. Skadestånd i samband med sjötransport 
I detta kapitel kommer en genomgång av den sjölagen som träder i kraft till följd av prop. 

2017/18:268. Kapitlet sjötransport som behandlar förhållandet mellan transportören och 

avsändaren är nödvändig för resterande kapitel. 

 

3.1 Sjötransport  
Inom sjötransport finns det åtminstone fem centrala begrepp, transportör, undertransportör 

avlastare, transportdokument och avsändare.34 Det framgår av prop. 2017/18:268 att 

begreppen förblir oförändrade. Transportören är den som ingår ett avtal med en avsändare av 

ett styckegods till sjöss. Avsändaren är den som ingår ett avtal med en transportör för att 

transportera ett styckegods via sjötransport. Undertransportören är en som får i uppdrag av 

transportören att antingen utföra transporten eller delar av den. Den som avlämnar godset för 

transport benämns som avlastare. Ett transportdokument är ett dokument som utfärdats till 

bevis om transportavtalet. För att en sjötransport ska uppstå behöver ett avtal mellan en 

avsändare och en transportör ingås.35 

I sjölagens nuvarande ordalydelse definieras sjötransport endast i 13 kapitlet sjölagen. 

Definitionen gäller endast avtalsförhållandet mellan avsändaren och transportören. Till följd 

av prop. 2017/18:268  får sjötransport av farliga och skadliga ämnen en egen definition utöver 

den i 13 kap. 1 § sjölagen. Enligt 11 kap. 1 § i sjölagen pågår en sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen från den tidpunkt det farliga och skadliga godset vid lastningen kommer i 

kontakt med utrustning som tillhör fartyget till dess att godset inte längre är i kontakt med 

fartygets utrustning.36 Sjötransport av farliga och skadliga ämnet får således en tydligare 

definition som definierar när en sjötransport påbörjas och avslutas. 

Vid sjötransport av farligt gods ska det farliga godset vara märkt som farligt på ett lämpligt 

sätt, 13 kap. 7 § sjölagen. Avsändaren har en skyldighet att informera transportören och 

undertransportören om godsets farliga beskaffenhet samt informera om de 

säkerhetsåtgärderna som kan vara nödvändiga att vidta. Om transporten av det farliga godset 

kan medföra fara eller väsentliga olägenheter för person, fartyg eller last har avsändaren en 

skyldighet att upplyssna transportören om detta se, 13 kap. 7 § 2 st sjölagen. Transportören 

måste transportera godset med omsorg och se till så att fartyget har behörig utrustning för att 

godset ska kunna överlämnas i gott skick, 13 kap. 12 § 1-2 st sjölagen.  

En transportör har således en skyldighet att se till att följande ämnen som antingen innehåller 

eller består av farligt gods inte orsakar skada på liv, hälsa, miljö och egendom som beror på 

godsets farliga egenskaper, 2 § lag om transport av farligt gods. Därför måste varje 

transportör vidta de skyddsåtgärderna som är lämpliga för att förhindra eller förebygga skador 

som kan tillkomma på exempelvis miljö, egendom eller hälsa, 6 § lag om transport av farligt 

gods.  

En avsändare som inte upplyst transportören eller undertransportören om det farliga godsets 

beskaffenhet eller om de nödvändiga säkerhetsåtgärder som behöver vidtas för att säkra det 

farliga godset ansvarar för de skador som kan uppkomma mot transportören och 

undertransportören enligt 13 kap. 41 § sjölagen.37 Vid sådana omständigheter där avsändaren 

                                                 
34 Se 13 kap 1 § Sjölag (1994:1009). 
35 13 kap 1 § Sjölag (1994:1009); Jfr 13 kap 1 § Sjölag (1994:1009). 
36 Prop. 2017/18:268, s. 9; Kapitel 3. är relevant för att förstå avsnitt 3.3 och 3.4 där avtalsförhållandet mellan 

transportören och avsändaren kan påverka skadeståndsskyldigheten. Se kapitel 3.3 och 3.4. 
37 Jfr 13 kap 7 § sjölagen (1994:1009). 
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inte informerat transportören eller undertransportören har transportören och 

undertransportören rätten att lossa, oskadliggöra eller förstöra godset utan att betala ut 

ersättning till avsändaren. Om det farliga godset utgör fara för person eller egendom får 

transportören efter omständigheterna lossa, oskadliggöra eller förstöra godset utan att betala 

ut ersättning till avsändaren enligt 13 kap. 41 § 3 st sjölagen. 

Bestämmelserna i 13 kap. i sjölagens nuvarande ordalydelse förblir densamma till följd av 

prop. 2017/18:268.38 Den lagändringen som sker till följd av prop. 2017/18:268 är endast 

tydliggörandet av avsändarens upplysningsplikt och definitionen av sjötransport av farliga och 

skadliga ämnen.39  

 

3.2 Allmänt om skadestånd 
Skadeståndsrättens primära funktion är att ersätta-, eller reparera skadan. Den 

utomobligatoriska skadeståndsrätten, dvs. ersättning som inte anknyter till ett 

kontraktsförhållande, domineras av person- och sakskador 2 kap. Skadeståndslagen 

(1972:207).40 En personskada är en skada som den skadelidande har lidit personligen, 

exempelvis kroppskador. Sakskador är fysiska skador på egendom eller lösa saker t.ex. en bil 

eller ett hus. Skadeståndet ska ersätta den skadelidande i den omfattningen att denne skulle 

kunna införskaffa en ny liknande egendom, men även indirekt förlust exempelvis om den 

skadelidande har behövt hyra en tillfällig lägenhet på grund av skadan.41 

Skadeståndsrätten förutsätter att det finns ett orsaksförhållande. Orsaksförhållandet innebär att 

det måste finnas ett orsakssamband med skadan och det som vållat skadan, dvs. någon form 

av kausalitet. Orsakssambandet är en generell princip inom skadeståndsrätten. Utan ett 

orsakssamband uppstår inte skadeståndsskyldighet. Således är orsakssambandet vitalt för att 

skadeståndsskyldigheten ska kunna inträda.42 

När en skadeståndsbedömning görs finns det flera olika typer av ansvarsgrunder. En 

skadeståndbedömning kan undersökas genom culpaansvar och strikt ansvar. Culpaansvar 

innebär att det finns ett samband mellan skadan och den som vållat skadan. Den som vållat en 

skada ska ersätta skadan enligt 2 kap 1 § Skadeståndslagen.43 Strikt ansvar  skiljer sig från 

culpa ansvaret och förekommer i sjölagen.44 Strikt ansvar är helt oberoende av culpa vilket 

innebär att en person, trots att denne inte vållat skadan, måste ersätta eller reparera skadan.45 

 

 

                                                 
38 Jfr prop. 2017/18:268. 
39 Jfr 11 kap 7 § 4 punkten Sjölagen (1994:1009); Se även avsnitt 3.3. 
40 Jan, Hellner & Marcus, Radertzki, Skadeståndsrätt, 10:e uppl., Nordstedts Juridik AB, 2018, s. 95. [Cit. 

Hellner & Radertzki]. 
41 Ibid, s. 32, 95. 
42 Ibid, s. 187. 
43 Ibid, s. 98-99.  
44 Detta går att utläsas ur 7 kap 1 § sjölagen (1994:1009) och 11 kap 7 § sjölagen (1994:1009). Det framgår av 

prop. 2017:18/268 att fartygsägaren har ett strikt skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och skadliga 

ämnen se s. 111. 
45 Hellner & Radertzki, s. 99. 
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3.3 Skadestånd vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen  
Inledningsvis kan konstateras att skadeståndsansvar vid sjötransport av farliga och ämnen 

tidigare inte varit specialreglerat i lagstiftning utan bara vissa av de skadliga och farliga 

ämnen som kan transporteras via sjöfart har reglerats i sjölagen.46 Utöver den 

speciallagstiftning som har kommit att behandlats i 10 kap sjölagen, har 

skadeståndsbedömningen skett med tillämpning av de allmänna bestämmelserna som 

återfinns i 2 kapitlet skadeståndslagen.47 

I 11 kap. 1 § sjölagen ges en definitioner av begreppen skada och olycka. En olycka är 

händelse eller en serie av händelser som orsakar en skada eller framkallat en skada. En skada 

vid sjötransport av farliga och skadliga ämne innebär bland annat ett dödsfall eller annan 

personskada som har orsakats av det farliga och skadliga ämnet, 11 kap 1 § sjölagen. 

Definitionen innebär även sakskada om orsakats av det farliga och skadliga ämnet på 

egendom samt förorening av miljö som orsakat skada.48 För att kapitlet ska vara tillämpligt 

måste det finnas ett orsakssamband mellan skadan i fråga och det farliga och skadliga ämnet. 

Det innebär således att skadan måste ha orsakats av egenskaperna hos det skadliga och farliga 

ämnet. Vid sakskada tillämpas kapitlet endast på egendom som funnits utanför fartyget som 

transporterat det farliga och skadliga ämnet. Detta innebär att skada på egendom till följd av 

sjötransporten omfattas inte av kapitlet. Personskador till följd av det farliga och skadliga 

ämnet däremot omfattar både om personen i fråga skulle befunnit sig på fartyget eller inte.49 

Bestämmelserna i 11 kapitlet sjölagen är endast tillämpliga på skador under en sjötransport 

med farliga och skadliga ämnen som last, 11 kap 2 § sjölagen. Ett sådant ansvar gäller i 

Sverige eller i annan konventionsstat samt utanför en konventionsstats territorium. Eftersom 

bestämmelserna i 11 kap. 2 § sjölagen endast syftar till sjötransporten av det farliga och 

skadliga ämnet innebär det att skador som orsakats av farliga och skadliga ämnen som 

förvaras ombord som fartygsutrustning inte omfattas av bestämmelserna.50 Transport av 

ämnena till eller från fartyget som kan orsaka skada person-eller sakskada omfattas inte heller 

av bestämmelserna. Om en skada till följd av transport till och från fartyget skulle inträffa 

tillämpas bestämmelserna i 2 kapitlet skadeståndslagen.51  

Skadestånd till följd av farliga och skadliga ämnen ska tillämpas i enlighet med 11 kapitlet  

sjölagen om bestämmelserna är tillämpliga, 11 kap 4 § sjölagen. Detta gäller även om annan 

lagstiftning skulle kunna vara tillämpliga, exempelvis bestämmelserna i 2 kapitlet 

skadeståndslagen. Ett skadeståndsanspråk enligt bestämmelserna i 11 kapitlet sjölagen kan 

endast göras gällande mot privata aktörer. Det innebär att statlig sjötransport som orsakat 

sådana skador inte omfattas av 11 kapitlet sjölagen.52 

Vid olyckor av farliga och skadliga ämnen som leder till person- och sakskada har 

fartygsägaren ett strikt skadeståndsansvar enligt 11 kap 7 § sjölagen. Fartygsägaren ansvarar 

för skador oavsett om ägaren eller någon annan denne ansvarar för har orsakat skadan. Detta 

innebär att fartygsägaren har ett principalansvar över de som transporterar det farliga och 

skadliga ämnet. En olycka som inträffat till följd av en serie av händelser som utlöst skadan 

ersätts av fartygsägaren till fartyget vid första händelsen. Detta innebär att den som lider av en 

                                                 
46 Se avsnitt 2. och 10- 10 a kapitlet i sjölagen (1994:1009). 
47 Jfr Prop. 2011/12: 111, s. 19. 
48 Prop. 2017:18:268, s. 103. 
49 Ibid, s. 106.  
50 Ibid, s. 107. 
51 Jfr prop. 2011/12: 111, s. 19 
52 Prop. 2017/18:268, s. 108.  
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person- och sakskada till följd av ett farligt och skadligt ämne kan kräva skadestånd från 

fartygsägaren vars fartyg har vållat skadan. Fartygsägaren är endast fri från ansvar om denne 

kan visa att skadan inträffat till följd av en krigshandling, vållats av tredjeman med avsikt att 

orsaka skada, avsändaren brustit i sin upplysningsplikt eller om skadan orsakats av en svensk 

eller utländsk myndighet genom fel eller försummelse se 11 kap 7 § sjölagen.53 

Fartygsägaren är också fri från ansvar om avsändaren inte fullgjort sin undersökningsplikt, 11 

kap. 7 § sjölagen. Denna bestämmelse gäller endast om fartygsägaren eller transportören i 

fråga inte hade kunnat ha vetskap om det farliga och skadliga egenskaperna i godset som ska 

transporteras. Detta innebär att fartygsägaren är denne som behöver ersätta en skada till följd 

av det farliga och skadliga ämnet om fartygsägaren varit medveten om godsets farliga 

beskaffenhet. 

Vid transport av farliga och skadliga ämnen kan fartygsägaren begränsa sitt ansvar. En 

fartygsägares ansvarsbegräsning beräknas utifrån fartygets dräktighet se 7 kap. 2 § sjölagen. 

Skador till följd av farliga och skadliga bulkämnen kan begränsas till 10 000 000 särskilda 

dragningsrätter (SDR)54 om fartygets dräktighet inte överstiger 2 000. Ansvarsbeloppet höjs 

med 1 500 SDR för varje dräktighet som stiger med 2 000 11 kap 9 § 1 p. sjölagen. 

Fartygsägaren ansvar ska dock inte överstiga 100 000 000 SDR Vid olyckor som orsakats av 

farliga och skadliga förpackade ämnen är ansvaret begränsat till 11 500 000  SDR 11 kap 9 § 

2 p. sjölagen. En motsvarande ansvarsbegränsning finns i nuvarande sjölagens 10 kap 5 §. För 

att fartygsägaren ska ha rätten till att begränsa sitt ansvar behöver en begränsningsfond 

upprättas, 11 kap. 11 § sjölagen. Både fartygsägaren och försäkringsgivaren kan upprätta en 

begränsningsfond så länge detta görs inför svensk domstol.55 

Den skadelidande har rätt till ersättning om en person- och sakskadan har inträffat till följd av 

det farliga och skadliga ämnet. Den skadelidande måste då visa att det finns ett 

orsakssamband mellan det farliga ämnet och skadan. Skadeståndsanspråket för person- och 

sakskadan kan göras gällande mot fartygsägaren se 11 kap 8 § första stycket sjölagen. 

Fartygsägarens principalansvar gäller inte om någon har vållat skadan uppsåtligen eller av 

grov vårdslöshet, vetandes att skadan sannolikt skulle kunnat inträffa se 11 kap 8 § 2 st. 

sjölagen. I sådana fall kan skadeståndsanspråket i stället göras gällande mot den som 

uppsåtligen eller av grov vårdslöshet vållat skadan. Skadeståndsanspråket kan göras gällande 

mot en specifik anställd hos fartygsägaren, besättningsmedlemmar eller ställföreträdare för 

ägaren och mot en person som inte är besättningsmedlem på fartyget men utför tjänster för 

fartyget.56 I det fall en avsändare har brustit i sin upplysningsplikt och transportören inte haft 

vetskap om godsets farliga beskaffenhet ska skadeståndsanspråket göras gällande mot 

avsändaren.57 

Det kan konstateras ett skadeståndsanspråk från den skadelidande i första hand ska göras 

gällande mot fartygsägaren eftersom fartygsägaren har ett strikt skadeståndsansvar. Ett strikt 

ansvar gäller endast om det finns ett orsakssamband mellan skadan och det farliga och 

skadliga ämnet. Detta förutsätter att ingen varit vårdslös eller avsiktligen utfärdat skadan. I 

sådana fall kan skadeståndsanspråket göras gällande mot annan än fartygsägaren.58 Det 

framkommer inte prop.2017/18:268 hur beräkningen av skadeståndet ska ske eller i vilken 

                                                 
53 Ibid, s. 110-111. 
54 Särskilda dragningsrätter (SDR) är en valuta som använd inom sjöfart. 
55 Ibid, s. 114. 
56 Ibid, s. 110-111. 
57 Se avsnitt 3. och jfr. 11 kap. 8 § sjölagen. 
58 Se stycket ovan som behandlar vilka som kan bli skadeståndsskyldiga i fartygsägarens ställe. 
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utsträckning ersättningen kan tänkas utsträcka sig. Således torde beräkningen av skadeståndet 

beräknas utifrån principen-, att försätta den skadelidande i samma ekonomiska situation som 

innan skadan inträffade.59 

Om en personskada eller sakskada skulle inträffa till följd av det farliga och skadliga ämnet 

men som omfattas av bestämmelserna i 11 kapitlet i sjölagen, dvs. under transporten till och 

från fartyget, kan den skadelidande driva ett skadeståndsanspråk enligt bestämmelserna i 2 

kapitlet skadeståndslagen.60 I sådana fall behöver den skadelidande visa att det finns ett 

orsakssamband mellan skadan och det som vållat skadan se 2 kap. 1 § skadeståndslagen. En 

personskada i sådana fall kan ersättas genom sjukvårdskostnader, inkomstförlust, fysiskt eller 

psykiskt lidande se 5 kap. 1 § skadeståndslagen. I de fall personskadan lett dödsfall kan 

skadeståndet ersätta begravningskostnader se 5 kap. 2 § 1 p. skadeståndslagen. Nära anhöriga 

till den som dött till följd av skadan kan få ersättning se 5 kap. 2 § 3 p. skadeståndslagen. En 

nära anhörig anses främst vara make, sambo, registrerad partner, barn och förälder.61  Vid en 

sakskada ska skadeståndet ersätta sakens värde eller reparationskostnad, annan kostnad till 

följd av skadan exempelvis besiktningskostnader se 5 kap. 7 § skadeståndslagen.  

 

3.4 Ersättning vid oljeskada 
Olja som är ett av många olika farliga och skadliga ämnen regleras utöver bestämmelserna i 

11 kap. sjölagen i 10 kap. sjölagen. 10 kap. 1 § sjölagen definieras olja som beständiga 

mineraloljor som innehåller kolväte, såsom tjock dieselolja, råolja, smörjolja och eldningsolja. 

En oljeskada är en skada som inträffat till följd av olja som orsakat förorening utanför fartyget 

10 kap. 1 § sjölagen. Begreppet förebyggande åtgärd innebär varje åtgärd som varit skälig 

nödvändig för att begränsa eller förhindra en oljeskada som kan orsaka förorening. 

Bestämmelserna behandlar således endast föroreningsskador. Tillämpningsområdet är därför 

begränsat jämfört med 11 kapitlet sjölagen som är mer vidsträckt. Det som skiljer 

bestämmelserna åt, är tillämpningsområdet, 11 kapitlet sjölagen tillämpas på skador under 

sjötransporten.62 Det 11 kapitlet i sjölagen och 10 kapitlet i sjölagen har gemensamt är 

definitionen av olja.  

Bestämmelserna är tillämpliga på oljeskador som inträffat till följd av olja som transporteras 

som bulklast i Sverige, eller i annan konventionsstat och dess territorium 10 kap. 2 § sjölagen. 

Skadeståndet för en oljeskada ska betalas i enlighet med bestämmelserna i 10 kapitlet 

sjölagen. Fartygsägaren till ett fartyg som orsakat en oljeskada är skyldig till att ersätta skadan 

även om fartygsägaren inte har vållat skadan 10 kap. 3 § sjölagen. Detta innebär att 

fartygsägaren har ett strikt  skadeståndsansvar. Fartygsägaren kan i vissa hänseenden vara helt 

eller delvis befriad från sin ersättningsskyldighet, exempelvis om skadan orsakats av en 

krigshandling, skadan har vållats av tredjeman med avsikt att orsaka skada eller skadan vållats 

genom fel eller försummelse av svensk eller utländsk myndighet 10 kap. 3 § 2 st. sjölagen. Ett 

skadeståndsanspråk i sådana fall kan göras gällande mot den som vållat skadan uppsåtligen 

eller genom grov vårdslöshet, med insikt om att olyckan skulle inträffa. Ersättning kan då 

utkrävas från en anställd hos fartygsägaren,  en person som utför tjänster för fartyget, en 

avsändare, avlastare och den som vidtar förebyggande åtgärder, 10 kap. 4 § sjölagen. 

                                                 
59 Hellner & Radertzki, s. 343. 
60 Jfr Prop. 2011/12: 111, s. 19. 
61 Strömbäck, Skadeståndslag (1972:207) kommenterar till 5 kap. 2 §, Karnov Internet. 
62 Se Prop. 2017/18:268, s. 110. 
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Om en oljeolycka inträffat till följd av fel eller försummelse, kan fartygsägaren åberopa 

ansvarsfrihetsgrunderna i 10 kap. 3 § sjölagen alternativt jämkning. Jämkning av 

skadeståndsbeloppet innebär att fartygsägaren inte behöver ersätta hela skadan. Detta bedöms 

enligt allmänna bestämmelser se 6 kap. 1 § skadeståndslagen.63 Fartygsägaren måste då visa 

att medvållarens oaktsamhet föranlett den primära skadeorsaken.64 Det framgår av NJA 1984 

s. 420 att det är fartygsägaren som bär bevisbördan i sådana fall.  

Högsta domstolen fann i NJA 1983 s. 3 att staten vållat oljeskadan genom försummelse. 

Oljeskadan inträffade till följd av att fartyget sammanstött med grunden vilket ingen på 

besättningen hade kunnat förutspå eftersom fartyget saknade den tekniska utrustningen som 

behövdes. Sjöfartsverket hade inte fullgjort sin skyldighet att svara för underhåll av 

hjälpmedel för navigering, i detta fall sjökort. Således inträffade oljeskadorna till följd av 

denna försummelse vilket innebär att fartygsägaren ska vara fri från ansvar enligt 10 kap. 3 § 

sjölagen.65 

Fartygsägaren kan begränsa sitt ansvarsbelopp 10 kap. 5 § sjölagen. Ansvarsbeloppet kan 

begränsas till 4 510 100 SDR, detta beräknas enligt 7 kap. 2 § 4 st sjölagen, se 10 kap. 5 § 

sjölagen. Det är således fartygets dräktighet66 som avgör om hur ansvarsbeloppet kan 

begränsas. Ett fartyg som överstiger 5 000 dräktigt enheter ska höjas med 631 SDR och 

ansvaret får inte överstiga 89 770 00 SDR. Fartygsägarens rätt till att begränsa sitt ansvar 

gäller inte om det är ägaren som vållat oljeskadan.67 Rätten att begränsa sitt ansvar gäller 

endast om fartygsägarens försäkringsgivare eller någon annan på fartygsägarens vägnar 

upprättar en begränsningsfond enligt 10 kap. 6 § sjölagen.  

Begränsningsfonden ska upprättas i svensk domstol där talan kan väckas se 21 kap. 5 § 

sjölagen. En begränsningsfond uppstår genom att borgenärerna fördelar kapitlet utifrån 

fodringens storlek se 10 kap. 7 § sjölagen. En fartygsägare som har upprättat en 

begränsningsfond har rätt att begränsa sitt ansvar se 10 kap. 9 § sjölagen. Detta innebär att 

fartygsägarens egendom inte får tas i anspråk för att ersätta fordran.68 

Om begränsningsfonden inte täcker fodringarna kan den skadelidande vända sig till den 

internationella oljeskadefonden.69 Den internationella oljeskadefonden täcker oljeskador 

genom förorening.70 En skadelidande kan kräva ersättning från oljeskadefonden när 

fartygsägaren inte kunnat betala hela fordran.71 Syftet med detta är att skona fartygsägarna 

från att hamna i konkurs eller enorma skulder till följd av oljeskadan.72 Således kan 

konstateras att den internationella oljeskadefonden fungerar som ett skyddsnät för den 

skadelidande i den utsträckningen att den skadelidande ska kunna få ersättning för oljeskadan. 

Den skadelidande måste dock väcka talan innan preskriptionstiden har löpt ut, dvs. inom två 

år, 19 kap. 1 § 6 p. sjölagen. 

                                                 
63 Rosengren, Sjölag (1994:1009) kommentar till 10 kap. 3 §, Karnov Internet. 
64 Se NJA 1984 s. 420. 
65 NJA 1984 s. 3. 
66 Begreppet ”dräktighet” inom sjöfart avser fartygets storlek och baseras på fartygets totala inneslutna volym.  
67 10 kap. 5 § Sjölag (1994:1009). 
68 Se avsnitt 3.2, följande ordalydelse framgår även av 11 kap. sjölagen.  
69 Se Lag (2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. 
70 Se artikel 2(a) i 1969 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom 

olja, London den 27 november 1992. 
71 Se artikel 4. 
72 Jfr artikel 2(b). 
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Oljeolyckor som inte orsakats genom förorening omfattas inte av skadeståndsbestämmelserna 

i 10 kapitlet sjölagen. Den skadelidande behöver i sådana fall vända sig till annan lagstiftning 

för att få skadestånd till följd av en oljeskada. En oljeskada som orsakats under en sjötransport 

kan ersättas i enlighet med 11 kapitlet sjölagen se 11 kap. 7 § sjölagen.73 I de fall 10 kapitlet 

sjölagen eller 11 kapitlet sjölagen inte är tillämpligt kan den skadelidande kräva ersättning för 

person- och sakskada enligt 2 kapitlet skadeståndslagen. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att fartygsägaren har ett strikt skadeståndsansvar vid 

oljeskada. Således har fartygsägaren ett principalansvar. Ett skadeståndsanspråk från den 

skadelidande ska i första hand göras gällande mot fartygsägaren. Detta förutsätter att ingen 

har varit vårdslös. Frågan som kvarstår är den skadelidandes rätt till ersättning till följd av en 

oljeskada som inte omfattas av 10 kap. sjölagen. Omständigheterna som orsakat oljeskadan 

har i sådana fall relevans. En oljeskada som inträffat under sjötransport kan ersättas i enlighet 

med 11 kap. sjölagen. Den skadelidande kan i sådana fall åberopa bestämmelserna i 11 kap 

sjölagen. I de fall 10 kap och 11 kap i sjölagen inte är tillämpliga kan de allmänna 

bestämmelserna i skadeståndslagen tillämpas.74 

Samma strikta skadeståndsansvar förekommer även i 11 kapitlet sjölagen. Detta innebär att 

fartygsägaren har ett principalansvar över de som transporter, tar hand om eller arbetar med 

olja i bulklast. Prop.2017/18:268 förändrar inte 10 kapitlet i sjölagen. Den förändring som 

sker till följd av ändringarna i sjölagen är endast den skadelidandes möjlighet att kräva 

ersättning för oljeskada under sjötransport. 

  

                                                 
73 Se Prop. 2017/18:268, s. 110.  
74 Se resonemanget i 3.3 eftersom utfallet i sådana fall skulle vara detsamma.  
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4. Sjöförsäkring 

4.1 Allmänt om sjöförsäkring 
Sjöförsäkring är ett samlingsnamn för olika typer av försäkring som det försäkrade intresset 

kan utsättas för till sjöss.75 Sjöförsäkring försäkrar till stor del internationella gods transporter 

och är således anpassade efter förhållandena i andra länder. Försäkringen behöver täcka vad 

köparen i ett annat land kan fodra. Därför har sjöförsäkring, till skillnad från den allmänna 

försäkringsrätten, en starkt internationell karaktär.76  

Sjörättsliga regler är betydelsefulla för sjöförsäkringen eftersom händelserna som leder till 

försäkringsfall är djupt förankrade i de sjörättsliga reglerna såsom fartygsägarens 

transportansvar och haveri. Således är sjöförsäkring ett specialområde inom försäkringsrätten 

på grund av sjöförsäkringens särdrag.77 Sjöförsäkring innefattar vanligtvis också försäkring av 

mobila anläggningar för oljeutvinning till havs och skador till följd av godstransport.  

De tvingande bestämmelserna i försäkringsavtalslagen (2005:104)78 är inte tillämpliga i 

samma utsträckning inom sjöförsäkring förutom i förhållanden till tredjeman.79 De allmänna 

försäkringsrättsliga reglerna i FAL är således dispositiva. Avtalsvillkoren är väsentliga för 

tolkningen av sjöförsäkringsavtalet.80 Försäkringsvillkoren är anpassade utifrån sjörättsliga 

regler i sjölagen.81 Denna anknytning återspeglas i vissa försäkringsrättsliga bestämmelser om 

försäkringens omfattning vid exempelvis kollision eller vid andra förluster till följd av en 

olycka.82 Således är sjöförsäkring en allriskförsäkring som omfattar risker av alla slag som 

kan ske till sjöss tillskillnad ifrån exempelvis en inbrottsförsäkring.83  

Att sjöförsäkring är en allriskförsäkring innebär inte att det inte finns olika försäkringar på 

marknaden med olika särdrag och funktioner.84 Olika typer av försäkringar kan täcka risker av 

olika slag som ges av olika försäkringsgivare. Olika situationer eller olyckor kan behöva en 

viss typ av försäkring, exempelvis ersättningsansvar i samband med olyckor som kan täckas 

av kaskoförsäkring och Protection & Indemnity försäkring (P&I- försäkring).85 

 

  

                                                 
75 Jonas, Rosengren, Tolkning av sjöförsäkringsavtal, SvJT 2018, s. 178. [Cit. Jonas Rosengren, 2018] 
76 Jan Hellner, Försäkringsrätt, 2:a uppl., Faksimilupplaga Stockholm, 1994, s. 430-431. [Cit. Jan Hellner, 

1994]. 
77 Jonas Rosengren, 2018, s. 178. 
78 Hädanefter ”FAL”. 
79 Tidigare reglerades sjöförsäkring i gamla försäkringsavtalslagen från 1927. Nya avtalsförsäkringslagen 

(2005:104) tvingande bestämmelser är inte tillämplig på sjöförsäkring se 1 kap. 7 § i FAL. 
80 Bertil Bengtsson, Försäkringsavtalsrätt, 4:e uppl., Nordstedts Juridik AB, 2019, s, 31. [Cit. Bengtsson, 2019]. 
81 Jfr Jan Hellner, 1994, s. 432; Jfr sjölag (1994:1009) bestämmelser som ansvar och försäkring i 7, 10, 10 a 

kapitlet; Jfr sjölagens 11 kap i prop. 2017/18:268. 
82 Jan Hellner, 1994, s. 432. 
83 Ibid, s. 436. 
84 Jonas Rosengren, 2018, s. 180. 
85 Ibid, s. 190. 
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4.2 Obligatorisk ansvarsförsäkring enligt sjölagen 
I sjölagen finns det flera olika typer av försäkringskrav.86 Det finns ett allmänt 

försäkringskrav som gäller samtliga svenska fartyg med en dräktighet av minst 300. Sådana 

fartyg måste ha en försäkring alternativt annan betryggande säkerhet via fartygsägaren 7 kap. 

2 § sjölagen. Försäkringsskyldigheten ska täcka olyckor som kan leda till dödsfall, förlust, 

personskada och skada på egendom. Fartygsägaren ska därför ha en försäkring som kan täcka 

sådana skador. Detta kan även göras genom att fartygsägaren har en annan betryggande 

säkerhet, vilket enligt förarbeten är en mer temporär lösning. En sådan lösning skulle kunna 

vara en tidsbegränsad försäkring via P&I-försäkring eller annan finansiell säkerhet genom en 

bankgaranti.87 

Samtidigt finns det ett specifikt försäkringskrav som riktas mot en fartygsägare som 

transporterar olja. En fartygsägare som transporterar mer än 2 000 ton olja som bulklast måste 

ha en betryggande försäkring eller annan betryggande säkerhet för att täcka sitt ansvar, 10 

kap. 12 § sjölagen. Begreppet annan betryggande säkerhet har samma innebörd som 7 kap. 2 

§ sjölagen.88 Fartygsägaren är den som ska ersätta en oljeskada även om fartygsägaren inte är 

den som vållat skadan, 10 kap 3 § 1 stycket sjölagen. Detta innebär att fartygsägaren behöver 

inneha en försäkring eller annan betryggande säkerhet som kan täcka sådana skador som kan 

inträffa till följd av oljeskadan. En försäkringsgivare behöver således täcka skador till följd av 

en oljeskada om inte en begränsningsfond har upprättats i enlighet med 10 kap. 6 § sjölagen. I 

sådana fall behöver försäkringsgivaren endast betala ut ersättning i enlighet med det belopp 

som framgår av ansvarsbegräsningen. 

Till följd av prop. 2017/18:268 finns det nu ett specifikt försäkringskrav som behandlar 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. En fartygsägare av ett svenskt fartyg som 

transporterar farliga och skadliga ämnen måste ha en försäkring eller annan betryggande 

säkert för att täcka sitt ansvar enligt 11 kapitlet i sjölagen.89 Begreppet annan betryggande 

säkerhet har samma innebörd som i 7 kap 2 § sjölagen och 10 kap 12 § sjölagen. Däremot 

råder det en skillnad i förarbetena till den tidigare sjölagens ordalydelse och den till följd av 

prop.2017/18:268 sjölagen.90 Uttrycket betryggande i 11 kap 17 § sjölagen innebär att 

fartygsägaren ska vara försäkrad i den utsträckningen att försäkringen ska täcka inträffade 

skador fullt ut samt skydda denne från konkurs. Beskrivningen av betryggande finns inte i 

tidigare förarbeten. Det framgår av prop. 2017/18:268 att begreppet betryggande grundar sig i 

den skadelidandes rätt till ersättning. Det kan således konstateras att sjötransport av farliga 

och skadliga ämnen ställer högre krav på försäkring än annan gods transport via sjöfart. 

Olyckor till följd av farliga och skadliga ämnen kan ta flera år att reparera och i värsta fall går 

de inte reparera vilket skulle kunna vara anledningen till att försäkringskravet är strängare.91 

Därför behöver en sådan försäkring täcka ansvar enligt 11 kapitlet sjölagen. 

Försäkringsgivarens ansvar att ersätta en skada till följd av farliga och skadliga ämnen kan 

begränsas.92 Försäkringsgivaren behöver endast täcka de skador en fartygsägare är ansvarig 

för. Detta förutsätter att en begränsningsfond har upprättast i enlighet med 11 kap. 11 § 

                                                 
86 Se 7, 10, 10 a , 11 , 11 a kap i sjölagen. Det framgår att fartygsägaren måste ha e ansvarsförsäkring som kan 

täcka inträffade skador.  
87 Prop. 2011/12:111, s. 19. 
88 Prop. 2011/12:111, s, 19; Se ovannämnda förklaring av begreppet ”annan betryggande säkerhet” som beskrivs 

i Prop. 2011/12:111, s. 12. 
89 Se 11 kap 17 § sjölagen. 
90 Jfr Prop. 2017/18:268, s. 117 och prop. 2011/12:111, s. 21-20. 
91 Miljöskador behandlas i kapitel ”1.1 Bakgrund” i denna uppsats, jämför även med prop. 2011/12:111, s. 21-

20. 
92 Se avsnitt 3.3 och jämför med 11 kap. 9 § Sjölag (1994:1009). 
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sjölagen. Således är bestämmelserna om försäkring och försäkringsgivarens ansvar i 10 kap 

och 11 kap. sjölagen densamma. 

 

4.3 Direktkrav vid ansvarsförsäkring  
Ett direktkrav innebär att den skadelidande på grund av en ansvarsförsäkring kan rikta 

ersättning för skadan direkt mot försäkringsbolaget. Vid en sjötransport av frätande ämnen 

inträffar en olycka, det frätande ämnet lossnar från lasten och träffar en kvinna i ansiktet. Till 

följd av skadan får kvinnan försämrad syn. Kvinnan har utan tvekan, till följd av 

sjötransporten utsatts för en personskada. Eftersom fartygsägaren har en ansvarsförsäkring 

kan kvinnan rikta sitt ersättningskrav direkt mot fartygsägarens försäkringsbolag. Kvinnan 

behöver således inte genomgå omvägar för att kräva ersättning, exempelvis genom att stämma 

fartygsägaren.93  

För att ett direktkrav ska kunna göras gällande mot försäkringsbolaget eller denne som ställt 

annan betryggande säkerhet behöver det framgå av lag att den skadeståndsskyldige måste ha 

en ansvarsförsäkring som ska täcka skadorna 9 kap. 7 § FAL. Det framgår tydligt av sjölagen 

att fartygsägaren måste ha en försäkring eller annan betryggande säkerhet.94  

Vid oljeskada genom förorening från fartyg kan den skadelidande rikta ett direktkrav mot 

försäkringsgivaren 10 kap. 14 § sjölagen. Försäkringsgivaren är skyldig till att betala 

ersättning till den skadelidande. Detta förutsätter att fartygsägaren varit skyldig att ersätta 

skadan. En försäkringsgivare är inte skyldig att ersätta skadan om en ansvarsfrihetsgrund 

enligt  10 kap. 3 § 2 st. sjölagen är tillämplig. Direktkravet kan också riktas mot denne som 

ställt en annan betryggande säkerhet 10 kap. 16 § sjölagen. 

Den som skadats till följd av sjötransport av farliga och skadliga ämnen kan rikta ett 

direktkrav mot försäkringsgivaren 11 kap. 20 § sjölagen. Den skadelidande kan välja att rikta 

sitt anspråk direkt mot försäkringsgivaren. Samma direktkrav kan göras gällande mot den som 

ställt en annan betryggande säkerhet på fartygsägarens vägnar 11 kap. 22 § sjölagen. Det 

framkommer av förarbeten till lagen att fartygsägarens förmåga att betala skadestånd saknar 

betydelse. Den skadelidande kan således rikta sitt anspråk oberoende av denna förmåga. 

Försäkringsgivaren kan åberopa ansvarsfrihetsgrunderna som anges i 11 kap. 7 § sjölagen för 

att bli fri från ansvar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
93 Bengtsson, 2019, s. 128. 
94 Se avsnitt 3.3, 3.4 och 4.2; Se även 7, 10-11 a kap. Sjölag (1994:1009). 
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4.4 P&I-försäkring 
P&I-försäkring fungerar som ett komplement till kaskoförsäkring som endast ersätter 

kollisionsskador. En P&I-försäkring täcker fartygsägarens skadeståndsansvar och är således 

en ansvarsförsäkring. Tidigare försäkringsavtalslagen från 1927 innehåller ingen definition av 

P&I-försäkring och inte heller några regler som specifikt tar sikte på sådana försäkringar. 

Detsamma gäller FAL. I fråga om försäkringar av detta slag gäller alltså avtalsfrihet i 

relationen mellan försäkringsgivaren och försäkringstagaren.95 

Det finns flera försäkringsgivare på marknaden som erbjuder P&I-försäkring, exempelvis 

Alandia och the The Swedish Club. Alandias P&I-försäkring täcker personskador enligt 

gällande lagstiftning.96 Gällande lagstiftning innebär sådan lagstiftning som kräver att 

fartygsägaren ska betala ut ersättning för person- och sakskador. Således kan det konstateras 

att Alandias P&I-försäkring täcker personskador till följd av 10 kap och 11 kap sjölagen. 

Ersättningen ersätter sjukvård, hemresa, begravning och andra nödvändiga utgifter.97 

Begreppet sakskada återfinns inte i försäkringsvillkoren.98 Däremot framgår det att 

försäkringen ska täcka ansvars kostnader för förlust av eller skada på annan egendom som 

befunnit sig eller varit utanför fartyget.99 Trots att begreppet sakskada inte återfinns i 

försäkringsvillkoren täcker Alandias P&I-försäkring sakskador. Det framgår av 

försäkringsvillkoren att försäkringen täcker skada på egendom som är ombord eller har varit 

ombord på fartyget samt egendom som kommit till skada utanför fartyget.100 

Alandias P&I-försäkring ersätter skador till följd av oljeutsläpp, annat ämne eller fara för 

sådant utsläpp. 101 Försäkringsvillkoren stadgar inte vad annat ämne skulle kunna vara. 

Således är det svårt att utläsa vad ett sådant ämne skulle kunna vara och är därför öppen för 

tolkning. Det skulle därför kunna vara ämnen som stadgas i 11 kapitel sjölagen.102 

The Swedish Clubs P&I-försäkring täcker liksom Alandias P&I-försäkring både person- och 

sakskador.103 Det råder dock en skillnad i utformningen av avtalsvillkoren då The Swedish 

Clubs P&I-försäkring inte stadgar i vilken omfattning en personskada ska ersättas. Alandias 

försäkring stadgar tydligt att ersättning betalas ut enligt gällande lagstiftning medan The 

Swedish Club endast stagar att försäkringen ska ersätta personskador som drabbar annan än 

besättning. Det finns inte heller några kommentarer till villkorens tillämpande utsträckning 

vilket gör det svårt att tolka i vilken omfattningen ersättning kan krävas. Däremot skulle det 

inte vara mer än rimligt att även The Swedish Clubs P&I-försäkring ska täcka personskador 

till följd av 11 kapitel sjölagen. Det torde inte vara mer än rimligt att en försäkring ska täcka 

sådana skador som kan inträffa till följd av en sjötransport av ett farligt och skadligt ämne 

eftersom en P&I-försäkring fungerar som ett komplement till en kaskoförsäkring som endast 

täcker skador på fartyget. 

                                                 
95 Det framgår i 67 § av gamla försäkringsavtalslagen från 1927 att kaskoförsäkring omfattar skador till följd av 

fartygets kollision eller haveri. Det finns förnuvarande ingen definition av kaskoförsäkring i FAL; Jan Hellner, 

1994, s. 170.  
96 Se Alandias P&I försäkringsvillkor för redare, 2 kap. 3.1(a) i försäkringsvillkoren.  
97 Ibid, 2 kap. 3.1(b) i försäkringsvillkoren. 
98 Alandias P&I försäkringsvillkor nämner inte ordagrant begreppet sakskada utan använder sig av ordalydelsen 

annan egendom. 
99 Alandias P&I försäkringsvillkor för redare, 7 kap. 7.1 i försäkringsvillkoren. 
100 Ibid. 
101 6 kap i försäkringsvillkoren. 
102 Se avsnitt 2. 
103 The Swedish Clubs Villkor för P&I-försäkring, 7 § i regel 3 och 1 § i regel 7 i försäkringsvillkoren. 
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Vid utsläpp av olja täcker The Swedish Clubs P&I-försäkring liksom Alandias P&I-

försäkring skador till följd av oljeutsläpp, annat ämne eller fara för sådant ämne.104 Inte heller 

här stadgas vad annat ämne skulle kunna vara. Slutsatsen är därför densamma som i Alandias 

försäkringsvillkor, att det torde vara ämnen som stagas i 11 kapitlet sjölagen eftersom 

följande ämnen anses vara skadliga och farliga.105 Detta innebär att försäkringen täcker skador 

till följd av 10 och 11 kapitlet sjölagen. 

Således kan konstateras att den skadelidande i detta fall kan rikta ett direktkrav gentemot en 

fartygsägare med en P&I-försäkring vid en person- och sakskada till följd av farlig och 

skadliga ämnen för att få ersättning för sina skador.106 

  

                                                 
104 Ibid 1 § regel 6 i försäkringsvillkoren. 
105 Se avsnitt 2; Notera, att en P&I-försäkring är ett komplement till en kaskoförsäkring vilket även kapitlet 

nämner. 
106 Se avsnitt 3.3 och 3.4. 
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5. Andra former av ersättning 

5.1 Internationella oljeskadefonden 
En skadelidande som inte fått ut full ersättning för en skada till följd av oljeutsläpp från 

fartygsägaren kan få ut resterande ersättning från den internationella oljeskadefonden.107 Det 

stadgas inte i konventionen108 eller i lag (2005:253) om ersättning från de internationella 

oljeskadorna att fonden är en försäkring. Däremot, stadgas det att ersättningen är en form av 

gottgörelse för att fartygsägaren och dennes försäkringsgivare inte kan ersätta hela skadan109 

Således är det inte tydligt om fonden ska anses vara en försäkring eller inte. Fonden 

finansieras genom att en avgift betalas in av den som transporterar olja genom sjöfart.110  

Den skadelidande kan begära ersättning från den internationella oljeskadefonden när 

fartygsägaren och försäkringsgivaren inte kan ersätta hela skadan.111 Detta kan bero på att 

fartygsägaren och försäkringsgivaren upprättat en begränsningsfond eller att fartygsägaren är 

fri från ansvar i enlighet med ansvarsgrunderna i 10 och 11 kapitlet sjölagen.112 Fonden är 

dock inte skyldig att betala ut ersättning till den skadelidande om den skadelidande har 

orsakat skadan med uppsåt eller genom vårdslöshet.113 Detsamma gäller om skadan inträffat 

till följd av en krigshandling eller uppror.114 

För att kunna få ut ersättning från den internationella oljeskadefonden behöver talans väckas 

inför behörig domstol som anges i 21 kap. 5 § 3st. i sjölagen, 3 § lag om ersättning från de 

internationella oljeskadefonderna. Den skadelidande av en oljeskada som inträffat i Sverige 

kan väcka talan inför svensk behörig domstol 21 kap 5 § sjölagen. Detta innebär att den 

skadelidande kan få ut ersättning för oljeskador som omfattas av 10 kap sjölagen. 

Syftet med fonden är att ersätta den skadelidande.115 Om detta kan klassas som en försäkring 

är dock tveksamt. Det torde istället ses som ett ersättningsystem som kompletterar den 

skadelidandes rätt till ersättning. Fonden utbetalar ersättning i enlighet med fartygsägarens 

ansvarshetskrav, dvs. om fartygsägaren inte kan hållas ansvarig för skadan ersätter fonden 

inte den inträffade skadan.116 Fonden ersätter skador till följd av oljeskador genom förorening 

i enlighet med vad fartygsägaren hade varit ersättningsskyldig.117 Utbetalningen till den 

skadelidande är till för att befria fartygsägaren från ökade ekonomiska förpliktelser.118 

                                                 
107 Sverige är medlem i 1971 års internationella konvention upprättande av internationell fond för ersättning av 

skada orsakad av förorening genom olja. Sverige införde 2005 Lag (2005:253) om ersättning från de 

internationella oljeskadefonderna. Lagen hänvisar till konventionens bestämmelser se 1- 2 §§ Lag (2005:253) 

om ersättning från de internationella oljeskadefonderna. 
108 Ibid. 
109 Se rubriken till artikel 4 i 1971 års internationella konvention upprättande av internationell fond för ersättning 

av skada orsakad av förorening genom olja. 
110 The International Oil Pollution Compensation Funds, Funds Overview, 2020, https://iopcfunds.org/about-us/ 

hämtad 10 maj 2020. 
111 Ibid, artikel 2(b). 
112 Jfr artikel 2(c) med 10 och 11 kapitlet sjölagen (1994:1009). 
113 Artikel 4(3) 1971 års internationella konvention upprättande av internationell fond för ersättning av skada 

orsakad av förorening genom olja. 
114 Ibid, artikel 4(2)(a). 
115 Se ”Preamle” till 1971 års internationella konvention upprättande av internationell fond för ersättning av 

skada orsakad av förorening genom olja. 
116 Artikel 4(a) 1971 års internationella konvention upprättande av internationell fond för ersättning av skada 

orsakad av förorening genom olja. 
117 Ibid, Artikel 2(a). 
118 Ibid, artikel 2(b). 

https://iopcfunds.org/about-us/
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Således kan det konstateras att fonden är upprättad inte bara för att skydda den skadelidande 

men även fartygsägarens ekonomiska ställning.  

 

5.2 Internationella fonden för skadliga och farliga ämnen 
Den internationella fonden för skadliga och farliga ämnen regleras i lag (2018:1854) om den 

internationella fonden för farliga och skadliga ämnen. Lagen hänvisar till bestämmelserna i 

2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen (HSN-konventionen). Fonden är upprättad för att 

ge ersättning till den som lidit till skada till följd av farliga och skadliga ämnen via 

sjötransport.119 

Fondens syfte är att kompensera skadelidande som inte får full ersättning för en skada från 

fartygsägaren eller dennes försäkringsgivare.120 Det framgår inte av lagen eller HSN-

konventionen om fonden kan anses vara en form försäkring eller inte. Samtidigt finansieras 

fonden genom att de som mottager eller transporterar last med farliga och skadliga ämnen 

betalar en avgift till fonden.121 Således torde fonden vara ett ersättningssystem som 

kompletterar den skadelidandes rätt till ersättning.  

Definitionen av farliga och skadliga ämnen i fonden är densamma som i 11 kapitlet 

sjölagen.122 Fonden definierar en personskada som en skada eller ett dödsfall som skett 

ombord eller utanför fartyget som transporterar farliga och skadliga ämnen.123 En sakskada är 

förlust eller skada på egendom utanför fartyget.124 Fonden ersätter även skador som inträffat 

på grund av förorening av miljön som det farliga och skadliga ämnet i fråga har orsakat.125 

Definitionen av person- och sakskada är således densamma som i sjölagen och den allmänna 

skadeståndsrätten.126  

För att den skadelidande ska kunna få ersättning från fonden behöver den inträffade olyckan 

uppkommit på en konventionsstats territorium.127 Skadan får inte ha sin grund i ett 

befordringsavtal för gods och passagerare. Således måste skadan ha skett utan anknytning till 

ett kontraktsförhållande.128 Fonden kan inte tillämpas på oljeskador som omfattas av 

bestämmelserna i 10 kapitlet sjölagen129 eller skador till följd av radioaktiva material.130 En 

                                                 
119 Se ”Preamble” i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
120 Prop.2017/18:268, s. 87; artikel 13 i  2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i 

samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
121 7 § Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen. 
122 Artikel 1 i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport 

av farliga och skadliga ämnen. 
123 Ibid, artikel 1(6)(a). 
124 Ibid, artikel 1(6)(b). 
125 Ibid , artikel 1(6)(c). 
126 Se avsnitt 3.1-3.2. 
127 Artikel 3(a) i  2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
128 Ibid, artikel 4(1). 
129 Det framgår inte ordagrant av HSN-konventionen att 10 kap. i sjölagen inte är tillämpligt. Däremot framgår 

det av artikel 4(3)(a) att konventionen inte är tillämplig 1969 års internationella konvention om ansvarighet för 

skada orsakad av förorening genom olja som 10 kap. i sjölagen bygger på; Se Prop. 2012/13:81, s.96; 10 kap. 1 § 

sjölag (1994:1009). 
130 Artikel 4(3)(c) i  2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med 

sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
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skada till följd av en krigshandling eller som vållats uppsåtligen av den skadelidande ersätts 

inte av fonden.131 

Den inträffade skadan måste även ligga inom fartygsägarens ansvar.132 Ersättning betalas ut 

till den som inte fått ersättning för hela den inträffade skadan på grund av att fartygsägaren 

och dennes försäkringsgivare inte kunnat ersätta skadan fullt ut.133 Detta kan bero på att 

fartygsägaren eller försäkringsgivaren har upprättat en begränsningsfond och har därför 

begränsat sitt ansvar.134  

Den skadelidande måste väcka talan inom tre år, därefter preskriberas den skadelidandes rätt 

till ersättning.135 Om den inträffade skadan har skett i Sverige ska talan om ersättning väckas 

inför behörig domstol i Sverige 21 kap. 5 a § sjölagen.136 I de fall skadan inträffat utanför 

Sveriges territorium kan talan väckas i Sverige om fartyget är registrerat i Sverige, om en 

begränsningsfond har upprättats i Sverige eller om fartygsägaren har sin hemvist i Sverige 21 

kap. 5 a § sjölagen. Behörig domstol att höra målet är sjörättsdomstolen, i de fall skadan 

inträffat utanför Sveriges territorium kan talan väckas i Stockholms tingsrätt 21 kap. 5 a § 

sjölagen. 

Det kan konstateras att fonden är upprättad som en gottgörelse för den skadelidande och som 

ett skydd för fartygsägarens ekonomiska ställning. Fonden fungerar som ett komplement för 

den skadelidandes rätt till ersättning till följd av farliga och skadliga ämnen. Anledningen till 

detta torde vara konsekvenserna av en skada till följd av farliga och skadliga ämnen. I många 

fall är skadan så pass omfattande att skadan inte går att reparera.  

  

                                                 
131 Ibid, artikel 14(3)(a). 
132 Ibid, artikel 14. 
133 Ibid, Artikel 14 i; se avsnitt 2. 
134 Se avsnitt 3.2; artikel 14(c) i 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i 

samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen. 
135 Artikel 37 2010 års internationella konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport 

av farliga och skadliga ämnen. 
136 Se 4 § Lag (2018:1854) om den internationella fonden för farliga och skadliga ämnen. 
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6. Slutsatser 
Tidigare innehöll inte sjölagen någon  definition av begreppet farliga och skadliga ämnen. 

Detta innebar att vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen behövde annan lagstiftning 

tas i beaktande. Till följd av prop. 2017/18:268 får sjölagen en egen definition av farliga och 

skadliga ämnen, vilket gör det enklare att identifiera vad som menas med farliga och skadliga 

ämnen. Detta beror på att bestämmelserna i 11 kap. 1 § sjölagen hänvisar till internationella 

instrument som innehåller en detaljerad förteckning över vad som avses med farliga och 

skadliga ämnen. Således är definitionerna av farliga och skadliga ämnen beroende av 

förteckningarna de internationella instrumenten.137 

Avtalsförhållandet mellan transportören och avsändaren inverkar på tillämpningen av 11 

kapitlet sjölagen. En avsändare som är medveten om det farliga och skadliga ämnets 

beskaffenhet har en upplysningsplikt gentemot transportören, 13 kap. 7 § och 11 kap. 7 § 

sjölagen. En avsändare som inte upplyst transportören om godsets beskaffenhet kan bli 

skadeståndsskyldig i fartygsägarens ställe.138 Anledningen till att lagstiftaren valt att införliva 

en liknande bestämmelse i 11 kap. sjölagen torde vara att fartygsägen inte kunnat vidta de 

skyddsåtgärder som är nödvändiga för att förhindra eller förebygga en olycka. Avsändaren är  

medveten om godsets beskaffenhet och hade kunnat förhindra skada genom att upplysa 

transportören om godsets beskaffenhet. Således är det motiverat att avsändaren är 

skadeståndsskyldig i fartygsägarens ställe. Vem som hålls ersättningsansvarig vid olyckor 

med farliga och skadliga ämnen är således beroende av avsändarens upplysningsplikt. 

Den skadelidandes rätt till ersättning vid sjötransport av farliga och skadliga ämnen har 

tidigare varit begränsad på grund av bristande lagstiftning inom området. Till följd av den 

lagändringen som träder i kraft inom kort kan den skadelidande nu förlita sig på 

bestämmelserna i 11 kap. sjölagen. Den skadelidandes möjligheter att driva ett 

skadeståndsanspråk för skadan är således inte begränsat till vad som skulle följa av 

bestämmelserna i 2 kap. skadeståndslagen. Om 11 kap. sjölagen inte är tillämplig kan den 

skadelidande använda sig av bestämmelserna i skadeståndslagen.139  

Lagändringen är till fördel för den skadelidande. Den stärker den skadelidandes rätt till 

ersättning för den skada som uppstått till följd av det farliga och skadliga ämnet. En skada 

som uppstår till följd av transport av ett farligt och skadligt ämne kan utgöra en miljöskada 

som ibland kan ta flera århundranden att reparera och i värsta fall är skadan så pass 

omfattande att den är irreparabel. Om en miljöskada inträffat på den skadelidandes egendom 

t.ex. på en fastighet kan detta innebära att den skadelidande inte kan nyttja sin fastighet. 

Således är det viktigt att den skadelidande får ersättning för den inträffade skadan.  

Rätten till ersättning vid oljeskador regleras i 10 kap och 11 kap. sjölagen.140 För att 10 kap. 

sjölagen ska vara tillämpligt behöver skadan ha orsakats av förening från olja. En av 

uppsatsens delfrågor behandlar under vilka förutsättningar inträder skadeståndsskyldighet vid 

olyckor med farliga och skadliga ämnen. Skadan behöver inte inträffat under sjötransporten. 

Det räcker med att oljan transporteras som bulklast och att skadan sker utanför fartyget 10 

kap. 1 § sjölagen. För att 11 kap. sjölagen ska vara tillämplig behöver en oljeskada ske under 

sjötransporten och kan liksom i 10 kap. sjölagen orsaka förening. Skillnaderna i tillämpningen 

är hur oljeskadan tillkommit. Således är omständigheterna till skadan det som är centralt för 

                                                 
137 Jfr avsnitt 2. 
138 Se avsnitt 3.3. 
139 Se avsnitt 3.3 och 3.4. 
140 Se avsnitt 3.3 och 3.4. 
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att identifiera tillämplig lagstiftning. I det fallet varken 10 kap. eller 11 kap. sjölagen inte är 

tillämpliga kan den skadelidande ha rätt till ersättning av bestämmelserna i 2 kap. 

skadeståndslagen.141  

Den skadelidande kan rikta ett direktkrav till den som har en ansvarsförsäkring.142 Om den 

skadelidande inte kan få ersättning för den genomlidna skadan på grund av att fartygsägaren 

eller försäkringsbolaget har upprättat en begränsningsfond kan den skadelidande få ersättning 

från internationella instrument.143 Den internationella oljeskadefonden och den internationella 

fonden för farliga och skadliga ämnen är upprättad till skydd för den skadelidande. Det har 

redan konstaterats att en olycka till följd av farliga och skadliga ämnen kan leda till en 

miljöskada. Således torde upprättandet av de internationella fonderna vara ett försök till att 

gottgöra den skadelidande för den inträffade skadan. Detta innebär att den skadelidande inte 

behöver ta omvägar genom att exempelvis stämma fartygsägaren för att få ersättning för 

skadan. Den skadelidande kan således få ut ersättning från fartygsägarens ansvarsförsäkring 

eller internationella fonder vilket besvarar uppsatsens tredje frågeställning. 

Fartygsägarens bär både i 10 kap. och 11 kap. sjölagen ett strikt skadeståndsansvar. Således 

har fartygsägaren ett principalansvar vid olyckor med farliga och skadliga ämnen samt 

oljeskador till följd av oljeutsläpp.144 En fråga, är om det är motiverat att fartygsägaren är den 

som ska ersätta skadan trots att fartygsägaren inte vållat skadan. Vid sjötransport är flera 

aktörer inblandade vid genomförandet av sjötransporten.145 Således kan skadan orsakas av 

någon av dessa aktörer. Om fartygsägaren inte hade haft ett principalansvar hade den 

skadelidandes möjlighet att identifiera den skadeståndsskyldige försvårats eftersom flera 

parter är inblandande vid en sjötransport. Den skadelidande hade i sådana fall haft 

bevisbördan och behövt påvisa att det finns ett orsakssamband mellan den inträffade skadan 

och vållandet av skadan. Således torde fartygsägarens principalansvar vara motiverat för att 

underlätta den skadelidandes rätt till ersättning vid person- och sakskador.  

Fartygsägarens rätt till att begränsa sitt ansvar torde vara ämnat att skydda fartygsägaren från 

konkurs till följd av fodringar. En olycka på grund av ett farligt och skadligt ämne kan vara 

omfattande beroende på hur omfattande skadan är. Begränsningsfonden torde således skydda 

fartygsägaren och dennes ekonomiska ställning.   

Ytterligare en fråga som kan resas i detta sammanhang är om det är lämpligt med ett 

obligatoriskt försäkringsskydd? I vanliga fall är det upp till envar att teckna en 

ansvarsförsäkring. Sjöfart har kapaciteten att transportera mer gods än övrig transport. Detta 

innebär att en olycka med gods transport via sjöfart kan bli väldigt kostsamt för en 

fartygsägare. Fartygsägaren kan behöva ersätta avsändaren och den skadelidande för den 

inträffade skadan. Om fartygsägaren inte kan ersätta skadan på grund av denne saknar 

försäkring, riskerar fartygsägaren att försättas i konkurs. Således är det motiverat att ha ett 

obligatoriskt försäkringsskydd. 

Sjöförsäkring är ett specialområde inom den allmänna försäkringsrätten som inte omfattas av 

de tvingande bestämmelserna i FAL. Eftersom sjöförsäkring har stark internationell karaktär 

är det motiverat att bestämmelserna i FAL är dispositiva. Sjöförsäkring behöver anpassas 

utifrån andra internationella bestämmelser för att den försäkrade ska kunna få ut ersättning för 

                                                 
141 Ibid. 
142 Se avsnitt 4.3. 
143 Se avsnitt 5.1 och 5.2. 
144 Se avsnitt 3.3. och 3.4. 
145 Se avsnitt 3.1. 
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en skada. Om sjöförsäkring hade varit begränsat till svenskförsäkringsrätt är det inte säkert att 

den försäkrade hade kunnat få ersättning för en skada som inträffat utanför svensk territorium. 

Således är sjöförsäkring beroende av avtalsförhållandet mellan försäkringsgivaren och 

försäkringstagaren. Avtalsvillkoren torde därför utgöra en central del av tolkningen av 

försäkringens omfattning.146  

P&I-försäkringen fungerar som ett komplement till kaskoförsäkring. Det finns olika P&I-

försäkringar på marknaden. Gemensamt för dem alla är att de ersätter person- och sakskador. 

Det som skiljer dem åt är utformningen av avtalsvillkoren. Således behöver en fartygsägare 

granska avtalsvillkoren innan denne tecknar en försäkring.147 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att sjötransport av farliga och skadliga ämnen nu har 

egen innebörd i sjölagen. Den skadelidandes rätt till ersättning har således förstärkts och är 

inte begränsat till 10 kap. sjölagen och bestämmelserna i 2 kap skadeståndslagen. Det 

obligatoriska försäkringskravet i sjölagen är till för att skydda fartygsägarens ekonomiska 

ställning. Fartygsägarens rätt till att begränsa sitt ansvar är motiverat och är till för att skydda 

fartygsägaren från konkurs. I de fall den skadelidande inte kan få ersättning från fartygsägaren 

eller annan ansvarig kan ersättning krävas från andra ersättningssystem. Prop. 2017/18:268 är 

således till fördel för den som lider skada till följd av ett farligt och skadligt ämne men även 

för den som transporterar sådana ämnen. 

 

  

 

  

                                                 
146 Se avsnitt 4.1. 
147 Jfr avsnitt 4.4.  
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