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Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 8 juli 2015 beretts tillfälle att avge 

yttrande över promemorian Regelförenkling för sjöfarten.  

 

Sammanfattning 

 

Advokatsamfundet har ingen erinran mot de förslag som framgår av promemorian, men 

vill särskilt framhålla följande. 

 

Synpunkter 

 

Framförallt vad avser de föreslagna reglerna om villkorad registrering och införande av en 

särskild skeppslegodel i fartygsregistret, innebär förslagen en anpassning till dagens 

förutsättningar att driva rederiverksamhet i en internationell miljö. Sammantaget främjar 

förslagen dessutom rättssäkerheten för inblandade aktörer och innehåller välkomna 

moderniseringar och förenklingar. 

 

Dödning av förkommen handling (avsnitt 3.2) 

 

Enligt förslaget ska ägare till ett skepp som vill påskynda dödningsförfarande ges 

skyldighet att nedsätta pantbrevets belopp, jämte tilläggsbelopp, hos Transportstyrelsen. 

Advokatsamfundet anser att förslaget i sig är bra, men det bör noteras att pantbrev kan 

avse annan valuta än SEK. Detta innebär att den föreslagna ändringen förutsätter att 

Transportstyrelsen även har möjlighet att öppna konton i utländsk valuta. 
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Villkorad registrering (avsnitt 3.3) 

 

Enligt förslaget ska skeppet kunna vara villkorat registrerat i det svenska fartygsregistret 

under en tidsperiod av maximalt en månad. Vid köp och försäljning av fartyg för 

kommersiell drift används i princip uteslutande köpekontraktet ”Norwegian Saleform” 

(senast reviderad 2012). Av detta köpekontrakt framgår att en säljare har maximalt fyra 

veckor på sig att överlämna ett dokument till köparen med bevis om slutlig avregistrering 

av skeppet från säljarens fartygsregister. Advokatsamfundet vill därför understryka att det 

är av stor betydelse att den maximala tiden på en månad bibehålls. 

 

Uthyrning av svenska skepp (avsnitt 4.4) 

 

Enligt de föreslagna regeländringarna måste medgivande kunna återkallas vad avser 

registrering av svenskt skepp i utländskt skeppslegoregister. Med tanke på de 

konsekvenser som ett återkallande kan få av såväl praktisk som legal karaktär, anser 

Advokatsamfundet att en minsta tidsfrist sätts för att medgivande ska kunna återkallas. 

Vidare anser Advokatsamfundet att medgivande tidigast ska kunna återkallas med verkan 

tre månader från den tidpunkt som återkallandet formellt sker, om inte synnerliga skäl 

föreligger. 
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