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Lagutskottets betänkande 
2005/06:LU2  

 
 
 

Ändring i lagen om ersättning från de 
internationella oljeskadefonderna, m.m. 

 

   

 

Utskottets förslag till riksdagsbeslut 

Lagförslag 
Riksdagen antar av utskottet i bilagan framlagda förslag till 
1. lag om ändring i lagen (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om 
ersättning från den internationella oljeskadefonden, 
2. lag om ändring i lagen (2005:253) om ersättning från de internationella 
oljeskadefonderna. 

 
 
 

Stockholm den 20 oktober 2005 

På lagutskottets vägnar 

Inger René  

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Inger René (m), Marianne 
Carlström (s), Raimo Pärssinen (s), Christina Nenes (s), Hillevi Larsson (s), 
Yvonne Andersson (kd), Tasso Stafilidis (v), Maria Hassan (s), Bertil 
Kjellberg (m), Martin Andreasson (fp), Anneli Särnblad (s), Henrik von 
Sydow (m), Pia Nilsson (s), Johan Löfstrand (s), Mia Franzén (fp), Mats 
Berglind (s) och Annika Qarlsson (c). 

 
 



 

 

2005/06:LU2     
 

  

2 
 

Utskottets överväganden 

Under våren 2005 antog riksdagen en ny försäkringsavtalslag (prop. 
2003/04:150, bet. 2004/05:LU4, 2004/05:rskr.160, SFS 2005:104). Den nya 
lagen träder i kraft den 1 januari 2006, och genom lagen upphävs lagen 
(1927:77) om försäkringsavtal. I lagstiftningsärendet antogs också ett antal 
följdändringar i annan lagstiftning, bl.a. en lag om ändring i lagen 
(1973:1199) om ersättning från den internationella oljeskadefonden (SFS 
2005:112). Ändringen innebar att en hänvisning i 2 § till lagen (1927:77) om 
försäkringsavtal ersattes med en hänvisning till den nya försäkringsavtalsla-
gen. 

Senare under våren 2005 antog riksdagen en ny lag om ersättning från de 
internationella oljeskadefonderna med ikraftträdande den dag regeringen 
bestämmer (prop. 2004/05:78, bet. LU22, rskr. 192, SFS 2005:253). Genom 
den nya lagen upphävs lagen (1973:1199) om ersättning från den internation-
ella oljeskadefonden. I 2 § den nya lagen finns en hänvisning till lagen 
(1927:77) om försäkringsavtal.  

Regeringen har därefter bestämt att den nya lagen om ersättning från de in-
ternationella oljeskadefonderna träder i kraft den 5 augusti 2005, (SFS 
2005:586). 
Vad som redovisats ovan bör leda till två lagtekniska justeringar, nämligen 
dels att lagen (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från 
den internationella oljeskadefonden utgår, dels att hänvisningen i 2 § lagen 
(2005:253) om ersättning från de internationella oljeskadefonderna görs till 7 
kap. 9 § försäkringsavtalslagen (2005:104). Utskottet lägger därför på eget 
initiativ fram förslag till ändringar i enlighet med vad som framgår av bilagan 
till betänkandet. 
 
 



 

 

  2005/06:LU2 
 

3 

BILAGA  

Utskottets lagförslag 

1 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:112) om 
ändring i lagen (1973:1199) om ersättning från den 
internationella oljeskadefonden 
 

Härigenom föreskrivs att lagen (2005:112) om ändring i lagen (1973:1199) 
om ersättning från den internationella oljeskadefonden skall utgå. 
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2 Förslag till lag om ändring i lagen (2005:253) om 
ersättning från de internationella oljeskadefonderna 
 

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (2005:253) om ersättning från de inter-
nationella oljeskadefonderna skall ha följande lydelse. 
 
Nuvarande lydelse Utskottets förslag 

2  § 
Ett belopp som 1992 års internat-

ionella oljeskadefond har betalat i 
ersättning enligt artikel 4 i 1992 års 
fondkonvention eller som 2003 års 
internationella kompletterande olje-
skadefond har betalat enligt artikel 4 
i 2003 års fondprotokoll, får respek-
tive fond kräva åter av en person som 
anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b 
eller e–g sjölagen (1994:1009) endast 
under de förutsättningar som anges i 
dessa lagrum. I övrigt får fonderna 
kräva åter ett utbetalat ersättningsbe-
lopp av någon annan än fartygsäga-
ren eller dennes garant endast i den 
utsträckning som följer av 25 § första 
stycket lagen (1927:77) om försäk-
ringsavtal.  

Ett belopp som 1992 års internat-
ionella oljeskadefond har betalat i 
ersättning enligt artikel 4 i 1992 års 
fondkonvention eller som 2003 års 
internationella kompletterande olje-
skadefond har betalat enligt artikel 4 
i 2003 års fondprotokoll, får respek-
tive fond kräva åter av en person som 
anges i 10 kap. 4 § andra stycket a, b 
eller e–g sjölagen (1994:1009) endast 
under de förutsättningar som anges i 
dessa lagrum. I övrigt får fonderna 
kräva åter ett utbetalat ersättningsbe-
lopp av någon annan än fartygsäga-
ren eller dennes garant endast i den 
utsträckning som följer av 7 kap. 9 § 
försäkringsavtalslagen (2005:104). 

____________ 
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006. 

 
 

Elanders Gotab, Stockholm  2005 
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