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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i sjölagen (1994:1009) 

Utfärdad den 26 april 2018 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om sjölagen (1994:1009) 

dels att 1 kap. 2 a §, 2 kap. 29 § och 22 kap. 4 § ska ha följande lydelse,  

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 29 a §, av följande lydelse. 

1 kap. 

2 a §2    Fartygsregistret ska ge offentlighet åt den information som ingår i 

registret. 

Regeringen kan med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen meddela före-

skrifter om fartygsregistrets innehåll och närmare ändamål, behandling av 

uppgifter och personuppgiftsansvar. 

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om avgifter för registrering och om expeditionsavgifter för bevis 

om registrerings- eller inskrivningsåtgärd. 

2 kap. 

29 §3    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, 

eller till följd av något tekniskt fel, ska införingen rättas. I fråga om person-

uppgifter gäller detta i stället för rätten till rättelse enligt artikel 16 i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 

2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person-

uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 

direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). 

Om rättelsen kan bli till skada för ägare eller för innehavare av pantbrev 

på grund av inteckning, ska det inbördes företrädet mellan berörda förvärv 

bestämmas efter vad som är skäligt. Innan rättelse sker ska registermyndig-

heten ge den som berörs av åtgärden, om han eller hon är känd, tillfälle att 

yttra sig. Även den myndighet som avses i 22 kap. 6 § ska ges tillfälle att 

yttra sig. Något yttrande behöver dock inte inhämtas om det är uppenbart 

obehövligt. 

Ett beslut om rättelse ska meddelas genom införing i fartygsregistrets 

skepps- eller skeppsbyggnadsdel. Skälen för beslutet ska antecknas i dag-

boken eller i akten. I stället för bevis eller handling som har utfärdats i 

enlighet med den tidigare införingen ska en ny sådan handling utfärdas. Den 

tidigare handlingen ska krävas tillbaka, göras obrukbar och behållas av 

1 Prop. 2017/18:111, bet. 2017/18:CU19, rskr. 2017/18:232. 
2 Senaste lydelse 2010:1551. 
3 Senaste lydelse 2001:384. 
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SFS 2018:280 registermyndigheten. Den som har handlingen är skyldig att lämna in den 

för detta ändamål. Ett föreläggande att fullgöra en sådan skyldighet får 

förenas med vite. 

Ett beslut om rättelse får överklagas även av den myndighet som avses i 

22 kap. 6 §. 

29 a §    Rätten till begränsning av behandling av personuppgifter enligt 

artikel 18 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 gäller 

inte i fråga om personuppgifter i fartygsregistrets skepps- eller skepps-

byggnadsdel. 

22 kap. 

4 §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 

någon till vars förmån en rådighetsinskränkning gäller enligt de paragra-

ferna, har han eller hon 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 register-

myndigheten eller någon annan statlig myndighet är ansluten till registret, 

har han eller hon rätt till ersättning av staten.  

Om den skadelidande har medverkat till förlusten genom att utan skälig 

anledning låta bli att vidta åtgärder för att bevara sin rätt eller på annat sätt 

genom eget vållande har medverkat till förlusten, ska ersättningen efter vad 

som är skäligt sättas ned eller helt falla bort. 

Denna lag träder i kraft den 25 maj 2018. 

På regeringens vägnar 

HELÉNE FRITZON 

Anders Olin 

(Justitiedepartement) 

4 Senaste lydelse 2001:384. Ändringen innebär bl.a. att fjärde stycket tas bort. 
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