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Sammanfattning 

I en nyligen publicerad utredning presenterade Jonas Bjelfvenstam ett lagförslag vars syfte 

är att hindra svenska redare att dubbelregistrera fartyg som går på bareboat charter till 

andra länder. Utredningen hävdar att förbudet mot dubbelregistrering av fartyg kommer att 

leda till att det svenska regelverket bättre kommer att stämma överens med havsrättskon-

ventionen. 

Havsrättskonventionen innehåller ett förbud mot fartyg att föra två flagg, dock säger kon-

ventionen inget om att ett fartyg inte får registreras i två fartygsregister samtidigt. Ett fartyg 

som bareboat chartras ut från Sverige uppfyller inte något av kraven för avregistrering en-

ligt sjölagen eftersom ägandet förblir oförändrat vid ett bareboat förfarande. Situationen le-

der till att fartyget blir dubbelregistrerat och osäkerhet kan uppstå om vilket land det är 

som har tillsynsansvaret för fartyget. Att det uppstår en osäkerhet är givetvis problematiskt 

och bör åtgärdas. Det finns dock andra tillvägagångssätt vilka är förenliga med havsrätts-

konventionen än att införa ett förbud mot dubbelregistrering.  

Genom att tillåta bareboat registrering enligt fartygsregistreringskonventionens regler löses 

frågan angående vilken stat det är som har tillsynsansvaret samt säkrar att fartyget endast 

seglar under en stats flagg. Sverige har länge varit passivt i frågan om dubbelregistrering av 

fartyg och det behövs en lagändring, främst för att dubbelregistrering som den bedrivs i 

Sverige i dagsläget strider mot havsrättskonventionen men även för att det uppstår en osä-

kerhet rörande vilken stat det är som har tillsynsansvaret för fartyget. Dock står ett förbud 

mot dubbelregistrering inte i linje med resten av fartygsnationerna, då flertalet av dessa tillå-

ter bareboat registrering. Bareboat registrering utformad efter fartygsregistreringskonvent-

ionen strider inte mot havsrättskonventionen och bör således tillåtas även i Sverige.     

 

 



 

 

Abstract 

In a recently published official Report from the Swedish Government (SOU 2010:73) a leg-

islative proposal has been introduced. Its main purpose is to prevent parallel registrations 

of ships that are bareboat chartered to other countries. The legislative proposal claims that 

by preventing parallel registration of ships the Swedish Maritime Code will better corre-

spond with the UN convention on the law of the sea.  

The UN convention on the law of the sea clearly states that ships are forbidden to fly two 

flags. There is however no restriction concerning parallel registration, simultaneously, in 

two registers. A ship that is bareboat chartered out from Sweden does not fulfil criteria re-

quired in order to be deregistered, according to the Swedish maritime code. In matter of 

fact ownership remains unchanged in a bareboat procedure. The situation leads to parallel 

registration, and uncertainty can arise regarding which country has full state control over 

the ship. This may cause problems, and should be dealt with. There are however more ap-

propriate ways of dealing with the issue rather than prohibiting parallel registration, and 

that are compatible with the UN convention on the law of the sea. 

By allowing bareboat registration according to the UN convention on conditions for regis-

tration of ships, the issue of which country has full state control over the ship is resolved, 

and assures that the ship sails under only on states flag.   

Sweden has held a passive position regarding the issue of parallel registration of ships and a 

legislative change is necessary, mainly because parallel registration, as it is currently con-

ducted in Sweden today, is in conflict with the UN convention on the law of the sea, but 

also because it leads to uncertainty concerning which country has full state control over the 

ship. However, a prohibition against parallel registration is not compatible with the rest of 

EU, where the majority has chosen to permit parallel registration. Bareboat registration ac-

cording to the UN convention on conditions for registration of ships is not in conflict with 

the UN convention on the law of the sea and should therefore be permitted in Sweden. 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 
Ute på de fria haven ger folkrätten fartyg immunitet emot andra länders ingrepp.1 För att 

detta skall kunna vara möjligt måste fartyget lyda under en stats jurisdiktion. För att uppnå 

detta måste fartyget tilldelas en nationalitet. När ett land tilldelat ett fartyg dess nationalitet 

har också landet jurisdiktion över fartyget. Att ett land har jurisdiktion över ett fartyg bety-

der att fartyget och dess besättning är underkastad detta lands lagar och regler. Förutom att 

staten har jurisdiktion över fartyget har staten ett folkrättsligt ansvar över fartygets tilltag.2 

Exempelvis måste staten se till att fartyget är sjövärdigt, vidare har staten en befogenhet 

och en skyldighet att skydda fartyget mot andra staters ingrepp, interventionsrätt samt pro-

tektionsplikt.3 

Enligt havsrättskonventionen är det upp till varje enskild stat att sätta upp villkoren för att 

ett fartyg skall tilldelas en nationalitet och villkoren för registrering.4 Enligt svensk rätt skall 

ett fartyg som ägs till mer än hälften av en svensk medborgare eller svensk juridisk person 

anses vara svenskt och vara berättigat att föra svensk flagg. Ett fartyg som är att anse som 

svenskt skall registreras och vara underkastad svensk fartygstillsyn.  

Den svenska sjölagen bygger på tanken att ett fartyg inte skall kunna vara registrerat i två 

fartygsregister samtidigt.5 Det har dock visat sig att det finns en lucka i den svenska sjöla-

gen som gör det möjligt för svenska redare att dubbelregistrera fartyg som går på bareboat 

charter till främmande stat. Sjölagen innehåller regler när ett fartyg skall avregistreras, dock 

träffar dessa regler inte fartyg som bareboat chartras till främmande stat, vilket leder till att 

fartyget kan kvarstå i det svenska fartygsregistret under bareboat perioden.6 

                                                 
1 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 

sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 6. 

2 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 11. 

3 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982 art 94 p. 3 och Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristför-
laget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 
11. 

4 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art 91. 

5 Ds 1996:60. Registrering av fartyg, s. 37. 

6 Jmf 2 kap 6 § sjölagen. 
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I en nyligen publicerad utredning presenterades ett lagförslag vars syfte är att hindra 

svenska redare att dubbelregistrera fartyg.7 Utredningen hänvisar till att förbudet mot dub-

belregistrering kommer att leda till att det svenska regelverket bättre stämmer överens med 

1982 års havsrättskonvention. Utredningen, som lagförslaget presenterades i, skulle se över 

förutsättningarna för att säkerställa svenskt näringslivs tillgång till effektiva och konkur-

renskraftiga sjötransporter samt beakta möjligheterna till att införa ett svenskt internation-

ellt fartygsregister. Vidare skulle utredningen, om det bedömdes som lämpligt, ge förslag på 

hur svensk sjöfarts konkurrenskraft skulle kunna stärkas. Det förefaller dock kontrapro-

duktivt att föreslå ett lagförslag som skulle motarbeta och inte hjälpa svensk rederiverk-

samhet. En oberoende fältstudie har visat att minst 15 svenskregistrerade fartyg med sam-

manlagd bruttodräktighet på över 500 000 ton skulle bli direkt påverkade av det tänkta lag-

förslaget, med effekten att dessa förmodligen skulle bli tvingade till ett regelrätt flaggskifte.8  

 

1.2 Syfte och avgränsning 
Syftet med denna uppsats är att utreda och analysera lagförslaget om förbud mot dubbelre-

gistrering med fokus på tolkning och tillämpningsproblem. 

För att uppfylla syftet måste även följande delfrågor presenteras och besvaras: 

 Vilken funktion uppfyller fartygsregistrering enligt folkrättens och sjölagens be-

stämmelser? 

 Vilken stat har tillsynsansvaret vid dubbelregistrering? 

  link  mellan staten och fartyget otydlig vid dubbelregistrering? 

 Vilken konsekvens får ett förbud mot dubbelregistrering? 

Problematiken som behandlas här kan ge upphov till internationellt privaträttsliga problem, 

men dessa har jag tvingats lämna utanför uppsatsen på grund av utrymmesbrist.  

Uppsatsen utreder inte heller de privaträttsliga funktionerna som fartygsregistrering ger 

upphov till, utan nämner dem endast i sammanhanget. Avgränsningarna mot privaträttsliga 

funktioner görs då lagförslaget mot dubbelregistrering endast tar upp de offentligrättsliga 

funktionerna som ligger till grund för lagförslaget. 

                                                 
7 SOU 2010:73, s. 154. 

8 Se bilaga 1 och 2 samt intervju med ACL. 
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Uppsatsen behandlar främst problem utifrån ett svenskt perspektiv, dock har jag beaktat 

folkrätten för att belysa mitt syfte, med den avgränsningen att endast utreda de artiklar i 

havsrättskonventionen som lagförslaget berör, nämligen artikel 91 - 94. Utöver havsrätts-

konventionen presenteras även fartygsregistreringskonventionen av den anledningen att 

den ligger till grund för flera sjöfartsnationers lagstiftning angående dubbelregistrering.  

Uppsatsen riktar sig främst till personer som fackmässigt, eller genom studier, kommer i 

kontakt med rederinära frågor av sjörättslig natur. 

 

1.3 Metod och material 
Jag har valt att använda mig av en juridisk metod då jag sökt och använt mig av informat-

ionen till uppsatsen. Rättsliga problem har identifierats och presenterats och en diskussion 

har förts mellan olika lösningar, för och emot dubbelregistrering. Vid sidan av den juridiska 

metoden har även utländsk rätt använts i så kallat tjänande syfte.  

Utgångspunkten har varit lagtext, förarbeten, rättspraxis samt doktrin. Den primära 

rättskällan inom sjörätten är den svenska sjölagen, vilken kommer vara utgångspunkten för 

denna uppsats. I tillägg till den svenska lagstiftningen har internationella konventioner an-

vänts för att belysa frågan om dubbelregistrering. Havsrättskonventionen samt fartygsregi-

streringskonventionen har legat till grund för tolkningen av sjölagen och lagförslaget, varför 

också stor vikt har lagts vid just dessa konventionen.  

I uppsatsen finns också empiriskt insamlat material i form av fältstudie och intervjuer. Fält-

studien genomfördes genom en empirisk undersökning där målet var att undersöka vilka 

och hur många svenska fartyg på över tusen dödviktston9 som var registrerade i främmande 

stats fartygsregister. Fältstudien genomfördes under två arbetsdagar på transportstyrelsen 

(TS) i Norrköping och innefattade en genomläsning av 202 fartygsmappar. Jag gick igenom 

fartygsmapparna och letade efter indikationer som tydde på att fartyget kunde vara dubbel-

registrerat i ett annat lands fartygsregister. Indikationen på att ett fartyg var dubbelregistre-

rat var att fartygsmappen innehöll en skrivelse från främmande stats fartygsregister, där det 

förfrågades om en dubbelregistrering skulle påverka den svenska registreringen. Utöver den 

första fältstudien som genomfördes i slutet av år 2010 har även en ny fältstudie genomförts 

                                                 
9 Anger den totala vikten av last, utrustning och bunker ett fartyg förmår att bära. 
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i början av år 2011 för att undersöka om den svenska handelsflottan ökat eller minskat. 

Denna studie tog hänsyn till alla fartyg från 300 brutto ton och över.  

Intervjuerna genomfördes fortlöpande under tiden jag skrev uppsatsen. Intervjuerna var 

inte tänkta att ge några uttömmande svar, utan genomfördes främst för att skapa en bättre 

inblick i vad de olika aktörerna och intressenterna anser om att lagstifta mot dubbelregistre-

ring samt vilka konsekvenser detta kan få för svensk sjöfart. Intervjuobjekten fick i tillägg 

ge förslag på alternativa lösningar till lagförslaget. Intervjuobjekten fick i förväg veta vad in-

tervjun skulle handla om i syfte att klarlägga intervjuns karaktär.10 

Urvalet av intervjuobjekten gjordes med hjälp av min externa handledare på redareföre-

ningen, som med många års erfarenhet inom branschen kunde peka ut vilka intressenter 

som var aktuella för att få en så bred belysning av ämnet som möjligt. Intervjuobjekten 

som valdes var TS i Norrköping, Redareföreningen i Göteborg, Atlantic Container Line 

(ACL) i Göteborg samt en verksam sjörättsjurist på advokatfirman Lindahl AB. 

Resultatet av intervjuerna har används i uppsatsen för att belysa och identifiera problemen 

som är förknippade med dubbelregistrering av fartyg. Resultatet har även använts för att ge 

stöd åt mina slutsatser.11 

 

1.4 Terminologi 
Vissa uttryck och begrepp är säregna för sjöfarten och så viktiga för den fortsatta framställ-

ningen att de presenteras och förklaras redan här. 

Dubbelregistrering och bareboat registrering beskriver en situation när ett fartyg är infört i två se-

parata fartygsregister samtidigt. Vissa författare i litteraturen har valt att använda sig av be-

greppet dubbelregistrering genomgående och andra har valt bareboat registrering. I uppsat-

sen kommer jag genomgående att använda mig av begreppet dubbelregistrering för att be-

skriva situationen som den ser ut i Sverige. Dock kommer jag att använda mig av bareboat 

                                                 
10 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2:a upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 2007, s. 

42. 

11 Jmf Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare, 2:a upplagan, Nordstedts Juridik, Stockholm 
2007, s. 42  43. 
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registrering när jag beskriver situationen i de länder som valt att reglera och tillåta dubbel-

registrering.12  

Vidare används registerstat och bareboat flaggstat för att beskriva staterna vid ett bareboat för-

farande. Registerstaten är staten fartyget utbefraktas från, det vill säga primärregistret. Även 

här har vissa författare valt att använda sig av olika utryck, dock förefaller det vara vanligast 

att benämna ursprungsstaten som registerstaten. Bareboat flaggstaten är staten fartyget ba-

reboat chartras ut till. Även här förekommer utryck som sekundärregister, dock använder 

jag mig av det förra för att beskriva staten fartyget bareboat chartras ut till.13 

Befraktare och bortfraktare beskriver parterna vid ett bareboat charter förfarande. Befraktaren 

är beteckningen på den som hyr fartyget och bortfraktaren är den som hyr ut fartyget. Med 

bareboat charter (skeppslega) förstås fartyg som hyrs ut utan manskap, där den som hyr 

(befraktaren) svarar för fartygets försäkring, bemanning, underhåll samt kommersiella drift. 

Redaren (bortfraktaren) erhåller vederlag genom bareboat hyran som ofta är satt till ett i 

förhand bestämt belopp.14 

För att beskriva ett fartygs storlek används oftast två begrepp, bruttodräktighet och död-

viktston. Den förstnämnda anger volymen av skrovet och samtliga andra utrymmen på far-

tyget och används främst vid statistik och avgiftsberäkning. Dödviktston anger den totala 

vikten av last, proviant, förråd och bunker ett fartyg maximalt får bära.15 

Genuine link  är det engelska uttrycket för verkligt samband. Genuine link används i sam-

manhanget för att beskriva sambandet mellan fartyget och staten där fartyget är registrerat. 

Jag kommer i fortsättningen använda mig av det engelska begreppet genuine link i stället 

för den svenska översättningen eftersom det förra är ett erkänt uttryck och används i litte-

raturen och i praktiken för att beskriva sambandet.16 

                                                 
12 Jmf Davis, Mark, Bareboat Charters: Second Edition, Davis & Co, Lloyds List, London 2005, s. 4. 

13 Jmf Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Insti-
tute of Maritime Law, s. 21. 

14 Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse, Scandinavian maritime law, andra upplagan, Uni-
versitetsforlaget 2004, s. 246.  

15 Nilsson, Rolf, P, Sjöfartens bok, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlaget AB, Ödeshög 2010, s. 178. 

16 Coles, Richard and Watt, Edward, Ship Registration: Law and Practice, Second Edition, Lloyds Shipping 
Law Library, London 2009, s. 15. 
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Cabotage trafik är benämningen på rätten att få utföra inrikes transporter mellan en stats 

hamnar. Oftast är cabotage trafik endast avsedd för fartyg registrerade i landets fartygsre-

gister. Vissa stater tillåter dock andra länder at bedriva cabotage trafik och andra länder är 

förbjudna att utföra dessa transporter.17 

 

1.5 Disposition 
För att kunna presentera vilka juridiska problem som dubbelregistrering av fartyg kan för-

anleda måste först fartygsregistrering presentras, både ur ett folkrättsligt perspektiv och ett 

svenskt perspektiv innan dubbelregistrering av fartyg presenteras. Syftet med kapitel två är 

att kartlägga vilket syfte som fartygsregistrering har, både enligt svensk rätt och inom folk-

rätten. Att folkrätten belyses är på grund av att den svenska sjölagen bygger på folkrätten 

samt för att förstå folkrättens regler angående fartygsregistrering. Utöver fartygsregistrering 

presenteras även fartygs nationalitet, rätten att föra statens flagga samt utfärdandet av far-

tygsdokumentation. Anledningen till detta är att det föreligger ett nära samband mellan be-

greppen som många gånger sammanfaller. Kapitel två ger läsaren en grundläggande förstå-

else för syftet bakom fartygsregistrering samt hur denna kommer till uttryck i sjölagen. 

Uppsatsens tredje kapitel presenterar begreppet dubbelregistrering av fartyg. Kapitlet äm-

nar presentera både nackdelar och fördelar med dubbelregistrering samt lagförslagets ut-

formning så som det kommer till uttryck i utredningen. Kapitlet avslutas med en analys av 

den svenska hållningen gentemot dubbelregistrering.   

Kapitel fyra presenterar luckan som finns i den svenska sjölagen som gör det möjligt att 

dubbelregistrera fartyg samt lagförslagets utformning så som det kommer till uttryck i ut-

redningen. Dessutom presenteras internationella lösningar på dubbelregistrering samt för-

fattarens egna förslag på hur frågan kan lösas. 

Kapitel fem innehåller en sammanfattande analys av de juridiska problem som dubbelregi-

strering kan föranleda samt författarens rekommendation om hur Sverige bör handla i frå-

gan. 

                                                 
17 http://www.leffler.se/Page384.aspx samt Nilsson, Rolf, P, Sjöfartens bok, Svensk Sjöfarts Tidnings Förla-

get AB, Ödeshög 2010, s. 173. 

http://www.leffler.se/Page384.aspx
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2 Fartygsregistrering 

2.1 Inledning 
För att bättre kunna förstå bakgrunden till dubbelregistrering av fartyg måste först fartygs-

registrering presenteras, både ur ett folkrättsligt perspektiv och ur ett svenskt perspektiv.  

1982 års Havsrättskonventionen, som Sverige ratificerat, ställer upp vissa regler angående 

nationalitet, rätten att föra flagg, registrering samt dokumentation. Anledningen till att 

dessa begrepp tas upp tillsammans med fartygsregistrering är att de bygger på varandra och 

bör således också presenteras tillsammans för att kunna ge fartygsregistrering och dubbel-

registrering en så klar definition som möjligt. Havsrättskonventionen har överlåtit till varje 

enskild stat att själva ange hur dessa regler skall tolkas och tillämpas i den nationella lag-

stiftningen, varför reglerna skiljer sig stater emellan.18  

I Sverige kommer dessa regler till uttryck i sjölagen.19 Den svenska sjölagen härrör från år 

1891 och är ett resultat av ett nordiskt lagstiftningssamarbete.20 Sedan år 1891 har sjölagen 

utvecklats, bland annat genom att Haagreglerna infördes i svenska sjölagen år 1936 och 

Visbyreglerna år 1973.21 Sjölagen bygger således i stora delar på internationella konvention-

er, varför det är viktigt för den kommande presentationen att presentera just dessa. De 

konventioner som är av intresse här är huvudsakligen 1982 års havsrättskonvention och 

1986 års fartygsregistreringskonvention.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Jmf Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 44  45. 

19 Sjölagen (1994:1009). 

20 Prop. 1993/94 s. 134. 

21 Prop. 1993/94 s. 135. 



 

 
8 

2.2 Havsrättskonventionen avseende nationalitet, flagga, registre-
ring och dokumentation 

Folkrättens regler angående fartygs nationalitet, rätten att föra flagg, fartygs registrering och 

dokumentation återfinns i 1982 års havsrättskonvention. Enligt havsrättskonventionens ar-

tikel 91 skall: 

1. Varje stat skall fastställa villkoren för att dess nationalitet skall tillerkännas fartyg, 

villkoren för fartygs registrering inom dess territorium samt villkoren för rätten att 

föra dess flagg. Fartyg har den stats nationalitet vars flagg de äger rätt att föra. Det 

måste föreligga ett verkligt samband mellan staten och fartyget. 

2. Varje stat skall för fartyg, som den har tillerkänt rätt att föra dess flagg, utfärda do-

kument som utvisar detta. 

Enligt havsrättskonventionen är det upp till varje enskild stat att fastställa villkoren för att 

dess nationalitet skall tillerkännas fartyget. Med andra ord ger havsrättskonventionen inga 

specifika regler angående hur ett fartyg skall tillerkännas en stats nationalitet, utan det är 

upp till varje land att sätta upp dessa regler. Dock anger konventionen att det skall finnas 

genuine link  mellan fartyget och staten.22  

Genom att staten tilldelat sin nationalitet till fartyget följer också ett folkrättsligt ansvar för 

fartygets tilltag samt skyldigheter att bland annat kontrollera att fartyget är sjövärdigt.23 Ge-

nom denna tilldelning anses fartyget vara en del av statens territorium.24 Ett fartyg utan 

fastställd nationalitet saknar rätten att kunna åberopa en stats jurisdiktion och saknar också 

rätten att få skydd genom nationella och internationella regler.25 Eftersom folkrätten har gi-

vit varje enskild stat rätten att själva ange hur ett fartyg skall tilldelas statens nationalitet, är 

det naturligt att tillämpningen skiljer sig stater emellan. Vissa länder kräver en medveten 

handling så som registrering av fartyget i statens fartygsregister för att fartyget skall tilldelas 

                                                 
22 Se avsnitt 1.4 angående genuine link. 

23 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s.11 samt Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art 
94.  

24 Rune, Christer, rätt till skepp, andra upplagan, Gothenburg maritime law association 1991, s. 22. 
25 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 

sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 11. 
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statens nationalitet.26 I Sverige, Norge och Danmark tilldelas fartyget statens nationalitet 

automatiskt då fartyget till mer en hälften ägs av en medborgare.27  

Enligt havsrättskonventionen har ett fartyg den stats nationalitet vars flagg den äger rätt att 

föra.28 Det skall dock sägas att formuleringen kan vara missvisande. Enligt bland annat 

svensk rätt är det inte flaggan som avgör vilken nationalitet fartyget har, utan flaggan ses 

mer som en erinran om vilken nationalitet fartyget har.29 Flaggan på ett fartyg ses som ett 

bevis för rätten att föra den och får folkrättsligt inte ifrågasättas.30 I och med att rätten att 

föra en stats flagg inte får ifrågasättas råder det också en presumtion att flaggan fartyget för 

också är rättvisande, även om det senare skulle visa sig att flaggan är missvisande.31 Ett far-

tyg som seglar under två flaggor och utnyttjar dem efter godtycke får inte åberopa någon av 

dessa nationaliteter gentemot annan stat, och fartyget skall likställas med att fartyget saknar 

nationalitet.32 Enligt bland annat nederländsk och japansk lag är det straffbart att föra falsk 

flagg, medan det i Sverige saknas regler som strafflägger ett oriktigt förande av falsk flagg.33 

Havsrättskonventionen ger även staterna friheten att själva fastställa villkoren för fartygsre-

gistrering.34 Dock uppställer havsrättskonventionen en skyldighet på flaggstaten att föra ett 

register över fartyg som bland annat skall innehålla fartygets namn, vikt och ägare. Dessa 

regler återfinns i artikel 94. Förutom kraven på att staten skall föra ett register över statens 

fartyg skall staten enligt samma artikel se till att fartygen upprätthåller en internationell 

                                                 
26 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 

sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 7. 

27 Jmf sjölagen 1 § samt Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son 
Johansons institut för sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 7. 

28 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art 91. 

29 Ds 1996:60. Registrering av fartyg, s. 47. 

30 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 9. 

31 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 9. 

32 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art 92. 

33 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 10. 

34 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 91. 
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standard, exempelvis för att trygga säkerheten till sjöss med särskild hänsyn till fartygets 

sjövärdighet.35  

I tillägg till skyldigheten att föra ett fartygsregister skall staten också utfärda dokumentation 

på alla fartyg som för statens flagg.36 Denna dokumentation skall följa med fartyget och 

uppvisas då tvivel uppstår angående fartygets nationalitet. Kan ett fartyg inte uppvisa denna 

dokumentation kan fartyget bland annat vägras anlöp till hamnar.37 Genom att ett fartyg för 

en stats flagga och kan uppvisa dokumentation som styrker nationaliteten, uppnår fartyget 

den okränkbarhet ute på de fria haven som folkrätten tillerkänner fartyg med erkänd nat-

ionalitet.38 Utöver det sagda skall staten, enligt folkrättens regler, kommunicera sitt nation-

alitetsanspråk på fartyget. Detta kan ske genom att fartyget registreras eller att fartyget för 

statens flagg. Om staten ryckt ut för att beskydda ett fartyg som för statens flagg är detta ett 

bevis på statens kommunikation av nationalitetsanspråk på fartyget.39 

Enligt Coles och Watt är det enda universala testet för att bestämma ett fartygs nationalitet, 

fartygsregistreringen.40 De utvecklar inte varför det är så, men resonemanget bör grunda sig 

på reglerna i artikel 91 och artikel 94 i havsrättskonventionen. Generellt sett tilldelas ett far-

tyg en stats nationalitet när reglerna angående ägande tillgodosetts. Oftast brukar detta vara 

att majoritetsägande skall innehas av en medborgare i staten.41 Därefter registreras fartyget 

och fartyget tilldelas de dokument som artikel 91 i havsrättskonventionen omnämner.  

En annan faktor som objektivt utåt indikerar ett fartygs nationalitet är flaggan fartyget för. 

Tiberg för ett resonemang om att flaggan på ett fartyg inte får ifrågasättas vilket i sin tur le-

der till att det råder en presumtion att flaggan är rättvisande även om det skulle visa sig att 

                                                 
35 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 94. 

36 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 91. 

37 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 10. 

38 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 10. 

39 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 7. 

40 Coles, Richard and Watt, Edward, Ship Registration: Law and Practice, Second Edition, Lloyds Shipping 
Law Library, London 2009, s 5. 

41 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 7. 



 

 
11 

den är falsk.42 Genom detta synsätt borde det vara flaggan som först och främst indikerar 

vilken nationalitet fartyget har och att flaggan också bevisar fartygets nationalitet eftersom 

det råder en presumtion att flaggan är rättvisande. Dock bör det förhålla sig så att vid en 

kontroll av fartygets nationalitet, vid exempelvis ett anlöp till en hamn, så är det fartygsregi-

streringen och fartygsregistret som bevisar och styrker fartygets faktiska nationalitet. 

Enligt havsrättskonventionen artikel 91 har ett fartyg den stats nationalitet vars flagg de 

äger rätt att föra. Rätten att föra en stats flagg enligt konventionstexten bygger på tanken 

att ett fartyg, genom att det uppfyller statens regler för att tillerkännas statens nationalitet, 

tilldelas rätten att föra statens flagg. Det i sin tur indikerar fartygets nationalitet och inte att 

flaggan styr nationaliteten. 

Fartygets flagg markerar alltså endast fartygets nationalitet, den styrker den inte. Eftersom 

fartygets flagga inte styrker fartygets nationalitet är det fartygsregistreringen som blir avgö-

rande. Dock ger formuleringen i havsrättskonventionen det intrycket att det är flaggan som 

styr fartygets nationalitet.43 Coles och Watts argument att det är fartygsregistreringen som 

främst styrker ett fartygs nationalitet styrks av det faktum att flaggan endast markerar farty-

gets nationalitet och att den inte styrker den, även fast det råder en presumtion att flaggan 

fartyget för är rättvisande. 

 

2.3 Den svenska sjölagen avseende nationalitet, flagga, registrering 
och dokumentation 

Enligt 1 kap 1 § sjölagen är ett fartyg att anses som svenskt och berättigat att föra svensk 

flagg om det ägs till mer än hälften av en svensk medborgare eller svensk juridisk person. 

Fartygets nationalitet knyts med andra ord till äganderätten, och sjölagen anger inget om att 

fartyget måste befinna sig i svenskt farvatten för att vara att anses som svenskt. Av detta 

följer att ett registreringsbart fartyg som förvärvats av svenska medborgare, är att anse så 

som svenskt och är berättigat att vinna registrering, oberoende av var i världen fartyget be-

finner sig.44 Även om fartyget är registrerat i främmande stats fartygsregister kan det vara 

                                                 
42 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 

sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 9. 

43 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 91. 

44 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 14. 
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att anse som svenskt om det uppfyller kravet på ägande enligt 1 kap 1 § sjölagen, dock 

måste det avregistreras ur det utländska fartygsregistret innan det kan vinna registrering i 

Sverige.45 Sjölagen medger i vissa fall möjligheten till dispens från reglerna angående 

svenskt ägande. Enligt 1 kap 1b § kan regeringen bemyndiga en dispens när fartygets drift 

står under ett avgörande svenskt inflytande eller när ägaren har fast hemvist här i landet.  

Enligt 1 kap 1 § sjölagen framgår det att ett fartyg som är att anses som svenskt är berätti-

gat att föra svensk flagg. Rätten att föra svensk flagg är med andra ord reserverad endast 

för svenskägda fartyg. Svensk rätt saknar regler som straffbelägger ett oriktigt förande av 

svensk flagg.46 Exempelvis kan en svensk redare som tillsammans med en utländsk redare, 

där båda äger hälften vardera av fartyget, välja att sätta svensk flagg på fartyget utan att ris-

kera straff.47 Som ovan sagts anger havsrättskonventionen ett förbud mot dubbel flaggfö-

ring, och skulle det angivna exemplet ske ute på de fria haven kan givetvis följderna bli an-

norlunda, men i Sverige är det inte straffbart att föra falsk flagg. Sjölagen anger inte heller 

någon generell skyldighet för ett fartyg att föra svensk flagg. Dock finns det föreskrifter om 

flaggföring som bland annat anger att ett fartyg skall ha nationsflaggan hissad vid varje tid 

på dagen om örlogsfartyg är i sikte.48 Att Sverige inte har infört några regler som straffläg-

ger ett oriktigt förande av svensk flagg samt att det inte finns några generella skyldigheter 

att föra flagg förutom de som nämnts talar för att flaggan endast skall ses som en erinran 

om vilken nationalitet fartyget har och att den alltså inte skall styrka eller bevisa fartygets 

nationalitet.  

Av det sagda framgår att rätten att föra svensk flagg är kopplad till ägarens nationalitet en-

ligt svensk rätt. Havsrättskonventionen anger att fartyget har den stats nationalitet vars 

flagg de äger rätt att föra, vilket enligt svenska regler innebära att det är ägarens nationalitet 

som styr om fartyget har rätt att föra svensk flagg. Det som havsrättskonventionen syftar 

till är att förutsättningarna för flaggföringen skall utrönas först, och att det sedan är flaggan 

                                                 
45 Sjölagen 2 kap 25 § och Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

46 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

47 Exemplet är hämtat ifrån Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel 
Ax:son Johansons institut för sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 15. 

48 Sjötrafikkungörelsen 4 kap 1 § samt Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna 
av Axel Ax:son Johansons institut för sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 15. 
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som markerar nationaliteten, med andra ord styr inte flaggan nationaliteten utan flaggan ses 

mer som en erinran om att fartyget är svenskt och har rätten att föra svensk flagg.49  

Ett fartyg som uppfyller kravet på ägande enligt 1 kap 1 § sjölagen skall registreras enligt 2 

kap 1 § sjölagen. Skyldigheten att registrera fartyget ligger på den fysiska eller juridiska per-

son som är att anse som ägare till fartyget då skyldigheten att registrera fartyget infaller.50 

Enligt 2 kap 2 § sjölagen skall den som med full äganderätt förvärvat ett registreringspliktigt 

fartyg registrera fartyget inom en månads tid. Med andra ord kan fartyget vara att anse som 

svenskt innan det registreras i det svenska registret, vilket följer av att ägaren har en månad 

på sig att registrera fartyget då denna uppfyllt kriterierna enligt 1 kap 1 § sjölagen. Av detta 

följer att det är nationaliteten på fartyget som konstituerar en registreringsplikt och att det 

inte är registreringen som avgör fartygets nationalitet.51 

Då fartyget registrerats utfärdas dokumentation, nationalitetshandlingar, som bland annat 

innehåller information om fartyget nationalitet, vikt och byggnadsår. Dokumentationen 

skall medföras fartyget för att vid tvivel kunna bevisa bland annat fartygets nationalitet. 

Dokumentationen är det enda internationellt godkända beviset för att stryka fartygets nat-

ionalitet vid tvivel ute på de öppna haven eller vid anlöp till annan stats hamn.52 Havsrätts-

konventionen anger att varje stat skall utförda denna dokumentation då fartyget registreras, 

vilket också överensstämmer med de svenska reglerna som anger att registermyndigheten 

skall utfärda nationalitetscertifikat till registrerade fartyg.53 

Sammanfattningsvis skall sägas att det finns ett nära samband mellan fartygets nationalitet, 

registrering och rätten att föra svensk flagga enligt svensk rätt. En strikt uppdelning av 

rättsföljderna kan därför betraktas ganska teoretisk och det saknas enligt svensk rätt många 

gånger praktisk betydelse att göra detta eftersom förutsättningarna för nationalitet, flagg-

ning och registrering sammanfaller.54 Ett fartyg skall registreras då kriterierna enligt 1 kap 1 

§ sjölagen är uppfyllda. I och med att fartyget erhåller svensk nationalitet vinner också far-
                                                 
49 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

50 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 19 samt 2 kap 2 § sjölagen. 

51 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

52 Coles, Richard and Watt, Edward, Ship Registration: Law and Practice, Second Edition, Lloyds Shipping 
Law Library, London 2009, s 6. 

53 Jmf fartygsregisterförordningen 6 kap. 

54 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 48. 
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tyget rätten att föra svensk flagg. Fartyget skall enligt sjölagens regler registreras då det är 

att anses som svenskt enligt 1 kap 1 § sjölagen, vilket leder till slutsatsen att det är national-

iteten som konstituerar en registreringsplikt och inte tvärtom.55 Registrering ses som ett er-

kännande och bevis för fartygets nationalitet enligt svensk rätt,56 vilket överensstämmer 

med det internationella synsättet.57 Vidare har Högsta domstolen i NJA 1987 s. 884 bekräf-

tat att flagglandet är detsamma som registerlandet,58 vilket i sin tur överensstämmer med 

havsrättskonventionens lydelse att ett fartyg har den stats nationalitet vars flagg de äger rätt 

att föra. Förutom att fartygsregistreringen stryker och bevisar fartygets nationalitet uppfyll-

ler också fartygsregistrering en del andra funktioner som skall presenteras i avsnitt 2.4.1 

varav den viktigast för denna uppsats är fartygets tillsynsansvar. 

 

2.4 Syftet med registrering 

2.4.1 Offentligrättslig funktion 

Då ett fartyg registrerats har staten vissa skyldigheter och rättigheter gentemot fartyget. 

Bland annat innebär registrering ett bevis på fartygets nationalitet, statens jurisdiktion över 

fartyget samt statens skyldighet att beskydda fartyget mot andra staters ingrepp ute på de 

fria haven.59 Vidare gör registrering det möjligt för staten att kunna identifiera den rätte 

ägaren till fartyget, så att exempelvis talan eller krav kan riktas mot rätt person, det vill säga 

ägaren till fartyget.60 Utöver detta innebär registreringen också att både besättningen och 

ägaren till fartyget lyder under svenska skatteregler.61 Fackliga rättigheter, som kollektivav-

tal, arbetsförhållanden och säkerhetsföreskrifter gäller dessutom på fartyg som är registre-

rade och seglar under svensk flagg.62  

                                                 
55 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

56 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 47. 

57 Jmf Coles, Richard and Watt, Edward, Ship Registration: Law and Practice, Second Edition, Lloyds Ship-
ping Law Library, London 2009, s 7. 

58 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 48. 

59 Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse, Scandinavian maritime law, andra upplagan, Uni-
versitetsforlaget 2004, s. 55. 

60 Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse, Scandinavian maritime law, andra upplagan, Uni-
versitetsforlaget 2004, s. 54. 

61  Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 27.  

62  Jmf Sjömanslagen (1973:282). 
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En av de mer centrala funktionerna som fartygsregistrering innebär är statens tillsynsan-

svar.63 Ett fartyg som är infört i svenska fartygsregistret lyder under svensk jurisdiktion, och 

således skall staten utöva ett tillsynsansvar över fartyget. Det skall dock sägas att ett fartyg 

som inte används i sjöfart inte behöver undergå fartygstillsyn. Fartygstillsynen infaller då 

redaren sätter fartyget i bruk. Exempelvis kan en redare som köpt ett fartyg undgå tillsyns-

ansvar tills den dag då fartyget sätts i bruk och används aktivt i sjöfart. Fartygstillsynen ut-

förs bland annat genom besiktningar och certifieringar av fartyget, vilka har som syfte att 

kontrollera att fartyget upprätthåller godkänd standard för att bedriva sjöfart inom svenska 

farvatten och ute på de fria haven.64 

TS är den myndighet som administrerar tillsynen av fartyg i Sverige, och tillsynsverksam-

heten styrs främst av sjösäkerhetslagen (2003:364), lagen om sjöfartsskydd (2004:487), la-

gen om hamnskydd (2006:1209), arbetsmiljölagen (1977:1160) samt lagen om åtgärder mot 

förorening från fartyg (1980:424). Enligt 5 kap 1 § sjösäkerhetslagen är det TS som utövar 

tillsyn.  De tillsynsobjekt lagen syftar till är fartyg, redare, utrustning, erkända organisation-

er, hamnar, hamnanläggningar, säkerhetsanordningar för sjöfart samt containrar.65 Enligt 

samma lagrum, skall transportstyrelsen utöva tillsyn av fartyg och deras utrustning, drift, 

lastning, lossning och säkerhetsorganisation, säkring av last som ännu inte har förts om-

bord, rederiers säkerhetsorganisation samt arbetsmiljön ombord fartygen. Utöver det sagda 

skall också tillsynen omfatta arbetsmiljön med stöd av arbetsmiljölagen (1977:1160) och la-

gen (1998:958) om vilotid för sjömän.   

 

 

 

 

 

                                                 
63 Jmf fartygssäkerhetslagen (1988:49) och fartygssäkerhetsförordningen (1988:594). 

64 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 50. 

65 TSFS 2009, 1 kap 2 §. 
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2.4.2 Civilrättslig funktion 

Då ett fartyg registreras säkras också det namn som tilldelats fartyget vilket framgår av 2 

kap 5 § sjölagen. Namnet och den signal fartyget tilldelas genom registreringen är till för att 

lätt kunna identifiera ett fartyg. Enlig 2 kap 3 § sjölagen skall den som med äganderätt för-

värvat ett fartyg, skriva in sin rätt till fartyget i fartygsregistret, vilket sker på grundval av re-

gistreringen. Detta förfarande ger klarhet i vem som är den rätte ägaren till fartyget,66 vilket 

får stor betydelse när ett förvärv har skett från den som inte var den rätte ägaren till farty-

get.67 Överlåtaren måste med andra ord vara den rätte ägaren till fartyget för att köpet ska 

kunna gå igenom, vilket framgår av inskrivningen i fartygsregistret. 

Fartygsregistrering öppnar också upp möjligheten för en ägare till ett fartyg att upplåta en 

inteckning i form av en panträtt i skeppet till säkerhet för en fordran,68  och panträtten regi-

streras i fartygsregistret. En äldre inteckning ger företräde framför en nyare inteckning och 

inteckningar som gjorts samtidigt ger lika rätt.69 

En annan viktig funktion som fartygsregistrering ger upphov till är reglerna angående kvar-

stad i fartyg. Enligt 3 kap 1 § sjölagen kan kvarstad tas ut på alla fartyg som är införda i det 

svenska fartygsregistret, dock med vissa undantag för exempelvis fartyg som används av 

staten.  Kvarstad får tas ut i ett fartyg på grund av en sjöfordran. Vad som anses som en 

sjöfordran framgår av 3 kap 3 § sjölagen. Exempelvis är en panträtt som ovan beskrivits en 

grund för att kunna ta ut kvarstad i ett fartyg om ägaren inte kan betala. Lön till besättning-

en, avgifter för kanalbruk, bogseringsavgifter är alla att ses som en sjöfordran. Om redaren 

skulle välja att vägra betala en sjöfordran kan fartyget således beläggas med kvarstad och 

vägras lämna hamn.70  

Slutligen bör nämnas att registreringen av ett fartyg ger tredje part värdefull information 

angående fartyget, såsom vem som står som ägare till fartyget och vilka inteckningar som är 

tagna i fartyget. Enligt sjölagens 2 kap 28 § skall det bland annat föras in i fartygsregistret 

om ägaren till fartyget är försatt i konkurs, om talan har väckts angående hävning eller åter-

                                                 
66 Rune, Christer, Rätt till skepp, 2 upplagan, Gothenburg Maritime Law Association 1991, s. 45. 

67 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 39. 

68 Jmf 3 kap 1 § sjölagen. 

69 Jmf 3 kap 12 § sjölagen. 

70 Jmf 3 kap 7 § sjölagen. 
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gång av fartygsförvärvet. Dessa regler syftar till att tillhandahålla tredje part viktig informat-

ion angående fartyget. 

2.5 Sammanfattning  
1982 års havsrättskonvention ställer upp regler för fartygsregistrering. Enligt konventionen 

skall varje staten ställa upp villkor för registrering av fartyg i landets fartygsregister samt ut-

öva kontroll på fartygen som finns i fartygsregistret. 1982 års havsrättskonvention föreskri-

ver även att staten skall vidtaga sådana åtgärder så att fartyget upprätthåller en satt internat-

ionell standard så att säkerheten till sjöss tryggas samt att fartyget är sjövärdigt. Sjövärdighet 

kontrolleras genom att fartyget genomgår en fartygstillsyn. Fartygstillsyn genomförs i Sve-

rige på fartyg som finns registrerade i det svenska fartygsregistret och som används i sjö-

fart. 

För att ett svenskt fartyg skall kunna registreras i det svenska fartygsregistret måste fartyget 

först uppfylla regeln i 1 kap 1 § sjölagen vilket avser ägandet av fartyget. Då fartyget ägs till 

mer än hälften av en svensk medborgare eller en juridisk person skall fartyget registreras 

enligt 2 kap 1 § sjölagen. Som presenterats ovan uppfyller fartygsregistreringen en rad vik-

tiga funktioner. Dels gör fartygsregistrering det möjligt att fastställa vem som är den rätte 

ägaren till fartyget dels vilka inteckningar som finns på fartyget. Fartygsregistrering är även 

det främsta sättet att fastställa ett fartygs nationalitet. 

En central funktion som fartygsregistrering leder till är fartygstillsynen. Frågan blir då hur 

fartygstillsynen påverkas av om ett svenskt fartyg blir dubbelregistrerat i främmande stats 

fartygsregister. Skulle en dubbelregistrering strida mot havsrättskonventionens regler angå-

ende dubbel flaggföring och kan Sverige utöva faktisk jurisdiktion och kontroll i form av 

fartygstillsyn om fartyget även finns registrerat i främmande stats fartygsregister? Och blir 

e-

ring? I nästkommande kapitel kommer dessa frågor att presenteras och besvaras. 
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3 Dubbelregistrering  

3.1 Inledning 
Dubbelregistrering eller rättare sagt bareboat registrering innebär att ett fartyg registreras i 

två staters fartygsregister. Ett exempel illustrerar förfarandet: 

Ett fartyg registrerat i land A (Sverige) hyrs ut på bareboat charter till ett företag eller med-

borgare i land B där fartyget sedermera registreras i land B:s fartygsregister. Fartyget är nu 

dubbelregistrerat. Att medborgaren i land B registrerar fartyget är inte obligatoriskt, ef-

tersom det redan är registrerat i land A. Det är ett aktivt val av befraktaren för att exempel-

vis ta del av de fördelar som registreringen kan föra med sig.  

För att förstå dubbelregistrering vid bareboat charter måste först begreppet bareboat char-

ter förklaras. Vid bareboat charter tar befraktaren över fartygets kommersiella drift. Befrak-

taren tar med andra ord över ansvaret för fartygets drift, bemanning och ansvaret för att 

fartyget är sjövärdigt. Befraktaren står själv för anställning av kapten och besättning, dock 

brukar maskinchefen följa med fartyget för att agera som bortfraktarens71 representant 

samt vägleda den nya besättningen i fartygets drift, underhåll och säkerhet.72 Genom förfa-

randet tar befraktaren över funktioner som typiskt sett faller på ägaren. Befraktaren blir 

med andra ord sedd som tillfälli 73 Dock skall sägas 

pantbrev som gjorts i fartyget inte överförs på befraktaren vid bareboat charter. Eftersom 

bortfraktaren ses som ägare till fartyget svarar också denne för alla skador som kan uppstå, 

exempelvis om fartygets kapten fattar ett felaktigt beslut och fartyget på grund av detta  li-

der skada.74 

Bareboat registrering är i dagsläget inte uttryckligen reglerat i bilaterala eller multilaterala 

konventioner, utan bareboat registrering är helt beroende på om de två staternas rättssy-

                                                 
71 Bortfraktaren är den som hyrt ut fartyget. 

72 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 16 samt Davis, Mark, Bareboat Charters: Second Edition, Davis & Co, Lloyds List, 
London 2005, s. 3. 

73 Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse, Scandinavian maritime law, andra upplagan, Uni-
versitetsforlaget 2004, p. 142. 

74 Falkanger, Thor & Bull, Hans Jacob & Brautaset, Lasse, Scandinavian maritime law, andra upplagan, Uni-
versitetsforlaget 2004, p. 142. 
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stem är kompatibla.75 För Sveriges del blir detta ett problem eftersom sjölagen inte innehål-

ler några regler angående bareboat registrering varför inte heller det kan finnas någon kom-

patibilitet mellan Sverige och den stat fartyget chartras ut till. Den svenska sjölagen innehål-

ler regler om när ett fartyg skall avregistreras ifrån fartygsregistret.76 Exempelvis skall ett 

fartyg avregistreras om det inte längre ägs av en svensk medborgare eller juridisk person.77 

Eftersom ägarbilden förblir oförändrad under ett bareboat charter öppnas således möjlig-

heten upp för redaren att dubbelregistrera fartyget under bareboatcharterperioden. Luckan 

i sjölagen föranleder en mängd praktiska problem som TS inte kunnat lösa. Även juridiska 

problem kan uppstå då en oreglerad dubbelregistrering kan strida mot havsrättskonvent-

ionens regler ang  

Nedan kommer för och nackdelar med dubbelregistrering att presenteras. Kapitel fyra 

kommer närmare beskriva den ovan nämnda luckan i sjölagen samt vilka internationella 

lösningar som finns angående dubbelregistrering av fartyg.   

  

3.2 Nackdelar med dubbelregistrering 

3.2.1 Osäkerhetsfaktor rörande tillsynsansvaret 

Då ett fartyg dubbelregistreras uppstår en osäkerhetsfaktor eftersom både Sverige och sta-

ten fartyget dubbelregistrerats i har tillsynsansvar över fartyg som är registrerade i respek-

tive lands fartygsregister. Ett exempel illustrerar ett problem som TS nyligen ställdes inför:  

Ett fartyg som ägs av redare X och som är registrerat i Sverige, hyrs ut på bareboat charter 

till den danska redaren Y som sedermera registrerar fartyget i det danska bareboat registret.  

Enligt svensk lagstiftning är fartyget att anses som svenskt eftersom redare X fortfarande är 

att anses som ägare till fartyget vilket leder till att Sverige har tillsynsansvar över fartyget.78 

                                                 
75 Coles, Richard and Watt, Edward, Ship Registration: Law and Practice, Second Edition, Lloyds Shipping Law 

Library, London 2009, s. 46. 

76 2 kap 6 § sjölagen. 

77 Jmf 2 kap 6 § p. 3 sjölagen. 

78 Jmf 1 kap 1 § sjölagen samt 5 kap 1 § sjösäkerhetslagen. 
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Enligt dansk lagstiftning är fartyget att anses som danskt och skall lyda under danskt lag 

och undergå danskt tillsynsansvar.79  

Exemplet ovan illustrerar en situation som TS har ställts inför nyligen, och problem har 

uppstått angående tillsynsansvaret. Enligt TS är situationen problematisk för sjöfartsin-

spektionen eftersom svenska fartyg skall vara föremål för svensk tillsyn, och i den be-

skrivna situationen är fartyget i tillägg till den svenska tillsynen också föremål för dansk far-

tygstillsyn. TS anser att det är olämpligt att en svensk fartygsinspektör åker till Danmark 

och belägger ett fartyg, som enligt dansk lagstiftning är att anse som danskt, med nyttjande-

förbud.80 Vidare anser TS att det inte är godtagbart att ett fartyg som är att anse som 

svenskt inte skall vara föremål för svenskt tillsynsansvar. Enligt TS skapar dock den upp-

komna situationen få problem, sett ur ett fartygssäkerhetsperspektiv, eftersom dansk far-

tygstillsyn är snarlik den som Sverige bedriver.  

Emellertid finns det stater med mer liberal lagstiftning och uppföljning angående fartygstill-

syn där problem skulle kunna uppstå om exempelvis ett fartyg dubbelregistrerades i detta 

lands fartygsregister och TS inte skulle genomföra någon fartygstillsyn. Situationen skulle 

kunna leda till att ett fartyg helt eller delvis undkommer fartygstillsynen och internationell 

satt standard för säker sjöfart. Resultatet skulle kunna bli att ett fartyg seglar med oaccep-

tabla säkerhetsanordningar eller att fartyget inte är sjödugligt.  

Enligt en rapport från sjöfartsinspektionen sände sjöfartsinspektionen ut en inspektör till 

ett svenskt fartyg som var dubbelregistretat i St Vincent men som för tillfället låg i Tallinn.81 

Enligt inspektörens rapport fanns där brister i fartygets brandskydd samt bostäder och ut-

rymme för proviant. Enligt sjöfartsinspektionens standard skulle detta fartyg inte ha fått 

förnyat certifikat om dessa punkter inte åtgärdades. 

Under intervjun på TS framkom det att de svenska myndigheterna för tillfället inte engage-

rar sig i fartyg som dubbelregistrerats, och de låter därmed fartygen undgå föreskriven 

svensk tillsyn. Lösningen kan tyckas vara märklig, men som framkommit under intervjun 

saknar TS möjligheten att på ett meningsfullt sätt hantera den uppkomna situationen. TS 

                                                 
79 Jmf 1 § danska sjölagen. 

80 Intervju TS. 

81 Sjöfartsverket, Sjöfartsinspektionen. Beteckning 010203-0035094, s. 2. 
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anser att det inte är lämpligt att en svensk fartygsinspektör belägger ett svenskt fartyg med 

nyttjandeförbud, då fartyget exempelvis är att se som danskt enligt dansk lagstiftning.82 

Fartyg som uppfyller kriterierna för fartygsregistrering och används i sjöfart skall vara fö-

remål för svensk fartygstillsyn.83 Ett fartyg som dubbelregistreras på bareboat charter skall 

fortfarande stå under svensk fartygstillsyn. Då ett fartyg dubbelregistreras i främmande stat 

är även fartyget föremål för denna stats fartygstillsyn. Situationen föranleder nu att Sverige 

får försämrade möjligheter att kontrollera fartyget då fartyget även är registrerat i främ-

mande stat, vilket även TS tillstår. Artikel 94 i havsrättskonventionen anger att staten skall 

utöva faktisk jurisdiktion och kontroll över fartyg som för dess flagg vilket leder till att 

dubbelregistrering kan strida mot artikel 94 om staten får försämrade möjligheter att kon-

trollera fartyget genom fartygstillsyn. 

Situationen skulle kunna lösas genom att det införs regler som förtydligar vilken stat det är 

som har tillsynsansvar för fartyget under bareboat charter perioden vilket skulle leda till att 

dubbelregistreringen inte skulle strida mot artikel 94 i havsrättskonventionen. 

På frågan om det bör införas ett förbud mot dubbelregistrering svarade TS att det behövs 

ett förtydligande om vilken stat det är som har tillsynsansvar och inte nödvändigtvis ett 

förbud. Även ACL och redareföreningen anser att det behövs ett förtydligande om vilken 

stat det är som har tillsynsansvaret vid dubbelregistrering och att ett förbud mot dubbelre-

gistrering inte skulle vara rätt lösning på problemet. 

3.2.2 Genuine link  

Förutom osäkerhetsfaktorn som kan uppstå kring tillsynsansvaret då ett fartyg dubbelregi-

 som skall finnas mellan staten och fartyget bli otydlig vid 

dubbelregistrering såsom den bedrivs idag i Sverige. Denna åsikt har framkommit under in-

tervjuerna och förtjänar därför att presenteras och besvaras. 

Havsrättskonventionen uppställer ingen klar definition på vad genuine link  är utan det är 

upp till varje enskild stat att sätta upp dessa regler. Dock uppställer havsrättskonventionen 

ett krav på att varje stat skall utöva faktisk jurisdiktion och kontroll avseende administra-

tiva, tekniska och sociala frågor för fartyg som för dess flagg. Då en stat utövar faktisk kon-

troll och jurisdiktion över ett fartyg bör det också uppstå en genuine link  mellan fartyget 
                                                 
82 Sjöfartsverket, Sjöfartsinspektionen. Beteckning 010203-0035094, s. 6. 

83 Jmf 1 kap 1 § sjölagen, 2 kap 1 § sjölagen samt kapitel 2.4.1. 
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och staten. Denna åsikt presenteras av Schelin men oenigheten på området är stort, främst 

på grund av att det inte finns någon klar definition på begreppet genuine link i havsrätts-

konventionen.84 Som tidigare nämnts är det upp till varje enskild stat att tolka begreppet 

genuine link  och sätta upp villkoren för nationalitet och registrering, varför det heller inte 

är märkligt att dessa skiljer sig mellan olika nationer. Enligt Schelin var införandet av ge-

nuine link  i 1958 års havsrättskonvention och 1982 års havsrättskonvention aldrig tänkt 

att agera så som någon rättsunifikation, utan det skulle fortfarande tillhöra varje stat att 

själva, i kraft av sin suveränitet avgöra vilka anknytningsmoment som skulle föreligga mel-

lan staten och fartyget.85 Enligt Tiberg är genuine link  klart uppfylld då en medborgare i 

staten äger mer än hälften av fartyget.86 Med andra ord krävs det här inte någon registrering 

eller kontroll avseende administrativa, tekniska och sociala frågor för att det skall uppstå en 

genuine link  utan endast att ägandet av fartyget tillgodoses.  

Hur  kommer till uttryck enligt svensk lagstiftning är dock oklart då det var-

ken framgår av lagtext eller doktrin. Åsikterna går isär angående vilket verkligt samband det 

är som enligt havsrättskonventionen skall föreligga mellan fartyget och Sverige. Är det sta-

tens utövande av jurisdiktion och kontroll som representerar Sveriges tolkning av genuine 

link  eller endast att fartygets ägande tillgodoses enligt sjölagens bestämmelser?   

Enligt Schelin är det statens utövande av faktisk jurisdiktion som bäst representerar Sveri-

ges tolkning av genuine link.87 Denna åsikt bygger på havsrättskonventionens artikel 94 

som lyder: Varje stat skall med avseende på administrativa, tekniska och sociala frågor ut-

öva faktisk jurisdiktion och kontroll över fartyg som för dess flagg. Om staten utövar kon-

troll och jurisdiktion över fartygen som för dess flagg skall således  mellan 

staten och fartyget uppstå enligt Schelin.88 

International Law Commission (ICL) har uttalat sig i frågan och sagt att staterna själva har 

friheten att sätta upp vilka anknytningsmoment som skall finnas mellan staten och fartyget. 

Anknytningsmoment skall dock inte bestå av endast ett administrativt åtagande, utan även 

                                                 
84 Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, lustus förlag AB, Uppsala 1997, s. 246. 

85 Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, lustus förlag AB, Uppsala 1997, s. 242. 

86 Tiberg, Hugo, Svensk sjörätt- Fartyget, Juristförlaget, Skrifter utgivna av Axel Ax:son Johansons institut för 
sjörätt och annan transporträtt. Nr 8, 1989, s. 8. 

87 Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, lustus förlag AB, Uppsala 1997, ss. 242 246.  

88 Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, lustus förlag AB, Uppsala 1997, ss. 242 246. 
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ett agerande från staten som utgör ett verkligt samband mellan fartyget och staten, exem-

pelvis i form av utövande av kontroll och jurisdiktion.89 

Tibergs åsikt att det är ägandet som bäst rep  kan enligt svenska reg-

ler ses som ett minsta krav för att det skall vara aktuellt att diskutera huruvida det föreligger 

en genuine link  mellan staten och fartyget. Detta resonemang bygger på att ett fartyg då 

det till mer än hälften ägs av en svensk medborgare eller svensk juridisk person skall vara 

att anses som svenskt och berättigat att föra svensk flagg.90 När dessa regler är uppfyllda 

skall fartyget registreras och vara underkastad svensk jurisdiktion och kontroll.91 

Enligt l-

jer av havsrättskonventionen.92 Den faktor som kommer först i denna kedja är just att en 

svensk medborgare eller juridisk person äger fartyget till mer än hälften. Tiberg får anses ha 

rätt i sitt resonemang att  är uppfylld då en medborgare äger fartyget, dock 

bör Tibergs åsikt mer ses som ett minsta krav och Schelins åsikt angående utövandet av ju-

risdiktion och kontroll återspegla Sveriges tillämpning vad gäller tolkningen av 

. Med andra ord bör det alltså vara så att då Sverige utövar jurisdiktion och kontroll 

över ett fartyg som finns i det svenska fartygsregistret uppstår även en genuin link  mellan 

fartyget och Sverige. 

Då ett fartyg bareboat chartras ut från Sverige och dubbelregistreras, borde detta i sin tur 

leda till att  link  försvagas, eftersom Sveriges faktiska utövande av jurisdiktion 

och kontroll försämras i och med dubbelregistreringen, vilket bland annat framkom under 

intervjun med TS. Slutsatsen blir således att dubbelregistrering, som den bedrivs idag i Sve-

rige, påverkar negativt och gör den otydlig eftersom både Sverige och den 

stat fartyget är dubbelregistrerat i vill utöva kontroll och jurisdiktion över fartyg som finns 

registrerade i respektive lands fartygsregister.  således 

anses strida mot artikel 92 i 1982 års havsrättskonvention. 

 

 

                                                 
89 Schelin, Johan, Bekvämlighetsflagg och arbetsförhållanden, lustus förlag AB, Uppsala 1997, s. 246. 

90 Jmf sjölagen 1 kap 1 §. 

91 Jmf sjölagen 2 kap 1 §. 

92 Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 94. 
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3.2.3 Förbudet mot att segla under två flaggor 

Enligt 1982 års havsrättskonvention artikel 92 är det förbjudet för ett fartyg att segla under 

två flaggor. Enligt konventionstexten skall ett fartyg endast segla under en stats flagg. Vi-

dare stadgas att ett fartyg som byter flagg under resans gång och utnyttjar dem efter god-

tycke inte får åberopa någon av de ifrågavarande nationaliteterna. 

Dubbelregistrering som den bedrivs idag i Sverige kan ge upphov till att ett fartyg ges möj-

ligheten att byta flagg under resan. Ett fartyg kan segla med två uppsättningar av nation-

alitetsdokumentationen som fartyget erhåller vid registreringen i respektive stats fartygsre-

gister. Som nämnts under avsnitt 2.3 används dessa för att styrka fartygets nationalitet. 

Eftersom fartyget seglar med två uppsättningar av nationalitetsdokumentation ger detta 

också upphov till möjligheten för redaren att byta flagg under resan och även styrka farty-

gets nationalitet genom att visa upp de nationalitetsdokument som representerar flaggan 

fartyget för. 

Vissa nationer har stränga regler som förbjuder fartyg som för en viss flagg anlöp till sta-

tens hamnar.93 Genom att byta flagg under resans gång kan dessa fartyg således ändå få till-

träde till dessa hamnar. Exempelvis skulle ett svenskt fartyg som inte får anlöpa en hamn i 

stat X kunna gå runt dessa regler om fartyget även finns registrerat i stat Y som har tillå-

telse att anlöpa stat X hamnar. Eftersom fartygsregistreringen styrker fartygets nationalitet, 

kan ett dubbelregistrerat fartyg styrka två nationaliteter, nämligen registerstatens och ba-

reboatflaggstatens. Även situationen där ett svenskt fartyg är registrerat i ett land som är 

belagt med ett embargo kan tjäna på att byta flagg under resans gång. Om exempelvis ett 

svenskt fartyg är dubbelregistrerat i land X vilket är förlagt med ett embargo, kan detta far-

tyg fortfarande bedriva sjöfart genom att föra svensk flagg i stället för land X flagg.  

Havsrättskonventionen innehåller inga regler som förbjuder dubbelregistrering eller att far-

tyget seglar med dubbel nationalitetsdokumentation, utan förbudet riktar sig mot dubbel 

flaggföring. Eftersom det saknas regler angående dubbelregistrering i Sverige ges också far-

tygen den möjlighet att segla under dubbeldokumentation, vilket också kan ge upphov till 

att fartyget kan byta flagg under resans gång samt möjligheten att styrka flaggan. Det skall 

dock sägas att exemplet ovan endast ger redaren möjligheten att byta flagg under resans 

gång, inte att det förutsätter att denne gör det. Som sagts innehåller havsrättskonventionen 

                                                 
93 Exempelvis har Israel stränga regler om vilka nationer som får anlöpa statens hamnar. 
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inget förbud mot att fartyget seglar under två uppsättningar med nationalitetsbevis utan 

endast förbudet mot dubbel flaggföring. Med andra ord strider det inte mot havsrättskon-

ventionen att fartyget seglar under två uppsättningar med nationalitetsbevis.  

 

3.3 Fördelar med dubbelregistrering 
De fördelar som uppstår då ett svenskt fartyg dubbelregistreras berör främst redaren men 

även Sverige som sjöfartsnation. Fördelarna för redaren är främst ökade intäkter men även 

vissa fördelar av praktisk natur. För Sveriges del är fördelarna främst ökade möjligheter att 

bibehålla en egen handelsflotta samt möjligheterna att med större tyngd kunna påverka sjö-

fartsfrågor internationellt. Nedan kommer några av de mer centrala fördelarna att presente-

ras och beskrivas.  

 

3.3.1 Redaren 

När en redare väljer att hyra ut ett fartyg på bareboat charter och dubbelregistrera fartyget i 

främmande stat uppstår många gånger fördelar för redaren bland annat genom att denne 

kan ta del av den aktuella statens skattesystem. Fördelarna varierar mellan alltifrån lägre bo-

lagsskatt till tonnageskattesystem.94 Vidare är det också de lägre bemanningskostnaderna 

som lockar många redare till att dubbelregistrerar fartygen i främmande stats fartygsregister. 

Genom att registrera fartygen i dessa register kan redaren anställa personal från dessa län-

der eller länder som dessa nationer har arbetsavtal med. Två av de mest vanliga länderna att 

registrera fartygen i är Liberia och Filippinerna,95 men även Danmark, Färöarna, Gibraltar 

och Italien är vanliga registerländer för svenska redare.96 Enligt Håkan Friberg, VD för re-

dareföreningen, är det just till våra grannländer som de flesta svenska redare söker sig då de 

önskar att dubbelregistrera fartygen eller att flagga ut fartygen permanent.97 

                                                 
94 Tonnageskatt innebär att inkomsten från fartyget bestäms schablonmässigt med utgångspunkt från farty-

gets nettodräktighet. Rederierna betalar skatt bestämd på denna schabloninkomst i stället för på de faktiska 
inkomsterna från fartyget. 

95 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 34. 

96 Jmf bilaga 1. 

97 Sjörättsföreningens årsmöte, Göteborg, 2011-04-05. 
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Alternativet till att bareboat chartra ut ett fartyg är många gånger en regelrätt utflaggning el-

ler att sälja fartyget.98 Förra året försvann cirka 30 fartyg från det svenska fartygsregistret. 

Även en del rederier, som på grund av de höga kostnader som är förknippade med att bed-

riva sjöfart i Sverige, var tvungna att flagga ut.99 Vissa redare kan dock inte sälja eller flagga 

ut sina fartyg på grund av att de skattemässiga konsekvenser som en utflaggning skulle in-

nebära.100 Att då bareboat chartra ut fartyget och dubbelregistrera fartyget under en begrän-

sad tid underlättar för redaren att kunna plocka hem fartyget efter chartertidens slut. Givet-

vis öppnar dubbelregistreringen också upp möjligheten för redaren att kunna konkurerar 

med andra sjöfartsnationer på liknande villkor. 

En annan fördel som dubbelregistrering kan leda till är tillgång till cabotagetrafik101 i vissa 

stater som annars skulle varit stängd för redaren102. Många länder som exempelvis Brasilien 

och Frankrike har stränga krav på vilka fartyg som får bedrivacabotage trafik i respektive 

land. Frankrike har bland annat en regel som säger att fartyget måste föra fransk flagg för 

att få transportera olja till landet.103 En svensk redare skulle kunna komma runt denna regel 

genom att hyra ut fartyget till ett dotterbolag i Frankrike och därigenom dubbelregistrera 

fartyget i Frankrike och på så sätt få tillgång till marknaden.  

En annan situation skulle kunna vara att en fransk redare skulle vilja hyra fartyget på ba-

reboat charter och registrera det i det franska bareboat registret för att således kunna bed-

riva cabotagetrafik. Ett annat exempel är att befraktaren önskar att ha en viss flagga på far-

tyget, en så kallad flaggpreferens. Bortfraktaren står då inför alternativet att flagga ut farty-

get ifrån Sverige eller att dubbelregistrera det. Det senare alternativet är förmodligen det 

billigaste och smidigaste sättet. Som läsaren förstår är det inte alltid så att befraktaren och 

bortfraktaren är samma person eller att de står varandra nära genom exempelvis ett dotter-

                                                 
98 Intervju ACL. 

99 Nilsson, Rolf, P, Sjöfartens bok, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlaget AB, Ödeshög 2010, s. 135 samt intervju 
svenska redareföreningen. 

100 Intervju ACL. 

101 Se avsnitt 1.4 angående definition av cabotage trafik.  

102 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 75. 

103 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 75. 
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bolag, utan det kan många gånger vara en helt vanlig affärsöverenskommelse angående ett 

bareboat charterparti.  

Vidare anser många redare att det är för svårt att få tag på kompetent personal till sina far-

tyg.104 Genom att dubbelregistrera fartyget i främmande stats får också redaren tillgång till 

den kompetens som finns i det aktuella landet. Förutom att det många gånger finns ett 

större utbud på kompetens är den också oftast billigare i dessa länder.105  

 

3.3.2 Sverige 

De fartyg som finns registrerade i det svenska fartygsregistret kan vid tillfälle av krig och 

kris rekvireras av den svenska staten.106  I och med att den svenska handelsflottan minskar, 

minskar även möjligheterna Sverige har att kunna tillgodose transporter under större kon-

flikter och kriser. Frågan har tagits upp i samband med SOU 2010:73 där utredningen kon-

staterar att Sverige inte är beroende av en egen nationell handelsflotta vid tillfälle av krig el-

ler kris.107 Vidare sägs att Sverige i stället borde sluta befraktningsavtal med utländska re-

dare för att trygga nödvändig import och export vid tillfälle av krig och kris. Problemet 

med denna inställning är att utredningen inte verkar ta hänsyn till de förändrade förutsätt-

ningarna som kan ske i Europa och resten av världen. Är ett befraktningsavtal värt något 

vid ett fullskaligt krig i Europa? Frågan togs upp i svensk sjöfartstidning, där utredningens 

argument bemöttes.108  På frågan om Sverige bör förlita sig på andra staters välvilja vid ett 

eventuellt krig eller kris, då Sverige inte längre har kvar någon egen handelsflotta att rekvi-

rera, svarade redareföreningen nej. Argumentet kan tyckas vara lite långsökt, men med 

tanke på att det endast är 60 år sedan världen upplevde ett världskrig borde argumentet 

fortfarande vara värt att ha i åtanke. Genom att tillåta ett fartyg som bareboat chartras ut 

till främmande stat och dubbelregistreras ökar också Sverige möjligheter att kunna rekvirera 

                                                 
104 Intervju med ACL, se bilaga 4. 

105 Filipinerna är ett populärt land att anställa sjöfolk ifrån på grund av den höga kompetensen och låga kost-
nadsnivån på arbetskraft. 

106 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 10. 

107 SOU 2010:73, s. 107.  

108 Sjöfartstidningen, Nr 1-2011, s. 7. 
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fartyget vid en eventuell kris. Vid bareboat charter behåller flaggstaten fortfarande rätten att 

kunna rekvirera fartyget.109  

En annan fördel med en stor svensk handelsflotta är möjligheten att kunna påverka inter-

nationella sjöfartsfrågor. The International Maritime Organization (IMO) är ett fackorgan 

inom FN som arbetar med bland annat sjösäkerhetsfrågor, havsmiljöskydd och andra sjö-

fartsrelaterade frågor.110 Sverige är medlem i IMO och det har framkommit att sjöfartsnat-

ioner med stora nationella handelsflottor får större genomslag för sina synpunkter.111 Av 

denna anledning är det av stor vikt för Sverige att behålla så många fartyg som möjligt i det 

svenska fartygsregistret, även om vissa av dessa fartyg är tillfälligt dubbelregistrerade. För 

närvarande består den svenska handelsflottan av cirka 160 fartyg, och av dessa fartyg är 

cirka 15 fartyg dubbelregistrerade.112 Vid ett eventuellt förbud mot dubbelregistrering skulle 

dessa fartyg med största sannolikhet flagga ut från Sverige, med effekten att den svenska 

handelsflottan skulle minska med minst 10 procent. Genom att Sverige väljer att tillåta 

dubbelregistrering, ökar också möjligheten, om än marginellt, till att kunna påverka beslut 

inom IMO. 

 

3.4 Är den svenska inställningen föråldrad? 
Den svenska inställningen till bareboat charter och dubbelregistrering har varit mer eller 

mindre passiv de senaste två decennierna. Norge och Danmark införde regler angående 

dubbelregistrering vid bareboat charter i slutet på 90- talet varför det kan tyckas vara märk-

ligt att Sverige valt att blunda för problemet då de nordiska länderna utvecklade respektive 

lands sjölag genom ett nordiskt samarbete. Sverige har valt att inte agera på området, och 

har genom åren förblivit passivt i frågan. Sverige har också genom ett konkludent hand-

lande anslutit sig till de stater som valt att tolerera dubbelregistrering, dock utan någon lag-

stiftning på området. Eftersom sjölagen inte reglerar situationen när ett fartyg bareboat 

chartras ut och dubbelregistreras i främmande stat kan det uppstå en situation vilken strider 

                                                 
109 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 

of Maritime Law, s. 51. 

110 Nilsson, Rolf, P, Sjöfartens bok, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlaget AB, Ödeshög 2010, s. 108. 

111 SOU 2010:73, s. 103. 

112 Se bilaga 1 och 2. 
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113 Konsekvensen blir att Sverige som registerstat får försämrade möjligheter att kon-

trollera fartyget samt att fartyg ges möjligheten att segla under två flagg. 

Enligt de uppgifter som TS tillhandahållit har de upplevt problem med dubbelregistrering 

sen slutet på 1990- talet, varför det kan tyckas vara märkligt att den svenska lagstiftaren av-

vaktat med att agera på problemet i snart 15 år. Vidare skall sägas att TS sätt att hantera 

dubbelregistreringen, som framkommit under intervjun, innebär att de för tillfället inte en-

gagerar sig i fartyg som dubbelregistreras, vilket kan tyckas vara ett olämpligt agerande som 

inte hör hemma i svensk myndighetsutövning. Hur respektive handläggare hanterar en situ-

ation som involverar dubbelregistrering framkom inte under intervjun på TS, dock förefal-

ler det vara så att det är upp till varje enskild handläggare att hantera situationen. 

Under intervjun diskuterades även alternativa tillvägagångssätt om hur TS skulle kunna 

hantera dubbelregistrering vid bareboat charter. Ett alternativ som diskuterades var om TS 

skulle förhandla alternativt sluta avtala med respektive stat om fördelningen av tillsynsan-

svaret. Men som läsaren förstår är detta tillvägagångssätt inte hållbart i längden, och inte 

heller är det ett förutsägbart tillvägagångssätt att hantera situationen, eftersom resultatet 

kommer att skifta i varje specifikt fall. 

En annan faktor som försvårar arbetet med dubbelregistreringen är att det svenska fartygs-

registret är föråldrat, då det till största delen är uppbyggt som ett analogt arkiv bestående av 

fartygsmappar. Få delar av registret har digitaliserat, vilket i sin tur leder till om någon 

skulle vilja ha reda på om ett fartyg är dubbelregistrerat måste en handläggare för hand ma-

nuellt gå igenom fartygsmappen. Det finns inte heller någon statistik på hur många fartyg 

som har varit dubbelregistrerade eller som för tillfället är dubbelregistrerade och i vilka sta-

ter dessa fartyg är eller har varit dubbelregistrerade i. Om fartygsregistret skulle digitaliseras 

och börja föra den beskrivna statistiken skulle detta underlätta hanteringen av ärenden som 

involverar dubbelregistrering. För tillfället är det enda som indikerar att fartyget är dubbel-

registrerat en skrivelse114 från det aktuella registret, och det förefaller som om det i vissa fall 

inte förekommer en sådan skrivelse, då registret där fartyget dubbelregistreras inte sänder 

ut någon skrivelse. Registrets utformning är enligt min mening föråldrat och i många fall 

ineffektivt.  

                                                 
113 Jmf Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 94 samt kapitel 3.2.1  3.2.2. 

114 Se bilaga 3. 
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Varken TS eller några av de andra intervjuobjekten som intervjuats anser att dubbelregistre-

ring borde förbjudas, utan endast att det behövs ett klargörande om vilken stat det är som 

har tillsynsansvaret. Det skulle också resultera i att den svenska sjölagen skulle överens-

stämma med artikel 94 i havsrättskonventionen.  

Dubbelregistrering vid bareboat charter är vidare ett effektivt sätt för en redare att organi-

sera sin verksamhet, även i de fall redaren och befraktaren inte är samma person. Om be-

fraktaren önskar en viss flaggpreferens eller hindras av cabotageregler är dubbelregistrering 

många gånger den enda lösningen förutom ett regelrätt flaggskifte. 

De flesta europeiska länder har infört regler angående bareboat registrering. Att Sverige va-

rit passivt i frågan i över 15 år och sedan lägger fram ett lagförslag som skall hindra ba-

reboat registrering är enligt mig ett föråldrat sätt att se på fenomenet med bareboat registre-

ring. Bareboat registrering är ett tidsenligt sätt att bedriva en modern sjöfart och ett effek-

tivt alternativ för de redare som är i behov av möjligheten.  
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4 En lucka i svensk lagstiftning 

4.1 Ett exempel 

 

Exemplet ovan illustrerar en situation som leder till att ett fartyg blir dubbelregistrerat. En-

ligt exemplet är också redare X och redare Y samma person eller står varandra nära genom 

exempelvis ett dotterbolag. På detta sätt uppnår redaren X fördelen att kunna ta del av de 

fördelar som dubbelregistrering i land Q leder till. Den beskrivna situationen är enligt in-

tervjuerna det vanligast tillvägagångssättet vid dubbelregistrering av fartyg. 

Danmark har dock ansett att detta är ett missbruk av ordningen och infört ett förbud mot 

att redaren X äger eller kontrollerar Y.115 Även om det ovan beskrivna tillvägagångssättet är 

det vanligaste vid dubbelregistrering finns det också andra orsaker som föranleder en dub-

belregistrering. Situationen skulle i ett sådant fall kunna se ut på följande sätt: 

 

                                                 
115 Se 24 § 4 p. danska sjölagen. 

 

Redare	  X	  hyr	  ut	  ett	  
fartyg	  på	  bareboat	  
charter	  till	  redare	  

Y.	   
Fartyget	  är	  regi-‐
strerat	  i	  Redare	  X	  

land. 

 
Y	  registrerar	  far-‐
tyget	  i	  land	  Q	  där	  
redare	  Y	  har	  ett	  
fast	  driftställe  

 

Fartyget	  är	  nu	  
registrerat	  i	  
både	  redare	  X	  
land	  och	  i	  land	  

Q. 

 

  

Redare	  Y	  kan	  sedan	  låta	  fartyget	  gå	  på	  tidsbefrakt-‐
ning	  tillbaka	  till	  redare	  X.	   
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Det ovan beskrivna exemplet illustrerar en situation som skulle vara omöjlig att genomföra 

om det infördes ett förbud mot dubbelregistrering. Y behöver i detta exempel inte stå i 

nära samband med X. Y önskar att bedriva cabotage trafik i Frankrike som kräver att farty-

get måste vara registrerat i det franska fartygsregistret. Detsamma gäller om redare Y ex-

empelvis skulle transportera olja och gas till Frankrike.116 Situationen leder till att fartyget 

blir dubbelregistrerat och att både Sverige och Frankrike gör anspråk på jurisdiktion och 

kontroll över fartyget vilket kan strida mot havsrättskonventionen. 

 

4.2  Sjölagen 
Den svenska sjölagen bygger på tanken att ett svenskt fartyg endast skall kunna vara regi-

strerat i ett register åt gången.117 Enligt 2 kap 25 § sjölagen skall ett utländskt fartyg som 

blivit svenskt enligt 1 kap 1 § sjölagen avregistreras från det utländska registret före fartyget 

kan vinna registrering i det svenska fartygsregistret. Fartyg som inte längre uppfyller kraven 

på ägarmajoritet enligt 1 kap 1 § sjölagen skall avregistreras enligt 2 kap 6 § sjölagen. Enligt 

dessa regler borde det vara omöjligt för ett svenskt fartyg att samtidigt vara registrerat i en 

annan stats fartygsregister.118  

Exemplet i avsnitt 4.1 visar hur ett fartyg som går på bareboat charter blir dubbelregistre-

rat. Anledningen till att de svenska reglerna inte träffar den uppkomna situationen är på 

grund av bareboat charters speciella utformning. Vid bareboat charter övergår inte rättig-

                                                 
116 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 

of Maritime Law, s. 75. 

117 Ds 1996:60. Registrering av fartyg. s. 37. 

118 Jmf Sjöfartsverket, Sjöfartsinspektionen. Beteckning 010203-0035094. 

 

Redare	  X	  hyr	  ut	  ett	  
fartyg	  på	  bareboat	  
charter	  till	  redare	  
Y.	  Fartyget	  är	  regi-‐
strerat	  i	  Sverige. 

 

Y	  skall	  transpor-‐
tera	  olja	  och	  gas	  till	  
Frankrike	  och	  

måste	  således	  regi-‐
strera	  fartyget	  i	  
Frankrike  

 

Fartyget	  är	  nu	  
dubbel	  registrerat	  
i	  Sverige	  och	  
Frankrike.   
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heterna till fartyget, det vill säga att redaren som hyr ut fartyget fortfarande är den verklige 

ägaren i lagens mening medan redaren som hyr fartyget är den som står för fartyget drift, 

försäkring, bemanning och utåt kan ses som fartygets ägare utan att vara det.119 Dessa 

funktioner ligger ju vanligtvis på fartygets ägare. 

Eftersom bortfraktaren fortfarande ses som fartygets verkliga ägare enligt sjölagens regler 

behöver denne inte heller avregistrera fartyget på grund av ändrade ägarförutsättningar en-

ligt 2 kap 6 § sjölagen. Redaren uppfyller med andra ord fortfarande ägarmajoriteten enligt 

1 kap 1 § sjölagen. Inte heller reglerna i 2 kap 25 § träffar bortfraktaren eftersom fartyget 

redan är svenskt och registrerat i det svenska fartygsregistret. Reglerna i 2 kap 25 § sjölagen 

rör utländska fartyg som har blivit svenska och begärs registrerade i det svenska fartygsre-

gistret. 

En redare som organiserar sin verksamhet genom att hyra ut ett fartyg på bareboat charter 

behöver således inte avregistrera fartyget ur det svenska fartygsregistret eftersom han inte 

träffas av de regler som rör avregistrering enligt 2 kap 6 § och 2 kap 25 § sjölagen då farty-

get alltjämt är att anses som svenskt under bareboat charter perioden. Situationen leder nu 

till att det kan uppstå problem som beskrivits i kapitel 3 rörande tillsynsansvaret, dubbel 

flaggöring samt genu .120  

Lagförslaget som kommer att presenteras under avsnitt 4.3 kommer på ett effektivt sätt åt-

gärda den lucka som finns i den svenska sjölagen och således ta bort möjligheten som 

svenska redare haft att dubbelregistrera fartygen som går på bareboat charter till främ-

mande stat.  

4.3     Det svenska lagförslaget 

4.3.1 Bakgrunden till lagförslaget 

Förbudet mot dubbelregistrering av fartyg presenterades i en nyligen utgiven utredning till-

sammans med ett lagförslag till ett svenskt internationellt fartygsregister. Förbudet mot 

dubbelregistrering är tänkt att hindra svenska redare att dubbelregistrera fartyg som går på 

bareboat charter i andra länder. Utredningen hänvisar till att förbudet mot dubbelregistre-

                                                 
119 Se avsnitt 3.1. 

120 Jmf kapitel 3. 
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ring kommer leda till att det svenska regelverket bättre kommer att stämma överens med 

havsrättskonventionen.121  

Utredningen som lagförslaget presenterades i var tänkt att se över förutsättningarna för att 

säkerställa svenskt näringslivs tillgång till effektiva och konkurrenskraftiga sjötransporter.122 

Vidare skulle utredningen, om det bedömdes som lämpligt, ge förslag på hur den svenska 

sjöfartens konkurrenskraft skulle kunna stärkas. Några indikationer om varför utrednings-

mannen valde att presentera ett lagförslag vars syfte går rakt emot utredningens riktlinjer är 

oklart, dock framgår det av utredningen att utredningsmannen anser att dubbelregistrering 

strider emot havsrättskonventionen. Många länder tillåter i dagsläget dubbelregistrering av 

fartyg varför det kan tyckas märkligt att utredningen anser att detta skulle strida mot havs-

rättskonventionen. Förmodligen syftar utredningen endast till situationen i Sverige, men det 

framgår inte av utredningen. 

Bakgrunden till lagförslaget är förmodligen TS önskemål om ett förtydligande angående 

vilken stat det är som har tillsynsansvaret vid dubbelregistrering av fartyg som går på ba-

reboat charter. Dessa åsikter kommer också fram i utredningen där tillsynsfrågan tas upp 

som ett argument för lagförslaget. Dock har TS framfört åsikten att de helst inte ser att det 

införs ett förbud mot dubbelregistrering.123 

 

4.3.2 Författningsförslaget 

Förbudet mot dubbelregistrering är infört i förslaget under 2 kap 1 § sjölagen. Förbudet har 

följande lydelse: 

Ett skepp som är registrerat i fartygsregistret får inte samtidigt vara registrerat i ett utländskt register eller 

vara registrerat i flera delar av fartygsregistret.124 

Vidare så tillkommer det ett stycke under rubriken avregistrering i 2 kap 6 § sjölagen: 

Registermyndigheten ska avregistrera ett skepp ur fartygsregistret om skeppet samtidigt är registrerat i ett 

utländskt register. Avregistrering får dock ske först tre månader efter att fartygets ägare beretts tillfälle att 

                                                 
121 SOU 2010:73, s. 154. 

122 SOU 2010:73, s. 11. 

123 Intervjun TS samt http://www.sweship.se/Files/remissvar/110127%20Transportstyrelsen.pdf. 

124 SOU 2010:73, s. 170. 
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visa att skeppet inte är infört i ett utländskt register. Om ett skepp är registrerat i flera delar av fartygsre-

gistret ska registermyndigheten avregistrera det i den del registreringen först gjordes. Om ett skepp som är re-

gistrerat i fartygsregistrets internationella skeppsdel ska avregistreras enligt första stycket 4 ska register-

myndigheten i stället registrera skeppet i fartygsregistrets skeppsdel om skeppet ska anses som svenskt enligt 

1 kap 1 § eller 1 b § första stycket och någon annan grund för avregistrering inte föreligger.125 

 

4.3.3 Lagens nuvarande lydelse 

Sjölagens 2 kap 1 § innehåller för närvarande inga regler som förbjuder ett svenskt fartyg 

som är registrerat i det svenska fartygsregistret att samtidigt vara infört i ett utländskt far-

tygsregister. Lagförslaget som sådant är ett tillägg till den nuvarande lydelsen och är ingen 

direkt ändring av lagen, utan lagstiftaren har valt att göra ett tillägg till lagrummets avslu-

tande mening. Tillägget innebär som lydelsen avslöjar att ett fartyg som registreras i det 

svenska fartygsregistret och sedermera registreras i främmande stats fartygsregister skall av-

registreras enligt tillägget i sjölagens 2 kap 6 §.  

Sjölagens 2 kap 6 § innehåller regler om när ett fartyg skall avregistreras. Enligt lagrummet 

skall ett fartyg avregistreras när fartyget inte längre är registreringspliktigt. Exempel på det 

är tillexempel att fartyget har övergått till utländsk ägare och fartyget inte längre uppfyller 

kraven enligt sjölagens 1 kap 1 § angående ägande.126 Lagförslaget är infört under punkt 5 

och innebär att registermyndigheten skall avregistrera fartyget om förutsättningarna enligt 2 

kap 1 § är för handen. Dock ges redaren en tidsfrist på tre månader att bevisa motsatsen. 

 

4.4 Internationella lösningar 

4.4.1 Fartygsregistreringskonventionen 

Många länder har utarbetat sina regler angående bareboat registrering i enlighet med far-

tygsregistreringskonventionen.127 Konventionen har inte trätt i kraft, men har ändock haft 

stor inverkan på stater som valt att använda sig av bareboat registrering, då denna fungerat 

                                                 
125 SOU 2010:73, s. 173. 

126 Lindqvist, Håkan, Karnov, Sjölagen 2 kap 6 §, p. 51. 

127 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 38. 
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som mall vid utformandet av statens bareboat register.128 Bareboat registrering utformad ef-

ter fartygsregistreringskonventionen löser många gånger problematiken angående tillsyns-

ansvaret, genuine link samt förbudet mot dubbel flaggföring som beskrivits under avsnitt 

3.2. Hur fartygsregistreringskonventionen löser dessa problem presenteras i följande av-

snitt. 

 

4.4.1.1 Tillsynsansvaret 

Enligt fartygsregistreringskonventionen artikel 12 skall befraktaren ses som fartygets ägare 

under bareboat charter perioden vilket leder till att befraktaren skall rätta sig efter de lagar 

och konventioner som gäller i den stat befraktaren registrerar fartyget i. E contrario betyder 

detta att de konventioner som registerstaten skrivit under inte gäller fartyget under barebo-

atcharterperioden eftersom fartyget inte längre anses tillhöra registerstaten under bareboat 

förfarandet. Fartyget lyder således under bareboat flaggstatens kontroll och jurisdiktion och 

behöver endast rätta sig efter de konventioner som staten skrivit under. Exempelvis kom-

mer ett fartyg som bareboat chartas ut från Sverige till exempelvis Danmark lyda under 

danska lagar och de konventioner Danmark skrivit under enligt fartygsregistreringskon-

ventionen. Dock skall tilläggas att endast för att befraktaren ses som fartygets ägare enligt 

fartygsregistreringskonventionen, kan denna inte införa några inteckningar i fartyget enligt 

konventionen.129 Regeln är ett tydligt exempel på att hur fartygsregistreringskonventionen 

hanterar frågan angående de civilrättsliga funktionerna som är förknippade med fartygsregi-

strering. Genom att hindra befraktaren att kunna införa några nya inteckningar i bareboat 

registret skyddas också fartygets eventuella finansiärer och panträttshavare i registerstaten. 

Även de andra funktionerna som beskrivits under avsnitt 2.4.2 säkras genom fartygsregi-

streringskonventionen, eftersom konventionens artikel 12 specifikt anger att alla rättigheter 

som är förknippade med ägarrätten till fartyget inte påverkas av bareboat registreringen. 

Enligt samma lagrum skall också staten sörja för att alla fartyg som bareboat registrerats in i 

bareboat flaggstatens register står under statens fulla jurisdiktion och kontroll.130 Regeln il-

lustrerar hur fartygsregistreringskonventionen pekar ut bareboat flaggstaten som den stat 

                                                 
128 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 

of Maritime Law, s. 38. 

129 Fartygsregistreringskonventionen, art 12 p. 3. 

130 Fartygsregistreringskonventionen, art 12 p. 4. 
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som skall utföra fartygstillsynen. Vidare skall bareboat staten enligt artikel 12 fartygsregi-

streringskonventionen underrätta flaggstaten om att fartyget är infört i bareboat flaggsta-

tens fartygsregister och begära ut bevis som styrker att fartyget är avregistrerat alternativt 

suspenderat från flaggstatens fartygsregister. Eftersom bareboat flaggstaten måste inhämta 

information och bekräftelse från registerstaten att fartyget inte längre är aktivt i detta regis-

ter undviks dubbelregistrering och det blir snarare en registrering fördelad mellan två stater. 

Genom detta förfarande löses frågan om vilken stat det är som har tillsynsansvaret, ef-

tersom fartyget är tillfälligt suspenderat från registerstaten. Detta leder till att det är ba-

reboat flaggstaten som skall utöva full jurisdiktion och kontroll över de fartyg som är in-

förda i bareboat registret. Bareboat flaggstaten utövar med andra ord full kontroll över de 

fartyg som finns i dess register vilket också överensstämmer med havsrättskonventionens 

regler angående jurisdiktion och kontroll.131 

Bareboat registrering utformad efter fartygsregistreringskonventionen regler kan slutligen 

ses som fartygsregistrering fördelad mellan två stater snarare än dubbelregistrering. Som 

ovan beskrivits övertar bareboat flaggstaten kontrollen och jurisdiktionen över fartyget un-

der bareboat charter perioden enligt artikel 12 p 4. Med andra ord tar bareboat flaggstaten 

över de offentligrättsliga funktionerna i form av fartygstillsynen medans de civilrättsliga 

funktionerna som beskrivits under avsnitt 2.4.2 stannar kvar hos flaggstaten.132  

 

4.4.1.2 Förbudet mot dubbel flaggföring 

Fartygsregistreringskonventionen innehåller ett förbud mot att ett fartyg seglar under två 

flagg.133 Enligt artikel 11 skall fartyg som registreras i statens bareboat register kunna bevisa 

att rätten att föra flaggstatens flagg är suspenderad. Då fartyget suspenderas från flaggstaten 

dras dokumentationen som styrker fartygets nationalitet in, och fartyget tilldelas ny doku-

mentation från bareboat flaggstaten. Genom detta tillvägagångssätt seglar fartyget endast 

med en uppsättning av fartygsdokumentation som styrker fartygets nationalitet, vilket i sin 

tur leder till att en redare inte kan missbruka dubbel flaggföring vid bareboat charter.134 Gi-

                                                 
131 Jmf Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 94. 

132 Fartygsregistreringskonventionen, art 12 p. 3. 

133 Fartygsregistreringskonventionen, art 4. 

134 Jmf avsnitt 3.2.3. 
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vetvis kan redaren hissa en annan flagga i aktern på fartyget, men redaren kan endast styrka 

en flagga med fartygsdokumentationen, nämligen bareboat flaggstatens flagga under ba-

reboat charterperioden. 

 

4.4.1.3 Genuine link  

Enligt havsrättskonventionen skall staten utöva faktisk jurisdiktion och kontroll över farty-

gen som för dess flagg.135 Dubbelregistrering som den sker idag i Sverige skapar problem 

för tillsynsmyndigheten eftersom det uppstår en situation där både Sverige och den stat far-

tyget chartrats ut till har tillsynsansvaret. Detta betonades under intervjun med TS. Situat-

ionen leder nu till att den e li  som skall finnas mellan staten och fartyget blir 

otydlig. 

Fartygsregistreringskonventionen löser dock problemet med jurisdiktion och kontroll ge-

nom att peka ut bareboat flaggstaten som den stat som skall utöva faktisk kontroll och ju-

risdiktion över fartyget under bareboat charterperioden. Detta sker bland annat genom att 

dokumentationen som fartyget för med sig dras in ifrån registerstaten samt att bareboat 

flaggstaten underrättar registerstaten att fartyget registrerats i bareboat registret som leder 

till att fartyget tillfälligt suspenderas från registerstatens fartygsregister. Bareboat registre-

ring genom detta förfarande strider inte mot havsrättskonventionen eftersom fartyget end-

ast seglar under en flagg och endast lyder under en stats exklusiva jurisdiktion, bareboat 

flaggstaten. Bareboat flaggstaten är också den stat som har tillsynsansvaret över fartyget. 

Eftersom det är bareboat flaggstaten som har full jurisdiktion och kontroll över fartyget 

under bareboat charter perioden löses frågan om genuine link . Fartyg som är bareboat 

registrerade enligt fartygsregistreringskonventionen är dubbelregistrerade, dock med det 

tillägget att fartyget är tillfälligt suspenderat (indragen fartygsdokumentation) från flaggsta-

ten. Förbudet i havsrättskonventionen rör dubbel nationalitet och flaggföring och inte att 

fartyget är registrerat i två register. Fartyg som är registrerade enligt fartygsregistrerings-

konventionens regler har endast en nationalitet och för endast en flagg samt lyder endast 

                                                 
135 Jmf Förenta nationernas havsrättskonvention, 1982, art. 92. 
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under en stats jurisdiktion, nämligen bareboat flaggstatens.136 Bareboat registrering anses i 

dagsläget folkrättsligt accepterat så länge fartyget endast seglar under en flagg.137 

 

4.4.2 Danmark 

Danmark öppnade för bareboat registrering år 1996 med anledning av den ökade utflagg-

ningen av danska fartyg.138 Bareboat registrering infördes för att stärka den danska flottan 

och stävja den ökade utflaggningen. Argumenten bakom lagändringen var att det var bättre 

att tillåta bareboat utflaggning av danska fartyg än att tvinga fram en regelrätt utflaggning 

för de redare som behövde segla under en viss flaggpreferens.139 Genom att Danmark tillätt 

tillfällig bareboat utflaggning av fartyg öppnades möjligheten upp för redaren att enkelt 

kunna flagga tillbaka efter bareboat charter tiden upphörande. Alternativet skulle många 

gånger ha varit en permanent utflaggning av fartyget.140 

Det danska bareboat registret erbjuder med andra ord redaren ett alternativ till ett regelrätt 

flaggskifte vid en situation där befraktaren önskar en viss flaggpreferens eller att fartyget 

skall gå under specifik cabotage trafik. Danmark har dock infört några specifika regler i 

samband med deras bareboat register. Enligt danska sjölagen är det förbjudet för en redare 

att äga eller kontrollera bolaget fartyget bareboat chartras ut till.141 Dock är det infört en 

lättnadsregel i tillägg till denna regel som anger att redaren får äga mer än 20 procent av fö-

retaget fartyget bareboat chartras ut till om bareboat flaggstaten kräver detta.142 Lättnadsre-

geln träffar således situationer där exempelvis den danska redaren vill bedriva cabotage tra-

                                                 
136 Jmf Fartygsregistreringskonventionen, art 4, 10 och 12. samt Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registre-

ring av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute of Maritime Law, s. 38. 

137 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 39. 

138 Jmf Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Insti-
tute of Maritime Law, s. 71. 

139 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 72. 

140 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 72. 

141 Danska sjölagen 24 § 4 p. 

142 Danska sjölagen 24 § 4 p. 
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fik i ett land som kräver att denna öppnar upp ett bolag i staten och registrerar fartyget i 

landets bareboat register.143  

Vidare ställer Danmark höga krav på vilka länder de tillåter bareboat utflaggning till. Reg-

lerna infördes för att undvika att fartygen bareboat chartrades ut till stater som inte tog 

hänsyn till internationell säkerhetsstandard för fartyget.144 Resultatet av dessa regler är att 

Danmark endast tillåter bareboat utflaggning till EU länder samt Isle of Man, Liberia, Bar-

bados, Bahamas, Ryssland och Hongkong.145 Gemensamt för dessa länder är att de har 

skrivit på bland annat SOLAS146 och MARPOL konventionerna.147   

Vidare har Danmark ställt upp regler som hindrar en redare att bareboat chartra ut fartyget  

mer än fem år i taget. Efter fem års perioden kan dock redaren förlänga bareboat charter 

perioden med ett år åt gången.148 Innan ett fartyg kan bareboat chartras ut och tillfälligt föra 

en annan stats flagg måste alla finansiärer eller panträttshavare som har intressen registre-

rade i fartyget meddelas och skriftligen ge sitt godkännande till att fartyget suspenderas från 

det danska registret och tillfälligt för en annan stats flagg.149 Lagen anger vidare att fartyget 

inte avregistreras på grund av bareboat chartern utan endast att fartyget tillfälligt är suspen-

derat från registret,150 vilket leder till att de civilrättsliga funktionerna inte påverkas av sus-

penderingen151. 

Danska sjölagen anger vidare att det inte går att registrera några panträttigheter och lik-

nande i fartyg som bareboat chartras in till det danska bareboat registret.152 Dock är det 

fortfarande möjligt att registrera nya panträttigheter och liknande i ett fartyg som bareboat 

                                                 
143 Brasilien är exempel på stater som kräver detta. 

144 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 73. 

145 http://www.bws.dk/media/11896/soeloven.pdf. 

146 International convention for the safety of life at sea, (SOLAS), 1974. 

147 International convention for the prevention of polution from ships, (MARPOL), 1973. 

148 Danska sjölagen 24 § p. 2. 

149 Danska sjölagen 24 § p. 3. 

150 Danska sjölagen 24 § p. 1. 

151 Jmf kapitel 2.4. 

152 Danska sjölagen 22 § p. 3. 
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chartrats ut från Danmark.153 Med andra ord går det fortfarande att registrera nya panträt-

tigheter i fartyg som bareboat chartras ut (i primärregistret), men det går inte att registrera 

några nya panträttigheter i registret fartyget bareboat registreras under (sekundärregistret). 

Dessa två regler återspeglar fartygsregistreringskonventionens regler om att de civilrättsliga 

funktionerna som är förknippade med ägarrättigheterna till fartyget. Av det sagda följer att 

den danska modellen angående bareboat registrering kan ses som registrering fördelad mel-

lan två stater. Rättigheter som finns registrerade i fartygen består och skyddas då fartyget 

bareboat chartras ut och tillsynsansvaret och de andra offentligrättsliga funktionerna ham-

nar hos den stat fartyget bareboat chartras ut till. Vidare har Danmark genom att specifi-

cera vilka länder de godkänner som bareboat register säkrat att fartygen inte flaggas ut till 

stater med lägre standard på exempelvis fartygstillsyn. 

Genom det danska förfarandet har fartyget endast en nationalitet och seglar endast under 

en flagg, bareboat flaggstaten, eftersom fartyget måste suspenderas från det danska registret 

innan det kan registreras i bareboat flaggstatens fartygsregister. Fartyget lyder således end-

ast en stats exklusiva jurisdiktion och kontroll under bareboat charterperioden och det är 

bareboat flaggstaten vars flagg fartyget äger rätt att föra. Det danska förfarandet är internat-

ionellt accepterat och strider inte mot havsrättskonventionens regler angående flaggföring, 

nationalitet, registrering samt jurisdiktion och kontroll. 

 

4.4.3 Norge 

Norge valde till skillnad från Danmark att inte tillåta bareboat registrering. Beslutet togs i 

samband med införandet av NIS 1987.154 Bakgrunden till beslutet var att det ansågs ligga 

utanför NIS utredningens ramar att fatta ett beslut om ett bareboat register.155 Utredningen 

ansåg för övrigt att införandet av ett NIS skulle minska behovet av ett eventuellt bareboat 

register. Norska sjölagen förbjuder således både bareboat inflaggning och bareboat utflagg-

ning.156  

                                                 
153 Danska sjölagen 24 § p. 1. 

154 Norwegian international ship register. 

155 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 
of Maritime Law, s. 71.  

156 Jmf norska sjölagens 1 §. 
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Dock fattades beslutet om att inte tillåta bareboat in- och utflaggning för över 20 år sen. 

Enligt flera källor anser norska sjöfartsnäringen att det nu är dags att införa ett bareboat re-

gister i Norge för att stävja utflaggningen av norska fartyg till lågkostnadsländer.157 

 

4.4.4 Något om fartygstillsynen sett i ljuset av internationella lösningar 

Som nämnts har dubbelregistrering gett upphov till problem om vilken stat det är som har 

tillsynsansvaret vid bareboat charter. Genom att staterna väljer att utforma sina respektive 

bareboat register utifrån fartygsregistreringskonventionen löses frågan om vilken stat det är 

som skall utföra denna tillsyn. Det har dock framkommit under intervjuerna att det finns 

avsevärda skillnader i hur denna tillsyn utförs länder emellan. För att få en mer harmonise-

rad besiktning och kontroll av fartygen länderna emellan skulle varje enskild lands besikt-

ningsmyndighet vara tvungna att arbeta utifrån samma förutsättningar och regler vilket i 

dagsläget verkar vara avlägset. Dock kan staten delegera viss del av fartygstillsynen till ett så 

kallat klassificeringssällskap. Klassificeringssällskapens främsta uppgift är att kontrollera att 

fartyg beräknas och designas, byggs, underhålls och drivs i enlighet med sällskapens regel-

verk som bygger på riktlinjer från IMO.158  

I Sverige har man valt att bemyndiga vissa klassificeringssällskap att representera TS vid 

kontroll av bland annat fartygets sjösäkerhet, fartygets sjövärdighet samt miljöskydd. Detta 

framgår av fartygssäkerhetslagen 5 kap 3 §, som stadgar att en inspektion eller besiktning 

som utförs av en erkänd organisation har samma giltighet som om den utförts av TS. De 

klassificeringssällskap som svenska fartygssäkerhetslagen syftar till är American Bureau of 

shipping, Bureau Veritas, Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd samt Lloyds Register of 

Shipping.159  

Eftersom det är IMO som sätter upp den standard klassificeringssällskapen skall arbeta uti-

från uppnås även en viss harmonisering i fartygstillsynen. Även det faktum att klassifice-

ringssällskapen samarbetar med IMO som observatörer då IMO tar fram regler och kon-

ventioner för en ökad internationell sjösäkerhet är argument för att de är väl lämpade att 

                                                 
157 Mats E, Saether, Bareboat (parallell) registrering av skip  i jus och praksis, Marius, Scandinavian Institute 

of Maritime Law, s. 80 samt föreläsning av Catrine Bjune i maritime law, Oslo 2009. 

158 Nilsson, Rolf, P, Sjöfartens bok, Svensk Sjöfarts Tidnings Förlaget AB, Ödeshög 2010, s. 112. 

159 http://www.sjofartsverket.se/upload/SJOFS/2008_24.pdf. 
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utföra fartygstillsynen. Det pågår för närvarande en utredning för att se på möjligheterna 

att utöka delegeringen av fartygstillsynen till dessa klassificeringssällskap.160 

Enligt ACL är det mer lämpligt att klassificeringssällskapen utför fartygstillsynen, främst för 

att undgå det ineffektiva momentet att många fartyg först genomgår en klassbesiktning av 

klassificeringssällskapet och sedan en nästan identisk besiktning av TS för fartygstillsynen, 

en dubbelbesiktning. Enligt ACL är detta ett växande problem inom branschen. Även det 

faktum att klassificeringssällskapen besitter en mycket större kunskap angående internat-

ionell standard på fartyg är enligt ACL ett argument för att delegera mer av fartygstillsynen 

till klassificeringssällskapen. En utökad delegering av fartygstillsynen till klassificeringssäll-

skapen skulle således leda till en ökad harmonisering och effektivisering, både för tillsyns-

myndigheten som skulle kunna frigöra resurser till exempelvis hamnstatskontroller,161 men 

även för redaren som skulle slippa dubbelbesiktning av fartyget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
160 Intervju med TS. Jmf även bilaga 4. 

161 TS skall kontrollera 25 procent av alla fartyg som anlöper svenska hamnar i syfte att inspektera dessa för 
att kontrollera att fartygen upprätthåller en internationell standard. Fartyg som inte upprätthåller denna 
standard riskerar att få nyttjandeförbud och bli kvarhållna i hamn tills felen blivit åtgärdade. Resultatet pre-
senteras på Paris Memorandum of Understandings lista och delas upp i tre olika kategorier, vit, grå och 
svart. Den vita listan hamnar de länder som har minst anmärkningar på fartyg och på den svarta länder som 
upprätthåller sämst standard på sina fartyg. Sverige finns med på den vita listan. 
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4.5 Reflektioner angående lagförslaget 
Det förefaller som om utredningen i vilket lagförslaget presenterades i inte har tagit hänsyn 

till de internationella lösningar som finns angående bareboat registrering.162 Istället föreslår 

utredningen ett förbud mot bareboat registrering, och grundar förbudet på att det svenska 

regelverket bättre kommer att stämma överens med havsrättskonventionen vid införandet 

av förbudet mot dubbelregistrering av fartyg. Problemet med detta resonemang är att ba-

reboat registrering inte strider mot havsrättskonventionen. Många länder, däribland Dan-

mark, tillåter bareboat registrering och det skulle vara anmärkningsvärt om alla dessa länder 

skulle tagit ett aktivt val och infört lagregler som direkt skulle strida mot havsrättskonvent-

ionen.  

Vid en genomgång av de konsultrapporter som gjordes i samband med SOU 2010:73 fin-

ner man en utredning som presenterar sjöfartspolitik i sex av våra europeiska grannlän-

der.163 Rapporten visar att fyra av de sex länderna tillåter bareboat registrering, varav Norge 

är ett av de länder som i rapporten för tillfället inte tillåter bareboat registrering. Som redo-

visats ovan verkar opinionen angående frågan om förbudet mot dubbelregistrering som fat-

tades för 15 år sedan ha vänt i Norge och ett införande av ett bareboat register är att vänta. 

Om så sker kommer större delen av Sveriges europeiska grannländer att tillåta bareboat re-

gistrering.  

Att utredningen då väljer att presentera ett lagförslag som går rakt emot hur våra grannlän-

der valt att hantera frågan är anmärkningsvärt. Vidare hävdar utredningen att lagförslaget 

kommer att leda till att det svenska regelverket bättre kommer stämma överens med havs-

rättskonventionen vilket enligt min mening är felaktigt, då det finns internationella lösning-

ar angående dubbelregistrering som löser problemen som presenterats.164 Enligt lagförslaget 

skulle således våra grannländer aktivt valt att införa regler som går emot havsrättskonvent-

ionen. Utredningens hållning och argument kring bareboat registrering framstår som bakåt-

strävande och föråldrad om man ser på hur vissa av våra grannländer har löst frågan. 

Även det faktum att utredningen inte nämner andra alternativ till ett förbud mot dubbelre-

gistrering ger bilden av att lagförslaget är dåligt genomarbetat. Detta intryck förstärks av att 

de beställda konsultrapporterna givit utredningsmannen en bred grund att stå på i form av 
                                                 
162 Se lagförslaget i avsnitt 4.3. 

163 N 2010:01. Utredning om sjöfartens konkurrensförutsättningar, Stadig eller flexibel kurs. 
164 Se kapitel 4.4. 
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hur våra grannländer ser på frågan. Frågan är om detta lagförslag överhuvudtaget hör 

hemma i den moderna sjöfartsnation som Sverige vill vara. 

Konsekvensen av lagförslaget är att det kommer att hindra redare att dubbelregistrera far-

tyg som går på bareboat charter till främmande stat samtidigt som det kommer att tvinga 

redare som redan har fartyg dubbelregistrerade i främmande stat att avregistrera dem i Sve-

rige eller i den stat där fartyget är dubbelregistrerat. Av intervjuerna har det framkommit att 

majoriteten av de fartyg som för närvarande är dubbelregistrerade kommer att välja alterna-

tivet att avregistrera fartyget i det svenska fartygsregistret. Konsekvensen av detta är att 

Sverige med största sannolikhet kommer att förlora cirka 15 fartyg med en sammanlagd 

bruttodräktighet på över 500 000 ton.  

Det skall dock sägas att förbudet löser frågan om vilken stat det är som har tillsynsansvaret, 

eftersom lagförslaget anger att ett fartyg inte kan vara registrerat i utländskt fartygsregister 

samtidigt som fartyget är registrerat i det svenska fartygsregistret. Lagförslaget skulle såle-

des leda till att det svenska regelverket skulle överensstämma med havsrättskonventionen. 

eftersom fartyget endast skulle vara registrerat i ett fartygsregister och endast lyda under en 

stats jurisdiktion och kontroll. 

 

4.6 Svensk lagstiftning behöver ses över 
Den svenska sjölagen innehåller för närvarande inga regler som reglerar när ett fartyg ba-

reboat chartras ut från Sverige och dubbelregistreras. Genom en lucka i sjölagen har det 

som ovan presenterats visat sig att ett fartyg som hyrs ut på bareboat charter fortfarande 

kan kvarstå i det svenska fartygsregistret vilket bland annat kan leda till problem rörande 

tillsynsansvaret för fartyget. Vidare bygger den svenska sjölagen på grundtanken att ett far-

tyg endast skall kunna vara infört i ett register åt gången varför luckan i lagen torde ha varit 

ett misstag från lagstiftarens sida.  

Den svenska sjölagen är vidare ett resultat av ett nordiskt samarbete, varför det kan tyckas 

vara anmärkningsvärt att Sverige, till skillnad från Norge och Danmark, som valde att in-

föra regler angående bareboat registrering redan i slutet av 90 talet, valde att förbli passivt i 

frågan. Genom Sveriges passiva hållning har Sverige också valt att tolerera bareboat regi-

strering som pågått i över 15 år i Sverige. Dubbelregistrering som den bedrivs idag i Sverige 
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ger upphov till en rad problem, inte minst på grund av osäkerhetsfaktorn rörande vilken 

stat det är som har tillsynsansvaret. Det leder också till  som skall finnas 

mellan staten och fartyget blir allt för otydlig. Som framgått saknar TS möjligheten att på 

ett meningsfullt sätt hantera den uppkomna situationen då ett fartyg dubbelregistreras. Att 

TS inte engagerar sig när det gäller tillsynsansvaret för de fartyg som är dubbelregistrerade 

är givetvis ingen hållbar situation.  

Svensk lagstiftning måste ses över. Det måste införas regler som reglerar situationen när ett 

svenskt fartyg hyrs ut till främmande stat på bareboat charter och bareboat registreras, inte 

minst på grund av att svenska fartyg som anlöper våra hamnar måste ha genomgått en full-

god och internationell satt fartygstillsyn utan även för att den svenska sjölagen skall över-

ensstämma med havsrättskonventionen. Dock är ett förbud mot bareboat registrering inte 

rätt tillvägagångssätt, dels för att bareboat registrering inte strider mot havsrättskonvent-

ionen och dels för att Sverige, likt våra grannländer, införa lagstiftning som tillåter bareboat 

registrering. Att utredningen föreslår ett förbud är enlig mig direkt olämpligt inte minst på 

grund av att Sverige kommer förlora minst 15 fartyg vid införandet av lagförslaget, utan 

även för att lagförslaget inte tar hänsyn till de internationella lösningarna som finns för ba-

reboat registrering.   
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5 Sammanfattning och rekommendationer  
 

5.1 Avsaknad av reglering leder till problem 
 

Syfte med denna uppsats var att utreda och analysera lagförslaget om förbud mot dubbel-

registrering med fokus på tolkning och tillämpningsproblem. För att uppnå detta var jag 

först tvungen att utreda vilken funktion som fartygsregistrering har enligt nuvarande svensk 

rätt samt vilken funktion folkrätten ger fartygsregistrering. Vidare har jag utrett och besva-

rat frågan om vilken stat det är som har tillsynsansvaret för ett fartyg som dubbelregistreras 

enligt sjölagens bestämmelser samt om dubbelregistreringens påverkan på  lin  

och vilken konsekvens ett eventuellt förbud skulle kunna få. 

Enligt gällande svensk och internationell rätt är fartygsregistrering det främsta sättet att be-

visa och styrka fartygets nationalitet. Ett fartyg som är att anses som svenskt skall registre-

ras och vara berättigat att föra svensk flagg. Flaggan som fartyget för i aktern styrker inte 

fartygets nationalitet utan är endast en erinran om att fartyget är svenskt. Då ett fartyg regi-

strerats utfärdas nationalitetshandlingar som tillsammans med fartygsregistreringen är avgö-

rande för att bevisa fartygets nationalitet. Fartygsregistrering uppfyller med andra ord en 

avgörande funktion för att fastställa ett fartygs nationalitet, både enligt svenska regler och 

folkrättsliga regler. Fartygsregistrering innebär även att Sverige som registerstat skall utöva 

faktisk jurisdiktion och kontroll över fartyg som är registrerade i fartygsregistret, vilket 

också leder till att staten skall utöva ett tillsynsansvar i form av fartygstillsyn över fartygen.  

Som presenterats i kapitel tre uppstår problem då ett fartyg bareboat registreras enligt gäl-

lande svensk rätt, främst på grund av att den svenska sjölagen inte innehåller några reglers 

som reglerar situationen då ett fartyg dubbelregistreras på bareboat charter till främmande 

stat. Eftersom folkrätten anger att staten skall utöva faktisk jurisdiktion och kontroll över 

de fartyg som finns registrerade i landets fartygsregister uppstår här en kollision mellan de 

två staternas regler som är förknippade med fartygsregistrering.  

Dubbelregistrering som den bedrivs i Sverige skapar en osäkerhet om vilken stat det är som 

har tillsynsansvaret för fartyget, dubbelregistrering ger även upphov till en försvagning av 

 lin  mellan Sverige och fartyget då två stater hävdar full jurisdiktion och kontroll 

över fartyget samtidigt och slutligen öppnar dubbelregistrering som den bedrivs i Sverige 
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idag upp möjligheten för redaren att segla under två flagg som direkt strider mot folkrättens 

regler. 

Av det sagda framgår det att det är olämpligt att inte Sverige infört regler som reglerar situ-

ationen när ett fartyg dubbelregistreras. Eftersom det är tydligt visat att både Sverige och 

den stat fartyget är dubbelregistrerat i har tillsynsansvaret uppstår här en problematisk situ-

ation som TS inte kunnat lösa. Båda staterna har som sagt ett tillsynsansvar för fartyg regi-

strerade i respektive lands fartygsregister och som TS har framhållit är det inte lämpligt att 

belägga ett fartyg med nyttjandeförbud då det enligt exempelvis dansk rätt är att anse som 

danskt och skall svara under dansk jurisdiktion och kontroll och svenskt enligt sjölagens 

bestämmelser. Slutsatsen blir således att dubbelregistrering som den bedrivs idag i Sverige 

strider mot havsrättskonventionens regler angående jurisdiktion och kontroll. Dock har ut-

redningen formulerat förbudet mot dubbelregistrering så att dubbelregistrering generellt 

skulle strida mot havsrättskonventionen.  

Dubbelregistrering eller rättare sagt registrering fördelad mellan två stater är folkrättsligt 

accepterat så länge fartyget inte seglar under två flagg. Detta uppnås genom att utforma ba-

reboat registreringen efter fartygsregistreringskonventionens regler vilket även löser frågan 

om genuine link  och dubbel flaggföring. Genom att det endast är en stat som har full ju-

risdiktion och kontroll över fartyget löses problemen med genuine link  samt problemen 

med dubbel flaggföring. 

Vissa kritiker skulle förmodligen hävda att fartygets tillsyn skulle påverkas negativt då den 

utförs av en icke svensk tillsynsmyndighet. För att lösa problemet med stater som har bris-

tande tillsynsmyndigheter och kanske har otillräcklig lagstiftning på området kan register-

staten ställa som krav att de endast godkänner stater som uppfyller en satt standard på 

dessa punkter. Danmark är ett av de länder som har anammat det nämnda tillvägagångssät-

tet. Även det faktum att fler och fler stater delegerar fartygstillsynen till en erkänd organi-

sation talar för att problematiken kring tillsynsansvaret minskar då fartygstillsynen blir mer 

harmoniserad genom att en erkänd organisation utför besiktningen. 

Av de fältstudier som genomförts under arbetet med uppsatsen har det framkommit att 

minst 15 fartyg för tillfället är dubbelregistrerade i det svenska fartygsregistret, och att det 

förmodligen finns ett mörkertal då det inte alltid framgår av fartygsakten om fartyget är 

dubbelregistrerat. Av intervjuerna har det även framkommit att dessa fartyg med största 

sannolikhet kommer flaggas ut från Sverige om lagförslaget skulle bli verklighet. Konse-
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kvensen skulle således bli att den svenska handelsflottan skulle krympa med minst 10 pro-

cent. 

Även det faktum att det svenska fartygsregistret är föråldrat, och att det många gånger är 

svårt att få fram relevant information om fartyget och var det är dubbelregistrerat på ett ef-

fektivt sätt, försvåras arbetet med att komma till rätta med problematiken med dubbelregi-

strering. Ett modernare register skull bland annat underlätta lagstiftarens jobb då det kom-

mer att visa vilka stater fartygen dubbelregistreras under.  

Sammanfattningsvis skall sägas att dubbelregistrering som den bedrivs i Sverige i skrivande 

stund strider mot havsrättskonventionens regler angående jurisdiktion, kontroll och flagg-

föring, men att bareboat registrering utformad efter fartygsregistreringskonventionen inte 

strider mot havsrättskonventionen så länge fartyget inte seglar under två flaggor och att far-

tyget endast lyder under en stats jurisdiktion och kontroll. Även det faktum att flertalet län-

der infört regler som tillåter bareboat registrering talar för att Sverige borde införa liknande 

regler och tillåta bareboat registrering. 

 

5.2 Rekommendationer 
Hur Sverige bör utforma lagstiftningen angående bareboat registrering är svårt att säga då 

det finns flera alternativ. Klart är dock att det förbud som presenterats i utredningen var-

ken står i linje med resten av sjöfartsnationerna, inte heller står ett förbud mot bareboat re-

gistrering i linje med havsrättskonventionens regler. Slutligen står inte heller ett förbud mot 

bareboat registrering i linje med utredningens syfte och ramar. 

Fördelarna med att tillåta bareboat registrering är att Sverige behåller fartygen, dock sus-

penderade, i det svenska fartygsregistret och att Sverige samtidigt tar ett steg i rätt riktning 

för att gynna den svenska sjöfartsnäringen. Ett förbud skulle som nämnts med största san-

nolikt leda till att fartygen flaggar ut och att kanske även rederierna skulle flytta utomlands. 

Enligt min mening finns det inga nackdelar med att införa en lag som tillåter bareboat regi-

strering. 
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Min rekommendation är att Sverige inför regler som tillåter bareboat registrering. Vidare 

rekommenderas att reglerna utformas efter fartygsregistreringskonventionen regler, dock 

med vissa tillägg. Dessa tillägg bör vara desamma som Danmark infört, nämligen: 

 stränga krav på vilka länder som tillåts vara bareboat flaggstater, och  

 förbud mot att redaren äger eller kontrollerar företaget som fartyget bareboat chart-

ras ut till.  

Om det skulle införas ett förbud mot att redaren äger eller kontrollerar bolaget fartyget ba-

reboat chartras ut till skulle detta leda till samma resultat som om att ett förbud mot dub-

belregistrering skulle införas. Det skull troligen tvinga de redare som för tillfället har fartyg 

dubbelregistrerade att flagga ut fartygen. Min rekommendation är att det införs en över-

gångsperiod innan det införs ett förbud mot att redaren äger eller kontrollerar det aktuella 

bolaget. Genom att utnyttja denna övergångsperiod ges den svenska sjöfartspolitiken ut-

rymme att förbättras så att de svenska redarna kan konkurrera på samma villkor som resten 

av fartygsnationerna. I de flesta fall skulle det ta bort incitamentet att dubbelregistrera far-

tyg i länder med mer gynnsamma förutsättningar för att bedriva en konkurrenskraftig sjö-

fart. 
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Bilaga 1 - Fältstudie 1 

Dubbelregistrerade fartyg 2010-10-01 

1. GRANDE  SCILIA,  SHKA.  Bareboat  registrerad  i  Italien.  Bruttodräktighet:  38  
651  
  

2. GRANDE  DETROIT,  SHCK.  Bareboat  registrerad  i  Italien.  Bruttodräktighet:  38  
651  

  

3. FORTE,  SHAY.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktighet:  5  232  
  

4. TOR  ANGILA,  SFTW.  Bareboat  registrerad  i  Danmark.  Bruttodräktighet:  17  
492  

  

5. GRANDE  ATLANTICO,  SFEY.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktighet:  
56  642    

  

6. GRAND  BENELUX,  SFEL.  Bareboat  registrerad  i  Italien.  Bruttodräktighet:  37  
712  

  

7. GRANDE  BRASILE,  SDCK.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktighet:  
56  660  

  

8. LISTER,  SBDU.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktighet:?  
  

9. MAERSK  BEAUMONT,  SKVB.  Bareboat  registrerad  i  Danmark.  Bruttodräktig-‐
het:  48  853  

  

10. MAERSK  BUFFALO,  SKVX.  Bareboat  registrerad  i  Danmark.  Bruttodräktighet:  
48  853  

  

11. MAERSK  BROWNSVILLE,  SKVZ.  Bareboat  registrerad  i  Danmark.  Bruttodräk-‐
tighet:  48  853  

  

12. GRANDE  AFRICA,  SKFG.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktighet:  56  
642  

  

13. GRANDE  ARGENTINA,  SMKI.  Bareboat  registrerad  i  Gibraltar.  Bruttodräktig-‐
het:  56  660  
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 Bilaga 2 - Fältstudie 2 

 Dubbelregistrerade fartyg 2011-03-10. 

 

Signal   Namn   vikt   Ägare   Miscellaneous  
Dubbel  Registre-‐
rat  

SBLI   AIDA   22500   Wall  RO/RO  AB,          
SBHD   ALCEDO   6500   Frederi  Anna  AB,          
SIFC   ALSTERN   4500   Barkey  Corporation  N.V.,          
SKJC   ANIARA   71673   Walltrade  AB,          
SEVW   ARCTIC  EXPLORER   330   Pite  Havsbad  AB,          
SEGD   ARCTIC  HELIOS   300   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SHPA   ARVID   991   Rundviks  Bogserbåts  AB,     JA     
SHZA   ASTINA   7636   Rederi  AB  Veritas  Tankers,          
SKEP   ASTORIA   8886   Rederi  AB  Veritas  Tankers,          
SLHJ   ASTRAL   7636   Rederi  AB  Veritas  Tankers,          
SJFX   ASTRID   705   Johansson,  Leif  BÖRJE   JA     
SMPD   ASTRID-‐MARIE   599   Johansson,  Leif  BÖRJE   JA     
SCKB   ATLANTIC  CARTIER   58400   Atlantic  Container  Line  AB,          
SKPE   ATLANTIC  COMPANION   57255   Atlantic  Container  Line  AB,          
SKUN   ATLANTIC  COMPASS   57255   Atlantic  Container  Line  AB,          
SKOZ   ATLANTIC  CONCERT   57255   Atlantic  Container  Line  AB,          
SCKM   ATLANTIC  CONVEYOR   58500   Atlantic  Container  Line  AB,          
SCQX   AURORA  AF  HELSINGBORG   1100   Scandlines  AB,          
SJQH   AYTON  CROSS   447   SVITZER  Sverige  AB,     JA   England  
SDTA   B  H  130   1100   Bogser-‐AB  Sven,     JA     
SIBC   BAGGE   2757   MP  bolagen  Skogsindustri  AB,     JA     

SLKA   BALDER  VIKING   3382  
Trans  Viking  Icebreaking  &  Offshore  A/S,  
Norge       JA     

SJQN   BALTIC  BREEZE  I   397   Marinway  AB,     JA     
SIHZ   BALTIC  BRIGHT   9708   Kungsvik,  AB,          
SBJW   BALTIC  CARRIER  2   460   TUG  i  Gävle  AB,     JA     
SMDJ   BALTIC  MAMMOTH   1645   Baltic  Mammoth  i  Oskarshamn  AB,     JA     

SKHE   BARKEN  VIKING   2670  
Göteborgs  Kommun  Utbildningsförvaltning-‐
en,     JA     

SGIJ   BASTIAN   800   ORBA  AB,     JA     
SKIQ   BELUX   327   Sjötransport  Syd  AB,     JA     
SIAU   BIRGER  JARL   3564   Rederi  Birger  Jarl  AB,          
SIJW   BIRKA  PARADISE   34924   Rederiaktiebolaget  Eckerö,          
SJEX   BISON   2011   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SLTQ   BIT  OKLAND   17757   Bitumen  Shipping  AB,          
SGAB   BIT  VIKING   17800   Bitumen  Shipping  AB,          
SHWY   BITFJORD   1573   Orion  Shipping  AB,          
SBJE   BITFLOWER   5000   Bitumen  Shipping  AB,          
SCQW   BJÖRN  AF  GÖTEBORG   360   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SBJQ   BOB   475   Svitzer  Sverige  AB,     JA     
SDKM   BOHUSLÄN   300   Ångbåten  ekonomisk  förening,     JA     
SHBN   BOLLE  VIII   1800   Boskalis  Sweden  AB,     JA     
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SIVD   BONDEN   357   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SDKL   BONGO   3600   MP-‐bolagen  i  Vetlanda  AB,     JA     
SELA   BORE   300   Swecox  International  AB,          
SIHV   BOSS   496   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SLQY   BOXER   2824   MP  bolagen  Skogsindustri  AB,     JA     
SDQT   BRISTOL   600   Jansson,  Per  KENNY        
SJMQ   BRO  JUNO   8848   Broström  Tankers  Sweden  AB,          
SHVG   BRO  PRIORITY   21517   Maersk  Product  Tankers  AB,          
SHPD   BRO  SINCERO   11855   Donsöshipping  KB,          
SKZJ   BUFFEL   2813   MP  bolagen  Skogsindustri  AB,     JA     
SLEN   CALMARE  NYCKEL   336   Högskolan  i  Kalmar,     JA     
SFKE   CARMONA   510   Båt  GG  330  Carmona  AB,     JA     
SCHO   CARRIER  10   4100   Rederi  AB  Nestor,     JA     
SLDG   CARRIER  11   4138   Rederi  AB  Nestor,     JA     
SKHM   CARRIER  15   6930   Rederi  AB  Nestor,     JA     
SFXK   CARRIER  2   900   Rederi  AB  Nestor,     JA     
SIUX   CARRIER  8   3450   Rederi  AB  Nestor,     JA     
SGMW   CHARISMA  AV  DONSÖ   330   Kiltank  Rederi  AB,          
SBLK   CINDERELLA  I   325   Strömma  Turism  &  Sjöfart  AB,          
SHOR   CINDERELLA  II   324   Strömma  Turism  &  Sjöfart  AB,          
SHRE   CONAB    1   384   Sönderjysk  Entreprenör  AB,     JA     
SIVR   COURAGE  AF  SKILLINGE   359   Fiskefartyget  Courage  af  Skillinge  AB,     JA     
SFZY   CREDO   16700   Credo  AB,          
SGER   DALARÖ   700   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SIET   DANA   500   Öckerö  Bunkerfrakt  AB,          
SIAY   DANNE   705   Kreuger,  STEN  Ivar   JA     
SLDU   DANÖ   526   Ahlström  &  Larsson  Fiske  AB,     JA     
SFYL   DELTA   300   Karlshamns  Hamn  AB,     JA     
SICN   DON  CARLOS   67100   Wallsea  AB,          
SFQG   DON  PASQUALE   67100   Wallocean  AB,          
SIFO   DYNAN   357   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SHYN   DYNING   311   Tor  Rederi  AB,     JA     
SKEG   EBBA   782   Ornö  Sjötrafik  AB,     JA     
SMRY   EBBA  BRAHE   334   Jönköpings  kommun,     JA     
SBJU   ECKERÖ   12400   Rederiaktiebolaget  Eckerö,          
SBJI   EKEN   2500   Erik  Thun  AB,          
SJNB   EUROPALINK   45923   RoPax  II  EuropaLink  AB,          
SFZX   EVINCO   13800   Donsöshipping  KB,          
SJMG   EXCELLO   13798   Donsöshipping  KB,          
SLCO   FALSTAFF   51858   Walleniusrederierna  AB,          
SMOP   FARAO   414   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART,   JA     
SLKQ   FAUST   71583   Rederiaktiebolaget  Walltime,          
SLKU   FEDORA   71583   Wallsun  AB,          
SLHX   FENJA   467   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SLKR   FIDELIO   71583   Rederi  AB  Walltime,          
SMQE   FINNARROW   25996   RoPax  IV  Arrow  AB,          
SFZO   FINNCLIPPER   29900   RoPax  I  Clipper  AB,          
SKUH   FINNEAGLE   29841   Finnlines  Abp,          
SBWA   FINNFELLOW   33800   Finnlines  Abp,          
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SGKI   FINNFOREST   15500   Weissfiord  Shipping  Limited,          
SCIO   FINNMILL   25800   RoRo  I  Mill  AB,          
SKIH   FINNPARTNER   33313   Finnlines  Abp,          
SCIK   FINNPULP   25700   RoRo  II  Pulp  AB,          
SBHY   FINNSAILOR   21000   Finnlines  Belgium  N.V.,          
SKIJ   FINNTRADER   32534   Finnlines  Abp,          
SBZL   FJORD  ONE   870   Fjordtank  Rederi  AB,          

SHAY   FORTE   5200   Österströms  Nordic  AB,       
  Gibral-‐
tar/Tyskland  

SIJK   FOX  LUNA   2284   BRP  Shipping  AB,          
SBCD   FOX  SUNRISE   2000   BRP  Shipping  AB,          
SEXJ   FRAM   1100   Fiskebäck  Bunkrings  AB,          
SEIN   FRANKLIN   1200   MMT  Group  AB,          
SKNB   FREJA  AF  GÖTEBORG   467   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SLTX   FRYKEN  AV  KRISTINEHAMN   965   Stiftelsen  Göteborgs  Maritima  Centrum,     JA     
SJKD   FURE  NORD   11548   Furetank  Rederi  AB,        ?  
SJLF   FURE  WEST   11548   Furetank  Rederi  AB,        ?  
SGQT   FÄRDIG   500   Stiftelsen  Göteborgs  Maritima  Centrum,     JA     
SFZQ   GALAXY   48900   Tallink  Sea  Line  Limited,          
SJTN   GINNETON   845   Fiskeri  AB  Ginneton,     JA     
SMXF   GLITTVÅG   489   Glittvåg  AB,     JA     
SGPI   GOTLAND   29750   Rederi-‐AB  Gotland,          
SJLC   GOTLANDIA   5632   Rederi-‐AB  Gotland,          
SKWR   GOTLANDIA  II   6554   Rederi  AB  Sudersand,          
SKBA   GRAN   856   Gävle  Kommun,     JA     
SFEL   GRAND  BENELUX   37700   ACL  Ship  Owners  2005  AB,        Italien  
SKFG   GRANDE  AFRICA   56642   ACL  Invest  AB,        Gibraltar  
SMKI   GRANDE  ARGENTINA   56660   ACL  Invest  AB,        Gibraltar  
SFEY   GRANDE  ATLANTICO   56660   ACL  Ship  Owners  2005  AB,        Italien  
SDCK   GRANDE  BRASILE   56700   ACL  Invest  2003  AB,        Gibraltar  
SHCK   GRANDE  DETROIT   38700   ACL  Shipholding  2004  AB,        Italien  
SHKA   GRANDE  SICILIA   38651   ACL  Shipholding  2004  AB,        Italien  
SIEV   GULLMARTANK   350   Öckerö  Bunkerfrakt  AB,          
SERW   GUNILLA   400   Öckerö  Rederi  AB,     JA     
SCWN   GUSTAF  AF  KLINT   650   Gustaf  af  Klint,  AB,     JA     
SGON   GUTE   7600   Rederi-‐AB  Gotland,          
SKBN   GÄLLNÖ   364   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SLOA   GÖTHEBORG   788   Svenska  Ostindiska  Companiet  AB,     JA     
SBRE   HARLEY  DAVIDSON  I   500   Restaurang-‐AB  Catten,          
SCGL   HELENA   22200   RO-‐RO  HELENA  KS,          
SCQP   HELLEVIK   2000   Rederi-‐AB  Uman,          
SDPM   HERO  I   400   Bogser-‐AB  Sven,     JA     
SETI   HIGH  LIFT   400   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SHLU   HUCKLEBERRY  FINN   26391   TT-‐Line  Nr.  1063  Eigentums  GmbH,          
SGYV   HUSBÅTEN   400   Aquavilla  AB,     JA     
SFKH   ICEBEAM   450   MMT  Group  AB,     JA     
SDZV   IMSA   950   Stockholms  Ångkols-‐AB,     JA     
SGXO   ISABEL   750   Skrotfrag  AB,     JA     
SLKB   ISOLDE   51071   Walleniusrederierna  AB,          
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SDPK   JEHANDER      1   800   Sand-‐  och  grus-‐AB  Jehander,          
SLZT   KALKVIK   5325   Erik  Thun  AB,     JA     
SMCN   KALMARSUND  VIII   394   Kalmarsundsbolaget  AB,          
SKYH   KANALIA   507   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SJFD   KARL-‐ERIK   324   Ö.F.  Östersjöfrakt  AB,     JA     
SEIR   KRONPRINSESSAN  MARTHA   1000   Loginn  Hotel  AB,     JA     
SDPG   KRONÖ   400   Umeå  Hamn  AB,     JA     
SKEB   LADY  HUTTON   1598   Mälardrottningen  Holding  AB,     JA     
SCNM   LARS   350   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SKFU   LIFT  1   351   Geodells  Intressenter  AB,     JA     
SKFV   LIFT  2   351   Geodells  Intressenter  AB,     JA     
SFNH   LINKSPAN      I   700   Stena  Line  Scandinavia  AB,     JA     
SFNL   LINKSPAN    II   400   Stena  Line  Scandinavia  AB,     JA     
SLFE   LIPTON   308   Carlsson,  Hans  SVANTE  Jörgen   JA     
SBDU   LISTER   2900   Rederiaktiebolaget  Uman,        Gibraltar  
SBDF   LISTERLAND   2700   Rederiaktiebolaget  Uman,          
SHCB   LODBROK   800   Marine  Crane  MC  AB,     JA     
SGUF   LOKE  VIKING   6300   Banco  Popular  Español,  S.A.,          
SMKD   LÖVÖN   457   Lövön  AB,     JA     
SKEN   MADAME  LOUISIANA   495   Marin  &  Maskin  i  Stockholm  AB,     JA     
SDGM   MADICKEN   500   Rederi  AB  Skärmarö,     JA     
SKVB   MAERSK  BEAUMONT   48853   Nordea  Finans  Sverige  AB,        Danmark  
SKVZ   MAERSK  BROWNSVILLE   48853   Nordea  Finans  Sverige  AB,        Danmark  
SKVX   MAERSK  BUFFALO   48853   Nordea  Finans  Sverige  AB,        Danmark  
SMYL   MALMÖ   317   Degermalm,  BJÖRN  Gustav   JA     
SIWN   MANON   67264   Wallcarrier  AB,          
SBPA   MARGITA   1900   Ragnvaldsson,  Tord  MIKAEL        
SCBG   MARIEHOLM   1000   Rederi-‐AB  Bohus  Line,          
SBMP   MEDVIND   350   Sundsvalls  Rederi  AB,          
SLOD   MERCORION   397   Mercorion,  AB,     JA     
SJCD   MIGNON   67264   Wallfreight  AB,          
SICA   MONARK   551   Bogser-‐AB  Sven,     JA     
SBVL   MR  SHOPPY  ONE   2700   Orvelin  Group  AB,          
SHQA   MUDDER    1   335   Carlsson,  ROGER  Oskar  Valdemar   JA     
SHQB   MUDDER    2   335   Carlsson,  ROGER  Oskar  Valdemar   JA     
SCOA   NAVIGO   10500   Broström  Tankers  Sweden  AB,          
SCEM   NEPTUNUS   4600   Sirius  Tankers  AB,          
SFVP   NILS  DACKE   26800   TT-‐Line  Nr.  411  Eigentums  GmbH,          
SLUW   NIMBER   535   Fiskeri  AB  Nimber,     JA     
SFZA   NIMBUS   4600   Sirius  Tankers  AB,          
SDZM   NJORD  VIKING   6200   Banco  Popular  Espanol,  S.A.,          
SCKO   NORDANHAV   5600   Erik  Thun  AB,          
SJQF   NORDEN   1875   OljOla  AB,          
SGXH   NORDIC   400   Fiskeri  Aktiebolaget  Nimber,     JA     
SJPW   NORDLINK   45923   RoPax  III  Nordlink  AB,          
SBMF   NOSSAN   2250   Erik  Thun  AB,          
SGIW   NYTTIG   350   Edström,  Per  Ivar  Simon   JA     
SMRN   NÄMDÖ   364   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SEBR   OBBOLA   20200   Cove  Shipping  Ltd,          
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SKJF   OBERON   71673   Walltrade  AB,          
SMLQ   ODEN   9438   Staten  Sjöfartsverket,     JA     
SCGX   ODESKÄR   400   Odeskär  AB,     JA     
SKQT   ONYX   1476   Krabbeskärs  Rederi  AB,          
SMYR   ORIGO   368   Rederi  AB  Origo,          
SJQL   ORMESBY  CROSS   433   SVITZER  Sverige  AB,     JA   England  
SECN   ORTVIKEN   20200   Sanaga  Shipping  Ltd,          
SBLW   OTELLO   61000   Wallroll  AB,          
SKYU   OXELÖSUND   2911   Ö.F.  Östersjöfrakt  AB,     JA     
SBVE   P-‐ARKEN   3700   Göteborgs  Stads  Parkerings-‐AB,     JA     
SBHP   PANDION   6300   Frederi  Anna  AB,          
SGUH   PETER  PAN   36500   TT-‐Line  Nr.  2001  Eigentums  GmbH,          
SMWY   PLEIJEL   1650   Baltic  Offshore  Rederi  AB,          
SBTP   POLAR   700   Bryngeld  Fiskeri  AB,     JA     
SIEJ   POLFORS   700   Sjömansskolan  Stockholm  AB,     JA     
SKGV   POSEIDON   346   Rederi-‐AB  Bohus  Line,          
SDOK   PRINS  BERNHARD   900   MS  Prins  Bernhard  AB,          
SLZU   PROSPERO   11793   Donsöshipping  KB,          
SBKF   RAMIRA   12100   Rederiaktiebolaget  Älvtank,          
SFGZ   RAMONA   11500   Rederi  AB  Älvtank,          
SJQD   RAMSES   2034   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SBWN   RANDI   300   Olofsson,  HÅKAN  Valdemar   JA     
SFMN   RIGOLETTO   43500   Manjoma  Bravo  AB,          
SHZV   RIS      9   729   Skrotfrag  AB,     JA     
SGUZ   ROLINA   450   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SDEV   ROSELLA   16900   Viking  Line  Abp,          
SKAH   ROXEN   416   Fiskeri  AB  Roxen,     JA     
SIJC   RYGERFJORD   563   Rygerfjord  Holding  AB,          
SBZY   SAGA  LEJON   1200   Royal  Stockholm  Cruise  Line  AB,          
SLAK   SAIBON  AV  KUNGSHAMN   343   Larsson,  Dolf  OLLE   JA     
SGEF   SANDHAMN   700   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SJET   SANTOS   402   Tor  Rederi  AB,     JA     
SCDU   SATURNUS   5800   Saturnus  KS,          
SDNE   SEA  WIND   16000   Tallinn  Swedish  Line  Ltd,          
SKQV   SEASIDE   483   Söderblom,  BJÖRN  Åke   JA     
SHGC   SEBASTIAN   300   Rojas  Rios,  ANDRES  Fernando   JA     
SIZE   SELANDIA  SEAWAYS   24196   DFDS  Seaways  AB,          
SFNC   SELINA   2700   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SHAX   SEPARINA   1100   Förvaltnings-‐AB  Stapeln,     JA     
SECT   SETTE  MARI   350   Rederi  AB  Engesberg,     JA     
SLGW   SIGYN   4166   Svensk  Kärnbränslehantering  AB,          
SCGB   SILJA  SYMPHONY   58400   Tallinn  Swedish  Line  Limited,          
SDCQ   SILUNA  ACE   1700   ACE  Link  Holding  AS,          
SDBV   SIMARA  ACE   1700   ACE  Link    Holding  A/S,          
SICU   SJÖMÄRKET   300   Sjö  &  Land  Barge  AB,     JA     
SIEB   SKÅNE   42700   Scandlines  AB,          
SBQN   SOLSUND   500   Ölandsfärjan  AB,          
SDKF   SOUND  PROSPECTOR   620   Marcon-‐gruppen  i  Sverige  AB,     JA     
SLGX   ST  LOUIS   622   Nilsson,  Bo  Ruben  MICHAEL   JA     
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SGFV   STENA  CARISMA   8600   Stena  Line  Scandinavia  AB,          
SKFH   STENA  DANICA   28727   Stena  Line  Scandinavia  AB,          
SCKZ   STENA  FORECASTER   24700   Stena  RoRo  AB,          
SBJP   STENA  FORERUNNER   24700   Stena  RoRo  AB,          
SHXQ   STENA  FORETELLER   24688   Stena  RoRo  AB,          
SJRX   STENA  FREIGHTER   21104   Stena  Freighter  AB,          
SLDW   STENA  GERMANICA   51837   Stena  Holland  B.V.,          
SEAN   STENA  JUTLANDICA   29700   Stena  Sessan  Rederi  AB,          
SGQU   STENA  NAUTICA   19800   Stena  Rederi  AB,          
SLVH   STENA  SAGA   33750   Stena  Rederi  AB,          
SLYH   STENA  SCANDINAVICA   39169   Stena  Line  Scandinavia  AB,          
SLBM   STENA  SCANRAIL   7504   Stena  Line  Scandinavia  AB,          
SKPZ   STENA  VISION   39178   Scandlines  AB,          
SLCU   STERNÖ   1300   Fiducia  Rederi  AB,          
SCEO   STJERNEBORG   450   Ven-‐Trafiken  AB,          
SIDC   STJÄRNVIK   300   Johansson,  MATS  Bertil  Ingvar   JA     
SGLD   STOCKHOLM   650   Strömma  Turism  &  Sjöfart  AB,          

SMYP  
STOCKHOLM  AV  
GÖTEBORG   361   Rederi  AB  Ishavet,          

SGNH   SUNNANHAV   5300   Erik  Thun  AB,          
SHAF   SUNNANVIK   7500   Sunnanvik    Shipping  Limited,          
SJLA   SUNNANÖ  AV  FISKEBÄCK   598   Gustus  AB,     JA     
SMHO   SVITZER  HYMER   576   Banco  Santander  S.A.,     JA     
SHZR   SVITZER  ODEN   670   SVITZER  Sverige  AB,     JA     
SHRK   SÄTRA   327   Intercontinental  Touristservice  L.  Metz  AB,     JA     
SBFW   SÖDERARM   700   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SIPT   TAMINA   996   Tamina  Shipping  AB,          
SDHJ   TANGO   1200   Vargön  Shipping  AB,          
SDZX   TEATERSKEPPET   950   M/S  TeaterSkeppet  AB,     JA     
SDAW   TELL  AV  DONSÖ   309   Bunkertell  Rederi  AB,          
SCFL   THEMIS   750   Ryberg,  ANDERS  Stefan   JA     
SJKA   THJELVAR   17053   Rederiaktiebolaget  Gotland,          
SBMG   TIDAN   2300   Erik  Thun  AB,          
SMVP   TINTO   1191   Vargön  Shipping  AB,          
SFTW   TOR  ANGLIA   17500   DFDS  Seaways  AB,        Danmark  
SCDH   TOR  BEGONIA   37700   DFDS  Seaways  AB,          
SGCQ   TOR  FREESIA   37700   DFDS  Seaways  AB,          
SKZN   TOR  MAGNOLIA   32289   DFDS  Seaways  AB,          
SLJT   TOR  VIKING  II   3382   Trans  Viking  Icebreaking  &  Offshore  AS,          
SMIT   TOR-‐ÖN   846   Torönland  HB,     JA     
SMIW   TORLAND   846   Torönland  HB,     JA     
SDNU   TRANSFALCON   4100   Transatlantic  Shipping  AB,          
SBFC   TRANSFIGHTER   21000   Transatlantic  Shipping  AB,          
SKEC   TRANSPAPER   23128   Baltic  Container  Shipping  (UK)  Ltd,          
SFIR   TRANSPINE   20851   Longitude  Shipping  (UK)  Limited,          
SKEI   TRANSPULP   23128   Baltic  Container  Shipping  (UK)  Ltd,          
SLRP   TRANSREEL   18773   Transatlantic  Shipping  AB,          
SKHZ   TRANSTIMBER   23128   Baltic  Container  Shipping  (UK)  Ltd,          
SJEI   TRANSWOOD   18289   Longitude  Shipping  (UK)  Limited,          
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SFRZ   TRAVIATA   43500   Manjoma  Bravo  AB,          
SIBM   TREAN   723   Marine  Carrier  WL  AB,     JA     
SIZM   TRELLEBORG   20028   Scandlines  AB,          
SKWI   TRISTAN   51071   Walleniusrederierna  AB,          
SGBA   TURANDOT   55600   Walleniusrederierna  AB,          
SIBP   TVÅAN   723   Marine  Carrier  WL  AB,     JA     
SGWE   TYRUSLAND   21000   Tyrusland  Limited,          
SHJC   UNDINE   67378   Rederi  AB  Wallship,          
SHQZ   V  B      2   384   Nordströms  Lyft  och  Sjötransporter  AB,     JA     
SFKP   VALKYRIA   300   Luleå  Bogserbåts-‐AB,     JA     
SMYC   VEGA   458   Gute  bogser  &  Marin  Service  AB,     JA     
SJXT   VESTA   347   Göteborg  -‐  Styrsö  Skärgårdstrafik,  AB,          
SLDY   VIA   1220   Vargön  Shipping  AB,          
SLKD   VIDAR  VIKING   3382   Trans  Viking  Icebreaking  &  Offshore  A/S,  Norge,  filial     
SLBI   VIDI   1335   Vargön  Shipping  AB,          
SEAI   VIKING  CINDERELLA   46400   Viking  Line  Abp,          
SBXN   VIKING  XPRS   35900   Viking  Line  Abp,          
SGHL   VIKINGLAND   20900   Vikingland  Limited,          
SDLF   VINA   1300   Vargön  Shipping  AB,          
SKYV   VINDHEM   369   Polena  Rederi  AB,          
SJAN   VINGA   1097   Vargön  Shipping  AB,          
SCWJ   VINGA  SAFIR   1700   Vinga  Safir  AB,          
SJMZ   VINGATANK   2878   Vingatank  AB,          
SGPH   VISBY   29750   Rederi-‐AB  Gotland,          
SMVK   VISCARIA   603   Luleå  Bogserbåtsaktiebolag,     JA     
SDFL   VON  ROCKS   300   NOÅS-‐Nordmuddring  AB,     JA     
SITA   VÄSTANVIK   2256   Vestanvik  Shipping  Limited,          
SGZE   VÄSTFJORD   400   Västfjord  Fiskeri  AB,     JA     
SEYW   WARTENA   400   Baltic  Offshore  Kalmar  AB,     JA     
SKMI   WAXHOLM  I   387   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SKNW   WAXHOLM  II   387   Waxholms  Ångfartygs  AB,          
SFHX   WERNER   1500   Sandinge,  Bengt-‐Olof  LENNART   JA     
SMCY   WEST  WIND   3583   Geodells  Intressenter  AB,          
SKQJ   WILSON  STAR   5593   Parsam  AB,          
SBJH   WISBY  VERITY   4300   Wisby  Tankers  AB,          
SBYU   WISBY  WAVE   4300   Wisby  Tankers  AB,          
SBCJ   YLVA   315   Göteborg-‐Styrsö  Skärgårdstrafik,  AB,          
SBQH   ZEBRON   400   Rederi  AB  Saltarö,          
SBFQ   ÄGIR  AF  HALMSTAD   400   Halmstads  Hamn  och  Stuveri  AB,     JA     
SIRG   ÄNGÖN   1627   Koptrac  AB,          
SKHT   ÖSTANHAV   3800   Erik  Thun  AB,          
SENK   ÖSTANVIK   4000   Ostanvik  Shipping  Limited,          
SECG   ÖSTRAND   20200   Kirmar  Shipping  Ltd,          
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 Bilaga 3 - Dokument 

 

 

Registration of ships in the Swedish register of shipping 

The Swedish register of shipping herby confirms that the vessel X is registered in the Swe-
dish register of ships part of the Swedish with X as the owner. 

According to the Swedish maritime code a vessel shall be considered to be Swedish if it is 
owned to the extent of more than one half by a Swedish national or a Swedish legal entity, 
and a Swedish ship shall be registered in the Swedish register of ships part of the Swedish 
register of shipping. 

Registration in the Swedish register of ships will not be affected by a bareboat charter of X 
to a German legal entity nor by the registration of the vessel in a bareboat register in Gi-
braltar. 
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Bilaga 4  Intervjuer 

Intervjuobjekten 
Svenska Redareföreningen. Genomfördes 2010-11-26. 

Atlantic Container Line (ACL). Genomfördes 2010-11-17. 

Transportstyrelsen (TS). Genomfördes 2010-10-27. 

Advokatfirman Lindahl AB. Genomfördes 2010-10-28. 

 

Intervjufrågorna 
1. Vad anser Ni om dubbelregistrering? 
2. Vad anser Ni att den bakomliggande faktorn till dubbelregistrering är? 
3. Vad anser Ni att det är som primärt styr valet av land att dubbelregistrera fartyget i? 
4. Vad anser Ni om lagförslaget? 
5. Anser Ni att det behövs ett förbud mot dubbelregistrering? 
6. Finns det några andra alternativ till ett förbud mot dubbelregistrering? 
7. Vad anser ni att konsekvenserna av ett förbud mot dubbelregistrering blir? 
8. Anser Ni att den genuina linken blir otydlig genom dubbelregistrering? 
9. Vad anser ni om att delegera fartygstillsynen till erkändorganisation? 

 


