
Lagutskottets betänkande nr 40 ar 197 3 

Nr 40 

Lagutskottets betänkande i anledning av propositionen 1973:140 med 
förslag till lag om ansvarighet för oljeskada till sjöss, m. m. jämte 
motioner. 

propositionen 197 3 :140 (justitiedepatemen tet) har Kungl. Maj :t 
föreslagit riksdagrn att 

dels antaga i propositionen framfagd;,i förslag till 

I. lag om ansvarighet för oljeskada till sjöss, 

2. lag om ersättning från den internationella oljeskadefonden. 

3. lag om ändring i sjölagen ( 1891 :35 s. 1 ), 

4. lag om ändring i bgen ( 1972 :275) om åtgiirder mot vattenföroc 

rening från fartyg, 

5. Jag om ändring i lagen ( J 966 :664) med vissa hestiimmelser om 
immunitet och privilegier, · 

dels godkänna 
I. den i Bryssel den 29 november 1969 avslutade konventionen om 

ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja, 

2. den i Bryssd den• 18 december 1971 avslutade konventionen om 
upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada orsakad av 
förorening genom olja. 

Sedan utskottet påbörjat behandlingen av propositionen har Kungl. 

Maj :t i propositionen 197 3 :172. vilken hänvisats till justitieutskottet, 

föreslagit riksdagen al I dels godkiinna den i Wien den 24 april 1963 
undertecknade konventionen om konsul:ir:i förbindelser och därtill 
hörande protokoll, dels anta ytterligare ett förslag till lag om iindring i 
lagen ( 1966 :664) med vissa bestämmelser om immuitct och privilegier. 

För att möjliggöra en samlad bedömning av förekommande frf1gor om 

ändring i 1966 års lag har utskottet med yttrande (LU 1973:1y) 
överflyttat det ovan under 5 angivna lagförslaget till justitieutskottet. 

som behandlar delta i sitt bet:inkande JuU 1973:43. 
Betriiffande propositionens huvudsakliga innl'h~ill hiinvisar utskottet 

till vad utskottl't anför diirom p:'1 s. 13. 

I anledning av propositionen har vLickts två motion~r. Motionsyrkan

dena redovisas ned an på s. 12. 

Lagförslagen 

De i detta betänkande bl'handlade lagförslagen är av följandl! lydelse. 
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1 Förslag till 

Lag om ansrnrighet för oljeskada till sjöss 

Härigenom förordnas som följer. 

Inledande bestämmelser 

l § I denna lag förstås med 
olja: bcsWndig olja, såsom råolja, eldningsolja, tjock dieselolja, 

smörjolja och valolja: 
oljeskada: dels skada som orsakats av förorening genom olja frtm far

tyg och som uppkommit utanför fartyget, dels kostnader för förcbyg
gancle åtgiirder och skada som orsakats av sådana åtgärder; 

olycka: sådan händelse eller serie händelser med samma ursprung 
som orsakar oljeskada; 

förebyggande åtgiird: varje åtgärd som varit skäligen påkallad för att 
förhindra eller begränsa oljeskada genom förorening och som vidtagits 
efter det en olycka inträffat; 

ägare ar fartyg: den som är registrerad som fartygets ägare eller, om 
registrering ej skett, den som äger fartyget; i fråga om fartyg som 
liges av en stat och brukas av ett bolag, vilket i denna stat är regi
strerat som fartygets brukare, skall dock bolaget anses som ägare; 

jrallc: en värdeenhet innehftllande sextiofem och ett halvt milligram 
guld av niohundra tusendelars finhet; 

fartygs dräktighet: dess nettodräktighet ökad med det maskinrum 
som vid bestämmande av nettodräktigheten dragits från bruttodräktig
heten eller beträffande fartyg, som ej kan mätas enligt vanliga regler 
för mlitning av dr1iktighet, 40 procent av vikten i ton av den olja som 
fartyget kan befordra; 

a11.\1·ariglzetsko11ventio11c/l: den i Bryssel den 29 november 1969 av-
5Jutade konventionen om ansvarighet för skada orsakad av förorening 
ge110m olja; 

ko11re'11tiom·sta1: stat som tilltr1itt ansvarighetskonventionen. 
Vid tiWimpning av denna lag skall med fartyg jämställas varje annan 

flytande :rnorclning s0111 anviindes till sjöss. 

2 § Denna lag äger tillämpning på oljeskada, som uppkommit i Sveri
ge eller annan konventionsstat och orsakats av fartyg, som befordrar 
olja som last i lös vikt (bulklast), samt på kostnad för förebyggande åt
g~irdcr som vidtagits t"\.ir att förhindra eller begränsa sådan skada i Sve
rige eller annan konventionsstat. 

I frtiga om lagens tilfämplighet på krigsfartyg och vissa andra stats
fartyg samt fartyg som icke befordrar olja som bulklast gliller bestäm
melserna i 22 ~-

Ers:ittning för åtg:irder med anledning av oljeskada utgår enligt den
na lag ~ivcn dit skyldighet att vidtaga i'ttg:irdcrna förelegat enligt Jag eller 
annan författning. 

Dc·nna Jag tifömpas utan hinder av eljest g~illande regler 0m tillämp
lig 1'1g. 

Bcs:i;mmclscrna i denna lag tillämpas icke i den mån en s~tdan till-
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lämpning skulle vara oförenlig med Sveriges förpliktelser enligt interna
tionellt fördrag. 

Skadestånd 

3 § Oljeskada ersiittes av fartygets ägare, även om varken ~igaren el
ler någon för vilken han svarar varit vål!:rnde till skadan. Utgöres den 
olycka sam orsakade skadan av en serie hiindclser, ftvilar ansvaret 
den som var iigare av fartyget vid den första av dessa h1lndelsa. 

Ägaren är dock fri fr[m ansvarighet om han visar att skadan 
1. orsakats av krigshandling eller liknande handling under vlipnad 

konflikt, inbördeskrig eller uppror eller av en naturhiindelse av osed
vanlig karakttir, som ej kunnat undvikas och vars följder ej kun;wt 
förhindras, eller 

2. i sin helhet vållats av tredje man med av~.ikt att orsaka skada. eller 
3. i sin helhet orsakats genom fel eller försummelse av svensk eller 

utländsk myndighet vid fullgörandet av skyldighet att svara för under
håll av fyrar eller andra hjiilpmedcl fiir navigerinf!. 

I fråga om verkan av mcdvtdlande på den skadelidandcs sida och om 
solidarisk ansvarighet för flera fartygsligare gliller 5 kap. 5 och 6 ss 
skadeståndslagcn (1972: 207). 

4 § Anspråk på erslittning för oljeskada som omfattas av crslittnings
bestämmelscrna i denna lag får göras g1illande mot fartygets lig:are 
endast med stöd av lagen. 

Anspråk som avses i första stycket får ej gi.iras g:i!landc mot fartygets 
redare. som icke är iigare, och ej heller mot befraktare eller annan som 
i redarens ställe handhar fartygets drift eller mnt avlastare, Jaslcmot
tagare. last:igare, lots eller ntigon som utan att tillhöra besättningen 
utför arbete i fartygets tj1inst. .I-far skada uppkommit i samband med 
b1irgning av fartyget eller lasten eller i samband med förebyggande ttt
gärder. glillcr vad nu sagts även i fråga om blirgaren eller den som vid
tagit sådana åtglirder, sftvida icke bärgningen eller de förebyggande tit
g1irderna vidtagits i strid mot myndighets förbud eller, om de vidtagits 
av annan ~;n myndighet, trots uttryckligt och befogat fl.irbud av far
tygets eller lastens ligare. 

Ansprftk som avses i första stycket för ej heller göras glillancle mot 
den som är anställd hos fartygets ägare eller hos person som av~;es i 
andra stycket. 

Vad som utgivit~ i erslittning för oljeskada enligt denna Jag får icke 
krlivas Mer av lots, bärgare eller den som vidtagit förebyggande åtgär
der eller anstlilld som avses i tredje stycket annat lin om den mot vilken 
anspråket riktas har vållat skadan uppsfttligen eller av grov v:°trdslö:;het 
eller anspr[iket riktas mot b1irgare eller den som vidtagit förebyggande 
föglircler och denne övcrtriitt förbud som avses i andra ~;tycket andra 
punkten. 

5 § Fartygets ligare har rätt att för varje olycka begrlinsa s!n ansva
righet enligt denna lag till ett belopp motsvaranck tv[:tu'ien francs för 
ton av fartygets ddiktighet. Ansvarigheten skitll dock ej i något fall 
överstiga tviihundratio miljoner francs. Rätt till begränsning föreligger 
icke i frtiga om rlinta eller ersiittning för rlittegi'mgsk<'stnad. 

Om det p~1kallas till uppfyllande av Sveriges förplikt.:lscr i förhttl-

I' Riksdagen 1973. 8 sa111l. Nr ./U 
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lande till stat som tillträtt den i Bryssel den 10 oktober 1957 avslutade 
konventionen angående begränsningen av ansvarigheten för iigare av 
fartyg som användas till fart i öppen sjö, skall bestämmelserna i 10 
kap. sjölagen (1891: 35 s. 1) giilla i fråga om ägarens rätt att begrlinsa 
sin ansvarighet. Ansvarighctsbcloppet besfommes enligt 235 ~ sjölagen. 

Fartygets ägare har ej rätt till ansvarsbcgriinsning om olyckan vål
lats genom fel eller försummelse av ägaren sjiilv med mindre han be
gått felet eller försummelsen i egenskap av fartygets befälhavare eller 
medlem av bcslittningen. 

6 § Rtitt till ansvarsbcgränsning enligt 5 ~ första stycket fi.ircligger 
endast om iigaren, dennes försäkringsgivare eller annan på iigarens 
viignar enligt denna Jag eller motsvarande bcsfämmelser i annan kon- · 
vcntionsstats lag upprättar en bcgdinsningsfond uppgående till det an
SV•trighetsbclopp som giiller för iigarcn. Ansvarighetsbcloppet ornriiknas 
till krnnor efter den officiella kursen den dag d[1 fonden tippriittas. 

13egriinsningsfond skall hiir i landet upprlittas hos den domstol där 
ta~an om ersiittning viickts enligt 18 ~- Fonden fär uppriittas antingen 
ger;om att ansvarighetsbeloppet inbetalas kontant eller genom ställande 
av siikerhct som godtages av domstolen. 

Vill n~:gon uppriitta bcgriinsningsfond, skall domstolen på ansökan 
av honom s[i snart ske kcm meddela beslut om ansvarighetshcloppcts 
s!Lirlek. Beslutet gäller till dess annorlunda förordnas. Efter utgången 
av den frist som foreskr!vits enligt 7 * första stycket prövar domstolen 
s!utligt friigan om ansvarighctsbdoppets storlek. 

Talan mot beslut om faststlillandc av ansvarighetsbelopp el:Cr rörande 
rr:iga 0111 godklinnande av siikcrhet skall föras slirskilt. 

Konungen meddelar närmare bcstlimmdser om upprä\tande av be
griinsningsfond och om fondens förvaltning och fördelning. 

7 s Har begrlinsning<;fond upprättats här i riket, skall den domstol 
vid viI;.;.en fonden uppriiltats genom kungörelse uppmana sakligarna att 
inom viss tid, som ej får understiga sex m[rnader, skriftligen anrnlila sitt 
anspdtk och bcgiira att visst belopp avslittes för deras riikning. Kungörel
sen skall införas i Post- och Inrikes Tidningar och i en eller flera tid
ningar inom den del av JanJet. där oljeskada i anledning av ifrilravaran
de olycka har uppkommit. Har oljeskada uppkL1111mit i annan konven
tion:;stat, skali kungi.1relsen införas iiven i den officiella tidningc11 i sådan 
stat. Slirskilt meddelande skall genom brev tillstlillas alla kiinda sak
ägare. 

Sakägarc som icke inom den i kungi.1rclsen föreskrivna fristen an
rnliler silt anspr[1k för ej gi.ira ansprtikct glilla11dc mot bcgränsnings
fondcn med mindre han varken haft eller bort 11a klinncdom om kun
görar;det. Utan hinder av vad nu sagts får sC1dant anspr[ik göras glillan
de om den skada pft vilken anspråket grund:::.s intrliffade efter fristens 
utgång eller sit kort tid dessförinnan att sakligarens undcrl[!tenhet att 
giira ai;m:!lan ino:~1 förelagd tid icke kan fä_,;g;1s honom t!ll last som för
summelse. Rätten kan besluta att avs~itta visst belnpp till att tiicka s:l
da11a anspråk mm ej har anmiilts fi.irc fristens utgtmg men som trots 
d:::tta frr göras ~~lil!andc mot bcgriinsningsfonden. Detta belc-r:p fi.irckl;1s 
niir s;tr.1tliga s[td<:!na ansprt1k avgjorts eller niir p[1 grund ;;v vad ~~om 
~iigs i I 0 ~ talan om crs~ittning icke Hingrc fiir viid.as. 

Om ansvarighebbelopp som g~iller enligt 5 ~ fi.irsta stycket ej förshir 
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till gottg0relse åt dem som är berlittigadc till ersiittning. nedsättes de
ras ersättningar med samma kvotdel. 

Har bcgrlinsningsfond upprättats här i riket och kan det befaras att 
det för fartyget giillandc ansvarighctsbcloppet ej kommer att förslä till 
gottgörelse :1t dem som är herlittigadc till ersättning. kan rätten förord
na att er>iillning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel. 

Fördelning av fonden skall ske liven om ligaren enligt 5 § tredje 
stycket icke har rlitt att begdinsa sin ansvarighet. 

8 § Den som innan bcgrtinsningsfonden fördelats har utgett ersätt
ning for oljeskada intrlidcr intill det bdopp han betalat i den skadeli
dandes r;itt enligt denna lag eller motsvarande lagstiftning i annan kon
\'cntionsstat. 

Kan fartygets ligare eller annan göra sannolikt att han framdeles blir 
skyldig att utge crs;ittning, som han, om ersättningen betalats före fon
dens fördelning, skulle ha kunnat ftterkräva från fonden enligt första 
stycket, kan rätten förordna att medel tills vidare skall avsättas för att 
han senare skall kunna göra sin rätt giillandc mot fonden. 

Har tigaren frivilligt ;1dragit sig utgifter eller åsamkats förluster med 
anledning av förebyggande föglirder, liger han samma riitt till erslittning 
h;irför ur hegriinsningsfonden som annan skadelidandc. 

9 § llar hegriinsningsfond upprättats enligt 6 § och har ligaren ditt 
att begrlima sin ansvarighet, för annan ligaren tillhörig egendom ej ta
gas i anspritk för tillgodoseende av krav på ersättning som kan göras 
g~\llande mot fonden. 

Har i fall som avses i första stycket ägaren tillhörig egendom blivit 
föremitl för kvarstad eller annan handräckning med anledning av krav 
p~t erslittning som kan göras gällande mot begriinsningsfonden, skall 
den beviljade åtg:irden h;ivas. Har ligaren ställt slikcrhct för att und
vika sådan {1tglird, skall slikerheten åtcrsfallas till honom. 

Om begrlinsningsfond har upprättats i annan konventionsstat, skall 
vad i första och andra styckena stigs g1illa endast om den sbdclidande 
har riitt att föra talan vid den domstol eller myndighet som förvaltar 
fonden och har möjlighet att av fondens medel utfi vad som belöper pf1 
hans fordran. 

:10 § Tabn om erslittning för oljeskada enligt denna lag skall v1icbs 
inom tre år fr[m den dag då skadan uppkom. Talan fär dL)Ck icke i 11[1-
got fall \ ;ickas efter Jet att sex [tr förflutit från dagen för den olycka 
som or,akadc skadan eller. om olyckan utgjordes av en serie händel
ser. frirn ch:gc11 for ckn första av dessa. 

11 ~ Om rlitt till ers1ittning av Internationella oljcskadefonden giiller 
<ir>kiida bcq;immclscr. 

Försii!•ring 

12 § .\g:•rc a\· swnskt fartyg. vilket befordrar mer lin tdtusen ton 
Lllja "')m bulklast. skall taga och vidmakthfilla fi.irs;ikring eller st~illa 
annan betryggande siikerhet till t;ickande av sin ansvarighet enligt 
dt•nna lag eller n~otsvarande lagstiftning i annan konve11ti1H1,stat intill 
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det ansvarighetsbclopp som anges i 5 § första stycket. Sådan skyldig
het åvilar dock icke staten. 

Försäkring eller stikerhct som avses i första stycket skall godkännas 
av Konungen eller myndighet som Konungen hestiimmer. 

Har ägaren fullgjort vad som t!ligger honom enligt första stycket. 
skall myndighet ~om Konungen bestiimmer utfärda certifikat som inne
fattar bevis hiirum. För fartyg som liges av staten skall myndighet 
som Konungen bcstfönmer utfärda certifikat som bestyrker att fartyget 
liges av svenska staten och att dess ansvarighet är t:ickt intill det ansva
righetshelopp som anges i 5 § första stycket. 

Konungen fastställer formuliir till certifikat som avses i tredje styc
ket. Certifikatet skall medföras ombord på fartyget. 

13 § För utHindskt fartyg som anli.iper eller lämnar svensk hamn eller 
på svenskt sjöterritorium beliigen tilläggsplats och som vid tillfället 
befordrar mer lin tv[itusrn ton olja som bulklast skall finnas försi"ikring 
eller annan betryggande ~~ikcrhet som täcker ägarens ansvarighet enligt 
denna lag eller motsvarande lagstiftning i annan konventionsstat intill 
det ansvarighctsbcJPpp som avses i 5 § första eller andra stycket. Vad 
nu sagts gäller ej fartyg s0m ligcs av främmande stat. 

Fartyget skall 0mhord medföra certifikat som visar att sådan försäk
ring eller annan betryggande s1ikerhet som avses i första stycket finnes. 
Äges fartyget av fr1immande stat, skall ombord medföras certifikat 
som bestyrker att fartyget ~igcs av den staten och att dess ansvarighet 
lir fäckt intill det ansvarighetsbdopp som giiller enligt 5 § första eller 
andra stycket. 

Närmare bestrimmc-l>cr om certifikat som avses i andra stycket med
delas av Konungen eller myndighet som Konungen besWmmer. 

14 § Fiirsiikring som a\'~es i 12 eller 13 § skall för den som lir ber~itti
gad till ersättning medföra r:itt att få ut ersättningen direkt av förslik
ringsgi varen. 

Försäkringsgivarcn 1ir dock fri från ansvarighet, om fartygets ägare 
lir fri från ansvarighl't eller om denne sj~iJv uppsåtligen v{tllat skadan. 
För:>i·ikring:;givnrcns nns\·arighct skall ej i n[1got fall överstiga det an
svarighetsbclopp ~cm giilkr enligt 5 ~ föp.;ta eller ::indra stycket. 

f Yidare m:m iin f.0111 följer av ar.dra stycket kan försäkringsgivarcn 
icke till befrielse fr[1n ansvarighet mot annan iin ägaren åberopa 0111-

stiimlighet som han kunnat !1he;-L1pa mot iigarcn. 

15 § Om for~.iil:ri;1g,_gi\·arcn iL·!-.:e har gjort annat förbeh:'\IJ. g:ilkr för
si:kringcn fr;r far!yfcl-; iit>2rc mot hans ansvarighet enligt dcn1~a Jag eller 
motsvarande l~1g>tiflniilg i annan kon\'c'nlionsstat. 

16 ~ Vad i 1 ~ (1ch l ."i ~~ före-skrives om försäkring iiger motsvarande 
tilliimpning i frf,ga t1111 <1d:m siikcrhct av annat slag som ay:;cs i 12 clkr 
1:; ~-

La:,:a domstol m. m. 

17 s Talan lli1' eP.ii1tni:1g enligt denna Jag för väcka;; i Sverige endast 
1.1m oljeskada gcn,~;~1 törnrcning har uppkommit h:ir i landet clkr fön:
bygga:idc iitg~irck:· vidtagits för att förhindra eller bcgr;in>a s:,dan skalb 
i Sverige. 
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Är svensk domstol behörig enligt första stycket, får även talan om 
ers~ittning· för annan oljeskada som orsakats av samma olycka väckas 
här. 

18 ~ Talan om ersättning för oljeskada, som enligt 17 § får upptagas i 
Sverige, väckes vid den sjörättsdomstol som är närmast den ort där ska
dan uppkom. 

Har talan om ersättning för skada som uppkommit på grund av sam
ma olycka väckts vid flera domstolar, skall Konungen förordna en av 
dessa domstolar att handlägga samtliga mål. 

Har begränsningsfond upprättat!> här i landet enligt 6 § och har äga
re eller försäkringsgivare, mot vilken talan om erslittning v1ickts här 
eller i annan konventionsstat, rätt att begränsa sin ansvarighet, prövar 
den domstol, vid vilken fonden uppr[ittats, frågor om ansvarighetsbelop
pcts fördelning mellan de ersrittningsberättigade. 

19 § Har dom i mål om crs~ittning för oljeskada meddelats i annan 
konventionsstat och tir domstolarna i den staten enligt ansvarigheiskon
wniinnen behöriga att pröva tvist som domen g1lller, skall domen, när 
<len vunnit Jaga kraft och kan verkstlillas i den stat där den med<lclats, 
på ansökan verkställas i Sverige uiai1 att ny prövning sker av den sak 
Sl):11 avgjorts genom domen, i den m:ln ej annat följer av vad i 9 ~ eller 
18 ~ tredje stycket sägs. Detta medför ej skyldighet att verkstäila ut
ländsk dom, om det ansvarighetsbclopp som gäller för fartygets l\gare 
dlirigenom skulle överskridas. 

Ansökan om verk~tfäighet göres hos Svea hovrätt. Vid ansökningen 
skall fogas 

I. domen i huvudskrift eller i avskrift som bestyrkts av myndighet; 
2. förklari;1g av behörig myndighet i den stat cför domen meddelats, 

att domen avser ers~ittning enligt ansvarighetskonvenlionen samt att 
den vunnit laga kraft och kan verkställas i n1imnda stat. 

Nu niimnda handlingar skall vara försedda med bevis om utfärdarens 
behörighet. Beviset skall vara utsföllt av svensk beskickning eller konsul 
eller av chefen för justiticförvaltningcn i den stat dlir domen meddelats. 
Är handiing i iiren<lct avfattad på ::mnat frlimmande språk iin danska 
eller norska. skall handlingen Mföljas av översiittning till svenska. 
övcrs[ittningen skall vara hcstyrkt av <liplomatisk eller konsulär tj1ins
tcman eller :w svcm:k nntarius publicus. 

Ansökan om vcrkstlillighct rnr ej bifallas utan att motparten haft till
fälle utt yttra sig över ansökningen. 

Hifallcs an~;ökningen, vcrksfalks domen p[t samma siitt som svcmk 
dlimstnl:; laga kraft ägande dom. om ej högsta domstolen efter talan 
mot hovr~ittcns beslut förordnar annat. 

2:) s Har i enlighet med ansvarighetskonventit1ncns bestämmeber be
griinsnins::,fond U:t•prätt<.!ts i u:rnan konvcnt!onsstat enligt lagen i den 
~tat:.::1 o<.:h har ägare eller försjk;·ingsgivarc. mot vilken talan om ersätt
ning eniigt denna lag dckh vid svensk domstol, r~itt att begränsa sin 
ansv:1righct. skall rätten i dom i m[tl om erslittning förordna. att 
do;nen får vcrksfälbs rndast efter prtivning i dca frlirrnnandc staten av 
fr[1g1•r om fondens fi\rdclning och enligt den statens h.!g. 

I•• Riksdagen 19 73. 8 sam/ .. Nr 40 
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Ansrnrsbestämmelser 

21 § Fartygs~igare som uppsåtligen eller av oaktsamhet åsidosätter 
vad som i denna lag föreskrives om försäkringsplikt eller skyldighet att 
sfalla säkerhet, dömes till böter eller fängelse i högst sex månader. 

Till samma straff dömes redare som låter använda fartyg för sjöfart, 
trots att han insett eller bort inse att i denna lag föreskriven försäk
ringsplikt eller skyldighet att ställa säkerhet ej fullgjorts. Lika med re
daren straffas den som handhar fartygets drift i redarens ställe samt 
befälhavaren. 

Medföres ej i 12 eller 13 § föreskrivet certifikat ombord på fartyg, 
när detta användes för sjöfart, dömes befälhavaren till böter. 

Övriga bestämmelser 

22 § Denna lag giiller ej i fråga om oljeskada orsakad av krigsfar
tyg eller annat fartyg som vid tiden för olyckan äges eller brukas av 
stat och användes uteslutande för statsändamfil och icke för affärsdrift. 
Har sådant fartyg orsakat oljeskada genom förorening i Sverige eller 
har förebyggande åtgärder vidtagits för att förhindra eller begränsa så
dan skada i Sverige, äger dock bestämmelserna i 1 §, 2 § tredje stycket, 
3-5, 10 och 18 §§tillämpning. 

Har fartyg som vid tiden för olyckan icke befordrade olja som 
bulkbst orsakat oljeskada genom förorening i Sverige eller har förebyg
gande åtgärder vidtagits för att förhindra eller begränsa sådan skada i 
Sverige, tillämpas bestämmelserna i 1 §, 2 § tredje och femte styckena, 3, 
10 och 18 §§. I fråga om ägarens rföt att begr~insa sin ansvarighet gäl
ler i sådant fall bestiimmclscrna i 10 kap. sjölagen·(1891: 35 s. 1). An
svarighctsbcloppct besfämmes enligt 235 § sjölagen. 

Denna lag trlidcr i kraft den dag Konungen förordnar. 

2 Förslag till 

Lag om ersättning från den internationella oljcskadcfonden 

H~irigenom förordnas som följer. 

l § BcsGmmelserna i artiklarna 1-13 av den i Bryssel den 18 de
cember 1971 avslutade konventionen om upprättandet av en interna
tionell fond för ersättning av skada orsakad av förorening genom 
olja skall, till den del cie ej uteslutande reglerar de fördragsslutandc 
staternas inbördes förpliktelser och med iakttagande av vad som före
skrives i det följande, gälla som svensk lag. 

Konventionen har i angivna delar den lydelse som härvid fogad bi
laga utvi:-ar 1• 

2 s Belopp som fonden hetabt i ers~ittning enligt artikel 4 eller 
sum gottgörelse enligt artikel 5 fftr fonden i"ltcrkrHva av perrnn som 
avse~ i 4 § fji.irdc stycket lagen (1973: 000) om ansvarir;~et för olje
skada till sjöss endast under de förutsitttningar som anges i n[imnda lag-

BilJgan hiir utesluten. Konventionen :ir i sin_ helhet iitcrgiven i prup. s. 233--~95. 
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rum. I övrigt får fonden återkräva sålunda utgivet belopp av annan 1in 
fartygsägarcn eller dennes garant endast i den utsträckning som följer 
av 25 § första stycket lagen (1927: 77) om försäkringsavtal. 

3 § Talan om ersättning för skada genom förorening, som enligt ar
tikel 7 första eller tredje stycket får upptagas i Sverige, väckes vid 
domstol som e!lligt 18 § lagen (1973: 000) om ansvarighet för oljeska
da till sjöss är behörig upptaga talan mot fartygets ägare i anledning 
av samma olycka. 

4 § J fråga om underrättelse som avses i artikel 7 sjätte stycket skall 
bestämmelserna i 14 kap. 12 och 13 §§ rättcgångsbalkcn angående kun
görande av rättegång äga motsvarande tillämpning. 

5 § I fråga om verkställighet enligt artikel 8 av dom i mål om ersätt
ning för skada genom förorening äger 19 § lagen (1973: 000) om an
svarighet för oljeskada till sjöss motsvarande tillämpning. 

Denna lag träder i kraft den dag Konungen förordnar. 

3 Förslag till 

I.ag om ändring i sjölagen (1891: 35 s. 1) 

Härigenom förordnas, att 344 § samt rubriken närmast före 344 § 

sjölagen (1891: '35 s. 1) skall ha nedan angivna lydelse. 

(Nuvarande lydelse) 

Atomskadat 

(Föreslagen lydelse) 

Atomskada och oljeskada 

344 §2 

Om atomskada gälla särskilda Om atomskada och oljeskada 

bestämmelser. gälla särskilda bestämmelser. 

Denna Jag tr1lder i kraft den dag Konungen förordnar. 

4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1972: 275) om åtgärder mot vattenförorening 
från fartyg 

Härigenom förordEas i fråga om lagen (1972: 275) om åtglirder mot 

vattenförorening från fartyg, 

dels att D, 19, 21 och 24 §§ skall ha nedan angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas en ny par:igraf, 12 a §, av nedan angivna 

lydelse. 

1 Med nuvarande lydd~~e först[ts, sfivitt g:iller rubriken, lyddsen enligt förslag i 
prop. 1973:42; "~ LL' 197 3:22. 
• Senaste lydelse 1968: 48. 
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(Nm·un111de lydelse) 

10 

(Föres/agen lydelse) 

12 a § 

Har betriif /ande l"isst fartyg <'j 

fullgjorts vad i lagen (1973: 000) 

om ansvarighet fiir olj<>Skada till 

sjäss förcskril"cs om försiikrings

skyldighet eller skyldighet att stiil

la siikerhet. fär myndighet som 

Kommgen bestämmer f örbj11da 

far tyget att anlöpa eller m·gå frä11 

l'iss hamn eller tilläggsplats eller. i 

fråga om srenskt fartyg, fiirbjuda 

fartygets vidc?re resa. I fråga 0111 

sådant f iirbud iigi'r 12 § an dm 

1>11nkte11 tillii111p11i11g. 

13 § 

Myndighet Sl>rn med stöd av 

11 § första stycket har meddelat 

förbud mot fartyg5 avgång eller vi

dare resa skall, om fartyget befin

ner sig inl'm Sveriges sjöterrito

rium, genast anrn~ila beslutet för 

polis-, tull- och lotsmyndigheterna. 

Dessa har att \'idtaga de åtg~irdcr 

som påkallas för att hindra farty

gets avgång clk:· \'id~!rc resa. 

Myndighet som med stöd av 

11 § första stycket eller 12 a § har 

meddelat förbud mot fartygs a\'

gång eller vidare resa skall, om 

fartyget befinner sig inom Sveriges 

sjöterritorium, genast anmäla be

slutet för polis-, tull- och lotsmyn

dighcterna. Dessa har att vidtaga 

de t11g:irder som påkallas för att 

hindra fartygets avgång eller vida

re resa. 

Gäller förhuckt ~venskt fartyg som befinner sig inom fr:immande 

lands sjliterrit<>rium. iir befälhavaren skyldig att på bcgliran av svensk 

konsul J;imna fariygets nalionalitclsh:rndling till honom. 

19 ~ 

'.I.fot be;; lut "''m cn!i'.!,t J 4 § sbl! J\.fot beslut som enligt 14 ~ skall 

undersfallas sjö<cb.erhetsdirektören undcrsllillas sjös~i kerhctsdi reklii-

får talan ci for~:>. Talan mot be

slut. som har mcdddats av sjö

fartsverkct f'.~:;('!11 sj~i<ikcrhctsdi

rektörcn i fr:,p ~l'lll avses i 11 § 

första styck~t. förc:s hns kammar

riitten g~ncn1 bcsY~ir. 

ren får tah.111 ej foras. Talan mnt 
beslut, som har meddelat~; av sjli

fartsverket gem'm sjö<ikcrhctsdi
r.:kturcn i frf1ga ~;om av~;c·s i 11 ~ 

fLirsta stycket, c//,'r 111ot beslut i 

frå.~a som arses i 1.? I! § föres ho:.; 

kammarr~itten genom besv;ir. 
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(Nurnra11de lydelse) (Föreslagen lydelse) 

Mot annat beslut enligt denna lag av myndighet, som ej är central för

valtningsmyndighet, föres talan hos sjöfartsverket genom besviir. 

Talan mot beslut enligt denna 

Jag av sjöfartsverket eller av an

nan myndighd, som är central för

valtningsmyndighct, i annan fråga 

iin sftdan som avses i 11 § första 

stycket, föres hos Konungen ge

nom besvär. 

Talan mot beslut enligt denna 

lag av sjöfartsverket eller av an

nan myndighet, som är central 

förva ltningsmyndighct, i annan 

fråga lin siidan som avses i ll § 

första stycket eller 12 a § föres 

hos Konungen genom besvär. 

21 § 

Till böter eller fängelse i högst 

ett f1r dömes den som upps~1tligcn 

eller av oaktsamhet bryter mot 

1. 1 §, om ej gärningen lir be

lagd med straff i brottsbalken, 

2. för...:skrift enligt 4 §, eller 

3. förbud eller förel1iggande en

ligt 11 § första stycket. 

Till böter eller fängelse i högst 

ett år dömes den som uppsåtligen 

eller av oaktsamhet bryter mot 

1. 1 §, om ej gärningen iir be

lagd med straff i brottsbalken, 

2. föreskrift enligt 4 §, eller 

3. förbud eller föreläggande en

ligt 11 § första stycket eller förbud 

enligt 12 a §. 

24 § 

Uttömmes olja eller avfall i 
strid mot denna lag eller föreskrift 

som har meddelats med stöd av 

l:lgen, 

övertriides förbud som avses i 

6 eller 7 §, eller 

övertriides förbud eller i'isido:;iit

tes föreHigg:rndc enligt 11 § första 

stycket, 

dömes fartygets redare eller iiga

re som om h:ia själv hade begått 

glirningc:n, om han h:i.ft eller bort 

ha vetst:~1p on·1 gErningen. 

Uttömmes olja eller avfall i strid 

mot denna lag eller föreskrift 

som har meddelats med stöd av 

lagen, 

överträdes f(',rbud som avses i 6 
eller 7 §, eller 

övertriiclc3 förbud eller åsido

s:ittes förcWggamk enligt 11 § 

första stycket eller iirertriidt!s fiir

hud enligt 12 a §, 

dömes fartygets redare eller liga

rc som om han själv hade bcgfttt 

g~irningen, om han haft eller bort 

ha vetskap om giirningcn. 

Denna lag tr:idcr i kraft den d::ig Konungen förordnar. 
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Motionsyrkandena 

I anledning av propositionen har väckts två motioner, vari framställs 
följande yrkanden. 

Motionen 19 7 3 :2054 

I motionen 1973:2054 av herr Enlund m. fl. (fp) hemställs att 
riksdagen 

A. hos Kungl. Maj :t begär 
I. att förslag föreläggs riksdagen om utvidgning av lagen om ansvarig

het för oljeskada till sjöss så att den omfattar även skador till följd av 
utsläpp av icke beständiga oljor, 

2. att förslag föreläggs riksdagen om ersättning till fisket till följd av 
oljeskador enligt vad i motionen anförs, 

B. ger Kungl. Maj :t till känna vad som i motionen anförs angående 
förbättrat oljeskydd. 

Motionen 19 7 3 :2055 

I motionen 1973:2055 av herrar Möller (fp) och Ahlmark (fp) 
hemställs att riksdagen ger Kungl. Maj :t till känna att Sverige bör verka 
för att den s. k. fondkonventionen i framliden ändras så att den högsta 
beloppsgränsen höjes till åtminstone 500 milj. kronor, samt att Sverige 
redan dessförinnan söker påverka fondens högsta organ att använda den 
övre beloppsgräns som nu anges i konventionen. 

Utskottet 

Inledning 

Den efter andra världskriget kraftigt tilltagande föroreningen av havet 
har på det internationella planet föranlett successivt ökade anstriing
ningar att motverka och förhindra detta slags miljöförstöring. Oljeutsläpp 
från fartyg svarar endast för en mindre del av föroreningarna men har 
dock tilldragit sig ett särskilt intresse med hänsyn till de svåra skador som 
utsläppen kan förorsaka. På grund av att vid transporterna används 
tankfartyg med allt större lastkapacitet har också risken ökat för att 
skadorna vid en förlisning blir av mycket stor omfattning. 

Redan i början av 1950-talet påbörjades ett internationellt samarbete i 
syfte att förebygga havsvattnets förorening genom olja. Detta samarbete 
resulterade bl. a. i 1954 års internationella oljeskyddskom•entiorz. Denna 
konvention har ratificerats av Sverige såväl i dess ursprungliga som i dess 
sedermera år 1969 ändrade lydelse och ligger till grund för bl. a. lagen 
(19 72 :2 75) om åtgärder mot ~·attenförorening frän fimyg. Enligt denna 
lag skall utflöde av olja från fartyg inom sjöterritoriet förhindras så långt 
det är möjligt. På fria havet får olja tömmas ut endast under vissa 
förutsättningar. Lagen ger svo:nska myndigheter rätt att meddela de 
förbud och förelägganden som är pakallade för att hindra eller begränsa 
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utsläppet. Bestämmelserna är tillämpliga såväl på svenskt sjöterritorium 
som pä dd fria havet och gäller i fråga om säväl svenskt som utländskt 
fartyg, dock med de inskränkningar som följer av gällande folkrätt. 

Ar 1969 öppnades för undertecknande en internationell konvention 
om ingripande på det fria havet vid oljeolyckor, den s. k. ingreppskonl'en

tionen. Denna konvention, som ännu ej har trätt i kraft men som har 
ratificerats av Sverige, reglerar rätten för en stat att vidta åtgärder för att 
skydda sina kuster och närliggande intn:ssen, om en olycka inträffar på 
det fria havet och den är ägnad att leda till allvarlig och överhiingande 
fara för förorening genom olja. Sedan ingreppskonventionen trätt i kraft 
kan med stöd av bestämmelserna i 1972 års lag ingripanden göras på det 

fria havet också mot utländska fartyg. 
Det internationella arbetet för ökat oljeskydd pägår alltjämt. Den 

havsföroreningskonferens, som ägde rum i London för några veckor 
sedan i Mellanstatliga rådgivande sjöfartsorganisationens - IMCO:s - regi 

och som 79 stater deltog i, har sålunda resulterat i dels en ny 

internationell koni1ention till förhindrande av föroreningar från fartyg, 

dels ett protokoll varigenom ingreppskonventionen utvidgas till att avse 
också åtgärder med anledning av andra skadliga utsläpp än utsläpp av 

olja, dels ett stort antal resolutioner. 
Enligt konventionen förbjuds alla utsläpp av olja, däri inbegripet s. k. 

lätta oljor, och vissa andra farliga ämnen i några speciellt ömtåliga 
områden, bl. a. Östersjöområdet, och i övrigt skärps fordringarna för 
tillåtliga utsläpp. Beträffande en mer fullständig redogörelse för konven
tionens innehåll hänvisar utskottet till vad utskottet anför nedan (s. 21) 
samt till ett av kommunikationsministern den 6 december 1973 lämnat 
svar på en enkel fråga av fru Thorsson angående resultatet av havsförore

ningskonferensen. 

Slutligen vill utskottet i detta sammanhang anmärka att förslag till 
miljöko111•ention om Östersjön kommer att framläggas för den till år 
1974 i Helsingfors planerade östcrjökonferensen. Konventionen avses 
komma att gälla föroreningar hådc från fartyg och från land. 

Behovet av särskilda sk ad e s t {1 n d s r e g 1 e r på ifdgavarande 
område uppmärksammades inte förrän i slutet av 1960-talet. Efter det 
liberianska tankfartyget Torrey Canyons grundstötning i mars 1967 
utanför Englands sydvästkust påbörjades emellertid ett internationellt 
samarbete i syfte att utarbeta internationella överenskommelser rörande 
ansvarigheten för oljeskador till sjöss. Detta samarbete ledde till 

avslutandet av tvä internationella konventioner. nämligen I 969 ars 

konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom olja (i 

det följande benämnd ansl'arighetskom•entionen) och 1971 års konven

tion om upprättandet av en internationell fond för ersättning av skada 

orsakad av förorening genom olja (i det följande ben~imnd fondkonven
tionen). 
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Propositionens lw1•11dsakliga innehåll 

I propositionen läggs pä grundval av en inom justitiedepartementet 

utarbl'tad promemoria (Os Ju 197 3 :4) fram förslag till lag om ansvarighet 
för oljeskada till sjöss. Lagen är i huvudsak byggd pil ansvarighetskonven
tionen. Enligt förslaget skall ägare av fartyg som för last av beständig olja 
i lös vikt (bulklast) vara skyldig att ersätta skada, som orsakas av utsläpp 
av olja friin fartyget, oberoende av om det friin fartygets sida har beg::itts 
något fel eller niigon försummelse (strikt ansvarighet). Med skada 
jämställs kostnader för förebyggande åtgiirder. Fartygsiigarens ansvarighet 
begränsas till ett belopp motsvarande 2 000 s. k. Poinearefrancs (drygt 
700 kr.) per ton av fartygets dräktighet. s. k. ansvarston, vilket motsvarar 

i regel något mer än två ton deadweight (dwt). Därjämte gäller ett absolut 
maximum av 210 milj. francs (drygt 70 milj. kr.) per händelse. Bar 

fartygsiigaren själv gjort sig skyldig till fel eller försummelse blir han 
ansvarig utan begriinsning. I fråga om fartyg som befordrar mer än 2 000 
ton olja som bulklast iir iigaren skyldig att ha försäkring eller stiilla 
säkerhet för sin ansvarighet upp till det för fartyget gällande begriins

ningsbcloppet. Reglerna om strikt ansvarighet föres!äs bli tilliimpliga även 
på skador orsakade av olja från torrlastfartyg och tankfartyg som går i 
barlast. I sistniimnda hänseenden ges ansvarighetslagen ett vidare tillämp

ningsområde än som föreskrivs i ansvarighetskonventionen. 

I propositionen föreslas vidare att riksdagen godkiinnt'r ansvarighl'ts
konventionen och fondkonventionen. Fonden skall bereda ersättning i 

vissa fall då :msvarighetskonventionen inte iir tillämplig eller bereder de 
skade\idande ett otillrih:kligt skydd. Vidare skall fonden stä som garant 

för fartygsägarens och försäkringsgivarens solvens. Fonden har ocksa till 
uppgift att befria fartygsiigarna från en del av det ökade ekonomiska 
ansvar som lagts pä dem genom ansvarighetskonven t iont'n. Fonden kan 
dock befrias från skyldighet i sistniimnda hiinseende om vederbörande 
iigares fartyg vid tidpunkten för olyckan inte uppfyllde vissa krav fran 
siikerhetssynpunkt. Vidare är fonden i princip inte ansvarig för skada som 
orsakats av inte identifierat fartyg. fondens ersättningsskyldighl'l är 
begränsad så att det totala ersättningsbdopp som kan utg[t i anledning av 

en och samma händelse maximeras till 450 milj. Poincarefrancs (drygt 
150 milj. kr.). Bdoppt't kan dock genom beslut av fondens högsta organ 
höjas till högst 900 milj. francs (drygt 300 milj. kr.). Ersättningarna från 

fonden skall finansieras genom avgifter från dem som mottar sjötranspor
terad olja i konvcntionsstaterna. 

Allmänt 

I Sverige finns inte någon särskild lagstiftning om ansvarighet för 
skada orsakad av förorening till sjöss genom olja, utan ansvarigheten för 
sådana skador bestäms enligt allmänna skadeståndsrättsliga regler och 
sjölagens ( 1891 :35 s. l) bestämmelser. Dessa har emellertid visat sig 
otillräckliga när det gäller skador orsakade av oljl'Utsliipp. Den nu 
föreslagna lagstiftningen fyller diirför ett uppenbart behov. Departe-
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mentspromemorian bemöttes ocksi\ mycket positivt under remissbehand

lingen. I ätskilliga remissyttranden uttalades tillfredsstälklse över att den 
reglering som de två konventionerna innebär kommit till st[rnd på det 
internationella planet. I de motioner, som v:ickts i anledning av 
propositionen, har inte hdkr föreslagits niigra :indringar i de framlagda 

lagförslagen. I stället framställs yrkanden om att riksdagen skall begära 

vissa kompletteringar. av ansvarighetslagrn och fondkonventionen samt ge 

Kungl. Maj:t till känna vad som anförs angående förbiittrat oljeskydd. 
Utskottet vill för sin del uttala sin tillfredsställelse över att skade

ståndsfrågorna pi\ detta område nu får en godtagbar lösning. När dessa 

frågor diskuterats har det viil i allmänhet skett mot bakgrund av de stora 
skador som orsakadl~S vid olyckan m.:d Torrey Canyon och vid nt1gra 

andra större sjöolyckor. Nii.gon tankfartygsolycka av liknande katastrof

karaktär har inte iigt mm i svenska farvatten. Diiremot har det 

förekommit grundstötningar och kollisi<>ner som orsakat mindr.: oljeut

släpp. En sammanst:illning över dessa olyckor har fogats till betänkandet 

som bilaga 1. Av sam manstiillningen framg~ir emelkrtid att även smä 

utsliipp av olja kan [1stadkomma avseviirda skador och betydande 

kostnader för bekiimpning och sanering av oljan. Vid tre av de angivna 

olyckorna (Gogstad, Benedicte och Aegir Star) var det niira at l en 

katastrof intriiffade, men tack van.: lyckliga omstiindigheter kunde en 

sadan undvikas. Fdn svensk synpunkt iir det med hiinsyn till det anförda 
av synnerlig vikt att regler 0111 ansvarighet för skador till följd av 

oljeutsliipp nu liiggs fram. Utskottet vill i detta sammanh~mg iiven 
understryka betydelsen av det omfattande arbete som från svensk och 
nordisk sida lagts ned på att få till stäncl en internationell oljL•skadefond, 

V<trigcnom även oljebolagen åläggs att bidra till ersiittningen för oljeska

dor. 
Även om man genom den nu föreslagna lagstiftningen s:ilunda får 

skadesUindsregler på ornri1det iir dock inte alla problem lösta. Utskottet 
kommer i anlt'dning av motioncrn;i att nedan behandla n~igra <iv dessa. 

Utskottet vill hiir endast peb p:l frilgan om ersiittning för skada orsakad 
av oljeutsläpp friln inte identifierat fartyg. Vid tillkomsten av fondkon

ventionen underströks frän svensk sida kraftigt att konventionL'n horde 
omfatta iiven st1dana skador. Man kunde dock inte fo gel1ör for denna 
st~indpunkt. Si1som föredragande statsr<iclct anför bör den nu niimnda 

bristen doc·k inte föranleda att Sverige avst{1r frirn att tilltriida konven

tionerna. 
På grund av det anförda tillstyrker utskottet att riksdagen godkänner 

ansvarighetskonventionen och fondkonventionen. De föreslagna lagarna 

har inte föranlett någon erinran från utskottets sida. 

Utsläpp 111· icke beständig olja 

S[1som framgår av det l'örcgående är :msvarighetskonventionen (och 

därmed Uven fondkonvl•ntionen) tilliimplig endast pi\ skada genom 

förorening orsakad av s. k. bL·ständig olja, siisom råolja, eldningsolja 2 

eller tjockare, tjock dieselolja, smörj olja och valolja. Skador orsakade av 
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icke beständiga petrolcumprodukter, t. ex. bensin, fotogen, nafta, diesel
brännolja och eldningsolja l, faller alltså utanför konventionens tillämp
ningsområde. I propositionen föreslås att ansvarighetslagen på denna 
punkt skall ha samma tiWimpningsområdc som konventionen. 

I motionen 1973 :2054 kritiseras att konventionerna och ansvarighets
lagen endast är tillämpliga pä skador som orsakats av beständiga oljor. 
Motionärerna anför att lätta oljor, som innehåller aromatiska kolväten, 
kan orsaka allvarliga skador på den marina miljön, varigenom fisket kan 
drabbas hårt. .i\ ven om det internationella arbetet på förevarande område 
kan komma att leda till att ansvarigheten utvidgas till att omfatta skador 
orsakade även av ifr:.lgavarande oljor kan det enligt motionärerna dröja 
avsevärd tid, innan en ny konvention kan träda i kraft. Motionärerna 
yrkar d:irför (yrkande A 1) att riksdagen skall hos Kungl. Maj :l beg:ira 

förslag till en utvidgning :iv ansvarighl'tslagen till att omfatta även icke 
beständiga oljor. De äberopar härvid ocksä att den finska lagstiftningen 
troligen kommer att bli tillämplig även på dylika skador. 

Vid remissbehandlingen av departementspromemorian har sjöfarts
verket och generaltullstyrelsen hävdat, att ansvarighetslagen borde vara 
tillämplig även på skador orsakade av icke beständiga oljor, och 
naturvårdsverket har förklarat sig se fram mot en utvidgning av 
ansvarigheten på detta område. 

Utskottet vill för sin del anföra följande. Den lokala sjöfarten på 
svenska hamnar omfattar betydande transporter av oljeprodukter från 

raffinaderierna. En avsevärd del av dessa avser eldningsolja 1 eller 2 eller 
andra lättare oljeprodukter. Det är riktigt, såsom motionärerna framhål
ler, att utsläpp av sådana oljor genom sitt innehåll av aromatiska kolväten 

kan orsaka allvarliga skador på den marina miljön i strandzoner och 
grundare kustvatten. Någon enskild skadclidande torde emellertid i 
dylika fall endast undantagsvis kunna påvisas. Såsom framhälls i 
propositionen (s. 39) kan den traditionella skadcståndsriitten därför 
knappast ge nt1gon lösning på frtigan om ersiittning för sådana allmänna 
miljöskador. Andra slag av skador torde sällan uppkomma vid utsläpp av 
ifriigavarande oljor, eftersom dessa avdunstar förhållandevis snabbt. 
Såsom föredragande statsrådet påpekar skulle allvarliga skador dock 
kunna uppkomma om utsliippet inträffade vid en vattentäkt. Det 

förhållandet att oljorna avdunstar snabbt gör det emellertid svfrrt att visa 
vilket fartyg det är som orsakat skadan. 

Av det nu sagda torde framgå all problemet med ers:ittning för skador 

orsakade av lättflytande oljor är svårlöst. Inom den mellanstatliga 

rådgivande sjöfartsorganisationen (lMCO) har dock inletts överläggningar 
om möjligheten att utvidga ansvarighetskonventionen till att avse skador 
orsakade av andra ämnen än beständig olja. Utskottet delar föredragande 
statsrådets ståndpunkt att man tills vidare bör avvakta den fortsatta 
utvecklingen av detta arbete innan ställning tas till frf1gan om införande 
av särskild lagstiftning beträffande ansvarighet för skador orsakade av 
icke beständiga oljor. Utskottet vill emellertid kraftigt stryka under vad 
statsrådet anför om att fdgan bör tas upp till förnyat övervägande om 
det intcrnationdla arbetet inte leder till positivt resultat inom rimlig tid. 
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På grund av det anförda finner utskottet att det inte nu är erforderligt 
med någon åtgärd från riksdagens sida. Utskottet avstyrker därför bifall 

till motionen 1973:2054 i denna del. 
I anslutning till vad utskottet ovan anfört vill utskottet vidare peka på 

att arbetet inom IMCO även tar sikte på skador till följd av gifter av olika 
slag. Enligt utskottets mening är det synnerligen angeläget att problemen 
om ersättning för skador i samband med transporter av giftiga ämnen blir 
belysta. Dessa problem har hitintills kommit i skymundan i debatten om 
ersättningsfrågorna vid oljeskador. Utsläpp av gifter kan em_ellertid orsaka 
väl så stora skador. Skadetillbud har heller inte saknats. Utskottet vill här 
endast erinra om olyckan den 29 september i år, då det västtyska fartyget 
Viggo Hinrichsen, som förde en last av 234 ton kromsyretrioxid sjönk 
utanför Ölands norra udde. Fartyget bärgades visserligen men först sedan 
en viss mängd av det farliga giftet spillts ut. Om bärgningen hade 
misslyckats hade detta uppenbarligen kunnat medföra omfattande 

skador. 

Ersättning till fisket för oljeskador 

Erfarenheten visar att oljeutsläpp kan drabba fisket på ett kännbart 
sätt. Vanligast förekommande är skador på utestående eller vid havsytan 
drivande fiskeredskap (t. ex. laxdrivgarn, ålbottengarn och storryssjor). 
Rengöringen av redskapen blir ofta både arbets- och kostnadskrävande, 
och i vissa fall kan det vara nödvändigt att hela redskap eller delar av dem 
kasseras och byts ut. Redskapsskador kan också förorsaka fångstbortfall. 

Genom oljeförorening kan vidare lekområden och uppväxtplatser för 
yngel försämras eller gå förlorade och på så sätt bidra till minskade 
reproduktionsmöjlighcter för värdefulla fiskarter. Dessutom har oljeut
släpp på grund av oljors toxiska egenskaper skadlig inverkan på 
näringskedjorna i havet, inkluderande organismer som direkt eller 
indirekt utgör föda för ätbara fiskar och skaldjur. Sådana skador kan 
även uppstå i samband med förebyggande åtgärder, t. ex. vid användning 
av kemiska oljebekämpningsmedel. 

Problemen med ersättning för ifrågavarande skador tas upp till 
behandling i motionen 197 3 :2054 (yrkandet A 2). I anslutning till 
fiskeristyrelsens remissyttrande hävdar motionärerna att det är en brist 
att ansvarighetslagen endast skall omfatta oljeskador som tillfogas person 
eller egendom utanför fartyget. Motionärerna menar att detta för fiskets 
del torde innebära att endast skada på redskap och båt skulle kunna 
ersättas men däremot inte skada till följd av intrång i verksamheten i 
övrigt. Enligt motionärernas uppfattning borde det vara möjligt att skapa 
ett system for ersättning liven för ekologiska skador som drabbar fisket. 
Med tanke på att såväl fisket som miljöpolitiken får en alltmer 
internationell prägel bör Sverige verka för en internationell överenskom
melse om ett sådant ersättningssysti:m. För skador inom svenskt 
territorialvatten borde ersättning kunna utgå direkt enligt svensk lagstift
ning, anser motionärerna. De yrkar därför att riksdagen skall begära att 
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förslag om ersättning för skador av här diskuterat slag på fisket skall 

föreläggas riksdagen. 

Utskottet vill till en början framhålla att fiskeristyrelsens uttalanden 

gmndar sig på den i departementspromemorian intagna lagtexten (l §) 
enligt vilken med oljeskada avsågs skada som tillfogats person eller 

egendom utanför fartyget (prop. s. 190). I anledning av ett remissyttran

de av Sjörättsföreningen i Göteborg, i vilket angavs att dct av lagtexten 

inte kbrt framgick om begreppet oljeskada ocksil omfattar allmän 

förmögenhdsskada, piipekar förL'dragande statsrhlet (prop. s. 52) att 

ansvarighetskonvcntionens definition av skadebegreppl't inte utesluter att 

ers:ittning utgiir för rL'll förmögenhetsskada, t. ex. vid intrång i närings

verksamhl't. StJtsriidet medger att den i promemorian använda definitio

nen emellertid kan tolkas som att ren förmögenhetsskada inte i.ir 

om fattad. Lagtexten har d:irför i proposit ionsförslagct omformulerats 
och anger nu att med oljeskada förstt1s "skada som orsakats av förorL·ning 
genom olja fdn fartyg och som uppkommit utanför fartyget··. 

Betr:iffande de skJdor, som kan drabba fisket, är skador på redskap 

och båt uppenbart ersättningsgilla. Detsamma gäller skador i form av 
inkomstbortfall till följd av att redskap inte kan användas. Såsom 

framhålls i propositionen kan ersättning ocksi\ utgå för skada som 
drabbar en fiskeodling eller liknande. i\ven andra fall av ersättningsgill 
förmligenhelsskada kan förekomma, t. ex. att ålfiskare under den mest 

givande fisketidL·n hindras att I:igga ut sina redskap till följd av att ett 
tjockoljebälte t:icker hans fiskevatten. 

När det gi.iller de ekologiska skadorna som drabbar den marina miljön i 

allmfohet iir diiremot möjligheterna att få ersättning så gott som 
obefintliga. S[1som utskotlet framh[dlit i det föregiiende (s. 16) torde i 
dylika fall nägnn enskild skadl'lidande endast undantagsvis kunna pilvisas. 

Det rorde S<liun:la ink vara möjligt att med skadestiindsr:ittslig lagstift
ning komma till r:itta med frågan om ersiittning för de ekologisk<! 

skadorna. 
Utskottl'l vill emellertid understryka att det, n:ir ansvarighetslagen 

sillund<1 inte kan göras till:implig pi1 förevarande skador, iir angeläget att 

ersättningsfr~1gan löses p;i annat sätt. Föredragande statsddet anför (s. 

39) att dd pi1 detta omri.ide finns anledning att övnv:iga t. ex. nilgon 

fornt av inkrnatiL>nl'll fondhildning för n;habilitcring av sbdade miljöer. 

Enligt utskottets mening torde detta vara dt möjligt siitt på vilket 
ersiittningsfriigorna kan få en godtagbar lösning. Utskottet biträder 

s5ledes statsr;ldets uppfattning. Enligt vad utskottet inhämtat kan det 

tänkas att förevarande friiga kan tas upp på dagordningen på nästa 

internationella havsriittskonfrrens. Med h1insyn till statsriidds uttalanden 

utg3r utskottet fr[m att man friin svensk sida kommer att verka för att så 

sker. Niigon [itg:ird från riksdagens sida finner utskottet diirfi.ir inte f. n. 

piikallad. Urskottel avstyrker diirfiir bifall till motionen 1973:2054 även i 

denna Jel. 
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Oljeskador som härrör frän oljeborrning 

Den föreslagna ansvarighetslagen är inte tillämplig pil fasta oljeborr

torn. Sådana oljeborrtorn omfattas inte av fartygsbegreppet och kan inte 

anses som sådana anordningar vilka enligt 1 § andra stycket ansvarighets

lagen jämstiills med fartyg. Detsamma gäller flytande oljeborrtorn i fråga 

om skador som uppkommer under det tornet är förankrat på borrplatsen. 

Däremot torde ett flytande oljeborrtorn, som befinner sig under 
förflyttning, vara att jämställa med fartyg enligt 1 § andra stycket, varför 

den föreslagna lagstiftningen i princip kommer att bli tillämplig på 

oljeskada, som uppkommer under en dylik transport. 

Såsom framhålls i propositionen kan under olyckliga omständigheter 

olja som härrör från oljeborrningsverksamhet på havsbotten orsaka 

betydande skador. Svensk rätt saknar emellertid f. n. särskilda regler 

angående ansvarighekn för sådana skador, oeh den föreslagna ansvarig
hetslagen kan, såsom framg[u av det ovan anförda, endast undantagsvis 

komma att bli ti!Himplig. Sjörättsförcningen i Göte.borg har i sitt 

remissvar framhållit att det är önskvärt att en internationell lagstiftning 
uppnas ocksi1 pä detla omddl'. Äwn i motionl'n 1973:2054 (yrkJnde B) 
piitalas avsaknaden av reglering pii förevarande omrade. Motionärerna 

framhåller att folkpartiet under fll'fa i1r i riksdagsrnotioner tagit upp 

riskerna med oljeborrning till havs. Man beklagar att inte heller denna 
gång ni1gra förslag lill skydd mot skador i samband med oljeborrning lagts 
fram. De understryker vidare behovet av regler om ansvarighet för de 
skador som kan uppst[1 i samband med oljeborrning pft kontinental
sockeln. Swrige bör enligt motion~irernas mening aktivt verka för att 

konventioner som reglerar oljeborrningen snabbt kommer till stilnd. 

Utskottet kan till fullo instämma i vad motionerna anfört om behovet 

av en reglering på området. Med hänsyn till den kraftiga utbyggnaden av 

oljeborrningsverksamheten framför allt i Nordsjön är det enligt utskottets 

uppfattning angeläget att en enhetlig reglering av denna fråga snarast 
kommer till sltrnd, och detta innan det inträffar en olycka motsvarande 

den med Torrey C:anyon. l propositionen upplyser emellertid föredragan

de statsrädet all elt internationellt samarbete påbörjats våren 197 3 med 

syfk all skapa en n:gional konvC'ntion för Nordsjöomrädet om ansvarig
hd för förorC'ningsskador av oljeborrning pil kontinentalsockeln. Enli!!t 
vad utskottet inhämtat har man beslutat bilda L'll arbetsgrupp för 
ändamiilt't, och det är avsikten atl denna niirmast skäll sammantriida i 
Holhrnd. Trots pitstiitningar fdn svensk sida har nftgot möte dock ånnu 

inll' kommit till sl~ind. 
DL't sl'nast sagda föranledl'T utskottet att understryka vikten av att 

arbetet pa en konvention intensifieras. l\frd hänsyn till att initiativ tagits 
frim svensk sida iir del dock f. n. inlt' erforderlig! för riksdagen all göra 

nilgot siirskilt uttalande i iimnel. Genom vad ulskottl'I s~ilunda anför for 

syfll't med 11101ionl'l1 1973:20'.'4. silvilt nu iir i fräga. anses tillgodosett. 

Utskottet vill vidare I illiigga följande. Borrning i havsbot tm·n efter 

olja förekommer inte endast i Nordsjön utan jämväl i Östersjön. Sålunda 

har t. ex. sommaren 197 3 prov borrningar skett utanför den skånska 
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ostkusten. Även på andra håll förekommer sadana borrningar. Enligt 
utskottds mening är det angeläget att de risker och problem som 
sammanhänger därmed beaktas av Östersjöns strandstater. Utskottet 
förutsätter att frågan kan tas upp till behandling på den Östersjökonfe
rens som enligt vad utskottet ovan anfört (s. 13) är planerad att under år 
197 4 äga rum i Helsingfors. 

Skador orsakade av oljeutsläpp från okända fartyg 

Ett under senare år särskilt uppmärksammat problem är oljeutsläpp 
från fartyg, vilkas identitet inte kan fastställas. Sådana större oljeutsläpp 
härrör nästan undantagslöst från tankfartyg som går i barlast. Utsläppen 
sker då man i strid mot gällande bestämmelser från fartyget spolar ut 
oljerester vid rengöring av dess tankar. I det helt övervägande antalet fall 
av årligen rapporterade oljeutsläpp har det inte varit möjligt att avgöra 
från vilket fartyg oljan härrörde .. Detta framgår tydligt av följande 
sammanställning över till tullverkets kustbevakning rapporterade fall av 
oljeutsläpp från fartyg i eller i närheten av svenska farvatten. 

Rapporterade oljeutsläpp 
Fartygets identitet fastställd 

år 1969 år 1970 år 1971 år 1972 

240 
44 

315 
50 

296 
41 

238 
36 

Såsom framgår av tabellen uppgår antalet identifierade fall inte niigot 
år till 20 procent av hela antalet utsläpp. Mot bakgrund härav är det att 
beklaga att fondkonventionen inte är tillämplig när det gäller kostnader 
för förebyggande åtgärder och skador orsakade av oljeutsläpp från 
okända fartyg. 

Vid tillkomsten av fondkonventionen hävdades bl. a. från svensk sida 
(se prop. s. 120) att de skadelidandes. behov av att kunna vända sig till 
fonden är särskilt stort i de fall då fartyget inte kan identifieras och 
någon talan om ersättning enligt ansvarighetskonventionen således inte 
kan väckas. Fondkonventionen borde därför omfatta även sådana skador. 
Den svenska st[mdpunkten fick dock ingen större anslutning. Från svensk 
sida lades d[1 fram ett kompromissförslag om att fondens ersättnings
skyldighet skulle begränsas till sådana fall, där skadorna överstiger visst 
belopp. Inte heller detta förslag vann emdlcrtid gehöl. Mot :.itt göra 
fonden ansvarig även när oljan inte kunde härledas till visst fartyg 
invändes nämligen att fonden i så fall riskerade att få betala ersättning för 
skada som inte orsakats av olja h:irrörandc frän fartyg utan t. ex. olja 
som läckt ut fran oljecisterner i land eller frun oljeborrtorn. Såsom 
utskottet anfört i del föreg;iende (s. 1 5) bör folgan om ratifikation av 
konventionen inte vara beroende av den omständigheten att fondkonven
tionen inte är tilHimplig på oljeutsläpp friin okända fartyg (i den mån det 
inte kan visas att det är fråga om utsl:ipp av olja som befordrats som 
bulklast). 
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Flera remissinstanser, däribland naturvårdsverket och samtliga i 
ärendet hörda länsstyrelser, har funnit det önskvärt att oljeskadefonden 
blir ersättningsskyldig även för skador orsakade av oljeutsläpp från inte 
identifierade fartyg. Samma önskemål framförs i motionen 1973 :2054. 
Motionärerna anser att Sverige i det fortsatta internationella arbetet bör 
verka för sådan utvidgning av "konventionerna". Vad motionärerna 
sålunda anför bör enligt deras mening ges Kungl. Maj :t till känna. 

Utskottet vill i anledning av motionen understryka att ansvarighets
konventionen inte kan bli tillämplig på ifrågavarande slag av oljeutsläpp, 
eftersom konventionen bygger på atl talan om ersättning skall riktas mot 
ägaren till det fartyg som förorsakat skadan. Endast fondkonventionen 
skulle således kunna göras tillämplig på oljeutsliipp från okända fartyg. 

Att nu från svensk sida, kort tid efter det att fondkonventionen 
antagits och innan den ännu trätt i kraft. f1tcrkomma med yrkande om en 
utvidgning av densamma torde dock enligt utskottets mening inte vara 

meningsfullt och kanske till och med olämpligt. D~irest propaer framställs 

om en omarbetning av konventionen kan det nämligen medföra att vissa 
stater väntar med att ratificera konventionen, vilket i sin tur kan leda till 
att konventionen inte träder i kraft. Med hiinsyn till det bristfälliga 
skadeståndsskydd, som nu föreligger, är det dock angeläget att konven
tionen träder i kraft snarast möjligt. Utskottet kan därför inte i vart fall 
f. n. biträda motionärernas yrkande om att Sverige skall verka för en 
utvidgning av konventionen på förevarande område. 

Förevarande problem bör man enligt utskottets mening i stället söka 
lösa på annat sätt. I propositionen (s. 34 I redovisas en del utrcdnings
arbeten vilkas resultat torde kunna bidra till en minskning av förlusterna 
på grund av oljeutsläpp från inte identifierade fartyg. I ett i januari 1973 
avgivet betänkande (Ds K 197 3 :2) Partikelmärkning av olj:i i fartyg 
föresliir sålunda en för frågan särskilt tillsatt utredningsgrupp att varje 
tankfartyg efter att ha .ivlämnat sin oljdast i hamn skäll fa de i tankarna 
kvarvar.inde oljeresterna märkta med. en siirskild substans. DL•nna bör 
enligt betänkandet utgöras av mikroskopiskt smi1 metallpartiklar beståen
de av olika legeringar. Partiklarna skall tillsätias oljeresterna i en 
kombination som är specifik för varje fartyg. I betänk<mdel föreslås all 
man som ett steg mot ett .illmänt systern för märkning av olja i 
tankfartyg utför en försöksserie i större skala. I avvaktan p[1 närmare 
prövning av denna fråga pågår inom gruppen visst resterande utvecklings
och planeringsarbete. 

Utskottet vill i anslutning härtill peka på att den svenska ansvarighets

lagen - i motsats till v.id som gäller för fondkonventionen - är tillämplig 
även på tankfartyg i barlast. Det finns således stora möjligheter att 

ingripa mol ägare av fartyg, som släpper ut olja, under förutsättning att 

möjligheterna att identifiera det skadcviillande fartygd ökar. Om den 
föreslagna försökssericn beträffande oljemärkning ger goda fl'Stiltat torde 

man kunna räkna med att antalet skador orsakade av oljeutsläpp i 
samband med rengöring av barlasttankar kommer att minska väsentligt. 

Ett annat slag av åtgärd som skulle kunna får stor betydelse är att 
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erbjuda fartygen goda möjligheter att avlämna oljeförorenat barlastvatten 

i hamnarna. I'ör närvarandl' saknas i många hamnar lämpliga mottag

ningsanordningar, och de som finns utnyttjas i ringa utsträckning. 

Utredningen rörande omhändertagande och behandling av kemiskt avfall 

m.m. har i maj 1<J73 avEimnat delbetänkandet (Os K 1973:4) Anliigg

ningar för mottagning av oljeblandat barlastvatten m. m. Utredningen 

föresEir att skyldighet att inrätta och driva anläggning för mottagande av 

bl. a. barlastvatten i fortsättningen bör åligga huvudmannen för den 

anläggning där olj:.i och oljcprod uk ter lastas. A ven kostnaderna för 

anläggningen bör enligt utredningen i princip bestridas av respektive 

huvud mun. Enligt vad utskottet inhiimtat är betänkandet remissbe

handlat. och proposition i ämnet beräknas kunna föreläggas riksdagen 

undert1r 1974. 

Utskottet vill i detta sammanhang även erinra om den i det föregi1ende 

(s. 13) omniimnda i november 197 3 :.intagna nya konventionen (ill 

förhindrande av föroreningar friin fartyg. Silsom utskottet tidigart' anfört 

förbjuds enligt konventionen alla utsläpp av oljor, däri inbegripl't s. k. 

lätta oljor. och vissa andra farliga iirnnen i Östl'rsjön, och i övrigt skärps 

fordringarna för tillåtliga utsliipp. filr att möjliggöra efterlevnad av 

förbudet föreskrivs skyldighet fiir kuststaterna att uppföra rnottagnings

anordningar i hamnarna för att ta emot de ämnen som fartygen ej fiir 

göra sig av med ute till havs. Till konventionen anslutna stater äliiggs 

vidare <lit utSL' kontrollantn för att övervaka efterlevnaden av utsläpps

förbudL'l. Deras verksamh.:t underliittas genom att va1je fartyg ;\läggs att 

uppgöra en särskild förteckning som innehåller uppgifter om vilka ämnen 

som lastats, hur tankarna rengjorts 111. rn. Detul_ibestärnmelser för utfiirc.LJ.s 

av vederbörande konventionsstat. Konwntionen föreskriver vidare att 

nya fartyg, dvs. fartyg kontrakterade efter dt'n 31 decembn 1975. skall 

om de har minst 70 000 tons dödvikt vara försedda med separata 

barlasttankar som int.: Lir användas för oljel•isl. 

Anm;irkas bfo at l ett o:xpo:rtmi.ite inför Östersjökonfrrens<:n har 

inriktat sitt arbt'll' pii att integrera konventionens best~immclser i 

förslaget till miljökonven lion om Östersjön. 

När den nya konventionen tr;idcr i kraft iikar möjligheterna betydligt 

att förhindra och ingripa mllt avsiktliga oljeutsliipp. Detta i kombination 

med en partikelmiirkning av oljeresto:r i tankarna hon.Je enligt utskottets 

mening viisl'ntligt rcducna antalt't skador till följd av utsEipp fri111 
oidentifierade fartyg. 

lltskottl't vill avslutningsvis ocks(1 peka p~1 all kom munt'rnas kostna

der för oljesanering ni. 111. till stor del kommer att övertas av staten. 

Enligt 21 ~ i L'!t av riksdagen nyligen antagt'i förslag till ny brandlag 

(prop. l'J73:185. CU 1973:30), vilkl'l hyggn pii ett uv riiddningstjänst

utrl'dningen avgivet betänkandl' (SOU 1971:50) Räddningstjiinst, iir 

kommun si\lunda ber~itligad till crsiittning av stalsmedl'l för kostnad för 

riiddningstjiinst mt'd ankdning av oljeutflöde till havs clln i kustvattnl'n, 

Viinern, Miilurl'n. Göta iilv. Trollhii!lc kanal eller Södcrtiilje kanal samt 

för sanering av oljeskada som har uppst:ttt till föl.id av s~dant oljeutflöde. 
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i den mi\n kostnaden överstiger ett tröskelbelopp som departemcnts

chcfon iimnar föreslå sätts till 3 000 kronor. Räddningstjänstutredningen 
hade även föreslagit att bekämpningskostnaderna borde belasta olje

branschen genom l'n höjning av energiskatten. I propositionen avvisades 
emellertid detta förslag, varför medelsbehovct t.v. får tillgodoses över 

statsbudgeten. 

På grund av det anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 
1973 :2054, såvitt nu är i fråga. 

Begränsning al' o/jeskadefondens ansl'arighet 

Fondens ansvarighet är siisom framgår av det föregående (_s. 14) 

begränsad. Det totala bl'lopp som utgår i ers:ittning för en och samma 

olycka enligt bdde ansvarighetskonventionrn och fondkonventionen fär 

inte överstiga 450 milj. Poincan'.·francs (ca 150 milj. kronor). Genom 
beslut av fondens högsta organ, dess generalförsamling, kan detta belopp 

höjas till högst dl'! dubbla eller 900 milj. francs (ca 300 milj. kronor). 

I motionen 197 3 :205 5 kritiseras hegriinsningsbeloppen, som motionii

rerna finner uppenbart otillräckliga som maximigräns. Motionärerna 
hänvisar till att engelska och franska staten med anledning av Torrey 
Canyon-olyckan framförde skadeståndsansprilk på tillsammans cirka ·90 
milj. kronor eller cirka 1 000 kronor per ton utrunnen olja. De totala 
kostnaderna för sanering och ersiittning åt enskilda skadelidande var 

enligt motionLirerna betydligt större. Motionärerna hävdar mot bakgrund 
hiirav <itt ett belopp av drygt 500 milj. kronor förefaller varn en rimligare 

storleksordning för att kunna täcka ersättningsanspdken från ett enda 

skadetillfälle vid förlisning av en supertanker. Motionärerna framhåller 

att en sadJn beloppsgräns antagligen skulle innebära höjda premier för 

speciellt supertankers vilkd skulle kunna innebära ett incitament till att 

bygga mindre fartyg. Sverige bör enligt motionärerna arbeta för att 

fondkonventionen ersiitts av en ny konvention, där den högsta belopps
griins<'n höjs till åtminstone 500 milj. kronor samt att Sverigt' omedelbart 

använder sina kontakter för att pJverk:i gcncrnlförs:imlingen alt i 

görligastl' man utnyttja möjligheten :it t anv1inda den övre beloppsgräns 
som nu anges i konventionen. 

Sil.som utskottet anfört i det föregaendc leder utvecklingen mot allt 

större tankfartyg till att risken ökar för olyckor, vid vilka skadorna 
uppg;ir till mycket stora belopp. Det har redan intr1iffa1 tre Ltll av 

oljeutsläpp som förorsakat skador till belopp diir det för ansvarighetskon

vcntionl'n gällande begriinsningsbeloppl't för ägarens ansvarighet, 70 milj. 

kronor, övL·rskridits. Oljeskadefondens maximala ansvarighet per olycka, 

150 milj. kronor, hade dock varit tillräckligt hög för att täcka dessa 

skador. 

Med hänsyn till det anförda finnt.'T utskottet det inte nu erforderligt 

att konventionens maximibelopp höjs. Utskottet vill Liven erinra om vad 

utskottet ovan (s. 20) anfört, niiinligen att begäran redan nu om revision 

av konventionen Lrn medföra risk för att konventionen inll' kommer att 
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träda i kraft. Utskottet utgår vidare från - med hiinsyn till det intresse 
från Kungl. Maj :ts sida som tidigare visats i konventionsarbctet - att när 

konventionen träder i kraft man från svensk sida kommer att inom 
fonden verka för en höjning av begränsningsbcloppct till dd i konventio

nen högsta tillåtna, om sii skulle visa sig erforderligt. P:'1 grund av det 

anförda avstyrker utskottet bifall till motionen 197 3 :205 5. 

Ikraftträdande 

Ansvarighetskonventionen trädn i kraft tre m:!nader efter det den har 

tillträtts av åtta stater, av vilka fem skall var för sig ha ett tanktonnage 

om minst en miljon bruttoregisterton. Den har hittills ratificerats av fyra 

nationer varav en, Liberia. har ett tanktonnage överstigande 1 milj. 

bruttoregisterton. Utskottet vill i anslutning härtill pipeka att av de 

nordiska länderna Danmark, Norge och Sverige har sädant tanktonnage. 

Fondkonventionen träder i kraft tre mtmader ef!l'r del att den 

tillträtts av minst åtta stater under förutsättning att dessa undn närmast 

föregående år tillsammans har tagit emot minst 7 SO milj. ton sjötranspor

terad råolja och tjock eldningsolja. Konventionen har hittills endast 
tillträtts av Liberia. 

I propositionen anför föredragande statsrådet ( s. 35) att konventio

nerna kan beräknas komma att tdda i kraft under andra halvåret 1974. 
Med hänsyn till den aktuella oljekrisen kan det dock enligt utskottets 

mening ink uteslutas att fondkonventionens ikrafttriidande försenas. 

Ansvarighetskonventionen och därmed oeksä ansvarighetslagen kan emel

lertid komma att träda i kraft tidigare iin i slutet av :1r 1974. Utskottt't 

vill i anledning därav pi peka följande. 
I 5 § och 22 § ansvarighetsbgen anges att ansvarighdsheloppct i vissa 

fall bestämmes enligt 235 § SjöL. Dessa bestämmelser är emellertid f. n. 
intagna i 255 § SjöL. Genom ett i propositionen 1973:42 angiicndc 

sjöpanträtt och skeppshypotek framlagt förslag till lag om ändring i SjöL, 
vilket nyligen antagits av riksdagen (LU 1973:22) men iinnu ej tr:itt i 

kraft, har bestämmelserna överflyttats till 235 § SjiiL. Vidarl' :ir att 
märka att 18 § ansvarighetslagen upptar forumregler som utgår fdn ett 
genom prop. 1973:42 antaget förslag till ändring av 336 § SjöL. Slutligen 
bygger den i förevarande proposition föreslagna ändringen i 344 § SjöL 

på den lydelse detta stadgande fått genom prop. 1973:42. Enligt vad 

utskottet erfarit lär det i anledning av sistnämnda prop. antagna förslaget 
till lag om ändring i SjöL till följd av arhctl't med överförandet av 

skcppsrcgistret till ADB kunna träda i kraft tidigast den I juli 1974. 
Skulle det bli ytterligare försenat, kan det för att ansvarighetslagen skall 

kunna träda i krafl bli erforderligt at Kungl. Maj:t gl'nom proposition till 
riksdagen återkommer med förslag till jämkning av nu fördiggandl' 

lagförslag. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
I. att riksdagen med bifall till propositionen 1973:140 god

känner 
a) den i Bryssel den 29 november 1969 avslutade konventio

nen om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom 

olja, 

b) den i Bryssel den 18 december 1971 avslutade konventio

nen om upprättandet av en internationell fond för ersättning 

av skada orsakad av förorening genom olja, 

2. att riksdagen antar de it s. l under 1-4 angivna lagförslagen, 

3. <.1tt riksdagen beträffande utsläpp av icke beständig olja avslar 

motionen 1973:2054, yrkandet A I, 
4. att riksdagen beträffande ersättning till fisket för oljeskador 

avsli1r motionen 1973:2054, yrkandet A 2, 
5. att riksdagL·n betriiffandc oljeskador som härrör från oljeborr

ning avslår motionen 197 3 :2054, yrkandet B, såvitt nu är i 

fr:lga, 

6. att riksdagen beträffande skador orsakade av oljeutsläpp från 

okiincla fatyg avsliir motionen 197 3 :2054. yrbndet B, såvitt 

nu är i fraga, 

7. att riksdagen betriiffande begr:insningen av oljeskadefondens 

ansvarighet avslar motionen 197 3 :205 5. 

Stockholm elen 6 december 197 3 

Pa lagutskottets vägnar 

ERIK SVEDBERG 

Närrarall(/e: lu:rrar Swdberg ( s), Svanström ( c), Sundelin (s), fröken 
Anderson i Lerum (s}. herrar Hammarberg (sl, 13örjesson i Palköping (d, 
Sjöholrn (fp), fru Jonfog (c), herrar Andersson i Södertälje (s), Winberg 
(rn), Tsraelsson (vpk), Enlund (fp), fru Nilsson i Sunne (s) OL'h herr 
Söclcrströrn ( m ). 
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Bilaga 

Oljeutsläpp i svenska farvatten 

Fartygens namn Ar O(i•cksplats Tunnage i Skadebelupp Anmärkning 
och (nation) och orsak bruttore-

gisterton 

Gogstad (No) 1964 Utanför 12 uuo rengöring av Omfattamk skador 
Sundsvall, stränder= pj striindcrna 
grundstötning 2.6 milj. kr. 

lkncdkte (Li) 1969 Ctanför Skiines Okiint T:Kk vare gynnsamma 
sydkust, kolli- vädcr]L'ksförhi1 I-
sion lamkn läktrades 

huvuddelen av las-
ten. ca 60 000 ton 
ri1olja, över till 
andra fartyg. Endast 
en mindrL' oljc·bc-
kii1npningsaktio11 ge-
nrnnfördcs. Inga 
olj.:skadnr pil 

London 1969 Stockholms skär- 13 000 Sanering av strämkrna. 
Harmony (GB) gard. grund- striindcrna = 

slötning 6 milj. kr. 

lrini (Grc) 1970 Söder om Muskö. 9 041 Oljebckämpning Ca I 000 ton tjock 
grundstötning och >anering ddninpolja liicktc 

=I milj. kr. ut 

Otcllo ISv) 1970 Stockholms skär- 2 671 OljL•bekämpning 
gtird, kollision och stranctsanc-
i isbelagd far- ring = 2.6 milj. 
led kr. 

Tudor <.Sv) 1970 Söder om Nynäs- I 575 Oljehckiimpning och 
hamn sam•ring = 500 000 

kr. 

Norrtank (Sv) 1967 Väskrviks skär- 140 S:mcring = 
g~1rd 80 000 kr. 

Acgis Star 1972 L:tanför Gotland, 12 000 Kostnader för Trots sviira viidcr-
(Cy) nov. grundstötning oljdickämpning förhallandc·n liikt-

od1 beredskaps- radcs en dl'I av 
atgiirdcr = Ia,lcn, 19 000 ton 
700 000 kr. räolja öwr lill 

annat fartyg, var-
efter Acgis Star 
drogs av grund 

T:irnsjö (Sv) 1973 I Öresund. I 999 Ännu ej upp- Synnerligen ogynn-
jan. kollision med skattbara. kom- samma vädcrförh:il-

polskt fartyg mc·r alt uppgii landen omöjliggjorde 
till avsevärda en effektiv bebmp-
bdopp. ning; ni1gra hundra 

ton ljockolja likktc 
UI. 


