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Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i sjölagen (1994:1009);

 

utfärdad den 23 maj 2001.

Enligt riksdagens beslut

 

1

 

 föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009)

 

2

 

 

 

dels

 

 att i 1 kap. 6 §, 2 kap. 1–3, 5–7, 24, 25 och 28 §§, 3 kap. 6, 14, 34 och
35 §§ samt 4 kap. 1 § ordet ”skeppsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsre-
gistrets skeppsdel”,

 

dels

 

 att i 2 kap. 1, 3 och 28 §§ samt 3 kap. 35 § ordet ”skeppsbyggnadsre-
gister” i olika böjningsformer skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skepps-
byggnadsdel” i motsvarande form,

 

dels

 

 att i 2 kap. 25 § orden ”det svenska skeppsbyggnadsregistret” skall
bytas ut mot ”det svenska fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel”,

 

dels

 

 att i 1 kap. 1 a och 8 §§ orden ”skepps- eller båtregister” i olika böj-
ningsformer skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skepps- eller båtdel” i mot-
svarande form, 

 

dels

 

 att i 2 kap. 13 och 28 §§, 3 kap. 24 och 33 §§ samt i 22 kap. 9 § orden
”skepps- eller skeppsbyggnadsregistret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets
skepps- eller skeppsbyggnadsdel”,

 

dels

 

 att i 1 kap. 6 §, 2 kap. 1 och 5 §§ samt 7 § andra stycket ordet ”regist-
ret” skall bytas ut mot ”fartygsregistrets skeppsdel”,

 

dels

 

 att i 5 kap. 1 § orden ”det register” skall bytas ut mot ”den register-
del”,

 

dels

 

 att 1 kap. 2 §, 2 kap. 15, 19 och 29 §§ samt 22 kap. 4 och 10 §§ skall
ha följande lydelse,

 

dels

 

 att rubriken omedelbart före 1 kap. 2 § skall ha följande lydelse,

 

dels

 

 att det i lagen skall införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 2 a § samt 2
kap. 15 a, 19 a och 19 b §§, av följande lydelse.
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Prop. 2000/01:88, bet. 2000/01:JuU24, rskr. 2000/01:223.
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Senaste lydelse av 
1 kap. 1 a § 1997:266
2 kap. 1 § 1997:266
2 kap. 2 § 1997:266
2 kap. 6 § 1997:266
2 kap. 7 § 1997:266
2 kap. 25 § 1997:266.
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Utkom från trycket
den 12 juni 2001
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Fartygsregistret

2 §

 

Fartyg, vars skrov har en största längd av minst tolv meter och en
största bredd av minst fyra meter, betecknas skepp. Annat fartyg kallas båt.

Den myndighet som regeringen bestämmer (registermyndigheten) skall
med hjälp av automatiserad behandling föra ett register, benämnt fartygsre-
gistret, där informationen skall vara uppdelad i 

1. en skeppsdel som innehåller uppgifter om svenska skepp,
2. en båtdel som innehåller uppgifter om båtar som registrerats enligt la-

gen (1979:377) om registrering av båtar för yrkesmässig sjöfart m.m., 
3. en skeppsbyggnadsdel som innehåller uppgifter om skepp under bygg-

nad i Sverige.

 

2 a §

 

Fartygsregistret skall ge offentlighet åt den information som ingår i
registret.

Regeringen meddelar föreskrifter om fartygsregistrets innehåll och när-
mare ändamål och behandling av uppgifter samt om personuppgiftsansvar
enligt personuppgiftslagen (1998:204). 

Regeringen får meddela föreskrifter om expeditionsavgifter för bevis om
registrerings- eller inskrivningsåtgärd.

 

2 kap.

 

15 §

 

Registerärenden är ärenden om
1. registrering eller avregistrering av skepp eller skeppsbygge,
2. inskrivning av förvärv av skepp eller skeppsbygge,
3. inteckning i skepp eller skeppsbygge,
4. inskrivning av förbehåll om skeppsnamn, och
5. annan införing i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnadsdel som

görs på grund av föreskrift i en lag eller annan författning.
Registerärenden tas upp på inskrivningsdag. Sådan hålls till klockan tolv

varje måndag, tisdag, onsdag, torsdag och fredag, som inte är helgdag. Som
helgdag anses även midsommarafton, julafton och nyårsafton. En anmälan
eller ansökan som kommer in efter klockan tolv anses gjord följande inskriv-
ningsdag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
närmare föreskrifter om registrerings- och inskrivningsförfarandet och får
därvid föreskriva skyldighet för ägare av skepp samt tillverkare och ägare av
registrerat skeppsbygge att till registermyndigheten anmäla förhållanden
som myndigheten behöver känna till för en ändamålsenlig registerföring.

 

15 a §

 

Vid behandlingen hos registermyndigheten av registerärenden till-
lämpas inte bestämmelserna i 10 § andra stycket, 27 och 28 §§ förvaltnings-
lagen (1986:223).

 

19 §

 

Ett beslut av registermyndigheten i ett registerärende får överklagas
till Stockholms tingsrätt av den som beslutet rör, om det har gått honom eller
henne emot. Ett beslut som inte är slutligt får överklagas endast i de fall som
avses i 37 § lagen (1996:242) om domstolsärenden. 
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Vid överklagande tillämpas lagen om domstolsärenden, om inte annat föl-
jer av denna lag.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till hovrätten.
Om ett registerärende enligt beslut av högre rätt skall tas upp till ny hand-

läggning av registermyndigheten, skall det ske utan dröjsmål efter det att be-
slutet kommit till myndigheten.

 

19 a §

 

Den som vill överklaga ett beslut av registermyndigheten skall göra
det skriftligen. Skrivelsen skall ges in till registermyndigheten.

Om överklagandet avser ett slutligt beslut, skall skrivelsen ha kommit in
till registermyndigheten inom tre veckor från den dag en underrättelse eller
ett bevis om beslutet hölls tillgängligt för sökanden. Skrivelsen får dock all-
tid ges in inom fyra veckor från den inskrivningsdag då beslutet meddelades.

I fråga om klagotid för överklagande av sådant beslut som avses i 37 § la-
gen (1996:242) om domstolsärenden tillämpas bestämmelserna i 38 § första
och andra styckena samma lag.

 

19 b §

 

Om det överklagade beslutet har antecknats i fartygsregistret, skall
uppgift om överklagandet föras in i registret. När det finns ett lagakraftvun-
net beslut med anledning av överklagandet, skall beslutets innehåll anteck-
nas i registret.

 

29 §

 

Om registermyndigheten finner att en införing i fartygsregistrets
skepps- eller skeppsbyggnadsdel innehåller en uppenbar oriktighet till följd
av myndighetens eller någon annans skrivfel eller liknande förbiseende,
skall införingen rättas. Detta gäller också i fråga om en uppenbar oriktighet i
nämnda registerdelar till följd av tekniskt fel. Kan rättelse bli till skada för
ägare eller för innehavare av pantbrev på grund av inteckning, skall det in-
bördes företrädet mellan berörda förvärv bestämmas efter vad som är skä-
ligt. Innan rättelse sker, skall registermyndigheten ge den som berörs av åt-
gärden, om han eller hon är känd, tillfälle att yttra sig. Även den myndighet
som avses i 22 kap. 6 § skall ges tillfälle att yttra sig. Något yttrande behöver
dock inte inhämtas, om det är uppenbart obehövligt.

Beslut om rättelse skall meddelas genom införing i fartygsregistrets
skepps- eller skeppsbyggnadsdel. Skälen för beslutet skall antecknas i dag-
boken eller i akten. I stället för bevis eller handling som har utfärdats i enlig-
het med den tidigare införingen, skall en ny sådan handling utfärdas. Den ti-
digare handlingen skall krävas tillbaka, göras obrukbar och behållas av re-
gistermyndigheten. Den som har handlingen är skyldig att ge in den för detta
ändamål. I ett föreläggande att fullgöra en sådan skyldighet får vite sättas ut.

Ett beslut om rättelse får överklagas även av den myndighet som avses i
22 kap. 6 §.

Denna paragraf gäller i stället för 28 § personuppgiftslagen (1998:204) i
fråga om personuppgifter i fartygsregistrets skepps- eller skeppsbyggnads-
del.

 

22 kap.

 

4 §

 

Kommer till följd av 2 kap. 10 § eller 3 kap. 9 § ett förvärv eller en
panträttsupplåtelse som avses där att gälla mot den rätte ägaren eller mot nå-
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gon till vars förmån rådighetsinskränkning gäller enligt de paragraferna, har
denne rätt till ersättning av staten för sin förlust på grund av förvärvet eller
upplåtelsen. 

Om någon lider förlust till följd av ett tekniskt fel i fartygsregistrets
skepps- eller skeppsbyggnadsdel eller i en anordning som hos registermyn-
digheten eller någon annan statlig myndighet är ansluten till registret, har
han rätt till ersättning av staten.

Har den skadelidande medverkat till förlusten genom att utan skälig an-
ledning underlåta att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller har han på an-
nat sätt medverkat till förlusten genom eget vållande, skall ersättningen efter
vad som är skäligt sättas ned eller helt falla bort.

Om personuppgifter i fartygsregistret har behandlats i strid med denna lag
eller andra föreskrifter om registret, är också 48 § personuppgiftslagen
(1998:204) tillämplig.

 

10 §

 

Kustbevakningen, Tullverket och polismyndigheterna skall biträda
registermyndigheten med att vaka över att bestämmelser i lag eller annan
författning om registrering och identifiering av skepp och inskrivning av rätt
till skepp och andel i sådan egendom följs. De angivna myndigheterna har,
liksom registermyndigheten, för detta ändamål rätt till tillträde till ett skepp.
De skall underrätta registermyndigheten om försummelser att följa bestäm-
melserna.

 

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2001.
2. Vid överklagande av ett beslut som har meddelats före ikraftträdandet

skall äldre bestämmelser tillämpas.

På regeringens vägnar

THOMAS BODSTRÖM
Per Hall
(Justitiedepartementet)


