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Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss

Sammanfattning
I betänkandet behandlar utskottet regeringens proposition 2012/13:81. I pro-
positionen föreslås att riksdagen ska godkänna 2001 års internationella
konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom bunker-
olja (bunkerkonventionen) och Internationella sjöfartsorganisationens beslut
att ändra begränsningsbeloppen i 1996 års protokoll till 1976 års konven-
tion om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar. Det lämnas också
förslag till nödvändiga lagändringar i främst sjölagen (1994:1009).

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den dag regeringen bestämmer.
Ingen motion har väckts med anledning av propositionen. Utskottet före-

slår att riksdagen godkänner bunkerkonventionen och Internationella sjö-
fartsorganisationens beslut samt antar regeringens lagförslag.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss
Riksdagen
a) godkänner
1. 2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada
orsakad av förorening genom bunkerolja,
2. Internationella sjöfartsorganisationens resolution LEG.5(99) av den
19 april 2012 om antagande av ändringar av begränsningsbeloppen i
1996 års protokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt
skadeståndsansvar,
b) antar regeringens förslag till
1. lag om ändring i sjölagen (1994:1009),
2. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening från
fartyg,
3. lag om ändring i miljöbalken,
4. lag om ändring i lagen (2010:968) om ändring i miljöbalken.
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:81 punkterna 1–6.

Stockholm den 2 maj 2013

På civilutskottets vägnar

Veronica Palm

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Veronica Palm (S), Nina Lund-
ström (FP), Oskar Öholm (M), Eva Bengtson Skogsberg (M), Carina
Ohlsson (S), Marta Obminska (M), Hillevi Larsson (S), Margareta Ceder-
felt (M), Jonas Gunnarsson (S), Katarina Köhler (S), Ola Johansson (C),
Yilmaz Kerimo (S), Jessika Vilhelmsson (M), Jan Lindholm (MP), Roland
Utbult (KD), Markus Wiechel (SD) och Marianne Berg (V).
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Redogörelse för ärendet

2001 års internationella konvention om ansvarighet för skada orsakad av
förorening genom bunkerolja (bunkerkonventionen) reglerar ansvar för för-
oreningsskador som har uppkommit genom utsläpp av olja som används
för ett fartygs drift (bunkerolja). Konventionen antogs av Internationella
sjöfartsorganisationen (International Maritime Organization, IMO) 2001
och trädde i kraft den 21 november 2008.

Sverige har undertecknat bunkerkonventionen med förbehåll för ratifika-
tion. Rådet för rättsliga och inrikes frågor beslutade den 19 september
2002 (2002/762/EG) att bemyndiga medlemsstaterna att i gemenskapens
intresse ansluta sig till konventionen.

Hösten 2011 fick en utredare i uppdrag att biträda Justitiedepartementet
med att ta fram underlag för bedömningen av om Sverige ska tillträda bun-
kerkonventionen samt föreslå de författningsändringar som behövs eller
som annars bedöms lämpliga i samband med ett tillträde. Uppdraget redo-
visades i promemorian Skadestånd för miljöfarliga sjötransporter (Ds
2012:14). Promemorian har remissbehandlats (Ju2012/3690/L3). I proposi-
tionen behandlas den del av promemorian som avser Sveriges tillträde till
bunkerkonventionen.

Bestämmelser om begränsning av bl.a. redares, fartygsägares och bärga-
res skadeståndsansvar finns i 9 kap. sjölagen (1994:1009). Bestämmelserna
gör det möjligt för redare m.fl. att begränsa sitt sammanlagda ansvar för
skador som har uppkommit på grund av en händelse. De bygger på 1996
års protokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skade-
ståndsansvar (1996 års ändringsprotokoll).

Sverige har tillträtt 1996 års ändringsprotokoll. I april 2012 antog IMO
ändringar av 1996 års ändringsprotokoll, som innebär att vissa av ansvars-
gränserna höjs (IMO:s resolution LEG.5[99] av den 19 april 2012 om
antagande av ändringar av begränsningsbeloppen i 1996 års protokoll till
1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar).
Ändringarna träder i kraft om inte ett visst antal konventionsstater förkla-
rar sig inte godta dem.

Inom Justitiedepartementet har promemorian Höjda gränser för redares
m.fl. skadeståndsansvar (Ju2012/7320/L3) utarbetats. Promemorian har
remissbehandlats.

Regeringen har, utom när det gäller den föreslagna lagändringen om
höjda ansvarsgränser, begärt in Lagrådets yttrande över lagförslagen.

Regeringens förslag till riksdagsbeslut finns i bilaga 1 och lagförslagen
i bilaga 2.

Ingen motion har väckts med anledning av propositionen.
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Utskottets överväganden

Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss

Utskottets förslag i korthet
Riksdagen godkänner bunkerkonventionen och Internationella sjö-
fartsorganisationens beslut samt antar regeringens lagförslag.

Propositionen
I propositionen föreslås att riksdagen ska godkänna 2001 års internatio-
nella konvention om ansvarighet för skada orsakad av förorening genom
bunkerolja (bunkerkonventionen). Bunkerolja är olja som används för ett
fartygs drift. Det lämnas också förslag till de lagändringar som behövs till
följd av tillträdet till konventionen. Förslagen kompletterar de nuvarande
konventionsbaserade reglerna i sjölagen (1994:1009) om ansvar för oljeska-
dor orsakade av utsläpp från tankfartyg, och de ersätter den nuvarande helt
nationella reglering i sjölagen som tillämpas vid utsläpp av bunkerolja från
andra fartyg än tankfartyg. Förslagen innebär att fartygets ägare ska vara
ansvarig för en skada som orsakas av förorening genom bunkerolja. Ansva-
ret ska vara strikt, dvs. utan krav på vållande. En redare, en person som
hyr fartyget utan besättning eller en annan person som i redarens ställe har
hand om fartygets drift ska ha samma ansvar som ägaren. När det är fråga
om fartyg av viss minsta storlek ska ägaren vara skyldig att ha en ansvars-
försäkring, eller en annan betryggande säkerhet, för att täcka sitt ansvar.

I propositionen föreslås också att riksdagen ska godkänna Internationella
sjöfartsorganisationens beslut att ändra begränsningsbeloppen i 1996 års
protokoll till 1976 års konvention om begränsning av sjörättsligt skade-
ståndsansvar. Det lämnas också i den delen förslag till nödvändiga änd-
ringar i sjölagen. Förslagen innebär att ansvarsgränserna för redares och
vissa andra personers skadeståndsansvar höjs.

Lagändringarna är avsedda att träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

Utskottets ställningstagande
Regeringens förslag har inte mött invändningar i någon motion. Utskottet
anser att riksdagen av de skäl som anförs i propositionen bör godkänna
bunkerkonventionen och Internationella sjöfartsorganisationens beslut samt
anta regeringens lagförslag.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2012/13:81 Skadeståndsansvar för oljeskador till sjöss:
1. Riksdagen godkänner 2001 års internationella konvention om ansva-

righet för skada orsakad av förorening genom bunkerolja.
2. Riksdagen godkänner Internationella sjöfartsorganisationens resolu-

tion LEG.5(99) av den 19 april 2012 om antagande av ändringar
av begränsningsbeloppen i 1996 års protokoll till 1976 års konven-
tion om begränsning av sjörättsligt skadeståndsansvar.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i sjölagen
(1994:1009).

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen
(1980:424) om åtgärder mot förorening från fartyg.

5. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i miljöbalken.
6. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen

(2010:968) om ändring i miljöbalken.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag
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Tryck: Elanders, Vällingby 2013
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