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Lagutskottets betänkande med anledning av propositionen 1975:68 
om ändringar i sjölagen (1891 :35 s. 1), m. m. 

Propositionen 

I propositionen 1975:68 lägger regeringen (justitiedepartementet) fram för

slag till vissa. huvudsakligen av den nya regeringsformen betingade änd

ringar i de år 1973 beslutade nya reglerna i sjölagen om registrering av 

och inteckning i fartyg m. rn. Bestämmelserom registrering av mindre fartyg, 

båtar, som tidigare förutsattes bli meddelade i administrativ ordning, föreslås 

nu intagna i en siirskild båtrcgistreringslag. Vidare föreslås en särskild lag 

enligt vilken sådana äldre fartygsinteckningar som hänför sig till numera 

avregistrerade fartyg skall förfalla om de inte förnyas före utgången av maj 

1977. Genom en lag om registrering av båtbyggnadsförskott bibehålls såvitt 

avser båtar den möjlighet som hittills har funnits att vid beställning av 

fartygsbygge vinna förmånsrätt i bygget för lämnat förskott. I anslutning 

härtill föreslås en ändring i förmånsrättslagen. 

I sjölagens bestämmelse om s. k. gemensamt haveri hänvisas till de in

ternationellt överenskomna s. k. York-Antwerpen-reglerna. Denna hänvis

ning föreslås jämkad med hänsyn till att reglerna har reviderats år 1974. 

Utskottet 

Utskottet har inte funnit anledning till erinran mot de i propositionen 

framlagda förslagen. 

Utskottet hemställer 

att riksdagen antar de i propositionen framlagda förslagen till 

l. lag om ändring i sjölagen (l 891 :35 s. I), 

2. lag om ändring i lagen (1973:1064) om ändring i sjölagen 

(1891:35 s. 1), 

3. lag om förnyelse av vissa fartygsinteckningar m. m., 

4. båtregistreringslag, 

5. lag om registrering av båtbyggnadsförskott, 
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6. lag om ändring i lagen (1973: 1068) om ändring i förmånsrätts

lagen (l 970:979). 

Stockholm den 6 maj 1975 

På lagutskottets vägnar 

SVEN HAMMARBERG 

Näm11mule: herrar Hammarberg (s), Börjesson i Falköping (c), fru Åsbrink 
(s), herrar Andersson i Södertälje (s), Torwald (c)*, Olsson i Timrå (s), Win
berg (m), fru Nilsson i Sunne (s), fru Fredgardh (c), fru Tillander (c)*, herr 
Gustafsson i Stockholm (s), fru Lindquist (m), herr Henmark (fp) och fru 
Karlsson (c). 

*Ej niirvarande vid betiinkandcts justering. 
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