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LAGRÅDET 

 

 

 

 

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2017-05-23 

 

Närvarande: F.d. justitierådet Lennart Hamberg samt justitieråden  

Anita Saldén Enérus och Svante O. Johansson. 

 

Regelförenkling för sjöfarten 

 

Enligt en lagrådsremiss den 18 maj 2017 har regeringen 

(Näringsdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande  

över förslag till  

 

1. lag om ändring i lagen (1979:377) om registrering av båtar för 

    yrkesmässig sjöfart m.m.,  

2. lag om ändring i sjölagen (1994:1009), 

3. lag om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi. 

 

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet  

Tommie Börjesson. 

 

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet: 

 

Lagen om ändring i sjölagen 

 

2 kap. 25 § 

 

I lagrådsremissen föreslås vissa lagändringar i syfte att underlätta för 

sjöfartsnäringen. Det föreslås bl.a. i ett nytt tredje stycke i denna 
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paragraf att det införs en möjlighet till villkorad registrering i 

fartygsregistret i syfte att underlätta överföringen av skepp som 

förvärvats i utlandet. 

 

I 2 kap. fartygsregisterförordningen (1975:927) finns bestämmelser 

om vilka uppgifter som fartygsregistrets skeppsdel ska innehålla. I 

det föreslagna nya stycket finns en bestämmelse som anger att det 

ska särskilt antecknas i fartygsregistrets skeppsdel att en registrering 

är villkorad. Lagrådet föreslår att det under den fortsatta beredningen 

övervägs om bestämmelsen i stället bör tas in i fartygsregister-

förordningen.  

 

Om bestämmelsen bedöms behöva finnas i lagen bör meningen 

flyttas och tredje stycket utformas på följande sätt.  

 

På ansökan kan dock ett skepp villkorligt registreras i det svenska 
fartygsregistrets skeppsdel under en period om högst en månad om det är 
nödvändigt för att skeppet ska kunna slutgiltigt avregistreras i det utländska 
registret. Det ska antecknas i fartygsregistrets skeppsdel att registreringen 
är villkorad. En sådan registrering medför inte någon rätt till inskrivning av 
äganderätten eller inteckningar. Har fartyget inte slutgiltigt avregistrerats i 
det utländska registret när den utsatta tiden löper ut förfaller den villkorade 
registreringen. Detta gäller också i fråga om villkorad registrering i det 
svenska fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel av skepp under byggnad 
som har förvärvats från utlandet.   
 

Övriga lagförslag 

 

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran. 

 

 

 


