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Ansvar fAnsvar föör miljr miljööfarliga farliga 
fartygsvrakfartygsvrak

22

AllmAllmäänna hnna häänsynsreglernansynsreglerna

•• KunskapskravetKunskapskravet

•• LokaliseringskravetLokaliseringskravet

•• FFöörsiktighetsmrsiktighetsmååtttt
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33

MiljMiljööfarlig verksamhetfarlig verksamhet

•• Fast stFast stöörningskrningskäällalla

•• Fastighet inget absolut kravFastighet inget absolut krav

44

EfterbehandlingsansvarEfterbehandlingsansvar

•• ””VanligVanlig”” miljmiljööfarlig verksamhetfarlig verksamhet

•• FFöörvaringsfallrvaringsfall
–– FastighetFastighet

–– Geografisk avgrGeografisk avgräänsningnsning

–– Verksamhet skild frVerksamhet skild fråån fartygsdriftenn fartygsdriften

•• Ansvarets utsträckning i tiden



3

55

Justitiekanslern 2004Justitiekanslern 2004
Fallet EkerFallet Ekeröö kommunkommun

•• Lag om sjLag om sjööfynd fynd (1918:163)(1918:163)

•• Lag om hittegods Lag om hittegods (1938:121)(1938:121)

•• KungKungöörelse om undanrrelse om undanrööjande av fjande av föör sjr sjööfarten eller fisket farten eller fisket 
hinderliga vrak hinderliga vrak (1951:321)(1951:321)

66

Farliga vrakFarliga vrak
SOU 1975:81SOU 1975:81

•• Har staten ett ansvar?Har staten ett ansvar?

–– FFåår ingripa?r ingripa?

–– Skyldig att ingripa?Skyldig att ingripa?

–– ÄÄgarens samtyckegarens samtycke

•• Kan staten krKan staten krääva ersva ersäättning?ttning?
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LagfLagföörslagenrslagen
SOU 1975:81SOU 1975:81

•• StrandningslagStrandningslag
–– ÄÄgare/redare ansvariggare/redare ansvarig
–– ErsErsäättning till statenttning till staten

•• Lag om flyttning av fartyg i vissa fallLag om flyttning av fartyg i vissa fall

88

Nytt fNytt föörslag: rslag: IMO:sIMO:s vrakkonventionvrakkonvention

•• Definition av vrakDefinition av vrak

•• Ansvar fAnsvar föör r äägare och redaregare och redare

•• ErsErsäättning till det allmttning till det allmäännanna
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FordonslagstiftningFordonslagstiftning

•• ProducentansvarProducentansvar

•• Lag om flyttning av fordon i vissa fall Lag om flyttning av fordon i vissa fall 
(1982:129)(1982:129)

–– ErsErsäättning till det allmttning till det allmäännanna
–– Inga skrotningsbidragInga skrotningsbidrag

•• Tydlig behTydlig behöörighet frighet föör det allmr det allmäännanna

1010

NedskrNedskrääpningpning

•• NedskrNedskrääpningsfpningsföörbudrbud

•• StStäälla krav plla krav påå nedskrnedskrääparenparen

•• PraxisPraxis
–– Att brAtt bräänna sitt skepp (NJA 1976 s 547)nna sitt skepp (NJA 1976 s 547)
–– ÖÖlflaskan (RH 1988:4)lflaskan (RH 1988:4)
–– Olovlig tippning (MOlovlig tippning (MÖÖD 2006:63)D 2006:63)
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NedskrNedskrääpningpning

•• InskrInskräänkning av tillnkning av tilläämpbarhetenmpbarheten
–– TilltrTillträäde eller insynde eller insyn

•• Dock; mDock; mååste ej vara miljste ej vara miljööfarligtfarligt
–– ÄÄgaren mgaren mååste hittasste hittas
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Ansvar fAnsvar föör fr fäärjetrafikrjetrafik
MMÖÖD 2006:28D 2006:28

•• MiljMiljöönnäämndernas befogenhetermndernas befogenheter
–– Ej miljEj miljööfarlig verksamhetfarlig verksamhet
–– ÖÖverskridande av miljverskridande av miljöökvalitetsnormerkvalitetsnormer

•• NaturvNaturvåårdsverkets yttranderdsverkets yttrande
–– TillrTillrääckligt geografiskt avgrckligt geografiskt avgräänsad verksamhet?nsad verksamhet?
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PreskriptionPreskription

•• SjSjöölagen; kort preskriptionlagen; kort preskription

•• MiljMiljööbalken; obegrbalken; obegräänsatnsat

•• Nya regler; VrakkonventionenNya regler; Vrakkonventionen

•• FFööljd av fartygsverksamhet ljd av fartygsverksamhet –– ggåår det att helt r det att helt 
fföörbigrbigåå sjsjöölagen?lagen?

1414

FFöörvaringsfallrvaringsfall

•• Likheter med fLikheter med föörvaring prvaring påå fastighetfastighet
–– Koppling till fastighet inte avgKoppling till fastighet inte avgööranderande

•• Fast eller rFast eller röörlig verksamhetrlig verksamhet
–– Vilket vrak?Vilket vrak?
–– Geografisk avgrGeografisk avgräänsningnsning
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Det allmDet allmäännas ansvar och nnas ansvar och 
befogenheterbefogenheter

•• RRäätt att flytta tt att flytta –– mycket begrmycket begräänsadnsad

•• GaturenhGaturenhåållningsansvar llningsansvar (M(MÖÖD 2006:63)D 2006:63)

•• KrKräänkning av nkning av äägarens rgarens räättigheterttigheter


