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SAMMANFATTNING 

I studien ställs frågan hur den historiska förordningen ”produktplakatet” från 1700-talet ska 

tolkas i ett modernt juridiskt perspektiv. Produktplakatet reglerar än idag ett förbud för 

utländska redare att bedriva sjöfart på svenska vatten. En sådan aktivitet kallas för cabotage, 

vilket är franska och betyder ’kustfart’. Produktplakatets lydelse och den praktiska 

tillämpningen av förordningen genom behörig myndighet skiljer sig åt på olika sätt. Den 

största skillnaden är att produktplakatet, enligt ordalydelsen, endast förbjöd främmande att 

transportera varor mellan svenska orter. Tillämpningen idag har kommit att innebära ett 

förbud för utlandsflaggade fartyg att bedriva kommersiell sjöfart över huvud, så länge som det 

sker mellan två punkter inom Sveriges territorialvatten.  

I studien görs först en tolkning av vad produktplakatet, och den svenska regleringen av 

cabotage, innebär. I studien framkommer att produktplakatet sannolikt har tolkats alltför brett. 

Vid beaktande av vad produktplakatets skyddssyfte var, och vad den faktiska lydelsen var i 

förordningen, tar jag ställning för att de tjänster som borde avses i förordningen endast utgör 

transporter av gods. I förlängningen, med tanke på sjöfartens utveckling till att alltmer omfatta 

transporter av människor, anser jag dock att en utvidgning från lydelsen är rimlig och 

nödvändig med anledning av skyddssyftet. Vidare anser jag att det är en alltför långtgående 

tolkning att produktplakatet ska anses omfatta alla resor som företas inom svenskt 

territorialvatten, enär ordalydelsen är att resorna ska företas mellan två olika orter. Orter bör, 

enligt min mening, tolkas som ’hamnar’ eller liknande fasta uppbyggnader där ett fartyg kan 

lägga till. Tolkningarna innebär vissa avsteg från behörig myndighets tolkning av 

förordningen.  

Inom EU-rätten finns en motsvarande reglering av cabotage, som har syftet att öppna upp den 

inre marknaden. Således har den nationella bestämmelsen och den gemenskapsrättsliga 

bestämmelsen olika utgångspunkter. Det EU-rättsliga begreppet cabotage har också vållat 

stora tillämpningsproblem, men med hjälp av praxis kan några slutsatser dras med viss 

säkerhet. Det EU-rättsliga begreppet tar sikte på sjötransporttjänster, som i huvudsak består av 

transporter av människor eller gods inom ett EU-land. De tjänster som inte har huvuddrag 

gemensamt med sådana transporter är sannolikt inte cabotagetjänster enligt EU-rätten.  

 



 

 

Vid en komparation mellan det EU-rättsliga begreppet och det nationella begreppet 

framkommer ett antal skillnader. De största skillnaderna finns mellan svensk 

myndighetspraxis och EU-domstolens praxis. Det faktum att det finns skillnader i 

definitionerna, strider inte i sig mot gemenskapsrätten. Det kan ändock finnas skäl till att tolka 

den nationella rätten i ljuset av EU-rätten, speciellt i ett så säreget fall som med 

produktplakatet. En sådan tolkning skulle främst innebära att sjötransporttjänster, vars 

huvudsakliga syfte inte är att transportera människor eller personer, troligen inte skulle anses 

vara cabotagetjänster. Vidare skulle det med största sannolikhet finnas en begränsning i den 

resa som är föremål för cabotage; resan måste gå mellan hamnar och/eller en fastare 

konstruktion inom landets territorialvatten och/eller på landets kontinentalsockel.  
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1 Inledning  

1.1 Problembakgrund 

Inom svensk sjöfart finns sedan långt tillbaka en regel om att utländska skepp inte får bedriva 

trafik på svenska vatten. I modernt språkbruk kallas denna trafik för cabotage. Idag innebär 

cabotagereglerna – något förenklat – att utländska redare endast får bedriva sjöfart på svenska 

vatten om de har fått ett speciellt tillstånd till detta (kustfartstillstånd). Det finns även ett 

motsvarande regelverk på EU-nivå, med syfte att öppna upp marknaden för gemenskapens 

redare men samtidigt med syfte att stänga ute de flaggor som inte hör till EU. Bestämmelsen i 

svensk rätt återfinns i en förordning från 1700-talet, produktplakatet
1
 – som alltså än idag är 

gällande rätt. En sådan gammal förordning ger uppenbara tillämpningsproblem. Språket har 

sedan dess förändrats, både inom och utom den juridiska världen, liksom sjöfarten och dess 

skyddsintressen har förändrats. Domstolspraxis och juridisk doktrin på området är dessutom 

oerhört sparsam.  

Transportstyrelsen, som är den myndighet som bevakar att cabotagereglerna efterföljs,
2
 finner 

tillämpningen av de svenska och europeiska reglerna problematisk. Det ålderdomliga språket i 

produktplakatet, och det faktum att texten redan på 1700-talet ansågs otydligt skriven, gör att 

tolkningen av lagtexten är svår. Produktplakatet, efterföljande domstolspraxis och 

myndighetspraxis, samt de EU-rättsliga reglerna rörande cabotage, har alla olika definitioner 

på vad cabotage är och hur reglerna ska tillämpas. Rättsläget är för närvarande komplext och 

outrett.  

För Transportstyrelsen uppkommer problemen vid bedömningen av om ett fartyg ska få 

kustfartstillstånd eller ej. Varje beslut som tas av myndigheten måste ha stöd i lag och därför 

är det angeläget att få rättsläget utrett.
3
 I nuläget arbetar Transportstyrelsen utifrån den 

myndighetspraxis som utvecklats med tiden. Frågan är dock hur väl denna praxis stämmer 

överens med det ursprungliga syftet och lydelsen av produktplakatet.  

  

                                                 
1
 Kongl. Maj:ts Nådige Förordning Angående De Fremmandes Fahrt på Swerige och Finland. Dat. Stockholm i 

Råd-Cammaren den 10. Nov. 1724., Stockholm, uti Kongl. Boktryckeriet uplagdt, Hos Joh. Henr. Werner, 

Directeur öfwer alla Tryckerien i Riket., 1724. 
2
 Ihre, R, Handbok i sjörätt, s. 54. 

3
 Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 1-4§§ samt förordning (1974:235) om tillstånd 

till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. 1§. 
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Den alltmer omfattande utflaggningen av svenska fartyg har dessutom gjort att problemen fått 

en ny dimension. Vad gäller egentligen för svenska redare som för sina utlandsflaggade skepp 

i svenska vatten? Kan de olika definitionerna av cabotage existera i samklang och vad är 

egentligen gällande rätt? Vad fyller regleringen för nytta, när det inte längre finns en svensk 

flotta att skydda? 

1.2 Problemformulering 

Huvudfråga 

Hur ska produktplakatet tolkas ur ett modernt juridiskt perspektiv?  

Underfrågor 

För att besvara denna huvudfråga, kommer jag att besvara följande underfrågor: 

o Vad är cabotage enligt svensk rätt? 

o Vad är cabotage enligt EU-rätt?  

o Finns det skillnader i den svenska och den EU-rättsliga definitionen? Om ja, är de 

svenska reglerna förenliga med EU-rätten?  

o Kan de EU-rättsliga definitionerna av cabotage användas för att tolka svensk rätt? 

Om ja, hur ser en sådan tolkning av produktplakatet ut? 

 

1.3 Syfte 

Jag har av Transportstyrelsens juridiska sektion på Sjö- och luftfartsavdelningen fått 

uppdraget att utreda cabotage. Transportstyrelsen har, som nämnts ovan, funnit att reglerna 

om cabotage har inneburit tillämpningssvårigheter och har därför velat få området klarlagt. 

Det är angeläget för aktiva inom branschen att få cabotagereglerna utredda, eftersom brott 

mot reglerna kan medföra straff. Denna aspekt är följaktligen betydelsefull även för 

Transportstyrelsen, eftersom den är tillsynsmyndighet i frågan och måste agera utifrån 

lagstöd.  

Transportstyrelsens inställning är att få frågan lyft för intern diskussion och i förlängningen, 

om nödvändigt, skicka frågan vidare till Näringsdepartementet för att göra en översyn av det 

nationella regelverket och undersöka om det behövs en lagändring. Min förhoppning är att 

min uppsats ska utgöra ett diskussionsunderlag för Transportstyrelsens fortsatta arbete med 
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cabotage och att arbetet ska ge myndigheten den heltäckande bild som den behöver för att 

kunna ta ställning till om en lagändring behöver göras.  

Syftet med uppsatsen är således att göra en utredning de lege lata avseende cabotage. Studien 

ska fastställa vad som är cabotage och vad som inte är det, utifrån de ärenden som 

Transportstyrelsen och Sjöfartsverket har handlagt. Eftersom rättskällorna inom området är 

svårtillgängliga är ett ytterligare syfte med uppsatsen att göra dem lättillgängliga för de parter 

som berörs av reglerna.  

 

1.4 Metod 

För att utreda begreppet cabotage har den traditionella rättskälleläran – med lagar, förarbeten, 

praxis och doktrin – använts så långt det är möjligt. Det finns mycket lite domstolspraxis på 

området och endast en dom från en rådhusrätt har gått att finna. Denna dom har följaktligen 

tillmätts stor betydelse i studien. Frågan behandlas inte i någon större utsträckning i juridisk 

doktrin, varför historisk och ekonomisk litteratur delvis har fått ersätta denna. Historiska 

skrifter har bidragit till förståelsen för hur det ekonomiska och politiska klimatet var på 1700-

talet och förordningen har därmed kunnat sättas in i sitt sammanhang för en vidare förståelse 

för syftet med lagen. För att kunna undersöka den gamla texten i förordningen, och tolka de 

historiska uttrycken korrekt, har hjälp tagits av en språkvårdare vid Transportstyrelsen.  

Det är således sökandet efter gällande rätt, trots bristen på rättskällor, som är den stora 

utmaningen i den första delen av min uppsats (kapitel två). För att kunna ta ställning i de 

spörsmål som cabotage uppbringar, har jag fått använda mig av ett juridiskt resonemang där 

skyddssyfte och rättsutveckling har varit vägledande för mina tolkningar och 

ställningstaganden. I den andra delen av rättsutredningen (kapitel tre) ägnas en beskrivning åt 

tolkningen av EU-rätt, och EU-rättens förhållande till nationell rätt, samt hur en EU-konform 

tolkning ska göras. Denna del ligger till grund för det resonemang som förs i den slutliga 

analysen (kapitel fyra), där jag tar ställning till de sista två punkterna i problemformuleringen. 

Den metod som jag har använt mig av i den första delen av uppsatsen, som delvis gör frånsteg 

från en traditionell juridisk metod, skulle kunna innebära att uppsatsen inte får den juridiskt 

akademiska tyngd som den bör ha. Jag menar dock att det, i ett så säreget fall som detta, är 

nödvändigt att använda sig av alternativa källor och dessutom att det är det enda sättet att ta 

sig an dessa frågor. Eftersom produktplakatet är den rättsregel som styr cabotage i Sverige 
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idag, måste en utredning göras med utgångspunkt i den och de källor som berör förordningen. 

Jag kan inte, endast med argumentet att det är svårt att tolka förordningen eller att det inte 

finns tillräckligt med praxis på området, undvika att göra en rättsutredning angående 

cabotage. Som jag poängterat tidigare är produktplakatet gällande rätt och eftersom 

produktplakatet och dess tillämpningsområde orsakar tolkningssvårigheter, måste det på något 

sätt utredas.  

I slutet av uppsatsen presenterar jag en möjlighet att tolka de svenska reglerna i en 

långtgående EU-konform tolkning. Det kan tyckas kontroversiellt, eftersom det inte råder 

konsensus om hur en EU-konform tolkning ska användas. Det är dock just på grund av de få 

och osäkra rättskällor som svensk rätt kan frambringa, som jag anser att den nationella rätten 

med fördel skulle kunna tolkas EU-konformt.  

 

1.5 Avgränsningar 

 Vid beaktande av EU-reglerna, kommer inte hänsyn att tas till förordning 

(EEG) nr 3921/91 om villkoren för att transportföretag ska få utföra inrikes transporter 

av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är 

hemmahörande. Förordningen rör cabotage på de inre vattenvägarna, som exempelvis 

i en inlandssjö, till skillnad från de yttre vattenvägarna
4
 som utgörs av kusterna. 

Skälen till att jag valt att exkludera förordningen om inre vattenvägar är flera. 

Förordningen har ännu inte implementerats i svensk rätt.
5
 Den sparsamma praxis som 

utkommit från EU-domstolen med anledning av förordningen ger ingen ny 

information för att besvara uppsatsens frågeställningar. Utformningen av 

förordningarna liknar inte varandra och de har delvis olika mottagare, vilket gör det 

svårt att jämföra dem. Det skulle dessutom bli alltför omfattande att även ta med detta 

regelverk i min studie och jag bedömde att uppsatsen därmed riskerade att upplevas 

som ”spretig”.  

 

  

                                                 
4
 ”Yttre vattenväg” är inte ett begrepp som används inom EU-rätten eller nationell svensk rätt, utan endast en 

formulering jag använder mig av här för att bättre kunna förklara vad en inre vattenväg är. 
5
 SOU 2011:4 s. 17 ff. 
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 Studien berör inte utländska statsfartygs rätt att beträda svenskt vatten enligt 

Tillträdesförordning (1992:118), eftersom denna studie rör de kommersiella resorna 

inom ett annat lands (Sveriges) territorium. 

 

 Studien kommer inte att närmare gå in på huruvida den andra delen av den historiska 

förordningen produktplakatet, som inte utgörs av cabotagereglerna, är gällande svensk 

rätt. 

 

 Ingen jämförelse kommer att göras med vägcabotage eller flygcabotage. Det finns 

ingen anledning att söka ledning i dessa regelverk, eftersom de inte härstammar från 

samma förordning och således är mycket olika varandra.  

 

1.6 Något om användningen av olika begrepp i uppsatsen 

I uppsatsen används genomgående begreppet cabotage i fråga om sjöcabotage. Detta på grund 

av att det är den ursprungliga betydelsen av ordet cabotage och jag anser det därför inte 

nödvändigt att förtydliga det genom att skriva sjöcabotage. Det finns även cabotage inom väg 

och flyg, men dessa områden heter följaktligen vägcabotage och flygcabotage. Uppsatsens 

engelska titel är dock ”Maritime Cabotage”. Jag har valt att använda de begrepp som 

förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att 

tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) använder vid 

benämningen av cabotage. I den engelska versionen av förordningen kallas cabotage för 

Maritime Cabotage.  

I studien används begreppen ”svensk rätt” och ”EU-rätt”. Naturligtvis utgör EU-rätten svensk 

rätt, men för att slippa krångliga omskrivningar benämns den nationella svenska rätten som 

”svensk rätt” och gemenskapsrätten som ”EU-rätt”. 

Följande beteckningar används angående de ofta förekommande regelverken; 

 Förordningen den 10 november 1724 angående de främmandes fart på Sverige och 

Finland samt den tillhörande förklaringen den 28 februari 1726 benämns 

produktplakatet. 

 Förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg 

m.m. benämns kustfartsförordningen. 
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 Förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om 

frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna 

(cabotage) benämns cabotageförordningen. 

 

1.7 Disposition 

Kapitel ett utgör inledningen av uppsatsen och presenterar bland annat problembakgrund och 

frågeställningar.  

Kapitel två utgörs av den svenska regleringen av cabotage. Inledningsvis presenteras 

huvuddragen i svensk rätt och EU-rätt angående cabotage. Här beskrivs även den praktiska 

tillämpningen av de svenska reglerna och vad de innebär för redare som önskar beträda 

svenska vatten. Senare i kapitel två introduceras lagtexten på området – produktplakatet. I 

anslutning till denna text beskrivs även historisk bakgrund, praxis och praktisk tillämpning av 

förordningen. För att uppsatsen ska kunna förstås på bästa sätt, har jag valt att skriva analysen 

i kapitel två löpande i texten. Jag behöver nämligen ta ställning till vissa spörsmål tidigt i 

studien, för att kunna gå vidare med andra moment. Jag har även funnit att denna disposition 

är den mest pedagogiska för läsaren. Således inleds avsnitt 2.4 Tolkningar och förklaringar 

med ett kortare metodavsnitt, för att sedan presentera de nyckelbegrepp i förordningen som 

behövs dels för tolkningen av produktplakatet och dels för att ge en vidare förståelse av 

cabotage inom sjörätten. De begrepp som är av vikt för min fortsatta utredning av cabotage, 

innehåller följaktligen en analys. Eftersom uppsatsen i denna del har få källor, är avsnitten 

under 2.4 ibland nästintill uteslutande analys och juridiskt resonemang, med utgångspunkt i 

produktplakatets syfte och juridisk metod vid tolkning av historisk lagstiftning.     

Kapitel tre består av den EU-rättsliga regleringen. Det inleds med ett omfattande metodavsnitt 

om hur EU-rätt ska tolkas och vad det finns för olika möjligheter till tolkningar – speciellt i 

förhållande till nationell rätt. Senare beskrivs lagstiftning, praxis och tillämparens tolkning av 

gällande rätt. Slutligen förs en analys kring vad som ska anses vara gällande rätt på området.  

Kapitel fyra består av analys och sammanfattande slutsatser. Inledningsvis behandlas de 

skillnader som finns i de definitioner som gjorts i de olika instanserna. Vidare diskuteras 

produktplakatets förenlighet med EU-rätten. Avslutningsvis görs en EU-konform tolkning av 

produktplakatet. Uppsatsens syfte och problemformulering är vida omfattande och det är 



7 

 

studien som helhet som ger svar på problemformuleringen. Det är därför inte möjligt att 

sammanfatta uppsatsens slutsatser i ett avslutande kapitel.   

 

1.8 Ett tack 

Jag vill här ta tillfället i akt och tacka Sjö- och luftfartsavdelningens juridiska sektion samt 

Sektionen för sjötrafik- och flygplatser på Transportstyrelsen. Juridiska sektionen föreslog att 

cabotage skulle bli mitt ämne, vilket visade sig vara ett mycket intressant område att skriva 

om. Jag har under skrivperioden fått både stöttning och inspiration från avdelningarna och jag 

är glad över att jag har haft möjlighet att samarbeta med Transportstyrelsen i mitt arbete. Ett 

särskilt tack vill jag rikta till Jonna Mas som har varit min handledare, och ovärderliga 

bollplank, på Transportstyrelsen. 

Tack! 
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2 Cabotage i svensk rätt 

2.1 Introduktion till cabotage och kustfart i Sverige 

2.1.1 Allmänt om kustfart 

I Sverige och många andra länder, finns det regler om vem som får trafikera det inhemska 

territorialvattnet.
6
 Sveriges territorialvatten definieras i lag (1966:374) om Sveriges 

sjöterritorium. Det omfattas enligt 1 och 2 §§ nämnda lag av Sveriges sjöar, vattendrag och 

kanaler, samt territorialhavet, som begränsas av det fria havet eller ett annat lands 

territorialvatten. När ett fartyg bedriver kustfart inom ett annat land än det som fartyget 

kommer från – flaggstaten – kallas det för cabotage. Cabotage är franska och betyder kustfart, 

men det har fått en delvis annan betydelse genom transporträtten. Från början avsågs endast 

sjöcabotage när man talade om cabotage, men idag används begreppet även för flygcabotage 

och vägcabotage. I denna studie kommer dock ordet cabotage användas i sin ursprungliga 

betydelse, som ett sjörättsligt begrepp.  

2.1.2 De svenska reglerna i korthet 

I svensk rätt stadgas reglerna om kustfarten i en historisk förordning från 1724.
7
 Denna 

förordning, samt dess tillhörande förklaring från 1726,
8
 kallas produktplakatet och är än idag 

gällande rätt. Produktplakatet utgör huvudregeln för vilka fartyg som får beträda svenskt 

territorialvatten; nämligen att inga främmande får bedriva kustfart. Produktplakatet är, på 

grund av dess ålderdomliga språk och dess otydlighet, svårtolkad och en grundlig genomgång 

av produktplakatet görs i avsnitt 2.2. Det finns även en modernare förordning på området; 

förordningen (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m. 

Denna förordning kallas i fortsättningen för kustfartsförordningen. I 1 § kustfartsförordningen 

hänvisar lagstiftaren till produktplakatet och stipulerar ett antal undantag till huvudregeln, 

som jag i det följande kort ska introducera.  

Sverige har bilaterala avtal med andra länder som tillåter de båda ländernas fartyg att gå på 

det andra landets territorialvatten. De länder som Sverige har avtal med är Argentina, Belgien, 

Danmark, Färöarna, Island, Japan, Nederländerna, Storbritannien, Nordirland, Irland, 

Portugal, Polen och Norge. Sverige har även avtal med USA om att respektive lands fartyg får 

fritt transportera tomcontainrar och annat stuverimaterial inom det andra landet. Dessa 

                                                 
6
 Bernitz, U., m.fl., Sjöfart och konkurrensrätt, s. 65. 

7
 Förordningen den 10 november 1724 angående De Främmandes Fahrt på Swerige och Finland. 

8
 Förklaringen den 28 februari 1726 över förordningen af den 10 november 1724 angående de Fremmandes Fahrt 

på Swerige och Finland. 
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bilaterala avtal innebär att de avtalande länderna inte behöver ansöka om speciellt tillstånd för 

att få beträda det andra landets territorialvatten.
9
  

Med anledning av inträdet i EU tillkom ett annat undantag till huvudregeln; förordning (EEG) 

nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla 

tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage)
10

.
11

 Förordningen är en 

produkt av ett av EU:s mest grundläggande syften; den fria rörligheten. Förordningen 

öppnade upp gemenskapsländernas bestämmelser om cabotage och idag har alla fartyg som är 

flaggade i en medlemsstat rätt att bedriva kustfart inom EU.
12

 EU-förordningen har orsakat 

medlemsländerna svåra tillämpningsproblem, varför en utredning och tolkning av lagstiftning 

samt praxis görs i avsnitt 3.3.  

När en resa eller transport ska utföras i Sverige, händer emellanåt att inga svenska fartyg finns 

tillgängliga för att utföra arbetet. Uppgiften måste ändock genomföras och man tvingas därvid 

att göra ett undantag från huvudregeln. Ett speciellt tillstånd kan utfärdas, där lov att bedriva 

cabotage ges till ett fartyg som varken är svenskt eller omfattas av något av de ovan nämnda 

undantagen. Ett sådant tillstånd kallas för ad hoc-tillstånd och utfärdas av Transportstyrelsen. 

Dessa kustfartstillstånd måste ansökas vid varje resa, men vid undantagsfall kan ett tillstånd 

beviljas som består under en viss tid. Det finns idag inga bestämmelser om hur detta ska 

behandlas, men genom praxis har det utvecklats ett förfarande där Transportstyrelsen ser till 

det enskilda fallet och gör en rimlighetsbedömning för varje fall. Vid en ansökan om ad hoc-

tillstånd måste den sökande först ha försökt hitta ett svenskt fartyg minst 48 timmar innan 

tillstånd kan ges. Först sedan det kan konstateras att inget svenskt fartyg kan utföra resan, kan 

det utländska fartyget få utföra uppdraget.
13

 

2.1.3 Kustfartstillstånd idag 

År 2009 överfördes handläggningen av cabotage från Sjöfartsverket till den nya myndigheten 

för säkerhet, övervakning och tillstånd inom de olika trafikslagen – Transportstyrelsen.
14

 

Sedan Transportstyrelsen tog över handläggningen har sammanlagt 117 ärenden handlagts. 

                                                 
9
 Transportstyrelsen, Bilaterala avtal, 5/10 2009, (28/1 2013 kl 15.00), 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Bilaterala-avtal/  
10

 I fortsättningen benämns denna förordning ”cabotageförordningen”. 
11

 Förordningen och dess tillämpning behandlas utförligt i avsnitt 3.3. 
12

 Transportstyrelsen, EU-flaggade fartyg och godkända register, 5/10 2009, (28/1 2013 kl 15.00), 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Undantag-EU-mm/  
13

 Transportstyrelsen, Kustfartstillstånd (cabotage), 23/11 2011, (12/1 2013 kl 13.00), 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/   
14

 SOU 2008:9, s. 19 och s. 66 samt Trafikutskottets betänkande 2008/09:TU3  s. 1 och s. 5 f. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Bilaterala-avtal/
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Undantag-EU-mm/
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Ingen av dessa förfrågningar om tillstånd har avslagits, men några har förklarats vilande på 

grund av bristande bevisning rörande utredning om svenska fartyg kan bistå arbetet. År 2009 

inkom tio ansökningar, år 2010 och 2011 ökade det drastiskt till 39 respektive 43 stycken och 

år 2012 sjönk antalet ansökningar till 25. Anledningen till den stora ökningen från 2009 till 

senare år är inte kartlagd, men en trolig anledning kan vara den ökade utflaggningen av 

svenska fartyg under dessa år. Eftersom det numera finns få svenska fartyg som kan åta sig 

jobb i svenska territorialvatten, är beslutet om att utge kustfartstillstånd många gånger 

självklart. Vid utredning av om det finns svenska fartyg som kan företa resan, ligger 

bevisbördan på sökanden. Det ställs dock inte särskilt höga krav från Transportstyrelsen på 

hur omfattande utredningen ska vara, men sökanden måste kunna påvisa att flera försök i 

”kända kanaler” har gjorts.
15

  

2.1.4 Kort om utflaggning 

Redare kan välja att ta ut sitt fartyg ur det svenska registret för att registrera det under en 

annan flagg. Förfarandet kallas att ”flagga ut” sitt fartyg. På senare år har utflaggningen ökat 

dramatiskt. Anledningarna till att redare flaggar ut sina fartyg kan vara olika. Om en 

utflaggning sker till en så kallad ”bekvämlighetsflagg”, sker det sannolikt för att regelverket 

för den nya flaggen inte är lika krävande vad gäller skatter, besättning och arbetsvillkor för de 

anställda. En annan anledning till att söka ny flagg, har varit en slags protest från redarnas 

sida mot att den svenska regeringen inte velat ändra inställning i en skattefråga (tonnageskatt). 

Det föranledde att många redare, som tidigare varit trogna den svenska flaggen, under 2009 

flaggade ut sina fartyg. Danmarks, Hollands och Norges
16

 register är populära 

utflaggningsflaggor, eftersom de har lindrigare villkor men ändå är anslutna till EU-flaggen.
17

 

Den brännande frågan om tonnageskatt har nyligen uppmärksammats av sittande regering, 

som har tillsatt en utredning
18

 om Sverige skulle kunna använda sig av denna beskattning.
19

 

Tonnageskatt skulle, något förenklat, innebära att ett fartyg inte beskattas efter vinst eller 

förlust, utan genom ett schablonbelopp som baseras på fartygets nettodräktighet 

(lastförmåga). Regeringens avsikt är att Sverige ska ha en stark och konkurrenskraftig 

sjöfartsnäring, varför den nu vill utreda hur ett tonnagebeskattningssystem skulle kunna 

                                                 
15

 Helena Hellberg Petersson, handläggare cabotage; Sektionen för sjötrafik- och flygplatser,  

Transportstyrelsen (14 februari 2013). 
16

 Norge har anslutning till EU-flaggen genom sin anslutning till EES. 
17

 Nilsson, R.P., Nu börjar utflaggningen…, Sjöfartstidningen, 29 maj 2009. 
18

 Dir. 2013:6, Tonnageskatt och andra stöd för sjöfartsnäringen. 
19

 Frågan har tidigare utretts i en offentlig utredning (SOU 2006:20, Tonnageskatt), men utredningens resultat 

bedömdes bristfällig, varför ytterligare en utredning nu tillsats.  
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införas i Sverige och vilka konsekvenser detta skulle få. Det är regeringens åsikt att Sverige 

behöver en levande sjöfartsnäring, för att kunna bevara kompetens inom sjösäkerhet och miljö 

samt för att Sverige även fortsättningsvis ska kunna vara med och påverka 

sjöfartsutvecklingen på internationell nivå. Andra länder har infört sådana 

tonnageskattesystem för redare, för att förmå de nationella redarna att stanna kvar eller flagga 

tillbaka till den nationella flaggen. Utredningens konsekvensanalys ska således utröna om en 

sådan effekt kan uppnås även i Sverige. Sverige har redan nu en förmånlig beskattning för 

sjöfarten, vilket utredningen ska ta hänsyn till.
20

 

  

                                                 
20

 Dir. 2013:6, s. 2 ff.  
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2.2 Produktplakatet 

2.2.1 Inledande kommentarer 

Produktplakatet står att finna i sin helhet i Riksdagsbiblioteket, vid efterfrågan. Det finns även 

en förkortad version utgiven 1742 av Modée.
21

 Den senare versionen har jag valt att inte ta 

med i studien, eftersom det inte är originaltexten. I avsnitt 2.2.3 har jag med hjälp av en 

språkvårdare vid Transportstyrelsen, Darko Irebo, skrivit om produktplakatet i, vad jag 

hoppas är, en mer lättförståelig modern version. I bilaga 2 och 4 har jag återgett 

originaltexterna i ett modernt typsnitt. I bilaga 1 och 3 återfinns även bilder på de 

ursprungliga texterna. I bilagorna är det tydligt att man använde sig av två olika typsnitt. Ord 

med latinskt eller franskt ursprung, såsom ”confiscation” eller ”producter”, trycktes med 

latinsk tryckstil. De olika typsnitten har dock ingen betydelse för innebörden, vilket har gjort 

att jag inte har beaktat detta vid återgivningen.
22

  I avsnitt 2.4 har jag tagit vissa 

nyckelbegrepp i texterna, för att förklara betydelsen av dessa. Slutligen, i avsnitt 2.5, har jag 

gjort en sammanfattande analys av vad produktplakatet innebär idag enligt min mening. 

2.2.2 Historisk bakgrund 

2.2.2.1 Merkantilismen 

Politiken i Västeuropa präglades av tidsepoken merkantilism mellan år 1550 och 1750. Ordet 

kommer av det latinska mercari, vilket betyder ”att idka handel”. Valet av namn på denna 

tidsepok har ibland kritiserats för att vara missvisande. Merkantilismen kan sägas ha två delar, 

dels att skapa en nationell enhet och ett förenat rike och dels att stärka staten och dess makt. 

Det senare skulle åstadkommas genom att stärka både den politiska makten och den 

militäriska makten. För att lyckas med det, ansåg merkantilisterna att den nationella ekonomin 

skulle främjas genom att gynna utrikeshandeln och den inhemska förädlingsindustrin. Staten 

hade en viktig roll som beskyddare av den inhemska industrin, handeln och sjöfarten. 

Ekonomin skulle förbättras genom en rad olika åtgärder, bland annat genom att förbättra 

förutsättningarna för en inhemsk produktion och skapa ett tullsystem som gynnade svenska 

importörer och exportörer. Den svenska sjöfarten uppmuntrades genom lagstiftning som 

                                                 
21

 Modée, R. G. m.fl., Utdrag utur alle ifrån den 7. decemb. 1718./1791 utkomne publique handlingar, 

Stockholm, 1742-1829 
22

 Noreen, A., Rättskrifningens grunder, s. 6 samt Olsson, B., Bröllops besvärs ihugkommelse, s. LXXI. 
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främjade dess tillväxt och det är under denna tid som Sveriges ”sjöfartspolitiska grundlag”
23

, 

produktplakatet, stiftas.
24

    

2.2.2.2 Produktplakatet och 1600-talets sjöfart 

På 1600-talet var sjöfarten av stor betydelse, inte minst för samhällets utveckling och välfärd. 

Gustav II Adolf ska ha anfört att ”icke allenast handel och vandel utan ock dette rikes välfärd 

näst Gud består på seglats och skeppsfarten”
25

. Kronan uppmuntrade det svenska 

skeppsbyggeriet, den svenska flottan och den svenska handeln på olika sätt, bland annat 

genom tullättnader och annan lagstiftning som främjade den inhemska näringen.
26

 En av dessa 

lagar som stiftades var produktplakatet, om ”de fremmandes fahrt på Swerige och Finland”, 

från 1724. I förordningen ville man främja den svenska inrikes sjöfarten, genom att förbjuda 

”de främmande” att frakta annat än deras eget lands varor till Sverige. Tidigare var de svenska 

sjövägarna öppna för alla, vilket ogillades av den svenska staten. Man var övertygad om att 

riket gjorde en ekonomisk förlust genom att utländska redare fritt fick bedriva sin verksamhet 

på svenska vatten. Genom att införa denna nya förordning ville man stärka rikets ekonomiska 

ställning och samtidigt öka andelen svenska skepp.
27

  

Inspiration till förordningen hämtades från England, där Englands navigationsakt
28

 från 1651, 

och framför allt dess utvidgade version från 1660, begränsat utländska fartyg att beträda 

engelska vatten.
29

 I författandet av produktplakatet, som var den svenska motsvarigheten, 

frångick man dock den engelska versionen genom att med egna ord formulera ett förbud, 

istället för att endast översätta den engelska texten.
30

  

Vid införandet av produktplakatet fanns kritik mot bestämmelsen. Det var framförallt fråga 

om de internationella relationerna kunde ta skada och om priset på vissa varor skulle komma 

att höjas genom en enbart svensk import. Den vara som köpmännen synes varit mest oroliga 

för, var saltet och dess förväntade prishöjning. Det verkade dock som att alla var överens om 

produktplakatets princip; att göra det lättare för svenska redare att överleva.
31

 Produktplakatet 

                                                 
23

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s. 164. 
24

 Nationalencyklopedin, uppslagsord ”merkantilism” och Nordisk familjebok, uppslagsord ”merkantil”. 
25

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s. 166. 
26

 A.a.s. 164 f. 
27

 A.a.s. 170 och s. 186. 
28

 The English Navigation Acts. 
29

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s. 165 och Ericsson, B, Stockholms storborgerskap och intressespelet 

kring produktplakatet, s. 301. 
30

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s. 207. 
31

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s. 193 f. 
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var otydligt formulerat och en förklaring över förordningen utkom 1726.
32

 I detta tillägg 

klargjordes vad som menades med vissa begrepp, som tidigare hade varit tvetydiga. Man lade 

även till en begränsning, som innebar ett förbud mot ”de främmandes” kustfart.
33

 Med tiden 

kom produktplakatet att förlora sin betydelse genom att olika avtal ingicks mellan länder om 

nya samarbeten. Produktplakatet är dock inte formellt upphävt än idag och den tillagda delen i 

1726 års förklaring om de främmandes kustfart utgör idag huvudregeln om cabotage i svensk 

rätt.
34

  

2.2.3 Omarbetad version av produktplakatet 

2.2.3.1 Förordningen den 10 november 1724 

Vi Fredrik med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung… Kungör, att vi, i anledning av vår ålagda 

omsorg för våra medborgares välfärd, är i nåder benägna att hjälpa allt vad som kan tjäna till dess förbättring 

på ett eller annat sätt: Och vi finner bland annat, att skeppsrederierna och deras underordnade värderas till ett 

av de säkraste medel till vårt rikes, och varje medborgares i synnerhet därunder beroende välfärd;  

Alltså har vi, i nådigt övervägande därav, samt på rikets ständers vid nästkommande riksdag gjort denna 

vördsamma framställan, för gott funnit att förordna, som vi med detta vårt öppna påbud generellt stadgar och 

förordnar, att med de främmandes sjöfart på Sverige och Finland, från nästa års början, följande kommer att 

gälla, nämligen:  

Att de främmande, med egna eller befraktade utländska fartyg, vid konfiskation av skepp och gods, varav hälften 

tillfaller kungahuset och staten och hälften tillfaller beslagaren, inte får föra hit andra än deras eget lands 

produkter, däri inbegripes allt vad som i varje land faller, växer och tillverkas, samt vad dessa nationer hämtat 

från deras kolonier, plantage och handelsplatser; dock är det så kallade Maj-saltet
35

 därunder inte inräknat, 

eftersom dess införsel i riket i allmänhet till alla delar härmed är förbjudet.  

Med anledning därav befaller vi Kommerskollegium och vederbörande tulltjänstemän att hålla en allvarsam 

hand över, att denna förordning till alla delar behörigen efterlevs och ägnas uppmärksamhet. Alla som berörs 

av detta, måste också efterleva förordningen. Därtill har vi med egen hand skrivit under och låtit bekräfta med 

vårt kungliga sigill.  

Stockholm i Rådkammaren den 10 november 1724. 

                                                 
32

 Kongl. maj:ts Förklaring, Öfwer Förordningen af den 10 Nov. 1724, angående de Främmandes Fahrt på 

Swerige och Finland. Gifwen Stockholm i Råd-cammaren den 28. februarii, åhr 1726., Stockholm, uti det Kongl. 

tryckeriet, hos Joh. Henr. Werner, directeur öfwer alla tryckerien i riket, åhr 1726., 1726. 
33

 Heckscher, E., Ekonomi och historia, s.207 f. 
34

 A.a.s. 247. 
35

 Maj-salt var troligen ett salt från ön Maj. Maj syftar med största sannolikhet på ön Mayo i republiken Kap 

Verde utanför Afrikas västkust. Mayo ägdes av Portugal, men eftersom engelsmännen hade monopol på 

salthandeln befarade man att England därför kunde införa sådant salt i Sverige, trots produktplakatet. Dessutom 

sades saltet smaka illa och var även därför olämpligt att införa i landet. Importen av Maj-saltet förbjöds således 

helt genom förordningen (Heckscher, E, Produktplakatet och dess förutsättningar, s. 64). Maj-salt nämns, 

förutom i produktplakatet, även av Chydenius (Chydenius, Politiska skrifter, s. 168) som förklarade att England 

hade ett stort förråd av Maj-salt vid den tidpunkten.  
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2.2.3.2 Förklaringen den 28 februari 1726 

Vi Fredrik med Guds nåde, Sveriges, Götes och Vendes konung, … Kungör att, sedan vi till de svenska 

skeppsrederiernas underordnade och sjöfartens positiva utveckling under förordningen den 10 november 1724, i 

nåder för gott funnit att förordna, att det med de främmandes fart på Sverige och Finland från nästa års början 

följande skulle gälla: 

Att de
36

 med deras egna fartyg inte får föra hit andra än deras eget lands produkter vid konfiskation av skepp 

och gods, hälften till kungahuset och staten och hälften till beslagaren; Så har vi erfarit, att den nådiga 

förordningen av en och annan inte blivit förstådd såsom var vår avsikt. För att röja alla tvivel ur vägen, har vi 

häröver i nåder velat förklara, att de främmande inte endast är fråntagna rätten att med deras farkoster/fartyg 

föra hit andra varor än deras eget lands produkter såsom tidigare påtalat, utan även att de inte får gå på frakt 

med några svenska handelstillverkningar, produkter eller varor (effekter) att föra ombord i den ena inrikes orten 

och föra till en annan.  

Våra egna medborgare som är handelsmän eller köpmän får inte heller med främmande fartyg föra hit andra 

produkter än de som i det landet faller eller växer där det befraktade fartyget hör hemma.  

Det som ovan stipulerats är förenat med vite, som utgörs av konfiskation av skepp och gods. Alla som berörs av 

detta, måste också efterleva förordningen. Därtill har vi med egen hand skrivit under och låtit bekräfta med vårt 

kungliga sigill. 

Stockholm i Rådkammaren den 28 februari 1726.
 37

  

  

                                                 
36

 De främmande. 
37

 Tolkningen har gjorts med hjälp av Svenska Akademiens Ordbok, Svenskt språkbruk och 

Nationalencyklopedin. 
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2.3 Praxis i svensk rätt 

2.3.1 Domar angående olovlig kustfart 

2.3.1.1 Malmö rådhusrätt 1933-06-10 

Domen i Malmö rådhusrätt ska, enligt en intern promemoria från Sjöfartsverket, behandla 

olovlig kustfart. Fartyget i fråga ska ha varit en dansk torpedbåt som utförde bogseringar 

utanför Malmö hamn och dessa resor ska ha bedömts utgöra olovlig kustfart.
38

 Domen går 

inte att finna i Riksarkivet, som är det arkiv där domen ska förvaras. Domen kan därför inte 

behandlas i min uppsats och eftersom jag inte har förstahandsinformation om domen, kommer 

jag inte att beakta den i min analys.  

2.3.1.2 Ystad rådhusrätt DB96/1960 

Två västtyska medborgare, tillika befälhavare över sammanlagt tre bärgningsfartyg, stod 

åtalade för olovlig kustfart jämlikt 128 och 216 §§ tullstadgan (1927:391)
39

. I tullstadgans 

128:e paragraf definierades kustfart och insjöfart. Kustfart var enligt tullstadgan sjöfart i 

inrikes trafik mellan orter vid rikets kuster och insjöfart var sådan sjöfart mellan rikets orter 

vid inlandsvatten. Vidare angavs att sådan insjöfart och kustfart inte fick bedrivas av andra 

främmande fartyg än sådana varmed Sverige hade ett särskilt avtal med, som likställde dessa 

fartyg med svenska. Det sagda skulle också äga tillämpning, oaktat om gods och resande togs 

ombord eller inte. I 216:e paragrafen angavs hur mycket böter som kunde åläggas en 

befälhavare som lät sitt fartyg gå i olovlig kustfart eller olovlig insjöfart. 

De åtalade hade, med sina fartyg, deltagit i bärgningen av det danska motorfartyget ”Laila 

Chris”, som hade sjunkit utanför Simrishamn på svenskt territorialvatten. Vraket hade flyttats 

knappt en sjömil, från platsen där skeppet förliste, till en plats närmare den svenska kusten, 

där det sedermera kunde tätas och pumpas fritt från vatten. Efter en kortare tid flyttades vraket 

till en dansk hamn. Åklagaren anförde att transporten mellan vrakplatsen och den svenska 

hamnen var att betrakta som sjöfart i inrikes trafik, mellan en svensk ort till en annan. En 

sådan transport hade de västtyska bärgningsfartygen inte lov till, varför de stod åtalade.  

Rådhusrätten i Ystad fastslog att transporten ifråga inte var att betrakta som sjöfart mellan två 

orter inom riket, utan ett naturligt led i den bärgningsaktion som hade utförts av de åtalade. 

Eftersom handlingarna inte kunde betraktas som kustfart, och därmed inte heller var 

straffbara, avslogs åklagarens talan.  

                                                 
38

 Aspegren, E., PM Sjöfartsverket, 1974-05-14; se bilaga 8. 
39

 Tullstadgan är numera upphävd. 
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Domskälen berörde inte specifikt frågan om en vrakplats på öppet hav är att betrakta som en 

”inrikes ort”. Det som synes varit avgörande för domstolen i detta fall är enligt min tolkning 

två faktorer. Platser inom svenskt territorialvatten, där ingen särskild hamn eller liknande 

anges, kan inte utgöra en ort. Förflyttningen av vraket var en naturlig del av bärgningen och 

inte en transport mellan två orter, som avsågs i kustfartsbegreppet. Eftersom domstolen 

hänvisade transporten till bärgningen för att förklara varför transporten inte var att betrakta 

som kustfart, torde bärgning som sådan enligt min mening inte utgöra kustfart heller. 

Domstolen förefaller tycka att bärgning över huvud inte kan betraktas som kustfart.   

2.3.2 Tillämpning i praktiken 

2.3.2.1 Sjöfartsverkets praxis och interna tolkningsdokument 

Sjöfartsverket handlade kustfartstillstånden mellan år 1956 och 2009.
40

 Under denna tid 

utvecklades en praxis, som jag i det följande ska redovisa. I samband med införandet av 

förordning (1974:235) om tillstånd till sjöfart i inrikes trafik med utländskt fartyg m.m., skrev 

juridiska enheten på Sjöfartsverket en intern promemoria
41

 angående tolkningen av de 

svenska reglerna rörande kustfart. Innan förordningen trädde i kraft, fick Sjöfartsverket, och 

tidigare Kommerskollegium, årliga bemyndiganden från kungen att tillåta avsteg från 

huvudregeln i produktplakatet. Från och med den nya förordningen skulle Sjöfartsverket få ett 

generellt bemyndigande att utfärda kustfartstillstånd.
42

  

Författaren till Sjöfartsverkets promemoria inleder rättsutredningen med att definiera 

begreppet kustfart med hjälp av 1927 års tullstadga.  

”Med kustfart förstås transport till sjöss av gods eller passagerare mellan två eller 

flera svenska kustorter eller inom en ort (Inrikes trafik)” 

Sjöfartsverket jämställde även utförande av tjänst med en sådan transport. Man skiljde mellan 

insjöfart och kustsjöfart, där innebörden av det förra är det samma som kustfart, fast rutten ska 

beröra åtminstone en ort vid inlandsvatten. Bestämmelserna om cabotage rör endast 

handelsfartyg, med ett förvärvssyfte, inte lustfartyg eller örlogsfartyg. Lustfartyg är sådana 

                                                 
40

 Transportstyrelsen, Historik, 12/2 2010, (11/1 2013 kl 11.05),  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Organisation/Historik/  

samt Sjöfartstyrelsens instruktion (senare Sjöfartsverket) SFS 1955:673.   
41

 Promemorian finns i sin helhet i bilaga 8. 
42

 Aspegren, E., PM Sjöfartsverket, 1974-05-14, s. 1; se bilaga 8. 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-oss/Organisation/Historik/
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fartyg som används för fritidsändamål och örlogsfartyg är detsamma som krigsfartyg, eller 

militära fartyg.
43

  

2.3.2.2 Utvunna principer ur praxis fram till 1974 

I promemorian har författaren utvunnit ett antal principer från praxis fram till 1974, som jag 

presenterar nedan. Det står inte utskrivet från vilken praxis dessa principer har hämtats, men 

sannolikt är att författaren avser den sparsamma domstolspraxis som har framkommit, 

eftersom promemorian i ett senare stycke lägger fram principer från beslut (fattade av 

myndighet) om kustfartstillstånd. Att det är praxis fram till 1974, framgår genom att 

promemorian är daterad till 14 maj 1974. I andra delar av promemorian hänvisar författaren 

till två olika domar, vilka är de som nämndes ovan i avsnitt 2.3.1. Författaren hänvisar vid 

åtminstone ett tillfälle till en av dessa domar, men i övrigt har jag inte kunnat ta ställning till 

dessa principer eftersom förstahandskällan saknas.  

Ur akademisk synpunkt har inte promemorian ett särskilt stort värde, men den har i 

myndigheternas praxis kommit att få väldigt stor betydelse. Jag har därför valt att presentera 

principerna, eftersom det är utifrån dessa som Sjöfartsverket, och senare Transportstyrelsen, 

har tolkat gällande rätt och handlagt ärendena om cabotage.  

 Det är ägarens nationalitet som ska avgöra huruvida ett fartyg är utländskt eller ej.  

 Ett utländskt fartyg, som bär last från utlandet och lossar denna i svenska hamnar, 

anses vara under inkommande utrikes resa ända till den sista lossningshamnen. Om 

fartygets gods tullbehandlas i en svensk hamn och därefter fortsätter till en annan 

svensk hamn, betraktas resan från den tullbehandlande hamnen som inrikes trafik. En 

sådan resa kräver ett kustfartstillstånd.  

 Ett utländskt fartyg som lastar gods i en rad svenska hamnar, där godset är avsett att 

fraktas utomlands, ska anses vara på utgående utrikes resa från den första 

lastningshamnen. 

 Ett fartyg som går i utrikes trafik mellan svenska hamnar anses dock gå i inrikes trafik 

vad gäller gods som endast transporteras från en inrikes ort till en annan. För en sådan 

resa krävs kustfartstillstånd. 

 Utländska passagerarfartyg anses alltid gå i en utrikes resa, även om fartyget lägger till 

vid flera svenska hamnar. Dock ska troligen en resa där passagerare tillåts gå ombord 

                                                 
43

 Svenska Akademins Ordbok, uppslagsord ”lustfartyg” och ”lustbåt” samt Nationalencyklopedin,  

uppslagsord ”örlogsfartyg”. 
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och gå i land i svenska hamnar betraktas som en inrikes resa, där ett kustfartstillstånd 

behövs.  

 En rundtur i svenska vatten, där utgångspunkten är en svensk hamn, betraktas som 

inrikes resa och ett kustfartstillstånd behövs för ett utländskt skepp. 

 Även en resa som utgår från en punkt inom svenskt territorialvatten och som avslutas i 

en svensk hamn, så som exempelvis en bärgning av ett skepp, betraktas som inrikes 

trafik.
44

 

2.3.2.3 Intern praxis från Sjöfartsverket fram till 1974 

Ur beslut angående kustfartstillstånd, som har fattats av Sjöfartsverket fram till och med 1974, 

har följande interna praxis utarbetats och dessa arbeten har kunnat urskiljas som kustfart: 

 Resor som utförts i samband med ett muddringsarbete. Sjöfartsverkets beslut tycks 

dock inte ha krävt att själva muddringen utgör kustfart och kräver därmed ej tillstånd.  

 Bogsering av pontonkranar, pråmar, etc. om arbetet utförs av ett utländskt fartyg eller 

om objektet som bogseras är utländskt.
45

 

 Bärgningsarbete utfört av pontonkran. 

 Stenfiske. 

 Vrakbärgning till den svenska kusten, såsom vrakdelar och skrot, som bärgats från 

svenskt territorialvatten.
46

 

 Kabelnedläggning. 

 Farledsrensning, timmerbärgning. 

 Seismiska mätningar. 

 Isbrytning. 

 Sandsugning.
47

   

                                                 
44

 Aspegren, E., PM Sjöfartsverket, 1974-05-14, s. 2 f; se bilaga 8. 
45

 Malmö rådhusrätt 1933-06-10 genom Aspegren, E., PM Sjöfartsverket, 1974-05-14; se bilaga 8. 
46

 Ystad rådhusrätt DB96/1960; se bilaga 7. 
47

 Samtliga punkter är hämtade ur Aspegren, E., PM Sjöfartsverket, 1974-05-14, s. 3 f; se bilaga 8. 
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2.4 Tolkningar och förklaringar 

2.4.1 Något om tolkningsmetoder för historiska texter 

Det har framhållits i doktrin att man vid tolkning av historisk rätt inte kan göra en alltför snäv 

tolkning och endast se till detaljerna, genom att utgå från den moderna terminologin. Detta 

anakronistiska förhållningssätt skulle ge tolkaren fel svar på sina frågor. Ett exempel finns vid 

tolkningen av 1667 års sjölag, där det anges att transportören ej bär ansvar vid ”storm eller 

annan olycka”. Grönfors menar att vid tolkande av denna force majeur-bestämmelse, ska man 

inte förutsätta att transportören har fortsatt ansvar vid exempelvis krig, även om 

bestämmelsen tydligt tar sikte på naturkatastrofer. I det fallet håller han det snarare för troligt 

att transportören inte skulle ansvara för olycka vid en krigshändelse.
48

 Spangenberg anser att 

vid tolkning av en historisk förordning bör fokus ligga på att placera texten i sitt historiska, 

ekonomiska och politiska sammanhang, snarare än att ägna sig åt en filologisk tolkning. När 

det sedan gäller tillämpningen av förordningen i dag måste man se på den praxis som 

utvecklats med tiden. Ett jämförbart exempel är tvesaluparagrafen i 1734 års lag. Den är inte 

formellt upphävd, men tillämpas i dag huvudsakligen utifrån den rättspraxis som senare 

utvecklats från den.
49

 

2.4.2 Fartyg och skepp 

2.4.2.1 Allmänt om fartyg 

Fartyg är samlingsnamnet för de farkoster som sjölagen behandlar. Idag kallas ett större fartyg 

för skepp och har en största längd av minst tolv meter och en största bredd av minst fyra 

meter. Ett mindre fartyg kallas för båt.
50

  

I produktplakatet används både fartyg (fahrtyg) och skepp (skiepp) vid benämningen av de 

farkoster som de utländska redarna färdas på. Historiskt har ordet skip använts i 1667 års 

sjölag, men det tyska låneordet fahrtyg har också funnits med i lagen samtidigt. Till en början 

användes fahrtyg i betydelsen av en samling skip, och begreppet var förbehållet små farkoster 

som idag kan liknas vid båtar. Begreppet fahrtyg utvecklades och kom senare att användas 

                                                 
48

 Grönfors, K., Sjötransportörens ansvar, Från 1667 års sjölag till Hamburgreglerna,  

Rättshistoriska studier, s. 35. Diskussionen har även förts i Grönfors, K, Successiva transporter, s. 45. 
49

 Carl Gustaf Spangenberg, professor i rättshistoria vid Uppsala universitet,  

uttalade sig i frågan den 7 januari 2013. 
50

 Se 1 kap 2§ SjöL för definitioner. 
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som det stora samlingsnamnet för sjöfarkoster, stora som små, vilket även är betydelsen av 

begreppet fartyg idag, i 1994 års sjölag.
51

 

Vad som utgör ett fartyg är oftast inte ett spörsmål, men i vissa fall kan det uppstå 

gränsdragningsproblem. I sådana fall utgår man från vissa utmärkande egenskaper. Det ska 

för det första vara fråga om en flytande konstruktion, som bland annat beror på den ihåliga 

uppbyggnad som ett fartyg har. Denna begränsning gör att exempelvis en flotte inte är ett 

fartyg, sina flytande egenskaper till trots. Vidare ska ett fartyg vara skapat för och kunna gå 

på, eller i, vatten. Det innebär att ubåtar och så kallade bärplansbåtar är fartyg, men att 

sjöflygplan inte är det. Sjöflygplan kan visserligen gå på vatten, men den egenskapen utgör 

inte dess primära syfte.
52

 

Det är inte nödvändigt att ett fartyg ska kunna röra sig i vatten för egen maskin, vilket gör att 

exempelvis en pråm utgör ett fartyg. Avgörande för vad som ska utgöra ett fartyg, då objektet 

inte av egen kraft kan röra på sig, verkar vara om dess syfte bland annat är att bli flyttat ofta 

och att dess konstruktion inte totalt frångår vad som normalt betraktas som ett fartyg. Som 

exempel på vad som faller utanför begreppet i detta fall är flytdockor eller hamnplatser. En 

ytterligare egenskap som ett fartyg har, är att det inte kan vara alltför litet till storleken. Ett 

fartyg ska kunna frakta passagerare och/eller gods, vilket gör att vissa mindre objekt, såsom 

roddbåtar eller kajaker, är uteslutna från begreppet. Fartygets syfte behöver inte vara att frakta 

passagerare eller gods, för att falla inom fartygsbegreppet, men det är ändå det vanligaste 

syftet ett fartyg har.
53

 

2.4.2.2 Svenska fartyg 

Även i 1667 års sjölag använde lagstiftaren formuleringen ”Swenske Skip” utan att definiera 

vad som gjorde skeppen just svenska. Det är upp till flaggstaten att bestämma under vilka 

omständigheter ett fartyg får bära dess flagg, men det finns även vissa minimikrav uppställda i 

FN-konventionen om det fria havet (art 5 Convention on the High Seas, Genève 1958).
54

 

Avgörande för vad som är ett svenskt fartyg idag, är enligt 1 kap 1 § SjöL om det till mer än 

hälften ägs av svenska medborgare eller svenska juridiska personer. Det ska då ha rätt att föra 

svensk flagg. Det är Transportstyrelsen som tar beslut om ett fartyg är svenskt och får 

registreras i det svenska registret. Om det svenska fartyget är ett skepp, det vill säga är minst 

                                                 
51

 Rune, C., Rätt till skepp, s. 17. 
52

 Falkanger, T., m.fl., Scandinavian maritime law, s.44 f. 
53

 A.a.s. 44 f. 
54

 Rune, C., Rätt till skepp, s. 22. 
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tolv meter långt och minst fyra meter brett, måste det enligt huvudregeln i 1 kap 2 § SjöL 

införas i det svenska fartygsregistret.
55

  

Även vissa utländska fartyg får registreras i svenska registret, framför allt om de tillhör en 

medborgare i ett EU-land, eller om det ägs av ett bolag som har etablerat ekonomisk 

verksamhet i Sverige och om skeppets verksamhet styrs från Sverige.
56

 Huvudregeln är att om 

ett fartyg är registrerat i ett annat land, ska det inte vara registrerat i det svenska registret 

också. Ägaren kan dock registrera fartyget i ännu ett register, förutsatt att det andra landets 

regler tillåter detta. Det betraktas dock fortfarande som ett svenskt fartyg och 

Transportstyrelsen tar inte bort det ur det svenska registret.
57

  

2.4.2.3 Tolkning av begreppen 

I produktplakatet används begreppen ”skiepp” och ”fahrtyg” i något oklar mening. Enligt den 

då rådande sjölagen skulle betydelsen av fahrtyg, åtminstone i inledningen av denna lags 

tillämpning, betyda en båt i dagens terminologi.
58

 Det framstår dock som ologiskt, att 

produktplakatet endast skulle syfta till att begränsa båtars framkomlighet på svenska vatten. 

Det bakomliggande syftet med förordningen var att främja den inhemska skeppsnäringen, 

varför det skulle vara en tandlös lag om endast båtar skulle omfattas av förbudet. De stora 

frakterna med varor skedde naturligtvis med större fartyg, varför även skepp i dagens mening 

borde avses.  

Frågan är också om lagstiftaren med ordet fahrtyg, även avsåg mindre fartyg – det vill säga 

båtar – i dagens mening. Som tidigare anförts avsågs just båtar när man talade om fahrtyg, 

varför det vore naturligt att tro att produktplakatet omfattade dessa. Men mot bakgrund av 

syftet med förordningen, är det möjligt att just främmande båtars förbud skulle vara obetydligt 

i sammanhanget. Fokus i lagtexten verkar dock inte ligga på just begreppet fartyg, utan 

snarare på det faktum att utlänningar tar in varor i landet genom deras sjöfarkoster och att det 

är främst införandet av varor som lagstiftaren vill komma åt. Av den anledningen tror jag att 

begreppet fahrtyg även ska innefatta båtar.  

I den andra delen av produktplakatet, förklaringen, skriver lagstiftaren om de främmandes 

”fahrkostar”. Farkost har en vid betydelse, det kan omfatta såväl landgående som sjögående 

                                                 
55

 Tiberg, H., m.fl., On Maritime & Transport Law, s. 43 ff. 
56

 Transportstyrelsen, Skepp, 13/4 2011, (20/12 2012 kl 15.25), 

 http://transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/Skepp/  
57

 1 kap 1 § SjöL och Transportstyrelsens praxis. 
58

 Rune, C., Rätt till skepp, s. 17. 

http://transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Fartygsregistret-sjofartsregistret/Skepp/
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transportmedel. I fråga om sjögående farkoster, verkar betydelsen omfatta all slags sjögående 

transportmedel – skepp, fartyg, båt, flotte och dylikt – fast med fartyg avses främst mindre 

sådana.
59

 Trots denna betydelse av ordet, anser jag ändå att det troligaste är att även fahrkost 

ska innefatta alla sorters fartyg, av samma anledning som anförts ovan i resonemang kring 

begreppet fahrtyg. Tolkningen går även hand i hand med Spangenbergs uttalande om att 

betydelsen av begreppen måste tolkas mot bakgrund av dess syfte i dåtidens politik. 

2.4.3 Redare och rederi 

Redaren är den personen, fysiska eller juridiska, som bedriver fartygets dagliga verksamhet. 

Med redare avses oftast en fysisk person, men det kan även referera till en juridisk person. Ett 

bolag som bedriver den dagliga verksamheten kallas vanligen för rederi. Rederier 

förekommer i alla olika associationsformer.
60

 Partrederi är en speciell bolagsform, som har 

varit vanlig inom sjöfarten. Det kan liknas vid ett handelsbolag eller kommanditbolag, men ett 

rederi är inte en juridisk person och liknar i det avseendet ett enkelt bolag.
61

 Den som äger 

fartyget är oftast även den som är redaren, men det behöver inte alltid vara så.
62

 Redaren är 

vanligen den som har startat verksamheten, det är den faktiske utövaren av den dagliga 

verksamheten och dessutom den som bär den ekonomiska risken för verksamheten. 

Redaransvaret kan således överföras från ägaren till en befraktare, varom mer nedan, eller till 

staten genom en statlig rekvisition.
63

 

2.4.4 Befraktare och befraktat fartyg 

2.4.4.1 Kort om befraktaren och det befraktade fartyget 

En befraktare av ett fartyg är en person som har hyrt ett fartyg, eller del därav,
64

 för en viss 

resa (resebefraktning) eller för en viss period (tidsbefraktning). Begreppen definieras genom 

14 kap 1§ SjöL. Fartyget kan även hyras ut genom ett så kallat bareboat charter, då endast 

fartyget, utan bemanning eller utrustning, hyrs ut. Vid ett sådant befraktningsavtal övergår 

redaransvaret på befraktaren och det innebär att redaren och ägaren av fartyget inte är samma 

person.
65

 Skeppslega är det svenska ordet för bareboat charter.
66
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 Svenska akademiens ordbok, uppslagsord ”farkost”. 
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 Falkanger, T., m.fl., Scandinavian maritime law, s. 145 f. 
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Det befraktade fartyget är således det fartyg som hyrs ut. I dagens lagtext finns som synes 

flera olika varianter av befraktning, eller uthyrning. I skeppslegobalkens första kapitel i 

1667 års sjölag står att för alla skeppsfrakter som sluts, ska vissa skrifter upprättas mellan 

skepparen och befraktaren. Däri ska alla villkor för befraktningen stå. Men varken i 

produktplakatet eller i 1667 års sjölag specificeras avtalen mer än att det är fråga om lego –

 det vill säga hyra.
67

 

2.4.4.2 Tolkning av begreppen 

” […] att de främmande, med egna eller befraktade utländska fartyg […] inte får 

föra hit andra än deras eget lands produkter, däri inbegripes allt vad som i varje 

land faller, växer och tillverkas, samt vad dessa nationer hämtat från deras 

kolonier, plantage och handelsplatser […]”
68

 

Av ordalydelsen i produktplakatet förstås att lagstiftaren vill inkludera alla utländska fartyg 

som förs av främmande redare – oavsett om de är hyrda eller om de ägs av redaren själv. I 

produktplakatets andra del, förklaringen, tar bestämmelsen om befraktat fartyg sikte på de 

svenska redare som för befraktade, utländska, skepp. I denna del har lagstiftaren valt att 

exkludera de främmandes befraktade utländska fartyg.  

”[...] de främmande inte endast är fråntagna rätten att med deras farkoster/fartyg 

föra hit andra varor än deras eget lands produkter såsom tidigare påtalat […]”
69

 

Denna uteslutning föranledde att Kommerskollegium i sin förklaring beskylldes för falskt 

citat. Enligt Heckscher ska denna uteslutning varit medveten, eftersom den första lydelsen 

hade vållat stora tillämpningsproblem. Den första delen av produktplakatet, från 1724, kan 

nämligen tolkas så att det inte finns någon begränsning i hur utländska fartyg får föra in varor 

i Sverige, förutom genom att varan ska ha samma nationalitet som redaren. Denna tolkning är 

dock inte förenlig med produktplakatets syfte, utan det som troligen avsågs med 

produktplakatet var att svenska fartyg skulle användas i alla fall, utom då varans nationalitet 

och fartygets nationalitet överensstämde.
70

 

Texten från 1726 är benämnd ”förklaring”, men har inte använt samma begrepp som 

förordningen och dessutom har en helt ny del, kustfartsförbudet, införts. Förklaringen verkar, 
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eftersom den har tillämpats i över tre hundra år, ha en faktisk betydelse av ett tillägg till 

1724 års förordning. Det gäller åtminstone till den del som avser kustfartsförbudet, som i 

varje fall av hävd och praxis måste anses gälla och vara likvärdig den ursprungliga 

förordningen. Situationen går att jämföra med det i avsnitt 2.4.1 anförda exemplet med 

tvesaluparagrafen. 

Mer osäkert är hur den delen som tar bort ”utländska befraktade fartyg” ska behandlas. Även 

om tillämpningssvårigheterna med lydelsen tyder på att utelämningen i 1726 års förklaring 

var avsiktlig, är det likväl möjligt att förklaringen inte avsåg förändra förordningen. Jag ska 

dock inte utreda denna del närmare, eftersom det inte berör min uppsats ämne. 

2.4.5 De främmande 

2.4.5.1 Kort om vilka de främmande kan vara 

Idag är flaggstaten det som avgör huruvida ett sällskap, det vill säga ett fartyg och dess redare, 

ska anses som främmande eller inte.
71

 En redare kan välja att flagga ut sitt fartyg, vilket 

innebär att fartyget kommer ha en nationalitet och redaren kommer ha en annan. Redaren 

byter inte land bara för att fartyget gör det. Det är av den anledningen som det är av relevans 

att utreda vem eller vad som avgör när ett sällskap är främmande. 

2.4.5.2 Tolkning av begreppet 

”[…] att de främmande, med egna eller befraktade utländska fartyg […]”
72

 

Begreppet främmande verkar enligt ordalydelsen i produktplakatet syfta på den som för 

skeppet, det vill säga redaren. Vad som utgör ”främmande” enligt produktplakatet skulle 

därmed avgöras av ”hur främmande” redaren är. Den redare som är främmande, fick varken 

med sitt eget fartyg, eller ett hyrt utländskt fartyg, gå på svenskt vatten.  

Det förekom utflaggning även under 1600- och 1700-talet. Då kunde vissa utländska redare 

flagga ut till Sverige, för att få tillgång till den svenska marknaden.
73

 Även svenska redare 

förde troligtvis sina fartyg under främmande flaggor, bland annat på grund av politiska skäl.
74

 

Det kan således inte förutsättas att lagstiftaren skulle menat att flaggstaten var avgörande för 
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vem som var främmande, endast av den anledningen att det är en historisk förordning och att 

dåtidens Sverige inte ställdes inför samma problem som dagens. Även på 1700-talet kunde 

alltså en utländsk medborgare ha ett svenskt fartyg. Skillnaden från den utflaggningen är dock 

att det då, för att skydda de svenska intressena, var intressant att veta om just redaren var 

svensk eller inte. Problemet var därför det motsatta för lagstiftaren då, eftersom det var fråga 

om ”inflaggning” snarare än utflaggning. Något som understryker att fartygets nationalitet 

spelade roll, även på 1700-talet, var att det i nästföljande sats i produktplakatet uppkommer 

ett förbud för svenska medborgare att med utländska befraktade fartyg införa andra produkter 

än från det land fartyget kom ifrån. 

”Våra egna medborgare som är handelsmän eller köpmän får inte heller med 

främmande fartyg föra hit andra produkter än de som i det landet faller eller 

växer där det befraktade fartyget hör hemma […]”
75

 

Jag anser att för att avgöra vem eller vad som ska anses vara främmande respektive svenskt 

måste hänsyn tas till det bakomliggande syftet med produktplakatet. Det politiska syftet var, 

som jag påtalat tidigare, att skydda svenska intressen och jag anser därför det vara rimligt att 

anta att allt som inte var svenskt i den meningen, utgjorde ett främmande element. Med den 

utgångspunkten är det motiverat att utvecklingen av den svenska sjöfarten har gjort att det är 

lämpligare att använda fartygets nationalitet för att bestämma vad som är svenskt och vad som 

inte är det. Som Spangenberg anförde, är det inte rimligt att göra en strikt filologisk tolkning. 

Eftersom motivet bakom lagen är så tydligt, torde det vara den bästa tolkningen i detta fall att 

frångå ordalydelsen. 

Härvid uppkommer frågan om huruvida de främmande fortfarande omfattar de redare som är 

utländska, trots att deras fartyg har svensk flagg. Även här anser jag att man får gå tillbaka till 

lagstiftarens motiv med lagen. Om redaren inte är svensk, vilket är definierat i lag, men har 

svenska fartyg som går på frakt i Sverige och detta förhållande inte gynnar Sveriges näring, 

ska frakterna enligt min mening vara förbjudna med stöd av produktplakatet.   

2.4.6 Konfiskation och beslagare 

Ordet konfiskera kommer från det latinska ordet confiscare, vilket betyder att indraga till 

fiscus. Fiscus var den kassa som de romerska kejsarna använde.
76

 Det svenska ordet 

konfiskation betyder att beslagta något. Ordet användes särskilt förr vid kungens och kronans 
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beslagtagande av förverkad egendom.
77

 Vid konfiskation kunde då förbrytarens hela egendom 

i vissa fall beslagtas, vilket skedde utan ersättning till ägaren.
78

 Egendom kan idag förklaras 

förverkad om den exempelvis har använts som hjälpmedel vid brott, förutsatt att förverkandet 

behövs för att förebygga brott.
79

 I dagens lagtext har påföljden för olaglig kustfart ersatts med 

böter enligt 3 § kustfartsförordningen och den delen av produktplakatet, nämligen att beslagta 

fartyget och godset det fraktade, är således obsolet.  

En beslagare är den tjänsteman som utför ett beslag, det vill säga den som satt sig i besittning 

av vad som ansetts vara förverkad eller konfiskerad egendom.
80

 Det framgår inte av 

produktplakatet vem denna beslagare kunde vara, men det är också ointressant för min 

utredning, eftersom konfiskation inte längre används.  

Transportstyrelsen kan i vissa fall förelägga om nyttjandeförbud på ett fartyg, om fartyget inte 

möter vissa, i 6 kap fartygssäkerhetslagen, uppställda krav. Olovligt bedriven cabotage 

omfattas dock inte av dessa bestämmelser. De tar snarare sikte på ett fartygs sjövärdighet, 

bemanning och att fartyget har de certifikat som krävs. Ett nyttjandeförbud innebär enligt 

6 kap 1 § fartygssäkerhetslagen att ett fartygs resa förbjuds. I 3 § kustfartsförordningen tillåts 

ingen annan sanktion än att redaren, eller den som är i redarens ställe, döms till böter.  

2.4.7 Övervakare 

I förordningen från 1724 angavs Kommerskollegium och tulltjänstemän att vara de som såg 

till att förordningen efterlevdes. Med dagens terminologi, skulle övervakare kunna översättas 

till ’tillsynsmyndighet’. Kommerskollegium hade länge den uppgiften, fram till 1956 då 

Sjöfartsverket fick ta över hanteringen av ärendena.
81

 Sedan ungefär fyra år tillbaka ligger 

kustfartstillstånden på Transportstyrelsens bord, i enlighet med 1 § kustfartsförordningen. 

Tillsynen utövas enligt 2 § kustfartsförordningen av Tullverket och Kustbevakningen.
82

  

2.4.8 Ort 

2.4.8.1 Allmänt om ort och hamn 

I produktplakatets andra del infördes, som jag redan har påtalat, ett förbud för utländska 

fartyg att bedriva kustfart i Sverige. Förbud föreligger för främmande redare att med deras 

farkoster gå mellan två svenska orter, där fartyget tar in svenska handelstillverkningar, 
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produkter och/eller varor i den ena orten och lämnar i den andra. I tillämpningen av 

produktplakatet har man frångått denna definition på flera sätt, bland annat genom att vidga 

användningen av ordet ort.
83

 I tillämpningen av produktplakatet används ort snarast i 

betydelsen av ’hamnplats’ eller dylikt.  

2.4.8.2 Tolkning av begreppet 

”[…] sjöfart i inrikes trafik mellan orter vid rikets kuster (kustfart) eller orter vid 

inlandsvatten (insjöfart) […]” 

Citatet är hämtat ur 128 § Tullstadgan (1927:391). Även i denna definition av kustfart och 

insjöfart, ska rutten gå mellan svenska orter. Definitionen har senare bekräftats i praxis
84

, där 

en bärgningsplats ute till havs, samt ett annat ställe ute till havs där vraket i fråga skulle tätas, 

inte utgjorde orter. Själva problematiken med vad som ska anses vara en ort, diskuterades inte 

särskilt i domen. Det är oklart hur viktigt det skälet var jämfört med det andra skälet som 

anfördes, nämligen att transporten mellan de två platserna var en del av bärgningsaktionen. 

Av den anledningen, samt att det är en dom från lägre instans, kommer jag inte att tillmäta 

uppgiften alltför stor betydelse. Som anfördes tidigare i Grönfors’ exempel om ett force 

majeure-begrepp som torde inbegripa även krig, trots att bestämmelsen tydligt avser endast 

naturkatastrofer, kan det i vissa fall vara berättigat med en vidare tolkning av ett begrepp – till 

och med vidare än vad som var syftet med begreppet från början. Att vara alltför styrd av 

detaljer i tolkningen, kan leda till att felaktiga slutsatser dras. Något som också talar för en 

vidare tolkning är att begreppet ort synes ha haft en vidare betydelse förr. Ort kunde betyda 

dels en plats med mer eller mindre tät bebyggelse, till skillnad från en stad eller köping, men 

det kunde också vara ett namn för en viss begränsad plats eller ett ställe. Som synonym till ort 

anges bland annat position och avgränsad plats.
85

  

Ett fartyg som lägger till vid en ort, lägger sannolikt samtidigt till vid en hamn. 

Hamnbegreppet finns definierat i 1 kap 3 § lag (2006:1209) om hamnskydd som ”[e]tt 

specificerat land- och vattenområde som består av anläggningar och utrustning som 

underlättar kommersiella sjöfartstransporter”. Enligt Terminologicentrums transportordlista är 

en hamn en skyddad plats där ett fartyg kan förtöja och där lastning och lossning av gods kan 
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ske, samt ett ställe där passagerare kan gå i land och gå ombord på fartyget.
86

 En hamn 

behöver enligt dessa definitioner inte ligga vid ett tättbebyggt område. Jag anser att steget 

mellan den vidare tolkningen av begreppet ort och en hamn, eller en hamnplats, är naturligt. 

Lagstiftaren förefaller inte lägga fokus på vad för slags ställe fartyget skulle lägga till vid. Om 

endast ort i dess strikta betydelse skulle avses, skulle då inte de större städerna och 

köpingarna som Stockholm och Norrköping inte avses med lagen? Nej, det förefaller orimligt. 

Att de främmande förbjöds att gå på frakt och ta ombord varor anser jag vara det moment 

som lagstiftaren ville reglera och därför bör inte ordet ”ort” tolkas alltför strikt. Min tolkning 

är således att ort även bör innefatta en hamn, oavsett om en ort – i dagens betydelse – ligger 

invid hamnen och hamnen utgör en del av orten. Nedan följer dock ytterligare 

gränsdragningsproblem avseende vad som ska anses omfattas av begreppet. 

2.4.8.3 Exemplet Resolute och vidare om hur begreppet ort bör tolkas 

Frågan väcks därvid om ort även ska omfatta ett ställe som ett fartyg kan lägga till vid, utan 

att det stället är förankrat i fastland. Om det stället kan anses vara en avgränsad plats, skulle 

det troligtvis omfattas av begreppet, men om det är fråga om en frakt till ett annat fartyg som 

ligger för ankar på havet – ska det då omfattas av begreppet? Ett belysande exempel var då ett 

större fartyg skulle lägga till vid Slite hamn på Gotland och få en cementklinker lastad 

ombord. Till följd av att havet är så grunt utanför Slite, kunde inte fartyget komma ända in till 

hamnen och Resolute, ett mindre fartyg som kunde lägga till vid Slite hamn, fick transportera 

godset från Slite hamn till det större fartyget. Arbetet som Resolute utförde kallas för läktring. 

Fråga var om det större fartyget, där läktringsfartyget lade till och tog ombord varor, skulle 

betraktas som en (tillfällig) hamn och omfattas av begreppet ort och därmed vara föremål för 

ansökan om kustfartstillstånd. Transportstyrelsen ansåg att så var fallet, eftersom arbetet 

utfördes mellan två punkter inom svenskt territorialhav.
87

 

Det borde enligt min mening vara svårare att inrymma fartyget i begreppet ort som en 

avgränsad plats, eftersom fartygets position inte är konstant och det är inte en fast plats. Det 

som talar mot att betrakta fartyget som en hamn är att den knappast är en skyddad plats att 

lägga till vid. Det är också ett långt kliv mellan en transport mellan två orter och en transport 

mellan en ort och ett fartyg som ligger för ankar i Östersjön. Det som talar för att fartyget ska 

anses som en hamn, är att det tydligt är ett lassnings- och lossningsställe för ett annat fartyg.  

                                                 
86

 Terminologicentrum TNC, SIS - Allmänna standardiseringsgruppen (SIS-STG),  

TNC 93 Transportordlista. 
87

 Transportstyrelsen; Dnr TSS2012-3987; Beslut om tillstånd att med det St Vincent-registrerade fartyget 

Resolute (IMO 6711417) företa resor i svensk kustfart. 



30 

 

Fartyget ligger inom svenskt territorialvatten och på ett vis är läktringsarbetet endast en 

förlängd del av lastning och lossning i Slite hamn. Läktringstransporten kunde således utgöra 

en tjänst som hamnen i Slite har, på grund av svårigheten för stora fartyg att komma ända in 

till den fasta hamnen. Situationen hade varit lite annorlunda om fartyget hade legat längre ut 

till havs och läktringsfartygets resa var en betydande sträcka. Det hade då varit svårt att 

motivera att frakten av godset var en naturlig del av lastning i Slite hamn. Om 

läktringsfartyget utför uppdraget för Slite hamns räkning, torde transporten utgöra en 

hamntjänst och det kunde argumenteras för att transporten är en förlängning av hamnen. Om 

läktringsfartyget däremot arbetar på uppdrag för det större fartygets redare, blir situationen 

den omvända. Det kan då argumenteras för att läktringstransporten är en del av den större 

transporten, som gått från det större fartygets hamn och avslutas i Slite hamn. Läktringsarbetet 

som utförs är endast en del av den totala transporten som transportören har åtagit sig att 

utföra.  

En jämförelse kan göras med rättsfallet i Ystad rådhusrätt, där det var fråga om en bärgning 

utgjorde olovlig kustfart.
88

 I fallet fastslog rådhusrätten att transporten till en svensk hamn 

efter bärgning av ett vrak inte utgjorde kustfart mellan två inrikes orter. En bärgningsplats kan 

således inte likställas med en hamn eller en ort. Jag anser att domstolen drog en rimlig 

slutsats. Bärgningen av fartyget kan svårligen bestämmas till en avgränsad plats, på grund av 

bärgningens rörliga natur. Domstolen nämner inte ordet hamn, men eftersom en hamn är så 

nära förknippad med en ort, menar jag att ett en parallell mellan rättsfallets diskussion och 

den förevarande är möjlig. Min bedömning är att det inte heller vore rätt att likställa en 

bärgningsplats med en hamn, och därmed en ort, på grund av att det inte är fast och skyddad 

plats där en lastning och/eller lossning kan ske. Fraktningen av det bärgade fartyget är 

närmast att likna vid en tjänst som utförs, som ingår i tjänsten bärgning och, som domstolen 

anförde, är ett naturligt led i en bärgningsaktion. Samma resonemang kan appliceras på 

läktringsfartyget, om transporten som utförs ska betraktas som ett naturligt led i att 

transportera in godset i en hamn som inte är åtkomlig för större fartyg.  

Vid en samlad bedömning anser jag att ett läktringsfartyg som lägger till vid ett annat fartyg 

inte kan bedömas lägga till vid en ort, på grund av att det svårligen kan betraktas som en fast 

plats. Det är snarare en naturlig del av lastning eller lossning vid Slite hamn, alternativt 

lastning eller lossning vid det större fartyget, beroende av vem som är beställaren av tjänsten. 
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Denna tolkning innebär således att Resolutes resa inte skulle innebära cabotage enligt 

produktplakatet och redaren skulle därmed inte behöva ansöka om kustfartstillstånd.  

2.4.8.4 Exemplet ms ASTRA och ytterligare om hur begreppet ort bör tolkas 

Ett annat scenario som ligger i gränslandet för vad som ska omfattas av produktplakatet, var 

då fartyget ms ASTRA utförde transporter i Kalmarsund mellan en pråm, som låg vid ett 

vindkraftsbygge ute till havs, och Kalmar hamn respektive Bergkvara hamn. Ms ASTRA 

skulle lasta ombord sten och järnmalm för att transportera från Kalmar och Bergkvara till 

vindkraftbygget, där godset lastades av. Eftersom ny last inte togs ombord på ms ASTRA vid 

pråmen, var det endast enkelresan från Kalmar eller Bergkvara hamn till pråmen som var 

aktuell för kustfartstillstånd. Fråga var om pråmen vid vindkraftsbygget skulle anses som en 

ort i produktplakatets mening. Transportstyrelsen ansåg även i detta fall att resan skulle 

betraktas som cabotage, eftersom arbetet utfördes mellan två punkter inom svenskt 

territorialhav.
89

 

Att fartyget ska betraktas som en ort, en avgränsad plats, styrks enligt min mening av att 

fartyget ligger förtöjt och att det enkelt går att identifiera dess position, som under en längre 

tid är konstant. Avgörande för att just detta fartyg enligt min mening ska anses som en fast 

plats är på grund av dess nära koppling till vindkraftbygget. Jag anser därför att pråmen i det 

här fallet, på grund av dess förening med vindkraftsanläggningen, är att likställa vid en ort i 

dess vidare betydelse och att resorna som ms ASTRA företog utgjorde cabotage enligt 

produktplakatet.  

2.4.8.5 Vilka orter bör ingå i tolkningen? 

I produktplakatet står att frakten ska gå från en inrikes ort till en annan. Fråga är om denna 

lydelse ska tolkas bokstavligt, eller om den ska tolkas mot ändamålet. Som anförts ovan i 

doktrin, ska tolkningen inte göras alltför snävt, och även i detta fall anser jag det vara 

motiverat att se till ändamålet med bestämmelsen. Man ville förhindra att utländska fartyg 

fraktade svenska produkter i inrikes trafik. En frakt gjordes från punkten A till punkten B och 

utgjorde således i normalfallet en frakt mellan två olika orter. Om en situation skulle uppstå, 

där produkten fraktades från A till A igen, som exempelvis då ett passagerarfartyg gör en 

rundtur, tror jag inte att det skulle ha behandlats annorlunda. Lagstiftarens vilja var att 

förhindra frakten med utländska fartyg, sedan hur frakten företogs var antagligen av mindre 
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vikt. Jag tror därför att det är ett rimligt antagande att om situationen ”A till A” skulle uppstå, 

skulle även den omfattas av förbudet. Sjöfartsverket hade i sin tolkning kommit fram till 

samma slutsats.
90

 

2.4.9 Svenska effekter 

2.4.9.1 Vad bör vara en svensk vara? 

I produktplakatet anges att det är svenska ”effekter”, det vill säga handelstillverkningar, 

produkter och varor, som inte får tas på frakt mellan två inrikes städer. Första frågan som 

uppkommer är då vad som ska anses som svenskt. Är det tillverkningslandet som ska vara 

avgörande? I produktplakatets ursprungliga betydelse, är det sannolikt att vad som avsågs 

med svenskt var just tillverkningslandet. I produktplakatets övriga delar lades stor vikt vid att 

fartyg och produkt skulle komma från samma land. Idag skulle en sådan definition vara 

otillräcklig. Om endast tillverkningslandet skulle omfattas av det som utgjorde en svensk 

vara, skulle få varor omfattas eftersom de varor som har Sverige som tillverkningsland har 

minskat. En sådan bestämmelse skulle dessutom göra att en omfattande undersökning skulle 

krävas för varje vara, vilket verkar orimligt. Ska den faktiske ägaren, om hen är svensk, vara 

det avgörande för om varan är svensk? Det kan låta rimligt, eftersom man då skulle få ett 

resultat som ligger mer i linje med den ursprungliga omfattningen av varor. Det som talar mot 

en sådan lösning är att det även i detta fall krävs en utredning för varje vara och att det 

därmed skulle vara svårt att hantera praktiskt.  

Ett annat alternativ är att betrakta alla varor som fysiskt befinner sig i Sverige som svenska 

varor som omfattas av produktplakatet. En sådan lösning skulle ge en smidigare hantering för 

den som övervakar transporten. Eftersom förutsättningarna kring Sverige som producent har 

förändrats över tid, skulle en tolkning enligt detta tredje alternativ vara den mest passande. 

Märk väl att de varor som ska anses vara ”svenska” enligt produktplakatet, kanske inte kan 

betraktas som svenska i ett annat sammanhang. En tolkning likt den jag förespråkar här, 

skulle vara motiverad av pragmatiska skäl eftersom den, enligt min bedömning, skulle 

föranleda minst problem för rättstillämparen. Ska en importerad vara anses som en svensk 

vara? Den importerade varan synes vara en rimlig gräns för när en utländsk vara ska betraktas 

som svensk. Den utländska varan som fraktas in till Sverige, kan knappast anses byta 

nationalitet samma stund som fartyget går in på svenskt territorialvatten. Då är den förvisso 
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fysiskt inom Sveriges gränser, men det verkar inte troligt att den skulle anses vara svensk 

endast på grund av den omständigheten.  

2.4.9.2 Ska passagerare anses omfattas av förbudet? 

Trafik som bedrivs på svenska vatten med syftet att frakta personer mellan svenska orter 

nämns inte över huvud i produktplakatet. Idag utgör dock en stor del av trafiken på svenska 

vatten även passagerartrafik, eller passagerartransporter, varför det med dagens 

förutsättningar skulle vara naturligt att även begränsa den utländskt bedrivna 

passagerartrafiken. Som anförs i avsnitt 2.3.2, har tillämpningen idag av lagen kommit att 

omfatta just passagerartrafik och olika tjänster eller arbeten som utförts på svenskt 

territorialvatten. Eftersom syftet trots allt var att förbättra och bevara den svenska näringen, 

och framförallt sjönäringen, vore det kanske befogat med en sådan vidare tolkning av 

produktplakatet som myndigheterna har gjort. En lag vars skyddssyfte är den svenska 

näringen i allmänhet och den svenska sjönäringen i synnerhet, skulle med dagens 

förutsättningar omfatta persontrafik. Produktplakatet kan tolkas så, att det var transporter på 

svenska vatten som lagstiftaren ville förbjuda. I en sådan tolkning skulle passagerare kunna 

inrymmas under lydelsen. Det är dock ett långt steg från ordalydelsen i lagen, att utvidga 

svenska effekter till att omfatta passagerare. Produktplakatets namn, syfte och utformning 

pekar tydligt på att det är just varor och produkter som de främmande inte ska få frakta – 

syftet var aldrig att hindra persontrafik. Lagstiftaren tar dessutom sikte på just svenska 

produkter och varor, vilket gör att det verkar än mer tydligt att det var just produkter, och 

inget annat, som avsågs. Men som Grönfors anförde, kan man i tolkningen av historisk 

lagstiftning tvingas göra större avsteg från ordalydelsen, än vad som är brukligt i ”vanlig” 

lagtolkning. Med tanke på det skyddssyfte lagen hade och att sjöfarten har förändrats på ett 

sätt som lagstiftaren på 1700-talet svårligen hade kunnat förutse, anser jag att passagerartrafik 

idag bör omfattas av produktplakatets förbud.   

2.4.9.3 Ska tjänster anses omfattas av förbudet? 

Fråga är också om rena tjänster kan omfattas av bestämmelsen. Att frakta människor kan i 

vissa fall betraktas som att utföra en tjänst, men andra exempel kan vara att utföra en 

bärgning, en bogsering, bryta is eller utföra muddringsarbeten. Dessa tjänster har, som 

beskrivits i avsnitt 2.3.2, kommit att omfattas av myndigheternas praxis. En bärgning består i 

att transportera ett havererat fartyg eller dess last till land, eller åtminstone i säkerhet. En 

bogsering innebär att ett fartyg drar något annat efter sig. Isbrytning består i att ett fartyg, med 

hjälp av sin konstruktion i skrov och sin maskinstyrka, bryter is och öppnar vatten för andra 
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fartyg. Muddring är att spränga, gräva eller suga bort materiel på botten, i syfte att fördjupa 

exempelvis en farled eller en hamn.
91

 Dessa moment utgörs inte av en frakt av produkter eller 

varor, eller en transport av passagerare, men ska de ändock omfattas av produktplakatet? 

Dessa aktiviteter på sjön utgör trots allt en stor del av arbetena som utförs inom sjönäringen 

och det kan därför vara motiverat att förbehålla dem för de svenska redarna. I föregående 

avsnitt kom jag till konklusionen att frakt av svenska effekter idag snarare borde tolkas som 

enbart transporter. Således kan transporterna innebära både transport av gods och transport av 

människor. Det avgörande momentet i handlingen är alltså transporten i sig. Mot bakgrund av 

denna tolkning, kan inte tjänster omfattas av produktplakatet, eftersom tjänsterna som ska 

utföras inte har som huvudsyfte att transportera. Dessa tjänster på svenskt territorialvatten 

kan onekligen bidra till en förbättrad svensk näring, men de moment som de utgör är långt 

ifrån de transporter som produktplakatet ursprungligen förbjöd.  

Stöd för denna hållning kan fås i rättsfallet i Ystad rådhusrätt, som behandlades i avsnitt 

2.3.1.2. Där ansåg rådhusrätten att transporten mellan bärgningsplats och närmaste (svenska) 

hamn inte kunde utgöra kustfart mellan två inrikes hamnar, eftersom transporten var ett 

naturligt led i den tidigare utförda bärgningen. Domstolen uttalade ingenting om bärgningen i 

sig, men eftersom transporten ansågs vara ett led i bärgningen, och på grund av detta inte 

ansågs utgöra kustfart, är den logiska slutsatsen för mig att bärgning som sådan inte utgör 

kustfart.   
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2.5 Slutsatser om cabotage enligt produktplakatet 

Jag kan med anledning av föregående begreppsutredning konstatera att det har skett en 

glidning i tillämpningen av produktplakatet. En sådan glidning är inte så märkvärdig i sig och 

kan vara en naturlig konsekvens vid tillämpning av en lag, speciellt när lagtexten i fråga är så 

gammal och till vissa delar obsolet. En praktisk tillämpning av produktplakatet har gjort att 

förbudets räckvidd alltmer har tänjts ut.  

”För att röja alla tvivel ur vägen, har vi häröver i nåder velat förklara, […] att de 

[främmande] inte får gå på frakt med några svenska handelstillverkningar, 

produkter eller varor (effekter) att ta ombord i den ena inrikes orten och föra till 

en annan.”
92

 

Utifrån begreppsavsnittet ska jag nu sammanfatta vad jag kommit fram till och vilka olika 

tolkningar som finns av cabotage i nationell rätt. I Sverige finns idag, enligt min tolkning, ett 

förbud för fartyg med utländsk flagg att gå på frakt mellan svenska orter eller hamnar med 

passagerare och/eller varor och produkter som finns i Sverige. Sjöfartsverkets tolkning var, att 

det är ägarens nationalitet som bestämmer om ett sällskap är främmande eller inte. 

Transportstyrelsens tolkning är, att det är fartygets flagg som avgör om sällskapet är 

främmande. Jag tror att om redarens nationalitet är avgörande, blir konsekvenserna sådana att 

de inte är förenliga med produktplakatet. Den vanliga situationen idag, är att svenska redare 

flaggar ut sina fartyg till en annan flagg. Redarna kan då förbli svenska, medan de har 

utländska fartyg. Det är sannolikt inte en situation som gynnar den svenska näringen och bör 

därför vara föremål för förbudet i produktplakatet. Produktplakatets utformning gör att det 

finns anledning att tro att både redare och fartygets flagga kan vara avgörande för 

”främmande-kriteriet”. Jag är härvid osäker på huruvida flaggstaten eller redaren ska vara 

avgörande i frågan. Det kan finnas anledning till att gå tillbaka till produktplakatets något 

svävande bestämmelse ”de främmande” och utgå från att det som inte kan anses gynna den 

svenska näringen också ska omfattas av förbudet.  

Jag anser det vara troligt att punkter eller positioner inom svenskt territorialvatten, där platsen 

kan bestämmas till ett fast avgränsat ställe, är att betrakta som orter i produktplakatets 

betydelse. Ett exempel på en plats som inte kan avgränsas på sådant vis, är en bärgningsplats. 

Sjöfartsverket hade i sin tolkning av domen i Ystad rådhusrätt, kommit fram till det motsatta; 

en bärgning utgör kustfart eftersom den resa som företas mellan bärgningsplatsen (inom 
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svenskt territorialvatten) och den svenska hamnen utgör en transport mellan två svenska orter. 

Med denna tolkning, tar jag ett steg från den myndighetspraxis som har utvecklats på 

området. En sådan slutsats kan uppfattas som långtgående, men min åsikt är att rättsfallet från 

början tolkades felaktigt av Sjöfartsverket. Om hänsyn endast skulle tas till syftet med 

produktplakatet, dess ordalydelse och den dom som framkommit, anser jag att den tolkning 

jag gör är rimlig.  

En resa som börjar och slutar i samma hamn eller ort, torde omfattas av produktplakatets 

förbud enligt både Sjöfartsverkets och min bedömning – trots att produktplakatets ordalydelse 

motsäger detta. 

Produktplakatets förbud gäller för transporter mellan svenska orter/hamnar. En produkt som 

kommit att tullbehandlas i en svensk hamn och därefter fraktats vidare till en annan svensk 

hamn, är troligtvis att betraktas som svensk från och med tullbehandlingen och transporten 

som förs mellan de två svenska hamnarna omfattas troligtvis av produktplakatets förbud. 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsens hållning är att all sjötrafik som bedrivs inom svenskt 

territorialvatten, utan att anlöpa utländska hamnar emellan, är att betrakta som cabotage. 

Produktplakatet gäller sannolikt för passagerarfartyg som bedriver kustfart inom Sveriges 

territorialgränser, men det gäller troligen inte för rena tjänster som utförs på sjö inom Sverige. 

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har betraktat alla olika slags typer av tjänster eller 

arbeten, som utförs inom svenskt territorialvatten, som kustfart och har därmed bedömt dem 

som förbjudna enligt produktplakatet. Jag har gjort en annan bedömning än myndigheten hur 

denna lag och efterföljande dom ska tolkas. Som jag anförde ovan, anser jag att 

Sjöfartsverkets tolkning av domen är felaktig och jag kan följaktligen inte komma till samma 

slutsats som myndigheterna i fråga om tjänster.  

Legalitetsprincipen innebär att all offentlig makt kräver stöd i lag, förordning eller 

föreskrifter. Eftersom förvaltningsmyndigheter, såsom Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, 

givits rätten att tolka och tillämpa gällande rätt, är de i beslutsfattande enligt 12 kap 2 § 

Regeringsform (1974:152) lika självständiga som domstolarna.
93

 Besluten som fattas av 

förvaltningsmyndigheterna måste alltså enligt legalitetsprincipen i 1 kap 1 § 3 st RF ha 

lagstöd i varje enskilt fall, men det hindrar inte att myndigheten vid ett enskilt beslut gör en 

tolkning av gällande rätt.  
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Justitieombudsmannen (JO) uttalade stark kritik i ett ärende, där en kommunal myndighet 

hade åsidosatt gällande lagstiftning på grund av att den ansåg att lagen var föråldrad och att 

ny lagstiftning behövdes. Ärendet gällde en ansökan om tillstånd att installera en 

avloppsanläggning som skulle ha utlopp i sjön Hjälmaren. Gällande lagstiftning gav 

medborgaren rätt att upprätta en sådan anläggning, men myndigheten avslog ärendet med 

motiveringen att det var ett led i dess strävan att skydda miljö och förebygga skadliga utsläpp 

i vattnet. Beslutet fattades med en medvetenhet om att grund för avslaget saknades.
94

 JO 

fastslog att det inte ankom på rättstillämparen att i sitt beslutsfattande göra avsteg från 

gällande lagstiftning och att det som myndigheten hade gjort i förevarande fall var ett 

allvarligt steg från legalitetsprincipen, när den försökte förändra gällande lagstiftning eftersom 

den ansågs föråldrad.
95

 Kravet på stöd i författning ställs inte enbart då det är fråga om 

betungande beslut för enskilda, så som anges i 8 kap 2 § RF, utan även i annat 

beslutsfattande.
96

 Gränsen mellan en felaktig tillämpning av en rättsregel, eller en felaktig 

tolkning av denna, och avsaknaden av en rättsregel kan vara svår att dra i det enskilda fallet.
97

  

Jag kan i denna uppsats inte fördjupa mig i frågan huruvida myndigheterna i fråga om 

cabotage har gjort en riktig tolkning av gällande rätt eller om det är fråga om ett avsteg från 

legalitetsprincipen. Jag kan endast konstatera att det finns en skillnad mellan vad som anges i 

lagtexten och vad som senare har bedömts omfattas av densamma, samt redovisa min egen 

tolkning av vad produktplakatet betyder. 
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3 Cabotage i EU-rätten 

3.1 Tolkning av EU-rätt 

3.1.1 Inledande kommentar 

I avsnitt 3.1 kommer jag att redogöra för de tolkningsmetoder som används inom EU-rätten. 

Avsnittet är av betydelse för den fortsatta framställningen av EU-rätten och 

cabotageförordningen inom EU-rätten. För att kunna göra en riktig tolkning av 

cabotageförordningen samt cabotageförordningens betydelse i förhållande till produktplakatet 

har jag gjort en grundlig beskrivning av olika tolkningsmetoder inom EU-rätten. I avsnitt 3.2 

utreder jag speciellt hur EU-rätten förhåller sig till nationell rätt och huruvida en EU-konform 

tolkning, det vill säga en tolkning av nationell rätt i ljuset av EU-rätten, kan göras på nationell 

rätt i allmänhet och produktplakatet i synnerhet.  

3.1.2 EU-domstolens tolkningsmetoder 

EU-rätt tolkas till viss del annorlunda än nationell svensk rätt. Domstolarnas praxis och de 

allmänna rättsprinciperna utgör EU-rättens oskrivna rättskällor och tillmäts stor betydelse vid 

tolkning av EU-rätt.  Förhållandet i EU-rätten mellan de oskrivna rättsreglerna och de skrivna 

liknar den angloamerikanska rättstraditionen och tolkaren kan ibland finna stor del av 

gällande rätt i praxis. EU-rätt har i princip inte sedvanerätt, vilket är en naturlig följd av de 

många medlemsländernas olika rättstraditioner.
98

  

EU-domstolens tolkning av gemenskapsrätten utgörs av en ändamålsenlig tolkning, vars syfte 

är att ge den utgång som gynnar EU:s utveckling. Domstolens arbetssätt kallas deduktion, 

vilket innebär att den utgår från en författning eller rättsprincip och sedan utifrån denna drar 

slutsatser i det enskilda fallet. Det går alltså inte att säga att domstolen har en utpräglad 

common law-tolkning, eftersom den inte finner nya lösningar genom praxis. Utgångspunkten 

är alltid författningstext eller allmänna EU-rättsliga principer.
99

 Domstolen använder sig ofta 

av en bokstavstrogen tolkning och det kan vara speciellt tydligt då den vill använda 

bestämmelsen restriktivt.
100

  

Domstolen använder sig även av komparativ metod, när det inte finns svar att finna inom 

gemenskapsrätten. Domstolen skapar då en så kallad ”oskriven rättskälla”, genom att fylla ut 

unionsrätten och ge nationellt stöd åt sina ställningstaganden i besluten. Det är inte alltid som 
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domstolen talar om att den har använt sig av en komparativ metod, men det sker likaväl.
101

 

Det är sällan som tolkningar görs e contrario, varför man vid tolkning av domarna ska vara 

försiktig med sådana resonemang. Däremot tillämpas analogiska resonemang ofta, vilket 

förklaras genom de allmänna rättsprincipernas viktiga roll i gemenskapsrätten. EU-rätten är 

mer systematiskt och logiskt uppbyggd och det bidrar till att det blir enklare att göra 

analogislut och att jämföra närliggande rättsområden med varandra. Det har dock förekommit 

avsteg från denna tolkningsmetod, varom mer under avsnitt 3.1.3.
102

 

Den tolkningsmetod som EU-domstolen är mest känd för, är den teleologiska 

(ändamålsinriktade) tolkningen. Domstolens avsikter med denna tolkningsmetod är att fylla ut 

luckorna i lagen, motverka orimliga domslut samt upprätthålla syftet med förordningen.
103

 

3.1.3 Särskilt om tolkning av begrepp 

Utgångspunkten vid tolkning av begrepp som finns både i EU-rätt och i ett medlemsland, är 

en autonom tolkning som innebär att betydelsen av begreppet inte är densamma i EU-rätten 

som i medlemslandet. Det skulle vara orimligt att ett begrepp ska tolkas enligt den nationella 

lydelsen, eftersom det är osannolikt att alla 27 medlemsländer skulle använda begreppet i 

samma betydelse. EU-rättsliga begrepp ska därför tolkas så som är bestämt enligt EU-rätt. Ett 

exempel på varför den autonoma tolkningen är att föredra, är begreppet ”maktmissbruk”. 

Ordet har till och med olika betydelse i fransk och belgisk rätt, fastän de båda länderna har 

närbesläktade rättsordningar.
104

 

Som nämnts tidigare brukar EU-rätten vara systematisk och logisk och en analogitolkning 

brukar kunna göras mellan olika rättsområden. Ett undantag till detta är arbetstagarbegreppet, 

som har olika betydelse inom EU-rätten, beroende på i vilket sammanhang som det 

uppkommer.
105

 Arbetstagarbegreppet ska, enligt domstolen i Levin-målet
106

, tolkas enhetligt 

inom gemenskapen på grund av att begreppet har en central roll i gemenskapsrätten.
107

 Det 

innebär att medlemsländerna inte själva får ha andra betydelser på arbetstagarbegreppet, när 

det berör den fria rörligheten.
108

 Anledningen till att frågan togs upp, var att 
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arbetstagarbegreppet inte definierades dåvarande art 48 i EEG-fördraget
109

. Om 

medlemsländerna var och en skulle ha tillämpat sina egna definitioner på begreppet, skulle en 

godtycklighet i EU-rätten uppstå och det godkände inte domstolen.
110

  

3.1.4 Förarbeten och yttranden 

EU-rättens förarbeten offentliggörs genom kommissionens vit- och grönböcker, som är 

förberedande utredningar inför en förordning. Alla förordningar har inte vit- eller grönböcker 

kopplade till sig. Förarbetena har börjat tillmätas allt större betydelse vid tolkningen av EU-

rätten, men det kan fortfarande inte jämföras med betydelsen som svenska förarbeten har för 

svensk lagtolkning. Det beror på att det kan skilja mycket mellan kommissionens förarbete 

och slutlig lagtext, eftersom förordningen ofta föregås av en kompromiss mellan 

medlemsländerna angående förarbetet.
111

  

Det finns olika slags icke bindande uttalanden som EU:s organ gör. De är inte juridiskt 

bindande, men de kan ändock spela en avgörande roll i normgivningen. Kommissionen kan 

exempelvis utfärda tolkningar av vad de avsåg när de stiftade en viss förordning. Domstolen 

har uttalat att dessa dokument kan komma att belysa svåra passager i rättsakterna och att den 

därmed kan klargöra hur domstolen ska komma att bedöma vissa fall.
112

 I avsnitt 3.5.1 

redovisar jag ett sådant icke bindande uttalande från kommissionen, som kan ha betydelse för 

tolkningen av gällande rätt. 

3.2 EU-rättens förhållande till nationell rätt 

3.2.1 EU-rättens företräde 

EU-rätten har genom domstolens praxis
113

 företräde framför nationell rätt. Ett annat 

förhållningssätt skulle strida mot fördragsmålen i fördraget om Europeiska unionen. I 

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, Funktionsfördraget, räknas EU:s 

kompetenser upp i den så kallade kompetenskatalogen.
114

 Där framgår att det är delad 

kompetens mellan EU och medlemsstaten om bland annat transport. Det innebär att 

medlemsstaterna har kompetens att lagstifta om saker som EU inte har lagstiftat om. Om EU 
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gör ny lagstiftning på områden som medlemsländerna redan har lagstiftning på, går EU-rätten 

före.
115

  

3.2.2 EU-konform tolkning  

I EU-domstolens praxis har det utvecklats en princip om EU-konform tolkning. Den innebär 

att de nationella domstolarna ska tolka nationella rättsregler i enlighet med EU-rätten, inom 

vissa gränser. Principen fastslogs i domarna von Colson
116

 och Harz
117

 och har därefter 

bekräftats i en rad avgöranden. Principen kallas ibland för just von Colson-principen. I praxis 

är det fastlagt att EU-direktiv och Romfördraget kan utgöra en referens vid tolkning av 

nationell rätt. I doktrin har nästan uteslutande direktiv diskuterats, men även EU-förordningar 

borde kunna användas i principen. Det skulle vara paradoxalt om rättskällor som har lägre 

värde enligt EU:s rättskällelära, skulle ha större rättsverkan än rättskällor med högre värde.
118

 

Enligt domstolen ska även icke bindande rättskällor inom EU till viss del användas för 

nationell tolkning. Vad som ska omfattas av von Colson-principen är omdiskuterat och det 

råder därför osäkerhet om hur medlemsländernas domstolar och myndigheter ska tillämpa 

principen. Det har i diskussionen framförts att den nationella rätten ska tolkas konformt, så 

långt som den nationella rätten ger utrymme för den EU-rättsliga. I EU-domstolens praxis har 

framförts att den nationella rätten ska tolkas konformt dels så långt som den nationella rätten 

tillåter det och dels så långt som möjligt.
119

 I Pfeiffer-målet
120

 angavs att nationella domstolar 

ska tolka nationell rätt EU-konformt även då det är fråga om nationella bestämmelser som 

inte har tagits fram för att införliva ett direktiv. Hela den nationella rätten ska, för att införliva 

ett direktiv, tolkas EU-konformt.
121

  Försiktighet ska iakttas vid EU-konform tolkning, när det 

gäller en inskränkning i den enskildes frihet eller en ökning av den enskildes plikter, så som i 

straffhänseende respektive skatterättsliga plikter.
122

 

En annan del av den EU-konforma tolkningen är när man vid tillämpning av nationell rätt, 

som inte i sig är påverkad eller sprungen ur EU-lagstiftning, ändå tolkar den i ljuset av EU-

rätten. Kellgren anser att det kan finnas ett eget värde i att göra en systematisk tolkning av 
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nationell rätt och försöka uppnå en samstämmighet och konsekvens i rättsordningen genom 

att tolka nationell rätt EU-konformt. Han anförde implementeringslagstiftningen som exempel 

när ett nationellt begrepp kommit att tolkas i enlighet med EU-rätten. Han tror att den 

nationella rätten till viss del kan vänta en ”europa-inspirerad” utveckling, även på de områden 

där EU inte äger kompetensen och han förutspår en möjlig utveckling i EU där vissa centrala 

begrepp såsom företag, ägande och koncern kan få en enhetlig innebörd inom unionen.
123
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3.3 EU-förordningen om cabotage  

3.3.1 Inledning 

EU-rätten reglerar cabotage i förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om 

tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom 

medlemsstaterna (cabotage), i denna uppsats kallad ”cabotageförordningen”. Avsikten med 

cabotageförordningen var att öppna upp marknaden i medlemsländernas sjötrafik och det 

målet synes vara uppnått idag. Förordningen är enligt art 11 direkt tillämplig i alla 

medlemsstater. Innan den trädde i kraft begränsades sjötrafiken i vissa länder, däribland 

Sverige, genom att sjötrafiken var förbehållen nationella redare. Numera ska varje redare 

inom gemenskapen kunna bedriva sjötrafik i alla medlemsländerna. Liberaliseringen skedde 

gradvis, men cabotageförordningen har medfört vissa tolkningsbesvär. Det finns en 

omfattande praxis på området, där man har försökt klargöra reglerna, och kommissionen har 

utkommit med ett tolkningsdokument
124

 för att underlätta tillämpningen för 

medlemsländerna.
125

  

3.3.2 Definitionen av cabotage inom gemenskapsrätten 

Rådet
126

 definierar i art 1 cabotageförordningen begreppet cabotage som ”sjötransporttjänster 

inom en medlemsstat”. Tjänsterna ska dessutom vara sådana tjänster som vanligen utförs mot 

ersättning och rådet listar därvid tre exempel på de vanligaste varianterna av cabotage. Det 

första exemplet ges i art 2.1 a och är det så kallade fastlandscabotaget, vilket innebär en 

transport till sjöss av passagerare eller gods, mellan två hamnar på en och samma 

medlemsstats fastland eller medlemsstatens huvudområde, utan att på resan lägga till vid en ö.  
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Offshorecabotage är, liksom fastlandscabotage, en sjötransport av passagerare eller gods, men 

nu mellan en hamn på fastlandet och en anläggning eller konstruktion till sjöss på 

medlemsstatens kontinentalsockel. Definitionen finns i art 2.1 b cabotageförordningen. 

 

Slutligen definierar rådet öcabotage i art 2.1 c cabotageförordningen, vilket är sjötransport av 

passagerare eller gods dels mellan en hamn på medlemsstatens fastland och en hamn på en 

eller flera av statens öar och dels mellan två eller fler hamnar på öar i medlemsstaten. 

 

3.3.3 Rederier inom gemenskapen 

I cabotageförordningen skiljer man inte på redare och rederi. Ett rederi ”inom gemenskapen” 

kan enligt art 2.2 cabotageförordningen vara av tre olika typer. Det kan vara en medborgare i 
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ett medlemsland, som lagligen har etablerat sig i ett medlemsland och som bedriver 

sjöfartsverksamhet. Även ett rederi, som lagligen har etablerat sig i ett medlemsland, med 

huvudkontor i ett medlemsland varifrån den faktiska kontrollen utövas, räknas som ”inom 

gemenskapen”. Den tredje möjligheten är om en medborgare i ett medlemsland har etablerat 

sig utanför EU, eller om ett rederi har etablerat sig utanför EU, men kontrollen utövas av 

medborgare i ett medlemsland, förutsatt att deras fartyg är registrerade i ett medlemsland och 

samtidigt lagligen för detta lands flagg. 

3.3.4 Bemanning 

För de fartyg som utför fastlandscabotage ska, i fråga om bemanning, flaggstatens lagar gälla 

enligt art 3 cabotageförordningen. Detsamma gäller för krysslinjefartyg. För fartyg vars 

bruttovikt är mindre än 650 ton, ska dock värdstatens regler tillämpas. För de fartyg som utför 

öcabotage gäller värdstatens regler om bemanning. De fraktfartyg som överstiger 

650 bruttoton och som utför öcabotage, när resan föregår eller följer direkt efter en resa till 

eller från ett annat land, ska dock i fråga om bemanning lyda under flaggstatens regler. 

3.3.5 Avtal om allmän trafik 

Medlemsstaterna kan ingå ”avtal om allmän trafik” med ett rederi i gemenskapen, med syfte 

att tillförsäkra medlemsstaten transporttjänster som är nödvändiga för allmänheten. Resorna 

ska gå till, från eller mellan öar. Dessa avtal kan innebära speciella rättigheter och 

skyldigheter, som normalt inte kan anses tillåtna enligt huvudregeln i cabotageförordningen. 

Definitionen av avtal om allmän trafik står i art 2.3 och rättigheten att ibland upprätta sådana 

avtal anges i art 4 i förordningen. Ett avtal om allmän trafik identifieras genom att det 

vanligen är fråga om transporttjänster som har särskilda krav på ”kontinuitet, regelbundenhet, 

kapacitet och kvalitet”
127

. Det avser i regel särskilda transporttjänster, som har speciella 

avgiftstabeller och villkor, och tjänsterna är ofta anpassade till ett behov som finns i 

samhället. När en medlemsstat ingår ett sådant avtal, får den inte göra detta genom 

diskriminering av något rederi inom gemenskapen. De förpliktelser som kan åläggas det 

rederi som ska utföra den allmänna trafiken ska enligt art 4.2 begränsas till krav om vilka 

hamnar som fartyget ska lägga till vid, regelbundenheten, kontinuiteten, turtätheten samt 

kapaciteten att utföra tjänsten, fraktsatserna och bemanningen. Dessa förpliktelser definieras i 

art 2.4 som sådana åligganden som det anlitade rederiet inte skulle ha uppfyllt i den 
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utsträckning som medlemsstaten begärt, om hänsyn endast tagits till rederiets egna 

kommersiella intressen. 

3.3.6 Allvarlig störning 

Om en medlemsstat upplever att transportmarknaden, till följd av liberaliseringen av 

sjöcabotage enligt cabotageförordningen, lider av en allvarlig störning kan denna begära att 

kommissionen beslutar om skyddsåtgärder enligt art 5 cabotageförordningen. En allvarlig 

störning utgörs enligt art 2.5 av problem på den nationella marknaden som är specifika för 

just denna. Problemen ska under längre tid kunna ”leda till ett allvarligt och ihållande 

utbudsöverskott i förhållande till efterfrågan”
128

. Det måste även bero på eller försvåras av 

cabotageverksamheten som utförs i landet samt allvarligt hota den ekonomiska stabiliteten 

och överlevnaden hos en stor andel rederier inom gemenskapen. Skyddsåtgärderna som 

kommissionen kan anta, kan enligt art 5 gälla under högst tolv månader. En medlemsstat kan 

också själv, i en exceptionellt allvarlig situation, besluta om tillfälliga skyddsåtgärder som får 

gälla högst i tre månader. Kommissionen kan även besluta om lämpliga skyddsåtgärder på 

egen hand, utan en första anmälan från medlemslandet i fråga.  
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3.4 Praxis i EU 

3.4.1 Inledande kommentar 

EU-förordningen om cabotage har vållat medlemsländerna tolknings- och 

tillämpningsproblem. I det följande presenteras de avgöranden som kommit av EU-

domstolen
129

 angående kustfart och cabotage. Alla dessa mål kommer inte ha relevans för min 

slutliga analys, men eftersom ett syfte med studien är att kartlägga cabotagereglerna och göra 

en uttömmande framställning av dessa, har jag valt att ta med alla domar som berör 

cabotageförordningen.  

3.4.2 Mål C-160/99 – Kommissionen mot Frankrike  

Frankrike anklagades för att ha misslyckats med att införa cabotageförordningen i sitt land. I 

art 257.1 i franska tullkodexen
130

 stod att transporttjänster mellan hamnar i moderlandet 

Frankrike, skulle vara förbehållna fartyg med fransk flagg. Behörig myndighet fick dock göra 

undantag från bestämmelsen och ge anstånd till ett utländskt fartyg vid en speciell transport. 

Kommissionen ansåg att art 257.1 stred mot art 1 i cabotageförordningen och trots att 

kommissionen påpekat att Frankrike måste ändra sin lagstiftning, gjordes ej tillräckligt och 

kommissionen väckte åtal. Kommissionen påpekade att fast rättspraxis visar att medlemsstater 

som inte har ändrat i sin nationella lag, då den strider mot en EU-förordning, medför att 

medborgare inom gemenskapen har svårigheter att tillämpa EU-rätten, trots att förordningen 

är direkt tillämplig.
131

 Vidare sade domstolen att det är nödvändigt att till slut införa tvingande 

nationella bestämmelser angående gemenskapsrättsliga bestämmelser.
132

 EU-domstolen 

avgjorde på dessa grunder att Frankrike hade misslyckats med att ändra sin lagstiftning då den 

fortfarande stred mot cabotageförordningen.  

3.4.3 Mål C-205/99 – Begäran om förhandsavgörande  

Spaniens högsta domstol, Tribunal Supremo, ansökte om ett förhandsavgörande av EU-

domstolen för tolkningen av art 1, 2 och 4 i cabotageförordningen i målet mellan Analir med 

flera och centrala statsledningen i Spanien, Administración General del Estado. Frågorna som 

lyftes till EU-domstolen löd; 
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1. Ska art 4, jämförd med art 1 i cabotageförordningen, tolkas så att bestämmelsen ska 

tillåta att öcabotagetransporter som utförs av företag även kan få krav på föregående 

myndighetstillstånd? 

2. Om ja, får upprätthållandet av sådant myndighetstillstånd underkastas sådana villkor, 

som att ha inga innestående skatter eller skulder för sociala avgifter, förutom de som 

stipuleras i art 4.2 i förordningen? 

3. Får art 4.1 i förordningen tolkas såsom att den tillåter en medlemsstat att ålägga vissa 

rederier förpliktelser vid allmän trafik och att samtidigt med vissa andra rederier ingå 

avtal om allmän trafik såsom stipuleras i art 2.3
133

, trots att det är fråga om samma rutt 

eller sträcka för cabotagetransport? 

EU-domstolen konstaterade att en medlemsstat kan införa en regel om att det krävs 

myndighetstillstånd innan öcabotage tillåts under följande förutsättningar. Det måste föreligga 

ett faktiskt behov av allmän trafik på sträckan och uppdraget kan inte utsättas för fri 

konkurrens med risk för att den nödvändiga regelbundenheten skulle gå förlorad. 

Myndighetstillståndet måste vara nödvändigt och det måste ligga i relation till det uppsatta 

målet. Dessutom måste detta krav grundas på opartiska, icke missgynnande grunder som alla 

berörda parter haft kunskap om. Domstolen förtydligade också att endast den omständigheten 

att det behövs cabotagetrafik mellan ett medlemslands öar, innebär inte att alla dessa tjänster 

kan betraktas som allmän trafik på grund av att hamnarna ligger på öar. Det måste föreligga 

ett reellt behov av sjötrafik, för att art 4 om allmän trafik ska kunna tillämpas.  

Vidare förklarade domstolen att gemenskapsrätten inte hindrar att medlemslandet, i samband 

med ett sådant myndighetstillstånd, uppställer krav för att bedöma rederiets solvens och 

”kapacitet att utföra tjänsten”, så länge som detta utförs på ett icke-diskriminerande sätt.  

Vad gäller den tredje frågeställningen svarade domstolen jakande, men med tillägget att det 

måste finnas ett verkligt behov av allmän trafik för sträckan och att denna delade tillämpning 

ska ske på ett icke-diskriminerande sätt och samtidigt vara befogat med tanke på det 

eftersträvade allmänintresset.  

3.4.4 Mål C-288/02 – Kommissionen mot Grekland  

Grekland anklagades av kommissionen för fördragsbrott med anledning av 

cabotageförordningen. Domstolen inledde med att bekräfta den rättspraxis som kommit fram i 
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mål C-205/99. Domstolen klargjorde att det är en inskränkning av friheten att tillhandahålla 

cabotagetjänster när krav ställs från en medlemsstat att fartyg från en annan medlemsstat, som 

är infört i ytterligare ett register eller är införda i ett internationellt register, ska kunna uppvisa 

ett intyg, från behörig myndighet i flaggstaten, att fartyget får tillhandahålla cabotagetjänster. 

Trots det kan inskränkningen vara motiverad, om den gäller för alla fysiska och juridiska 

personer inom medlemslandets gränser och det finns tvingande hänsyn av allmänintresse för 

en sådan restriktion, eller om åtgärdens syfte är att garantera att målet med förordningen 

uppnås och att åtgärden samtidigt inte blir större än vad som krävs för att uppnå syftet. 

Kommissionen hade bevisbördan för att visa om åtgärden var proportionerlig eller ej, och i 

förevarande fall hade den inte lyckats påvisa oproportionerlighet.  

Begreppet ö är inte preciserat i cabotageförordningen, varför domstolen definierade det enligt 

”den vanliga” uppfattningen om vad en ö är. En ö är således, i havssammanhang, en 

landmassa som permanent sticker upp ovanför havets yta. Den landmassa som domen handlar 

om – den grekiska halvön Peloponnesos – utgör inte en ö, eftersom den geografiskt sett är en 

halvö och endast skiljs från fastlandet med en anlagd, tio meter bred, kanal. Domstolen 

påpekade också att det faktum att Ceuta och Melilla
134

 enligt art 2 i cabotageförordningen 

behandlas som öar, påverkade inte tolkningen i förevarande fall. Ceuta och Melilla var, på 

grund av att de inte utgjorde öar, likställda öar enligt cabotageförordningen. Domstolen slog 

fast att hamnar som ligger på fastlandet utanför EU:s kontinent ska betraktas som ö-hamnar i 

förhållande till den europeiska kontinenten.  

Vidare fastställdes att alla krysslinjefartyg, oavsett vilket slags cabotage de utför, omfattas av 

friheten i art 3.1 cabotageförordningen. Det innebär att varje krysslinjefartyg som har över 

650 bruttoton och utför öcabotage ska vara under flaggstatens ansvar, i fråga om bemanning. 

3.4.5 Mål C-323/03 – Kommissionen mot Spanien  

Målet handlade om fördragsbrott med anledning av art 1, 4, 7 och 9 i cabotageförordningen. 

Uttrycket ”sjötransport … mellan hamnar” i cabotageförordningens art 2.1, ska enligt 

tolkningen utgå från förordningens syfte. Syftet är att liberalisera cabotagetjänster inom 

gemenskapen, med de villkor och begränsningar som förordningen ställer upp. Av den 

anledningen kan inte begreppet hav genom cabotageförordningen likställas med begreppet 
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hav som stipuleras FN:s havsrättskonvention
135

. Om konventionens havsbegrepp skulle 

användas, finns risk att viktiga sjötransporter utesluts från friheten inom gemenskapen.  

Vad beträffar begreppet hamn, ska det förstås som grundläggande uppbyggnader, även 

oansenliga sådana, vars ändamål är att passagerare vid sjötransport kan gå iland på och stiga 

ombord från dessa samt att gods vid sjötransport kan lastas i och ur ett fartyg från dessa. 

En medlemsstat kan inte förbehålla sjötransporttjänster i en vik, på grund av en tjugoårig 

administrativ koncession, utan att det innebär en inskränkning i friheten. Kriterium som 

utgörs av att rederiet måste ha en viss erfarenhet av sjötransporter i just den här viken för att 

få utföra cabotagetjänsten, är också en begränsning som står i strid med 

cabotageförordningen. Detta kriterium kan dock vara berättigat om det, som anförts i tidigare 

avgöranden, är motiverat av tvingande hänsyn till allmänintresset, ägnade att garantera att 

syftet med förordningen uppnås samt att åtgärden står i relation till vad som kan uppnås med 

detta mål, men i förevarande fall hade detta ej påvisats. Om Spanien hade kunnat visa att det 

var en omöjlighet att något rederi skulle kunna åta sig denna transport, utan att få ett längre 

avtal som kan trygga nödvändiga investeringar för rederiet som är specifika för just denna vik, 

eller om medlemsstaten hade kunnat visa att det inte gick att få lönsamhet i verksamheten om 

den inte veks åt en enda aktör under en lång tidsperiod, hade begränsningarna kunnat vara 

tillåtna likaväl.  

Domstolen uttalade också att art 4 kan vara tillämplig för sjöförbindelser i en vik, om 

vägförbindelserna till viken är så undermåliga och/eller svårtillgängliga och således inte utgör 

ett reellt alternativ till sjövägen. Detta hade regeringen i förevarande fall inte kunnat påvisa. 

3.4.6 Mål C-251/04 – Kommissionen mot Grekland  

Målet rörde talan mot Grekland gällande fördragsbrott med anledning av 

cabotageförordningen. Uppräkningen i art 2.1, där cabotagetjänster definieras, är inte 

uttömmande utan endast exemplifierande. Cabotagetjänster anges typiskt vara av den sortens 

tjänster som utförs mot ersättning samt transporterar passagerare eller gods mellan två 

hamnar.  

Domstolen inledde med att konstatera att ”tjänster på sjöfartsområdet som inte omfattas av 

tillämpningsområdet för [cabotageförordningen] […] även fortsättningsvis regleras av 

medlemsstaternas nationella lagstiftning”. 
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 Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 art 8. 
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Domstolen hade att ta ställning till om bogsering utgjorde cabotage enligt 

cabotageförordningen. Bogsering utförs vanligen mot ersättning, men är i övrigt inte likt den 

exemplifierande definitionen av cabotage, eftersom det inte rör sig om transport av varken 

gods eller passagerare i den meningen. Bogserarens uppgift brukar vara att assistera ett annat 

fartyg, en rigg, en plattform eller ett sjömärke. Även om bogseringsfartyget kan assistera en 

transport av gods eller passagerare, är inte själva bogseringsfartyget ett transportfartyg. 

Domstolen slog fast att det vore en alltför vidsträckt tolkning av förordningen att bogsering 

skulle vara en cabotagetjänst. De exempel som räknas upp i art 2.1 utgör visserligen 

cabotagetjänster ”i synnerhet”, vilket innebär att uppräkningen inte är uttömmande. 

Domstolen sade dock att den samlade bedömningen av artikeln gav att kännetecknen för att 

det var en cabotagetjänst var att tjänsten normalt utförs mot ersättning och att ett av de 

viktigaste syftena med tjänsten var att tillhandahålla sjötransporter av människor och gods. 

Det skulle därmed strida mot syftet med förordningen, samt äventyra rättssäkerheten i denna, 

om varje tjänst som på något sätt relaterar till tillhandahållandet av sjötransporttjänster inom 

gemenskapen ska omfattas av den. Tjänsterna bör åtminstone, enligt domstolen, utgöras av 

samma grunddrag som de i art 2.1 stipulerade.  

3.4.7 Mål C-456/04 – Begäran om förhandsavgörande  

Regionala förvaltningsdomstolen i Sicilen, Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, 

ansökte om förhandsavgörande rörande tolkningen av art 3.3 i cabotageförordningen. Artikeln 

stipulerar att fraktfartyg, med en bruttovikt på minst 650 ton, som utför öcabotage när ”resan 

ifråga följer efter eller föregår en resa till eller från en annan stat”, lyder under flaggstatens 

lagar angående bemanning.
136

 Formuleringen ”resan som följer efter eller föregår” var under 

utredning i målet. Fråga var om en ballastresa – en resa med ett fartyg utan någon last – skulle 

anses omfattas av en sådan resa som ”följer efter eller föregår” öcabotageresan. Domstolen 

konstaterade att formuleringen i art 3.3 ska omfatta nästan uteslutande alla resor från eller till 

ett annat medlemsland, oavsett om fartyget fraktar last ombord eller ej. Missbruk av sådana 

resor kan dock inte tillåtas; det skulle leda till att art 3.2 undergrävs. Ett missbruk av sådana 

resor skulle bestå i att resan genomförts utan sammanhang med normala affärstransaktioner. 

Regeln i art 3.2 säger att för alla frågor som rör bemanning ska värdstatens lagar tillämpas, 

när det är fråga om öcabotage.
137

 De nationella domstolarna ska på objektiva grunder avgöra 
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om ett missbruk enligt art 3.3 föreligger och det ska av utredningen framgå att syftet med 

resorna var att kringgå bestämmelsen i art 3.2.  

3.4.8 Mål C-508/08 – Kommissionen mot Malta 

Talan om fördragsbrott väcktes mot Malta angående underlåtenhet att tillämpa 

cabotageförordningen. Malta slöt avtal om cabotage, utan föregående anbudsinfordran, en tid 

innan sin anslutning till EU. Kommissionen menade att det förelåg brott mot 

cabotageförordningen. Talan ogillades av domstolen med anledning av att medlemsstaterna 

inte har skyldigheter enligt denna förordning att tillämpa bestämmelserna innan länderna är 

medlemmar i EU.  

3.4.9 Mål C-122/09 – Begäran om förhandsavgörande 

Grekland ansökte om förhandsavgörande vid EU-domstolen angående tolkningen av bland 

annat art 1, 2, 4 och 6.3 i cabotageförordningen. Domstolen konstaterade att en medlemsstat 

som antar en lag, som strider mot cabotageförordningen, under en undantagstid som beviljats 

medlemslandet, kan inte i sig anses allvarligt riskera tillämpningen av förordningen eftersom 

den stridande lagen som antogs inte innebär att cabotageförordningen inte kan tillämpas efter 

undantagsperioden. 

3.4.10 Förenade målen C-128/10 och C-129/10  

– Begäran om förhandsavgörande 

I de förenade målen ansöktes förhandsavgörande om art 1 och 4 i cabotageförordningen. 

Fråga var om en medlemsstat fick ”anta en ordning om föregående tillstånd”, genom vilken 

medlemsstaten ålade rederierna vissa förpliktelser. Domstolen sade att art 1 och 4 i 

förordningen inte ska tolkas så, att de förhindrar nationella bestämmelser om ordning för 

föregående tillstånd för cabotagetjänster, under förutsättning att sådan bestämmelse inrättas på 

objektiva grunder, som är icke-diskriminerande samt kända på förhand. Domstolen betonade 

att medlemsländerna, vid åläggande om sådana förpliktelser, inte får tillämpa en sådan 

godtycklig ordning så att bestämmelserna i cabotageförordningen förlorar sitt syfte. Artiklarna 

i fråga ska inte anses hindra att ett medlemsland får uppställa krav på fartygsturernas 

tidsintervall, eftersom de är hänförliga till fartygens säkerhet och hamnarnas ordning. 

Domstolen påpekade också att för att införa förpliktelser vid allmän trafik, måste 

medlemslandet först i riktig ordning visa att det föreligger ett faktiskt behov för allmän trafik.  
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3.4.11 Mål C-129/10 – Begäran om förhandsavgörande 

Grekland begärde förhandsavgörande i frågan om ett medlemsland får anta nationell lag om 

att redare endast får bedriva cabotage inom Greklands territorium om de först har hämtat ett 

administrativt tillstånd. Tillståndet syftar bland annat till att kontrollera redarens färdplaner 

och kontrollera fartygets kapacitet att lägga till vid en viss hamn. Målet har ännu inte 

behandlats av domstolen. 
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3.5 Kommissionens tolkning av gällande rätt 

3.5.1 Kommissionens tolkningsdokument 

Kommissionen beslutade år 2003 att efter tio års tillämpning av cabotageförordningen delge 

sin tolkning av förordningen genom Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, 

Rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om tolkningen 

av rådet förordning (EEG) nr 3577/92 om tillämpningen av principen om frihet att 

tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage)
138

. 

Tolkningen var inte avsedd att ändra tillämpningen av förordningen och om domstolen skulle 

finna att en annan tolkning är den rätta, tydliggjorde kommissionen att det är domstolens 

tolkning som är överordnad. Syftet med tolkningsdokumentet var att underlätta tillämpningen 

av cabotageförordningen för medlemsländerna. I det följande har jag sammanställt det som 

anfördes i dokumentet om vad kommissionen anser utgör cabotage. 

3.5.2 Vilka omfattas av förordningen? 

3.5.2.1 Rederi inom gemenskapen 

Kommissionen konstaterar att friheten att erbjuda tjänster i sjöfarten, mellan två hamnar i en 

och samma medlemsstat tillfaller alla redare inom gemenskapen. Denna frihet får, enligt 

kommissionen, inte sammanfalla med krav från medlemsstatens sida om 

förhandsgodkännande av rederierna eller att rederierna ska ha representanter inom den 

aktuella medlemsstaten. Kommissionen anser att medlemsstaterna eventuellt kan tillåtas 

begära in förhandsinformation från de redare som önskar bedriva cabotage inom territoriet.  

I förordningen anges i art 2.2 b att rederier som är etablerade i en medlemsstat och har 

huvudkontor i en medlemsstat, där också den faktiska kontrollen utövas, ska anses vara ett 

rederi inom gemenskapen. Lydelsen ”faktisk kontroll” har vållat medlemsstaterna 

tolkningsproblem. Kommissionen anser att rekvisitet ska förstås som att viktigare beslut ska 

fattas på huvudkontoret och den dagliga verksamheten ska bedrivas utifrån detta kontor. 

Styrelsemöten ska också hållas i denna medlemsstat.  

Även i art 2.2 c anges att vissa rederier där ”kontroll utövas av medborgare i en medlemsstat” 

ska omfattas av förordningen. Kommissionen tolkar denna lydelse som att majoriteten av 

rederiets kapital ska kontrolleras av medborgare i ett medlemsland.  
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3.5.2.2 Vad är en medlemsstat? 

Förutsättningen för att en flagg ska anses tillhöra EU är att registret av den aktuella flaggen 

finns inom ett territorium där EU-fördraget och dess lagstiftning tillämpas. Denna distinktion 

gör att register från Kerguelen
139

, Nederländska Antillerna
140

, Isle of Man
141

, Bermuda
142

 

samt Caymanöarna
143

 inte anses tillhöra EU-flaggen.  

Stöd för vilka territorium som ska anses omfattas av cabotageförordningen, finns i art 52, 349, 

355 och fjärde delen av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. I art 355 anges att 

fördraget ”ska tillämpas på de europeiska territorier vilkas utrikes angelägenheter 

omhändertas av en medlemsstat”. Detta innebär, konstaterar kommissionen, att Gibraltar kan 

anses omfattas av EU-flaggen. Kommissionen poängterar dock att en sådan rättighet för ett 

fartyg kan upphöra, om det framkommer att territoriet i fråga faktiskt inte omfattas av 

funktionsfördraget. En uttömmande utredning rörande vilka länder och territorier som ska 

anses omfattas av EU-flaggen är inte möjlig att göra i denna studie, eftersom frågan är alltför 

komplex. Transportstyrelsen använder sig av den i Europeiska unionens officiella tidning 

utfärdade listan över godkända register.
144

 Där klargörs att alla medlemsstaters nationella 

register är godkända som EU-register. Dessutom ska Norges, Danmarks, Tysklands och 

Madeiras internationella register samt Kanarieöarnas register godkännas. Följande register 

räknas enligt EU:s officiella tidning inte till EU-flaggen; Kerguelen, Nederländska Antillerna, 

Hongkong, Isle of Man, Bermuda och Caymanöarna. 

3.5.2.3 Ytterligare förutsättning för gemenskapscabotage 

I förordningen anges att ett fartyg måste vara godkänt för cabotage inom sin flaggstat, för att 

få utföra cabotage inom gemenskapen. Detta innebär att om ett fartyg har begränsad rätt att 

utföra cabotage i sin flaggstat, kommer denna begränsning även gälla för utförande av 

gemenskapscabotage. 
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 En ögrupp som omfattas av franskt territorium och ligger beläget i Indiska oceanen. 
140

 En ögrupp i Västindien som är ett land inom Nederländerna.  
141

 En ö i Irländska sjön som geografiskt ingår i de brittiska öarna, men är inte en del av Förenade Konungariket 

Storbritannien. 
142

 En ögrupp i västra Atlanten som omfattas av brittiskt territorium. 
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 En ögrupp i Västindien som omfattas av brittiskt territorium.  
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 Transportstyrelsen, EU-flaggade fartyg och godkända register, 5/10 2009, (22/2 2013 kl 11.20),  

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Undantag-EU-mm/  

samt Gemenskapens riktlinjer för statligt stöd till sjötransport (97/C 205/05) (EGT C 205, 5.7.1997, s. 15). 
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3.5.3 Vilka resor omfattas? 

3.5.3.1 Kryssningsfartyg och fritidsfartyg 

Art 2.1 listar, som anförts tidigare, tre typexempel av vilka tjänster som omfattas av 

cabotagebegreppet i cabotageförordningen. Frågor har väckts av medlemsländerna om vilka 

slags fartyg som omfattas av förordningen. Kommissionen konstaterar att eftersom 

cabotagetjänsterna normalt ska utföras mot ersättning, omfattas vanligen inte fritidsfartyg av 

bestämmelserna. Kryssningstrafik inom ett och samma medlemsland omfattas av 

bestämmelserna, genom art 3.1 och 6.1. Fråga är dock huruvida förordningen omfattar 

internationell kryssningstrafik, när ett fartyg kommer från landet A, lägger till vid hamnar i 

medlemslandet B, och därefter återgår till landet A. Kommissionen anser att resan inte anses 

vara cabotage, om inte passagerare tas ombord eller går i land i medlemslandet B, eftersom 

resan då omfattas av förordning (EEG) nr 4055/86 om tillämpning av principen om frihet att 

tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan 

medlemsstater och tredje land.  

3.5.3.2 Bogsering och andra teknisk-nautiska tjänster 

Kommissionen tolkade förordningen så att de teknisk-nautiska tjänsterna lotsning, bogsering 

och förtöjning skulle behandlas olika beroende av om de skedde inom eller utom ett 

hamnområde. Om de skedde inom ett hamnområde, eller på väg via sjövägen till eller från en 

hamn i ett sådant område, var de att betrakta som ”hamntjänster” och skulle inte omfattas av 

cabotageförordningen. Om de däremot var på djuphavstransport av passagerare och/eller 

gods, skulle de omfattas av förordningen. De tjänster som kommissionen avsåg, var främst 

bogsering av fartyg efter haveri eller bogsering av riggar. Denna tolkning visade sig efter ett 

par år inte stämma överens med den tolkning av förordningen som EU-domstolen gjorde i mål 

C-251/04, som redogjordes för i avsnitt 3.4.6. 

3.5.3.3 Rundturer 

Kommissionen anser även att en resa som utgår och avslutas i samma hamn, vilket oftast 

utgörs av en passagerartransport för turiständamål, ska betraktas som cabotage.  

3.5.3.4 Matartjänster 

En matartjänst är transporten av gods som utförs av ett fartyg (A) mellan två andra fartyg 

(B och C). Godsets resa går således från hamnen X till fartyg B; från fartyg B till fartyg A; 

med fartyg A till fartyg C; med fartyg C till hamnen Y. Förfarandet har många likheter med 

en läktring, varom en diskussion fördes i avsnitt 2.4.8.2 samt 2.5. Kommissionen är osäker på 
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hur dessa tjänster ska behandlas. År 1996 sände kommissionen ut en förfrågan till 

medlemsländerna om hur de hade valt att betrakta matartjänster. De flesta medlemsländerna 

hade betraktat matartjänster som likställda cabotagetjänster.  
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3.6 Slutsatser om cabotage enligt cabotageförordningen 

3.6.1 De centrala kriterierna 

”[…] tjänster på sjötransportområdet inom en medlemsstat (cabotage) […]” 

Cabotagebegreppet inom EU-rätten består av fem delar. För det första ska det utgöra en 

transport. För det andra ska transporterna ske till sjöss. För att cabotage ska föreligga ska även 

resan företas inom en och samma medlemsstat. De typexempel som listas är då transporter går 

mellan fastland och fastland; fastland och huvudområde; huvudområde och huvudområde; 

fastland och anläggning eller konstruktion ute till sjöss på medlemsstatens kontinentalsockel; 

fastland och ö eller öar samt mellan två eller flera öar. Transporten ska avse transport av 

passagerare och/eller gods. Slutligen ska det vara sådana resor som normalt utförs mot 

ersättning.  

Med ”transport” förstås vanligen en förflyttning av någonting från en punkt till en annan. 

”[T]jänster på sjötransportområdet” ska troligen utläsas som ett ”helt” begrepp. Domstolen 

påpekade att tjänster som utfördes på sjö, men vars huvudsakliga syfte inte var att transportera 

inte utgjorde den typ av tjänster som avsågs i förordningen. Domstolen lade stor fokus vid de 

exempel som lagstiftaren räknade upp i art 2 och menade att utgångspunkten för vad som 

skulle anses vara cabotage skulle vara utifrån just dessa tre situationer.
145

 Lydelsen i den 

svenska versionen av cabotageförordningen kan lätt missläsas till att det är tjänster som är det 

avgörande momentet för vad som räknas som cabotage. I den engelska versionen benämner 

man tjänsterna som ”maritime transport services”, vilket enligt mig är en något tydligare 

skrivelse. En tydligare skrivning är möjligen ordet ”sjötransporttjänster”, eftersom ordet 

tjänster inte får en så central roll, utan en snävare mening i sammanslagningen av orden 

transport och tjänst. Ordet sjötransporttjänst används senare i art 2.1, vid definitionen av de 

olika begreppen:  

”Sjötransporttjänster inom en medlemsstat (cabotage): tjänster som normalt 

utförs mot ersättning […]” 

3.6.2 Mellan vilka punkter? 

Som nämndes tidigare indikerar ordet ”transport” att det är något som ska förflyttas från 

punkten A till punkten B. Kommissionen gjorde dock tolkningen att en rundtur, som börjar 

                                                 
145

 Se avsnitt 3.4.6.  



59 

 

och slutar i punkten A och som ofta företas av passagerarfartyg med turiständamål, också ska 

omfattas av de resor som faller under cabotagebestämmelserna. Denna tolkning styrks av 

domstolens resonemang kring ovan nämnda dom i avsnitt 3.4.6, där de tre situationerna med 

cabotage utgjorde grunden för begreppet. De tre situationernas gemensamma nämnare är att 

det är fråga om att transportera gods och/eller passagerare. Transporterna ska även vara 

sådana som normalt utförs mot ersättning. De hamnar som transporterna utgår från och lägger 

till vid, är inte närmare preciserade än att deras geografiska läge är definierat. Det står inget 

om att transporten ska gå från en viss hamn till en annan.  

3.6.3 Hamnar 

Domstolen diskuterade i mål C-323/03 begreppet hamn.
146

 Domstolen slog fast att en hamn 

kunde vara både större och mindre till storleken, med syftet att passagerare och gods kan föras 

i och ur fartyget från dessa. Kommissionen lyfte frågan om matartjänster skulle omfattas av 

cabotagedefinitionen.
147

 En matartjänst utförs normalt mellan två olika fartyg, det vill säga 

inte i en hamn, i enlighet med vad domstolen har uttalat. Kommissionen kom inte fram till 

vad matartjänster borde betraktas som. Domstolens hållning i frågan om vilka slags tjänster 

som ska omfattas av förordningen uttalades senare i mål C-251/04
148

. Domstolen uttalade i 

domskälen att de jämförde hur lik den aktuella tjänsten var de tjänster som räknades upp i de 

tre situationerna i art 2.1. Det som talar för att matartjänster ska omfattas av 

cabotagebegreppet är att det onekligen är en transport av gods från en punkt till en annan. Det 

utgör således en tjänst som liknar de tre uppräknade situationerna i art 2.1. Det är dessutom en 

tjänst som vanligen utförs mot monetär ersättning. Det som talar mot att en matartjänst ska 

utgöra cabotage är att de punkter varifrån tjänsten utgår och avslutas, inte är sådana punkter 

som räknas upp i art 2.1. I artikeln anges fasta punkter såsom fastlandshamnar, öhamnar och 

anläggningar eller konstruktioner ute på havet. Ur den synvinkeln är matartjänsten inte lik 

exemplen i artikeln. I ovan nämnda bogseringsmål uttalade domstolen att tjänsterna som ska 

omfattas av cabotage åtminstone bör ha samma grunddrag som de exempel som lagstiftaren 

har anfört. Då alla tre exempel utgår både från att det är fråga om transport av passagerare 

och/eller gods samt att transporten ska gå mellan hamnar, anser jag att det vore en alltför 

långtgående tolkning av förordningen att matartjänster skulle utgöra cabotage. Domstolen 

uttalade i samma dom att det skulle strida mot rättssäkerheten att alla tjänster, som på något 

sätt relaterade till de sjötransporttjänster som förordningen faktiskt räknar upp, skulle 
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omfattas av den. Fråga är också om en likadan tjänst, som går mellan en hamn och ett fartyg 

skulle omfattas av förordningen. Den tjänsten ligger onekligen närmare definitionen av 

cabotagetjänster i art 2.1, eftersom en av punkterna i transporten utgörs av en hamn. Jag sällar 

mig härmed till kommissionens tveksamhet inför gränsdragningen av vad som ska omfattas 

av förordningen. 

3.6.4 Tjänster 

Som nämndes tidigare avgjorde domstolen att bogsering inte skulle betraktas som cabotage 

enligt EU:s definition av cabotage. Skälen härtill var att bogsering, trots att tjänsten kan 

innehålla element av transport av passagerare från det bogserade fartyget eller objektet och 

trots att bogseringen som sådan är en slags transport, inte har transportering av passagerare 

eller gods som sitt huvudsyfte. Tjänsten bogsering skiljde sig enligt domstolen från vad som 

åsyftades med förordningen och från de exempel på de typiska cabotagetjänsterna som 

listades. Den tydliga gränsdragningen som domstolen gör i målet, anser jag föra med sig att 

det är tämligen säkert att anta att andra tjänster som utförs på sjö, men som inte har som 

huvudsakligt syfte att transportera passagerare eller gods, inte heller omfattas av 

cabotagebegreppet. Sådana tjänster kan exempelvis vara muddring, vars syfte är att rensa 

botten på en farled eller ett sjöområde, eller isbrytning, vars syfte är att genom is bereda fritt 

vatten för ett annat fartyg. Bärgning är en sådan tjänst som svensk domstol har bedömt ligga 

utanför cabotagebegreppet. Bärgningen består i att transportera ett havererat fartyg i säkerhet. 

Det är ju onekligen en transport av ett föremål, men likt bogseringen är transporten en del i ett 

större sammanhang vars huvudsyfte inte är att transportera.  
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4 Analys och sammanfattning 

4.1 Skillnader i definitionerna  

4.1.1 Inledande kommentar 

I avsnitt 4.1 kommer jag kort att redovisa de skillnader som de olika definitionerna av 

cabotage uppvisar. Avsnittet är en kortare sammanfattning av de olika tolkningarna. I de 

nästföljande avsnitten 4.2 och 4.3, ställs det svenska cabotagebegreppet i relation till det 

EU-rättsliga.  

4.1.2 Passagerare eller inte passagerare – det är frågan! 

Produktplakatet angav tydligt att endast gods avsågs med förbudet för utrikes trafik. Med 

hänsyn till sjöfartens utveckling och på grund av att de tolkningsmetoder som förordats vid en 

tolkning av historisk rätt, kan dock en utvidgning av förbudets tillämpningsområde vara 

berättigat. Jag anser således, i likhet med Sjöfartsverket och Transportstyrelsen, att det är 

rimligt och lämpligt att inte endast transport av gods, utan även transport av människor borde 

omfattas av produktplakatet. Min tolkning är att det är själva transporten som är nyckeln till 

vad som ska anses vara cabotage, snarare än vad som transporteras. Det bakomliggande syftet 

med produktplakatet var ju att skydda den svenska sjönäringen. Passagerartrafik fanns inte 

som fenomen på samma sätt i 1700-talets Sverige som i dagens och dessa transporter utgör 

numera en stor andel av den trafik som bedrivs på svenska vatten. Mot bakgrund av syftet 

med produktplakatet kan det därför inte vara försvarbart att utesluta passagerartransporter, 

eftersom en stor andel av sjötrafiken då skulle vara oreglerad. Inom EU-rätten utgörs 

cabotagetransporterna alltid av gods- och/eller passagerartrafik.  

4.1.3 Tjänster 

Den största skillnaden mellan den svenska tolkningen, som gjorts av Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen, och den EU-rättsliga är hur man hanterar tjänster som inte har som 

huvudsakligt syfte att transportera gods eller människor. Inom EU-rätten ser det, enligt min 

tolkning, ut som att de tjänster som inte har sådan transport som huvudsakligt syfte ej heller 

kan likställas med en cabotagetjänst. I svensk myndighetspraxis har man tolkat att alla tjänster 

på sjöområdet, inom Sveriges territoriala gränser, ska utgöra cabotage. Min tolkning av 

svensk rätt liknar den tolkningen av EU-rätten som EU-domstolen gjort. I bogseringsdomen
149

 

klargjorde EU-domstolen sin ståndpunkt, från vilken jag också har dragit mina slutsatser. I 
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svensk rätt diskuterades bärgning
150

 och där kom domstolen fram till att det inte utgjorde 

cabotage.  

4.1.4 Vad är främmande? 

Vid frågan om vilka redare och fartyg som ska anses vara nationella, inom gemenskapen och 

främmande, finns det olika tolkningar. Allting tyder på att lagstiftaren, vid stiftandet av 

produktplakatet, ansåg att allt som var främmande skulle exkluderas från territorialvattnet – 

såväl redare som fartyg eller flaggstat. På Sjöfartsverket gjordes den tolkningen att det var 

redarens nationalitet som var avgörande. Transportstyrelsen anser att det är fartygets flagg 

som ska avgöra vad som ska vara främmande eller ej. Jag lämnar frågan öppen, men tror att 

det kan finnas anledning till att tolka den utifrån produktplakatets princip, som utgår från 

skyddssyftet och den påverkan det ifrågavarande fartyget eller rederiet har på svensk näring. 

EU har i sin förordning både beaktat fartygets flagg och redarens nationalitet.  

4.1.5 Mellan vilka punkter? 

I produktplakatet var det mellan de svenska orterna som var av betydelse. Sjöfartsverket och 

Transportstyrelsen gjorde tolkningen att det var alla ”punkter” inom Sveriges territoriala 

gränser. Min tolkning av produktplakatets lydelse var att det skulle omfatta hamnar och fasta 

punkter inom Sveriges territorium och territorialhav. EU-rätten anger ett antal exempel på vad 

som är cabotage. De utgår alla från en hamn och de är alla fasta punkter, dels på fastlandet, 

dels på öar och dels på fasta anläggningar eller konstruktioner till havs. Det ska dock vara 

inom medlemslandets territoriala huvudområde och inom kontinentalsockeln.  

EU-kommissionen adresserar frågan om det ska vara cabotage när ett fartyg börjar och slutar 

sin resa i samma hamn. Den tolkar att EU-cabotage ska omfatta en sådan rundtur. 

Produktplakatet anger tydligt att det ska vara två olika orter som ska anlöpas, men både 

Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och jag gör den tolkningen att en rundtur borde utgöra 

cabotage.  

Slutligen är det frågan om matartjänster och läktringstjänster ska anses vara cabotage. Frågan 

är komplex, som EU-kommissionen antydde i sin tolkningsrapport. Även efter en jämförelse 

med EU-domstolens dom angående bogsering är tjänsterna svåra för mig att placera. Min 

tolkning av produktplakatet landade i att de punkter som skulle anses omfattas av 

produktplakatets ”orter”, krävde en viss fasthet i sin konstruktion. Jag kom fram till att en 
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läktring som utfördes mellan en hamn och ett fartyg snarare var en del i antingen hamnens 

tjänster såsom mottagare eller avlämnare av gods, eller transportörens tjänst såsom transportör 

av godset. En matartjänst som utförs mellan två fartyg som ligger för ankar på havet, torde 

enligt kriteriet om en viss fasthet i angöringspunkten göra att tjänsten inte kan omfattas av 

cabotage. Motsvarande kriterium finns inom EU-rätten, där en fastlandshamn, öhamn och 

konstruktion eller anläggning till sjöss anges som urtyper av sådana angöringsställen som en 

cabotagetjänst kan utföras mellan. Om man skulle applicera EU-rättens cabotagebegrepp på 

exemplet Resolute i avsnitt 2.4.8.2 och exemplet Ms ASTRA i avsnitt 2.4.8.3, skulle det stödja 

mina slutsatser enligt den svenska rätten.  

4.1.6 Sammanfattande kommentar 

För att sammanfatta det som framkommit hittills i denna studie, kan jag nu konstatera 

följande. Det finns skillnader mellan de olika cabotagebegreppen. Det är ett svårhanterligt 

begrepp, som har utvecklats under lång tid och med olika tillämpningar förändrats i takt med 

historiens gång. Den nyare och mer pragmatiska definitionen i EU-rätten har, som väntat, en 

annan karaktär än den flera hundra år gamla definitionen i svensk rätt.  
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4.2 Produktplakatets förenlighet med EU:s cabotageförordning 

Så vad innebär produktplakatets oförenlighet med cabotageförordningen? Det står klart att 

cabotageförordningen som EU-rätt står över nationell rätt. Transportområdet är ett av de 

områden som EU och medlemsländerna har en delad kompetens inom. Det innebär att så 

länge som EU inte har lagstiftat om något, råder fortfarande de nationella reglerna. Således är 

allt som kan betraktas som cabotage enligt cabotageförordningen också cabotage som 

omfattas av friheten att tillhandahålla tjänster. Så länge som EU inte har uttalat att det inte kan 

råda en annan – nationell – definition av cabotagebegreppet, är en parallell, nationell 

definition tillåten. EU-domstolen uttalade i fråga om arbetstagarbegreppet att det inte fick 

råda olika definitioner av begreppet inom gemenskapen. I fråga om cabotagebegreppet har 

inget sådant uttalande gjorts av domstolen.  

Det har i doktrin diskuterats hur och när den nationella rätten ska tolkas EU-konformt. Den 

EU-konforma tolkningen är omtvistad och det råder osäkerhet hur långt den ska sträcka sig. 

Det kan åtminstone sägas att nationell rätt, som stiftats med anledning av ett direktiv eller en 

förordning, med största sannolikhet ska tolkas EU-konformt. Det har också från vissa håll 

presenterats en hållning att den EU-konforma tolkningen ska få ta en större plats i den 

nationella lagtolkningen – även i de fall där den nationella rätten inte är beroende av eller 

skyldig att följa gemenskapsrätten. En tolkning av nationell rätt ur ett gemenskapsrättsligt 

perspektiv skulle skapa en uniformitet och en förutsägbarhet i den nationella rätten som vore 

eftersträvansvärd. Lämpligheten i att använda sig av en tre hundra år gammal lagtext för att 

tolka ett begrepp som används än idag kan ifrågasättas, speciellt när det finns en modern 

definition tillgänglig – som dessutom redan är en del av den svenska rätten. Huruvida det 

gamla produktplakatet är tillgängligt eller ej – både vad gäller att fysiskt få tag i förordningen 

och att kunna förstå och tillgodogöra sig vad förbudet innebär – finns anledning att ta upp för 

diskussion. Varje medborgare har förvisso en plikt att känna lagen och förordningen ålägger 

redare en plikt, men de är tveksamt om de trots det kan förväntas känna till produktplakatet 

och dess konsekvenser med tanke på nämnda otillgänglighet. Sammantaget anser jag att det 

anförda utgör goda skäl till att överväga att tolka det nationella cabotagebegreppet 

EU-konformt.  
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4.3 En EU-konform tolkning av produktplakatet 

4.3.1 Inledande kommentar 

Som jag kom fram till i avsnitt 4.2, borde produktplakatet kunna tolkas EU-konformt. Det är 

därför det som jag ska göra i förevarande kapitel. Jag gör även ett försök till att systematisera 

begreppet och göra det mer överskådligt genom att dela upp de olika aktiviteter som har varit 

föremål för diskussion om cabotage. I avsnitt 4.3.7 har jag gjort ett förslag till schema om hur 

man i svensk rätt kan gå tillväga för att bedöma om en aktivitet på sjön ska betraktas som 

cabotage eller ej. Även schemat är upprättat utifrån en EU-konform tolkning av 

cabotagebegreppet. Slutligen i avsnitt 4.3.8 blickar jag ut och försöker förutspå vad en EU-

konform tolkning kan få för effekter och vilken betydelse dessa kan ha för svensk sjönäring.  

4.3.2 Tre huvudgrupper av aktiviteter 

De aktiviteter till sjöss som har varit föremål för diskussion om cabotage kan delas upp i tre 

huvudgrupper.  

 Transporter 

o Transporter av gods 

o Transporter av passagerare 

 

 Tjänster som inkluderar transport av gods eller passagerare 

 Övriga tjänster 

Den första gruppen, som utgörs av ”rena” transporter av gods eller passagerare, identifieras 

genom att deras primära syfte är just transporten. EU-rätten listar tre exempel på dessa 

transporter i art 2.1 cabotageförordningen; fastlandscabotage, offshorecabotage och 

öcabotage. Den andra gruppen utgörs av tjänster som erbjuds till sjöss, som också kan 

innebära element av transport i utförandet av tjänsten. Exempel på sådana tjänster är bland 

annat bogsering och bärgning, matartjänster och läktring, samt olika slags muddringsarbeten. 

I sammanhanget kan de tjänsterna kallas ”orena” tjänster. Den tredje gruppen utgörs av ”rena” 

tjänster, som inte innehåller element av transport. Ett exempel på sådan tjänst kan vara 

isbrytning. I en sådan tjänst ingår normalt ingen transport av varken gods eller passagerare.  

Med utgångspunkt i de tre huvudgrupperna, ska jag nu göra en EU-konform tolkning av 

produktplakatet. Som anfördes i avsnitt 4.2 finns det skäl att, i ett så särskilt fall som det 
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förevarande med produktplakatet, hämta ledning i EU-rätten för att tolka nationell lag. Det 

kan alltså finnas skäl till att göra det, trots att produktplakatets tillämpning inte egentligen 

berörs av gemenskapsrätten.  

Uppdelningen ovan har naturligt bildats med utgångspunkt i cabotageförordningen och 

sedermera praxis, som skapade skiljelinjen mellan transporter och ”orena” tjänster. 

Gränsdragningen gjordes i och med EU-domstolens uttalande i mål C-251/04
151

, där den 

anförde att bogsering inte utgjorde cabotage eftersom dess huvudsakliga syfte inte var att 

transportera. Även om uppräkningen i art 2.1 cabotageförordningen inte ska anses vara 

uttömmande, skulle den alltså tolkas som att det var typiska cabotagetjänster som listades där 

och att en tjänst som inte hade de huvudsakliga dragen gemensamt med dessa exempel inte 

kunde anses utgöra cabotage. Även i svensk domstolspraxis
152

 har denna gränsdragning 

gjorts, oberoende av EU-rätten. Där uttalades att en transport, som ingick i en bärgning av ett 

vrak, inte utgjorde kustfart på grund av att transporten var en del av bärgningsaktionen. I 

svensk myndighetspraxis har dock sådana ”orena” tjänster betraktats som cabotagetjänster. En 

trolig anledning till detta är att man vid tolkningen av produktplakatet har beaktat 

skyddssyftet med förordningen, nämligen den svenska sjöfarten, och därmed betraktat alla 

slags aktiviteter som utförs inom svenskt territorialvatten som föremål för förbudet i 

produktplakatet. Tolkningen som Sjöfartsverket, och sedermera Transportstyrelsen, gör är 

naturlig ur ljuset av skyddssyftet med förordningen, men det är också en tämligen långtgående 

tolkning utifrån ordalydelsen och vilka aktiviteter som faktiskt åsyftades när lagen skrevs. En 

strikt läsning av produktplakatet ger vid handen att det ska vara förbjudet för främmande 

redare och fartyg att gå på frakt med (transportera) varor mellan svenska orter. Vid en samlad 

bedömning av de olika tolkningar som finns, anser jag att det på grund av produktplakatets 

faktiska lydelse, den dom som framkommit i svensk praxis samt cabotageförordningens 

lydelse och EU-domstolens tolkning av denna finns skäl att frångå myndighetens praxis i 

frågan. Produktplakatet borde följaktligen tolkas som att det inte omfattar ”orena” tjänster och 

således inte heller ”rena” tjänster eftersom dessa har ännu mindre med transporter att göra.  

Det finns även en gränsdragning mellan vilka slags transporter som ska anses vara 

cabotagetransporter. Myndigheterna slöt sig troligen till att passagerartransporter ska omfattas 

av cabotagebegreppet i svensk rätt – trots att ordalydelsen endast ger att det är godstransporter 

som omfattas av förbudet – på grund av den utgångspunkt myndigheten har haft vid 
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tolkningen av produktplakatet; skyddssyftet. Eftersom svenska redare utsätts för mer 

konkurrens och lättare tar skada om passagerartransporter inte ska anses omfattas av förbudet, 

ansåg antagligen myndigheten att det var skäl att förbjuda även sådana transporter – trots att 

det inte omfattades enligt ordalydelsen. Min tolkning är också att passagerartransporter bör 

omfattas av förbudet, men inte endast på grund av skyddssyftet. Jag anser även att 

passagerartransporter bör omfattas av produktplakatets förbud, eftersom de – liksom 

godstransporter – utgör transporter på svenskt territorialvatten och att de båda aktiviteterna 

till sin natur är väldigt lika varandra. Dessutom bör man ha i åtanke att passagerartransporter 

sannolikt inte utgjorde en så stor del av sjötransporter på 1700-talet som de gör idag. 

Samhällets utveckling har gjort att en ordagrann tolkning av produktplakatet skulle ge ett 

missvisande resultat och att de intressen som lagen ska skydda inte längre skyddas av den. 

EU-rätten ställer här upp en tydlig struktur, där passagerar- och godstransporter utgör själva 

kärnan av det som ska anses vara cabotage. Eftersom den svenska rätten i detta avseende är så 

svår att tyda, anser jag att det finns god grund att stödja ett ställningstagande för 

passagerartransporter med hjälp av EU-rätten.  

4.3.3 Vem berörs av regleringen? 

I EU-rättens cabotageförordning tas hänsyn till både redares nationalitet, alternativt rederiets 

säte eller faktiska verksamhet, och fartygets flagga. Så länge som någon av de tre punkter som 

uppställs i art 2.2, där rederier inom gemenskapen definieras, uppfylls utgör sällskapet ett 

sådant som omfattas av gemenskapen som får bedriva cabotage inom ett medlemsland. För 

förståelsen av denna reglering är det viktigt att komma ihåg att cabotageförordningen utgör en 

frihet för gemenskapsrederier att bedriva cabotage, medan produktplakatet innebär ett förbud 

för främmande att bedriva cabotage. Produktplakatet synes inte skilja på fartyget och redaren, 

utan intar en allmän hållning genom att utesluta ”de främmande” från cabotage. I denna fråga 

skiljer sig Sjöfartsverkets praxis åt vad Transportstyrelsens praxis innebär; Sjöfartsverket 

ansåg att det var redarens nationalitet som avgjorde vilket sällskap som var främmande medan 

Transportstyrelsen menar att det är flaggstaten som ska avgöra. Med EU-rätten som stöd, 

anser jag att det kan finnas anledning till att inte utesluta varken flaggstaten eller redarens 

nationalitet vid bedömningen av vad som ska vara främmande. Eftersom skyddet fortfarande 

gäller svensk sjöfart, borde de beslut som görs utgå ifrån vad som kan gynna den svenska 

näringen mest. Cabotageförordningen uppställer krav på att redaren eller rederiet ifråga ska ha 

en anknytning till ett medlemsland, genom att verksamheten i huvudsak ska bedrivas utifrån 

det medlemslandet. Det innebär således att det är medlemslandet ifråga som gynnas 



68 

 

ekonomiskt av redaren eller rederiets verksamhet. Ett sällskap ska även omfattas av friheten 

till cabotage om fartygets flagg tillhör en medlemsstat och fartyget följer den medlemstatens 

lag. Fartyget är då ”godkänt” för en medlemsstats register och bör då omfattas av friheten. Jag 

anser att det går att se likheter mellan produktplakatets ”vida” lydelse i frågan och 

cabotageförordningens väl avvägda definition av vad som ska anses omfattas av 

gemenskapen. Det kan därför finnas skäl till att använda ett liknande sätt vid tillämpningen av 

den svenska lagen, just på grund av att den ska skydda de näringar som Sverige kan gynnas av 

att hjälpa. 

4.3.4 Vilka rutter omfattas? 

EU-rätten ger tre exempel på var dessa transporter kan gå, för att kunna betraktas som 

cabotage; fastlandscabotage, offshorecabotage och öcabotage. Gemensamt för de olika 

formerna av cabotage är att rutterna går mellan två hamnar inom ett och samma lands 

territorium. Rutterna kan även gå till en anläggning eller konstruktion ute till sjöss. Den 

motsvarande regleringen i svensk rätt ger att rutterna ska gå från en svensk ort till en annan. 

Om en EU-konform tolkning skulle användas härvid, skulle tolkningen bli något snävare än 

vad myndighetspraxis i svensk rätt ger vid handen. Det har funnits fall i myndighetspraxis, 

som vållat tolkningsproblem för Transportstyrelsen. Två av dessa har redovisats i denna 

studie; exemplet Resolute och exemplet ms ASTRA. Om den EU-konforma tolkningen skulle 

appliceras på dessa exempel, skulle resultatet troligen bli följande.  

Resolute var ett mindre fartyg som utförde en läktringstransport från Slite hamn till en pråm 

som låg för ankar ute till sjöss utanför hamnen. Enligt EU:s cabotagebegrepp, skulle inte 

denna transport anses utgöra cabotage, eftersom den mottagande destinationen inte utgjorde 

vare sig en hamn eller en anläggning eller konstruktion ute till sjöss. Det var endast ett fartyg 

som låg för ankar och kan inte anses utgöra en sådan hamn eller fastare konstruktion, som 

cabotageförordningen verkar åsyfta. Pråmen låg förvisso inom Sveriges territorialvatten, men 

endast dess position skulle sannolikt inte kunna vara jämförbart med de exempel som listas.  

Ms ASTRA skulle utföra transporter mellan bland annat Oskarshamn och ett fartyg som låg för 

ankar vid en vindkraftsanläggning. Vindkraftsanläggningen i sig skulle med största 

sannolikhet utgöra en sådan anläggning eller konstruktion som avses i cabotageförordningen. 

Vad som skulle kunna leda till att transporten inte skulle vara cabotage är att transporten inte 

gick till anläggningen direkt, utan till en pråm som låg förankrad vid anläggningen. Jag tror 

dock att resan skulle betraktas gå till vindkraftsanläggningen ändå, på grund av att den nära 
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sammankopplingen mellan vindkraftbygget och pråmen. I ett större perspektiv måste, enligt 

min mening, resan anses gå till anläggningen, snarare än pråmen i detta fall.  

Slutligen finns oklarheten om huruvida en rundtur, från punkt A till punkt A, ska anses 

omfattas av cabotagebegreppet. EU-domstolen har inte adresserat frågan ännu, men i 

skrivande stund finns ett fall från en italiensk domstol som skickats vidare till EU-domstolen 

för begäran om förhandsavgörande.
153

 EU-kommissionen har dock valt att betrakta en rundtur 

som cabotage och även jag håller det för troligt att en sådan rutt ska omfattas. En rundtur är en 

sådan typisk passagerartransport, att det vore underligt om den skulle undantas 

cabotagebegreppet endast på grund av att det är en resa som utgår från och anländer till 

samma hamn. Mot bakgrund av både cabotageförordningens skyddssyfte – den gemensamma 

marknaden och liberaliseringen av densamma – och produktplakatets skyddssyfte – den 

svenska sjönäringen – skulle en annan tolkning enligt min mening vara främmande.  

4.3.5 Vilka gods avses? 

I produktplakatet ställs ett krav på att det ska vara svenska varor som fraktas, för att 

transporten ska anses utgöra cabotage. Kravet är, i det moderna Sverige, obsolet på grund av 

den globala marknad som finns idag. Ett krav på att varorna skulle vara tillverkade i Sverige, 

är inte rimligt, eftersom lagen då skulle omfatta en försvinnande liten del av de transporter 

som utförs inom Sverige. EU-rätten adresserar inte detta problem – cabotageförordningen 

omfattar antagligen alla slags varor, eftersom de inte är närmare definierade. EU-

kommissionen tar inte heller upp frågan, vilket tyder på att min tolkning är korrekt. Med en 

EU-konform tolkning skulle således detta krav försvinna även från den nationella regleringen. 

4.3.6 Ett ytterligare kriterium 

Gemensamt för de tre grupperna i avsnitt 4.3.2 är att de alla normalt utförs mot betalning. Just 

denna egenskap lyfts fram i cabotageförordningen som en utmärkande egenskap för vad som 

ska anses vara en cabotagetjänst. I produktplakatet ställs inte det kriteriet alls. Jag anser dock 

inte att det föranleder något problem, eftersom de transporter som avses i produktplakatet till 

sin natur är sådana som normalt utförs mot en monetär betalning. Vid ett gränsfall av vad som 

ska anses utgöra cabotage kan dock den EU-rättsliga regleringen bidra till tolkningen av den 

nationella rätten. 
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 Det finns inget ärendenummer för målet i EU-domstolen. Transportstyrelsen har, genom Sveriges regering, 

fått möjlighet att uttala sig om ärendet så som sakkunnig på området.  
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4.3.7 Cabotage-schema för produktplakatet i en EU-konform tolkning 

 

  

En svensk 

redare? 

Ett 

svenskflaggat 

fartyg? 

Betalning

? 

Är det en ”ren” 

transport? 

Mellan 

hamnar/anläggningar inom 

svenskt territorialvatten? 

A-B eller A-A 

Cabotage! 

NEJ 

JA 

NEJ 

JA 

JA 

JA JA 

NEJ 

NEJ 

Ej cabotage! Ej cabotage! 

Ej cabotage! 

Ej cabotage! 
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4.3.8 Effekten av en EU-konform tillämpning 

Effekten av att produktplakatet inte skulle omfatta tjänster gör att dessa aktiviteter skulle vara 

oreglerade i nationell rätt. Det skulle således innebära en frihet för utländska fartyg att bedriva 

sådan trafik på svenska vatten. Detsamma skulle gälla för sådana rutter som inte omfattas, 

exempelvis sådana som liknar den tur som Resolute gjorde. En sådan tillämpning skulle 

kunna innebära att Sveriges sjöfart, i ett större perspektiv än endast svenska sjötransporter, får 

en sämre ställning än vad den har idag. Någon kan ifrågasätta varför produktplakatet över 

huvud ska finnas som begränsning för utländska redare, när det finns så få svenska fartyg att 

tillgå och allt fler lämnar den svenska flaggen i rask takt. Transportstyrelsen har inte, sedan de 

tog över hanteringen av cabotage, avslagit en enda ansökan om kustfartstillstånd. 

Anledningen därtill har varit att det inte funnits svenska fartyg och redare som kan, eller har 

velat, åta sig arbetet. Om det inte finns en sjöfart kvar att skydda, kan man undra vad dessa 

regler fyller för funktion och vad de skyddar. Sveriges sittande regering verkar dock vilja ta 

strid för att de svenska redarna ska komma tillbaka till den svenska flaggen. Budskapet i den 

nyligen tillsatta utredningen
154

 var tydligt; Sverige behöver en stark sjöfart och det är 

regeringens avsikt att förbättra förutsättningarna och konkurrenskraften för de svenska 

redarna. Det finns alltså anledning att tro att utflaggningen åter kan vända till en inflaggning, 

ett beteende som har kunnat uppvisas historiskt, och att de svenskflaggade fartygen ökar. I ett 

sådant läge kan man lättare se syftet med att behålla produktplakatet och dess förbud mot 

utrikes kustfart. Världen och ekonomin är som bekant föränderlig och jag anser det inte vara 

otroligt att det sker en förändring även för sjöfartens del. Oaktat denna eventuella förändring, 

kan det dock finnas goda skäl att behålla en restriktiv hållning för utländska fartyg. Med 

anledning av de få fartygen som är svenskflaggade idag, kan det tyckas finnas ett ännu större 

incitament att gynna dessa i möjligaste mån genom bland annat produktplakatet. Det kan dock 

ifrågasättas om förbudet fortfarande ska finnas i produktplakatet, eftersom dess lydelse och 

innebörd onekligen kan vara otydlig.  
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 Se avsnitt 2.1.4. 
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Bilaga 1 

Förordningen den 10 november 1724 angående  

”De Fremmandes Fahrt på Swerige och Finland” 
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Bilaga 2 

Förordningen den 10 november 1724 angående  

”De Fremmandes Fahrt på Swerige och Finland”  

 

”WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sveriges, Göthes och Wendes Konung . . . Giöre 

witterligit, att som Wi, i anledning af den Oss åliggande omsorg för Wåre trogne Undersåtares 

Wälfärd, i nåder äro benägne, att befordra alt hwad som till deras förkofran i en eller annan 

måtto tiena kan: Och Wi ibland annat befinne, att Skiepps-Rederierne och deras 

underhielpande äro att skatta för ett af de säkraste medel till Wårt Rikes och hwars och ens i 

synnerhet därunder beroende Wälmågo; Alltså hafwe Wi, i nådigt övervägande däraf, samt 

uppå Riksens Ständers wid nästledne Riksdag gjorde underdånige föreställning, för godt 

funnit at förordna, som Wi medelst detta Wårt öpne Påbud allmänneligen stadge och förordne, 

at med de fremmandes Fahrt på Swerige och Finland, ifrån tillkommande åhrs begynnelse, 

således kommer at förhållas, nemligen: at de Fremmande med egne eller befracktade 

utländske Fahrtyg, Wid Confiscation af Skiepp och Gods, Helften till Oss och Kronan och 

Helfften til Beslagaren, icke måge hitföra andra än deras egne Lands-Producter, hwarunder 

begripes alt hwad i hwart och ett Land faller, wäxer och tilwärkas, jemwäl och hwad samma 

Nationer hämta ifrån deras egne Colonier, Plantager och Handels-Platser; dock det så kallade 

Maj-Saltet därunder icke b’gripit, såsom hwars införsel i Riket i gemen aldeles härmed 

warder förbudit. Wi befalle fördenskul Wårt och Riksens Commercie-Collegium, samt 

Wederbörande Tullbetiente, at hålla en alfwarsam hand däröfwer, at denne Wår nådige 

Förordning till alla delar må behörigen blifwa efterlefwad och i ackt tagen. Här alle som 

wederbör hafwa sig hörsammeligen at efterrätta. Til yttermera wisso hafwe Wi detta med 

egen Hand underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. Stockholm i Råd-

Kammaren den 10. Novembris 1724.” 
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Bilaga 3 

Förklaringen den 28 februari 1726 ”öfwer förordningen af den 10. 

Nov. 1724, angående de Främmandes Fahrt på Swerige och Finland” 
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Bilaga 4 

Förklaringen den 28 februari 1726 ”öfwer förordningen af den 10. 

Nov. 1724, angående de Främmandes Fahrt på Swerige och Finland” 

 

”WI FRIEDRICH med Guds Nåde, Sweriges, Göthes och Wändes Konung, . . . Giöre 

witerligit, at, sedan Wi till de Swenske Skiepsrederiernes underhielpande och Fahrtens 

befordran under den 10 Novembr. 1724, i nåder för godt funnit at förordna, det med de 

Fremmandes fahrt på Swerige och Finland ifrån nästl. åhrs början således skulle förhållas: At 

de med deras egne fahrtyg icke måge hitföra andra än deras egne Lands producter wid 

confiscation af Skiepp och gods, hälften till Oss och Kronan, och hälften til beslagaren; Så 

hafwe Wi måst förnimma, huru såsom denne Wår Nådige Förordning af en eller annan icke 

rätteligen efter Wårt Nådige upsåt och mening blifwit förstådd. Fördenskul til alla 

twifwelsmåhls desto bättre utur wägen rödjande, hafwe Wi Oss häröfwer i Nåder welat 

förklara, at dem fremmandom icke allenast är betagit, at med deras fahrkostar hitföra andre 

wahror än deras egna Lands producter på sätt som förbemält är, utan ock at de icke heller 

måge gå på fracht med någre Swenska effecter at intaga i den ena inrikes orten och föra till en 

annan, warandes Wåre egne Trafiquerande Undersåtare icke heller tillåteligt at med 

fremmande Fahrtyg hitföra andra producter än de som i det landet falla eller wäxa hwarefter 

det befrachtade Fahrtyget är hemma, och det alt wid ofwannämbde Wijte, som är confiscation 

af Skiep och gods. Det alle som wederbör hafwa sig hörsamligen at efterrätta. Till yttermera 

wisso hafwe Wi detta egenhändigt underskrifwit och med Wårt Kongl. Sigill bekräfta låtit. 

Stockholm i Råd-Kammaren den 28 Februarii 1726.” 
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Bilaga 5 

Stater som Sverige har bilateralt cabotageavtal med155 

 Argentina 

 Belgien 

 Danmark (SÖ 1925:29) 

 Danmarks internationella register (genom protokoll vid regeringssammanträde 

9 februari 1989, se Konstitutionsutskottets betänkande 1989/90:KU30 s. 103 ff.) 

 Färöarna 

 Island (SFS 1858:34) 

Endast beträffande fartyg vars nettodräktighet överstiger 30 ton.  

 Japan 

 Nederländerna (SFS 1856:66) 

 Storbritannien (SFS 1854:42) 

 Nordirland (SFS 1854:42) 

 Irland 

 Portugal 

 Norge (SÖ 1958:45) 

 Norges internationella register (genom protokoll vid regeringssammanträde 

9 februari 1989, se Konstitutionsutskottets betänkande 1989/90:KU30 s. 103 ff.) 

 USA (SÖ 1969:67 och SÖ 1979:75) 

Kommunikationsdepartementets ämbetsskrivelse till GTS (TFS 1968:189) om 

medgivande att idka svensk kustfart med viss utrustning med fartyg registrerade i 

Amerikas förenta stater samt Regeringsprotokoll (TFS 1978:77) om godkännande av 

överenskommelse mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater angående 

kustfartstillstånd för LASH-pråmar. 

 Polen 

Kommunikationsdepartementets ämbetsskrivelse till Sjöfartsverket (TFS 1970:118) 

om undantag från förbud att i riket idka kustfart med utländska fartyg vid tillämpning 

av överenskommelsen med Polen om bärgning av fartyg och annan egendom i svenskt 

och polskt sjöterritorium.  
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 Transportstyrelsen, Bilaterala avtal, 5/10 2009, (28/1 2013 kl 15.00), 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Bilaterala-avtal/ 

http://www.transportstyrelsen.se/sv/Sjofart/Sjotrafik/cabotage/Bilaterala-avtal/
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Bilaga 6 

Vanliga utflaggningsflaggor 

 

 Antigua and Barbuda, 

Karibien 

 Bahamas, Karibien 

 Barbados, Karibien 

 Belize, 

Centralamerika 

 Bermuda 

(Storbritannien), 

Nordamerika 

 Bolivia, Sydamerika 

 Burma, Sydostasien 

 Caymanöarna, 

Karibien 

 Chile, Sydamerika 

 Cypern, Medelhavet 

 Danmark 

 Danska internationella 

registret (DIS) 

 Dominikanska 

republiken, Karibien 

 Ekvatorialguinea, 

Centralafrika 

 Finland 

 Färöarna (FAS), 

Europa 

 Franska 

internationella 

registret (FIS),  

 Georgien, Svarta 

havet 

 Gibraltar 

(Storbritannien), 

Europa 

 Honduras, 

Centralamerika 

 Italien 

 Jamaica 

 Kambodja 

 Komorerna, Östafrika 

 Libanon 

 Liberia, Västafrika 

 Malta, Medelhavet 

 Marocko 

 Marshallöarna (USA), 

Stilla havet 

 Mauritius, Indiska 

oceanen 

 Moldavien, Svarta 

havet 

 Mongoliet, 

Centralasien 

 Nederländska 

Antillerna, Karibien 

 Nordkorea, Stilla 

havet 

 Norska internationella 

registret (NIS) 

 Panama, 

Centralamerika 

 Sao Tome and 

Príncipe 

 Saint Vincent och 

Grenadinerna, 

Karibien 

 Sri Lanka, Indiska 

oceanen 

 Storbritannien 

 Tonga, Stilla havet  

 Turkiet 

 Tyska internationella 

registret (GIS) 

 Vanuatu, Stilla havet 

 

Länderna är hämtade från Internationella Transportarbetarfederationens hemsida
156

  

samt en artikel från tidskriften Sjömannen
157

.   
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 International Transport Workers Federation, FOC [Flags of Convenience] Countries, (21/2 2013 kl 18.00), 

http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm  
157

 Klara Magnusson, Utflaggat; Vart tar de vägen? – Allt fler fartyg försvinner från Sverige,  

Sjömannen nr 3 2011. 

http://www.itfglobal.org/flags-convenience/flags-convenien-183.cfm
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Bilaga 7  

Ystad rådhusrätt DB 96/1960 
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Bilaga 8 

Sjöfartsverkets interna promemoria; 1974-05-14  
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