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LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-04-18

Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regerings-

rådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand.

Enligt en lagrådsremiss den 11 april 2002 (Näringsdepartementet)

har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (1980:424) om åtgärder mot förorening

från fartyg,

2. lag om ändring i tullagen (2000:1281).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av hovrättsassessorn

Monica Ericsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Förslaget till lag om ändring i lagen om åtgärder mot förorening från

fartyg

3 kap.7 b §

I den allmänna motiveringen diskuteras lagstiftningsbehovet med

utgångspunkt i ett resonemang om skadeståndsansvarets karaktär.

Sammanfattningsvis sägs följande. Även om det finns ett avtalsför-

hållande mellan fartyget och hamnen är det, i vart fall för närvarande,

inte troligt att någon överenskommelse har träffats när det gäller er-

sättning vid onödig försening i samband med avfallslämningen. Det

blir då fråga om ett utomkontraktuellt skadeståndsansvar, varvid
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skadeståndslagen blir tillämplig. Den skada som kan uppstå på

grund av en onödig försening torde i de flesta fall vara en ren förmö-

genhetsskada. I en sådan situation saknas i dag stöd i såväl lag som

praxis för att ersättning skall utgå för skadan. En reglering i lag är

därför nödvändig för att genomföra mottagningsdirektivet i denna del.

Resonemanget kan ifrågasättas. Ett skadeståndsansvar som grundar

sig på ett avtalsförhållande saknar inte inomobligatorisk karaktär

bara därför att ansvaret inte är uttryckligen reglerat i avtalet. I brist på

sådan avtalsreglering torde en domstol många gånger kunna be-

stämma skadeståndsskyldigheten med tillämpning av allmänna kon-

traktuella principer och behöver således inte vara hänvisad till skade-

ståndslagen.

Det anförda innebär dock inte att det saknas skäl att reglera skade-

ståndsansvaret i lag. Lagrådet har inte någon invändning mot den

föreslagna regleringens utformning.

Förslaget till lag om ändring i tullagen

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.


