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Ärende Tvist om tjänstgöringsavtal

Ändringssökande Alfons Håkans Oy Ab 

Motpart Ålands sjöräddningssällskap r.f. 

Ärendets handläggning i hovrätten

Alfons Håkans Oy Ab har beviljats tillstånd till fortsatt handläggning 
9.6.2021.

Huvudförhandlingen har hållits 6.9.2022.

Besvär

Alfons Håkans Oy Ab har yrkat att sjörättens dom upphävs och att Ålands 
sjöräddningssällskap r.f.  åläggs att ersätta Alfons Håkans Oy Ab:s 
rättegångskostnader i sjörätten med 32.099,50 euro och i hovrätten med 
48.520 euro, båda beloppen jämte ränta från det att 30 dagar förflutit från 
hovrättens avgörande. Alfons Håkans Oy Ab har i andra hand yrkat att 
bolaget åläggs att erlägga till Ålands sjöräddningssällskap r.f. en bärgarlön 
som motsvarar Ålands sjöräddningssällskap r.f.:s verkliga insats enligt 
sjölagen.

Alfons Håkans Oy Ab (hädanefter även ”bolaget”) var fel svarande. 
Sjörätten borde inte ha prövat frågan om huruvida sällskapet hade fungerat 
som bärgare utan att höra den bärgade.

Alfons Håkans Oy Ab hade i ett bärgningsavtal förbundit sig till att bärga 
m/s Amorella i förhållande till fartygets ägare. Joakim Håkans hade själv 
varit involverad i detta bärgningsuppdrag bland annat genom att sända två 
andra bogserbåtar till haveriplatsen, genom att agera som bärgningschef och
genom att beställa dykningsinspektion. Bolaget hade erhållit bärgarlön av 
den bärgade i enlighet med bärgningsavtalet. Bolaget hade gett Ålands 
sjöräddningssällskap r.f. (hädanefter även ”sällskapet” samt 
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”sjöräddningssällskapet”) i uppdrag att delta i bärgningen av m/s Amorella 
med bärgningsfartyget i enlighet med § 5 i det skriftliga avtalet om 
nyttjande av bärgningsfartyget. Bolagets och sällskapets förhållande hade 
varit ett sedvanligt underleverantörsavtal genom vilket bolaget hade beställt
assistanstjänst av sin underleverantör. För att erhålla bärgarlön borde 
sällskapet ha varit bärgare i förhållande till den bärgade. I avtalet fanns 
inget som förpliktade bolaget att dela sin bärgarlön med sällskapet. Om 
bolaget beställde assistans av sällskapet betalade bolaget en timersättning 
till sällskapet.

Att man hade lyckats dra loss Amorella med hjälp av bärgningsfartyget 
efter dykarbesiktningen berodde på god tur och på förändringar i 
väderleken. Det hade inte varit möjligt att försöka sig på flottdragning före 
genomförandet av dykarinspektionen, som också hade beställts av bolaget. 
Det faktum att man hade lyckats få loss m/s Amorella från grundet relativt 
enkelt med hjälp av bärgningsfartyget utan medverkan av de andra 
bogserbåtarna gjorde inte sällskapet till bärgare. Åtminstone berättigade det
inte sällskapet till bärgarlön av en annan bärgare, det vill säga av bolaget. I 
situationer där det fanns flera bärgare skulle bärgarlönen fördelas mellan 
bärgarna av den bärgade. Ifall sällskapet ansåg sig vara en bärgare som var 
berättigad till bärgarlön skulle sällskapet därför kräva bärgarlön av den 
bärgade. Sällskapet hade inte förbundit sig i förhållande till haveristen att 
utföra bärgningsarbetet. Bara bolaget hade åtagit sig skyldigheten att bärga 
och därtill hörande ansvar.
 
Sällskapets insats hade varit av ringa värde, kanske ett tiotal arbetstimmar. 
Arbetet var värt cirka 5.000 euro.

Sjöräddningssällskapets käromål grundade sig på ett påstått svikligt 
förfarande. Käromålet kunde inte få rättsskydd.  Bolaget hade inte slutit ett 
sådant bärgningsavtal enligt vilket bolaget skulle fungera som formell 
bärgare och sjöräddningssällskapet skulle vara den faktiska bärgaren. Att 
avtala om att bolaget endast skulle vara en formell bärgare skulle ha varit 
vilseledande och emot fakta.

Bemötande

Ålands sjöräddningssällskap r.f.  har yrkat att Alfons Håkans Oy Ab:s 
besvär förkastas och att Alfons Håkans Oy Ab åläggs att ersätta dess 
rättegångskostnader i hovrätten med 14.140,66 euro jämte ränta. Sällskapet 
har därutöver upprepat de i tingsrätten framställda sekundära yrkandena 
som framgår ur tingsrättens dom (s. 1–2).

Sjörättens dom var riktig. Enligt 4 § i avtalet mellan sjöräddningssällskapet 
och Alfons Håkans Oy Ab konstaterades att ”Bärgarlön eller annan 
ersättning för assistans som beställts av eller arrangerats av Sällskapet där 
enbart Sällskapets personal och B/b Pluto varit involverat tillfaller 
Sällskapet och Rederiet enligt 50/50, sedan kostnader för bunkeråtgång, 
reparationer och skador orsakade av bärgningen eller assistansen och 
kostnaderna för rättshjälp dragits från beloppet”. Sjöräddningssällskapet 
agerade på intet sätt som underleverantör åt Alfons Håkans Oy Ab. 
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Sjöräddningssällskapet informerade Alfons Håkans Oy Ab om bärgningen 
av Amorella endast eftersom avtalet dem emellan förutsatte det. 
Sjöräddningssällskapet skulle inte ha kontaktat bolaget om man inte hade 
utgått ifrån att avtalets 4 § gäller på samma sätt som i fallet med Sea Wind. 
I annat fall skulle sjöräddningssällskapet ha skött bärgningen i egen regi. 
Alfons Håkans Oy Ab hade inte monopol på bärgningar. Fartyget Harald 
var underställt sjöräddningssällskapet. Alfons Håkans Oy Ab hade endast 
begränsad tillgång till fartyget enligt en separat överenskommelse i avtalet.

Assistansen till Amorella hade arrangerats helt och hållet på 
sjöräddningssällskapets initiativ och genomförts framgångsrikt tack vare 
dess skickliga insats. Så snart sjöräddningssällskapets fartyg Harald hade 
anlänt hade det kopplats fast i Amorella. Medan Amorellas skador hade 
undersökts av dykare hade Harald hållit Amorella stabilt på plats. Då 
Amorella konstaterats vara i skick för fortsatt färd hade Harald hjälpt till att 
dra henne loss och sedan hade Harald eskorterat henne till Mariehamn. 
Alfons Håkans Oy Ab hade aldrig själva varit på platsen. Alfons Håkans Oy
Ab hade endast beställt dykare samt skött skrivbordsarbetet, det vill säga 
kontakterna med rederiet och försäkringsbolaget.

Bolagets skyldighet att erlägga 50 procent av bärgarlönen till 
sjöräddningssällskapet grundade sig på 4 § i avtalet och inte på sjölagen. 
Sjöräddningssällskapet hade utgått ifrån att det belopp som sagts utgöra 
bärgarlönen, det vill säga 370.000 euro, var ett nettobelopp från vilket 
kostnader redan hade avdragits. Bolaget hade först i hovrätten framfört att 
kostnaderna som uppstått skulle avdras från bärgarlönen.

Bolaget borde ha inkommit med sina processinvändningar senast då 
processen vid Helsingfors sjörätt hade inletts.

Bevisning

Parterna har åberopat samma skriftliga bevisning som i tingsrätten.  

Vid huvudförhandlingen har Joakim Håkans och Dag Lindholm hörts i 
bevissyfte samt som vittnen Mauri Kalliomäki, Jani Huumonen, Ronny 
Hindersson och Esa Saari.
 

Hovrättens avgörande

Motiveringar

Bevisning

Ur den skriftliga bevisningen framgår de fakta som återgivits i tingsrättens 
dom. Av sjöförklaringen (K2) framgår därutöver att Amorella haft en stor 
mängd passagerare och besättning ombord då hon gick på grund.
                      
De personer som hörts vid hovrättens huvudförhandling har till väsentliga 
delar berättat såsom det framgår ur tingsrättens dom.

Håkans har ytterligare berättat att bärgning var ett kommersiellt uppdrag 
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som syftade till att rädda material och som förutsatte ett godkännande från 
rederiet och en beställning. Sjöräddning var det däremot frågan om i lägen 
där människoliv behövde räddas till följd av en sjöolycka. Alla fartyg som 
nåddes av haveristens nödsignal hade då en skyldighet att ta sig till platsen. 
I förevarande fall hade Alfons Håkans Oy Ab burit det ekonomiska ansvaret
för bärgningen. Alfons Håkans Oy Ab hade i samråd med kustbevakningen 
beställt dykare till platsen samt skött kontakterna med bland annat rederiet, 
bogserbåtar och försäkringsbolaget. Bolaget hade kontaktat hamnen 
gällande evakuering av personer och bilar ombord på båten. Bärgarlönen 
var högre ifall det var fråga om en professionell bärgare. Man kommer 
överens om bärgarlönens storlek med försäkringsbolaget.  Det 
överenskomna beloppet på 370.000 euro var en bruttosumma som hade 
innefattat alla kostnader till bolagets underleverantörer, såsom utbetalda 
belopp till dykare, bogserbåtar med mera.

Lindholm har ytterligare berättat att sällskapet hade varit en 
samarbetspartner och inte en underleverantör. Håkans hade inte gett 
sällskapet några instruktioner gällande bärgningen. Sällskapet hade haft 
kontakt med Amorella och gränsbevakningens fartyg. Det hade varit frågan 
om ett räddningsuppdrag och inte ett kommersiellt uppdrag. Håkans hade 
varit den formella bärgaren. Avtalets 5 § om kommersiella uppdrag 
tillämpades på sådana uppdrag som beställdes på förhand, såsom till 
exempel på bogsering av pråmar.

Slutsatser

Vid tolkningen av ett avtal bör man fästa avseende vid avtalets ordalydelse 
och avtalsparternas avsikt. Enligt oklarhetsregeln bör oklarheter gällande 
tolkningen av ett avtal tolkas till nackdel för den som har formulerat 
avtalsvillkoret (Mika Hemmo, Sopimusoikeus I, 2003, s. 638).  

I förevarande fall är parterna oeniga om huruvida det är avtalets 4 § eller 
dess 5 § som bör tillämpas på den nu aktuella bärgningen. Avtalets 
ordalydelse ger enligt hovrättens bedömning inget entydigt svar på denna 
fråga, varför oklarhetsregeln kan tillämpas. Ostridigt är att avtalet har 
uppgjorts av verkställande direktör Joakim Håkans. Avtalet bör således på 
denna grund tolkas på det sätt som framförts av sällskapet, det vill säga att 
den nu aktuella bärgningen omfattas av avtalets 4 §.

Enligt specificeringen i räkningen 16.10.2009 (K3) som 
sjöräddningssällskapet har sänt till Alfons Håkans Oy Ab gällande Sea 
Wind har sällskapet fakturerat för ersättning enligt 4 § i avtalet. Det 
fakturerade beloppet har varit 40.000 euro, vilket enligt räkningen har 
utgjort 50 procent av bärgarlönen om 80.000 euro. Enligt räkningen har 
bärgarlönens belopp grundat sig på en uppgift som erhållits av Joakim 
Håkans. Bolaget har erlagt den begärda ersättningen. Joakim Håkans 
påstående om att det till denna del inte skulle ha varit frågan om en 
betalning enligt avtalets 4 § utan om en bonus står i strid med de uppgifter 
som nedtecknats i fakturan och påståendet får inte heller stöd av övrig 
bevisning. Av dessa skäl finner hovrätten det utrett att sällskapet i fallet Sea
Wind, som till väsentliga delar påminner om det nu aktuella fallet, har 
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erhållit 50 procent av den bärgarlön som utbetalts åt bolaget. Räkningen 
och den tidigare praxis den ger uttryck för stöder således också sällskapets 
uppfattning om att avtalet bör tolkas på så sätt att sällskapet enligt dess 4 § 
har rätt till 50 procent av bärgarlönen för deltagande i bärgningsuppdrag likt
det som käromålet i detta fall grundar sig på. 

Vid tidpunkten för den nu aktuella sjöolyckan har passagerarfärjan 
Amorella haft en stor mängd människor ombord. Emedan Amorella har 
fåtts loss från grundet i sådant skick att fartyget tryggt har kunnat ta sig till 
Mariehamn för egen maskin har det inte blivit nödvändigt att idka 
sjöräddning. Icke desto mindre har det varit frågan om ett allvarligt läge, 
vars utgång vid tidpunkten för grundstötningen har varit oviss. Mot denna 
bakgrund finner hovrätten Lindholms berättelse trovärdig till den delen han 
berättat att Harald hade tagit sig till sjöolycksplatsen med anledning av 
Amorellas nödanrop och utan instruktioner från bolagets sida. I ärendet har 
heller inte i övrigt framkommit att sällskapet av bolaget skulle ha fått i 
uppdrag att delta i ifrågavarande bärgning på det sätt som avses i avtalets 5 
§. Dessa omständigheter talar emot bolagets uppfattning om att det skulle 
ha varit frågan om en sådan bärgning som avses i sagda avtalspunkt.

Med dessa tillägg godkänner hovrätten tingsrättens motiveringar och anser 
att avtalets 4 § bör tolkas så att sällskapet har rätt till hälften av bärgarlönen 
i detta fall fastän även andra parter har deltagit i bärgningen. Av denna 
orsak har hovrätten inte skäl att uttala sig om det sekundära yrkandet som 
bolaget i strid med rättegångsbalkens 25 kap. 17 § 1 mom. framfört först i 
hovrätten.

Enligt Joakim Håkans har det av den bärgades försäkringsbolag i bärgarlön 
utbetalda beloppet om 370.000 euro varit ett bruttobelopp. Enligt avtalets 4 
§ borde kostnader för bunkeråtgång, reparationer och skador orsakade av 
bärgningen eller assistansen och kostnader för rättshjälp avdras från detta 
belopp innan det delas upp mellan sällskapet och bolaget. Någon utredning 
beträffande vad beloppet för dessa kostnader skulle ha varit har emellertid 
inte företetts. Ej heller har bolaget motsatt sig den i käromålet yrkade 
summan om 185.000 euro på denna grund. Således saknas skäl att nedsätta 
det av tingsrätten utdömda beloppet.

Bolaget har ansett att sällskapet borde ha krävt bärgarlön av den som 
sällskapet påstår sig ha bärgat, det vill säga av Amorellas ägare Viking Line
Abp. Bolaget har även först i sina besvär till hovrätten i strid med 
rättegångsbalkens 25 kap. 17 § 1 mom. hävdat att sjörätten av denna orsak 
inte skulle ha kunnat pröva ärendet utan att höra den bärgade. Hovrätten 
konstaterar att det i enlighet med vad som redogjorts för ovan i käromålet är
fråga om tolkningen av avtalet mellan sällskapet och Alfons Håkans Oy Ab.
Bolaget är därmed rätt svarande i saken och det har inte funnits någon 
anledning för sjörätten att höra Viking Line Abp.

I ärendet har inte framkommit att käromålet skulle grunda sig på någon 
form av svikligt förfarande från sällskapets sida då det i enlighet med 
tidigare praxis yrkat på betalning med stöd av avtalets 4 §.
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Skäl att ändra tingsrättens dom föreligger inte.

Rättegångskostnaderna i hovrätten.

Alfons Håkans Oy Ab har förlorat sina besvär i hovrätten. Bolaget är därför
med stöd av rättegångsbalkens 21 kapitels 1 § och 16 § 1 mom. skyldigt att 
ersätta sällskapets skäliga rättegångskostnader som föranletts av 
nödvändiga åtgärder. Bolaget har inte bestridit beloppet på 
sjöräddningssällskapets rättegångskostnader. Alfons Håkans Oy Ab bör 
därför åläggas att ersätta de av sjöräddningssällskapet yrkade 
rättegångskostnaderna i hovrätten.
 

Domslut

Tingsrättens dom ändras inte.

Alfons Håkans Oy Ab åläggs att ersätta Ålands sjöräddningssällskap r.f.:s 
rättegångskostnader i hovrätten med 14.140,66 euro jämte dröjsmålsränta 
enligt 4 § 1 mom. räntelagen från det att en månad förflutit från givandet av
hovrättens dom.



Sökande av ändring

Ändring i detta avgörande får sökas hos högsta domstolen genom besvär 
endast om högsta domstolen på de särskilda skäl, som framgår av bifogade  
besvärsanvisning, meddelar besvärstillstånd.

I besvärsanvisningen nämnd tid för ansökan om besvärstillstånd och för 
anförande av besvär utgår 4.4.2023.

På Helsingfors hovrätts vägnar:

Ärendet har avgjorts av: hovrättsrådet Kristina Isaksson
hovrättsrådet Lalli Castrén
assessorn Anna Suksi (ordförande)

Avgörandet är enhälligt.
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ÄRENDETS HANDLÄGGNING

KAROMÄL

Yrkanden

Ärendet har ursprungligen blivit anhängigt i Helsingfors 
tingsrätt 20.8.2015. Helsingfors tingsrätt har med dom nr 
29162 given 19.5.2017 avgjort ärendet. Helsingfors hovrätt har 
6.9.2017 beviljat parterna tillständ tili fortsatt handläggning och 
16.6.2020 givit beslut i ärendet.

I sitt beslut Nr 851 givet 16.6.2020 har Helsingfors hovrätt 
upphävt tingsrättens dom och äterförvisat ärendet tili 
Helsingfors tingsrätt, som pä eget initiativ utan dröjsmäl i 
egenskap av behörig sjörättsdomstol bör ta saken tili 
behandling som ett i 21 kap. 1 § sjölagen äsyftat ärende när 
hovrättens beslut har vunnit laga kraft. Helsingfors tingsrätt ska 
da den avgör ärendet även ta ställning tili yrkandena pä 
ersättning för rättegangskostnader i hovrätten.

Käranden Alands Sjöräddningssällskap r.f. ("Sällskapet") har 
yrkat att Helsingfors tingsrätt

- alägger Alfons Häkans Oy Ab ("Häkans”) att tili Sällskapet 
erlägga hälften, det vill säga 185.000 euro, eller ett skäligt 
belopp av den bärgarlön eller annan ersättning som Häkans



mottagit pä basis av bärgningen av m/s Amorella vid Hjulgrund 
i december 2013, eller alternativt, ifall tingsrätten inte skulle 
firma att avtalet mellan parterna definierar ersättningen 
tillfredställande, älägger Häkans att tili Sällskapet erlägga tvä 
ferntedelar av sagda bärgarlön i enlighet med 16 kap. 11 § 
sjölagen, och

- laga räntä frän 14.12.2014.

- älägger Häkans att ersätta Sällskapets parts- och 
rättegängskostnader samt arvode tili sjörättens sakkunntga 
sammanlagt 22.862 euro jämte laglig räntä frän och med en 
mänad frän tingsrättens beslut i ärendet.

Sällskapet och Häkans har den 6 maj 2009 ingätt avtal orn 
operativ verksamhet och underhäll av bogserbät f Avtalet”). 
Enligt Avtalets 1 § skulle bogserbäten ägas av Häkans och 
tidsdoneras at Sällskapet, som skulle a ns vara för den 
operativa verksamheten. I Avtalet fastställs bland annat 
fördelning av bärgarlöner och övriga ersättningar mellan 
Sällskapet och Häkans som erläggs av tredje part.

Den 13 december 2013 gick Viking Line Abp's 
passagerarfartyg m/s Amorella pä grund vid Hjulgrund utanför 
Föglö i Alands skärgärd. Sällskapet var vid tiiltä Het ute pä 
körning med bogserbäten, hörde Amorellas nödrop och 
meddelade omedelbart Amorella att de kommer tili assistans. 
Strax efter kontakten informerade Sällskapet även Häkans att 
de var pä väg alt sköta detta uppdrag. Sällskapets assistans i 
räddningsarbetet var av signifikant betydelse.

Bärgning berättigar tili bärgarlön enligt 16 kap. sjölagen, och 
sädan har ocksä i egenskap av fartygets ägare mottagits av 
Häkans frän Viking Line Abp's försäkringsbolag Alandia. 
Mellan Sällskapet och Häkans räder nu oenighet o m hur 
bärgarlönen pä 370.000 euro skall fördelas mellan parterna. 
Häkans väg ra r att ät Sällskapet betala Sällskapets and e! 
uppgäende tili hälften av ersättningen enligt Avtalet.

Avtalets paragrafer 4 och 5 fastställer fördelningen av 
bärgarlön och övriga ersättningar som kan komma i fräga i 
samband med olika uppdrag.

"§4. Bärgarlön eller annan ersättning för assistans som 
beställts av eller arrangerats av Sällskapet därenbart 
Sällskapets personaI och B/b Pluto värit involverat tillfaller 
Sällskapet och Recieriet enligt 50/50, sedän kostnader för 
bunkerätgäng, reparationer och skador orsakade av 
bärgningen eller assistansen och kostnaderna för rättsshjälp 
dragits frän beloppet

B/b Pluto har sedermera bytts ut mot B/b Harald.
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"§5. Bärgningaroch bogseringar av kommersiella 
handelsfartyg pä uppdrag av Rederiet betalas en timersättning 
exklusive bunkerpä € 500,-/timmen förförsta 6 timmarna, € 
250,- /timmen förföljande 6 timmar. Därefter betalas € 100,-/ 
timmen at Sällskapet. Detta inkluderar alla krav som ställs av 
Sällskapet, samt av Sällskapets anställda och frivilliga 
medlemmar. Rederiet bar rätt att använda fartyget utan avgift 
med egen besättning för eventuella kortare uppdrag enligt 
separat överenskommelse

I detta fall är det paragraf 4 i Avtalet som är tillämplig. Paragraf 
4 skall tillämpas pä den ifrägavarande situationen dä 
assistansen arrangerades helt och hället pä Sällskapets 
initiativ och genomfördes framgängsrikt tack väre dess 
skickliga insats. Häkans deltog aldrig i insatsen annat än 
genom att i ett senare skede sjösätta tvä bätar frän 
fastlandssidan mot olycksplatsen, men deras uppdrag avbröts 
längt innan de ens kömmit i närheten av Amorella. Detta 
saknade fullständigt betydelse i sammanhanget.

Paragraf 5 gäller uppdrag uttryckligen beställda frän Häkans 
sida. Denna paragraf har ingenting att göra med den nu 
aktuella händelsen. Situationer där paragraf 5 har tillämpats 
har bland annat värit sädana där Häkans pä förhand begärt att 
Sällskapet utför ett visst kommersiellt bogseringsuppdrag som 
inte haft nägot med sjöräddning att göra.

Bärgningen av Amorella har pä inget sätt uppstätt pä uppdrag 
av Häkans. Första kontakten tili Amorella togs direkt av 
Sällskapet. Detta framgär bland annat ur Amorellas 
sjöförklaring. Efter kontakten informerade Sällskapet Häkans, 
inte tvärtom.

Sällskapets yrkar alternativt att ifall Avtalets paragraf 4 inte blir 
tillämplig är Häkans i varje fall skyldig tili ersättning pä basis av 
16 kap. 11 § i sjölagen. Enligt denna paragraf skall av 
bärgarlönen först betalas ersättning för bland annat utgifter för 
bränsle samt för löner och kost tili befälhavaren och 
besättningen. Av äterstäenden av bärgarlönen skall redaren fä 
tre femtedelar. Av resten skall en tredjedel tillfalla befälhavaren 
och tvä tredjedelar den egentliga besättningen. Säledes är 
Häkans inte ens teoretiskt berättigad tili att behälla mera än tre 
femtedelar av bärgarlönen. Denna tre femtedelar reserverad 
för redaren avser dessutom en situation där redaren aktivt i 
normal ordning underhäller fartyget och upprätthäller dess 
verksamhet.

Sällskapet vidhäller att ärendet primärt gäller tolkning av avtai, 
och att Sällskapets sekundära yrkande i första hand skall ses 
som stöd för det primära avtalsbaserade yrkandet och i and ra 
hand som självständigt yrkande.

Sällskapets yrkanden stöds av Avtalets tidigare tillämpning och



existerande tidigare praxis mellan parterna.
4

Sällskapet och Alfons Häkans ingick samarbete redan är 2006. 
Avtalet förnyade tidigare ingänget, tili relevanta delar identiskt, 
avtal gällande operativ verksamhet och underhäll av 
bogserbät. 50-50 fördelningen av bärgarlöner var ui 
Sällskapets synpunkt särskilt motiverat för att Alfons Häkans 
var kunniga beträffande hantering, negociering och 
maximering av bärgarlöner. Utan denna föreskrift skulle 
Sällskapet själva bäde ha skött avtalsdelen och mottagit 100 % 
av varje eventuell utdelning av bärgarlön. Det var en väsentlig 
del av arrangemanget att Alfons Häkans gör bärgningsavtalet 
med rederierna ifräga och hanterar ali byräkrati rned 
försäkringsbolagen.

Made inte Avtalets § 4 funnits, skulle befälhavaren pä b/b 
Harald omgäende själv ingäti: bärgningsavtalet med m/s 
Amorellas rederi Viking Line Abp i stället för att kontakta 
Joakim Häkans och informera honom om att Sällskapet var pä 
väg tili m/s Amorella.

Detta uppdrag tilikö m pä Sällskapets initiativ. Sällskapet. 
informerade Alfons Häkans, efter att ha hört m/s Amorellas 
nödrop och efter att de kontaktat m/s Amorella (säsom framgär 
av m/s Amorellas sjöförklaring), om att de var pä väg tili 
fartyget. B/b Haralas befälhavare, Dag Lindholm, informerade 
Joakim Häkans om läget bland annat just för att Joakim 
Häkans kunde sätta igäng med sin andel av uppdrageL dvs 
uppfylla alla formaliteter.

Det finns ingen grund tili att inte tillämpa Avtalets 4 § i detta 
fall.

Fallet är tili Stora delar identiskt med ett tidigare fall gällande 
m/s Sea VVind. I Sea Wind-fallet hade Avtalet tillämpats just sä 
som Sällskapet hävdar att bcrde ske även här.

Sea Wind -fallet initierades pä natten den 2 december 2008 
dä Sällskapet larmades om m/s Sea VVinds sjönöd Sällskapet 
tog sig tili platsen med b/b Algot Johansson (b/b Haralds 
företrädare), fäste trossen och genomförde bärgningen genorn 
att bogsera m/s Sea VVind tilli säkerhet vid Kva r n g r u n d sfjä rd e n. 
Alfons Häkans informerades under natten om händelsen och 
vd Joakim Häkans började ordna med det praktiska. Redan kl. 
08.20 lämnade bogserbät Ukko Nädendal och kl. 08.45 
lämnade bogserbät Kalkke Nädendal. Pä samma sätt som i 
Amorella-fallet, var redan vid bärgningen av m/s Sea VVind 
ocksä andra inblandad; rökdykare, Sjöbevakningen samt en 
Eurocopter Super Ruma, som evakuerade de elva 
passagerarna. Säledes var inte dä heller "endast Sällskapets 
personal” i uttryckets strikta bemärkelse involverat. me n dä 
som nu var Sällskapet initiativtagare tili räddningsoperationen 
och det enda relevanta fartyget pä plats under bärgningen.



Denna del av Sea VVind -händelseförloppet, kärnan av 
bärgningen, föll inom Avtalets § 4, och Alfons Häkans betalade 
tili Sällskapet 50 % av bärgarlönen enligt Avtalets § 4.

SVAROMÄL

Yrkanden

När själva räddningsoperationen var över, inleddes fasen som 
inföll inom Avtalets § 5. I enlighet med § 5, gav Alfons Häkans i 
uppdrag at Sällskapet att bogsera m/s Sea VVind f ra n 
Kvarngrundsfjärden tili Abo tillsammans med Alfons Häkans 
bogserbätar Ukko och Kalkke. Detta uppdrag startade för pä 
dagen efter den nattliga bärgningen och betalades av Alfons 
Häkans tili Sällskapet enligt Avtalets § 5.

Amorella fallet bör bedömas pä samma sätt. Assistansen tili 
m/s Amorella arrangerades helt och hället pä Sällskapets 
initiativ, och genomfördes framgängsrikt tack väre dess 
skickliga insats. Alfons Häkans deltog aldrig i insatsen annat 
än genom att i ett senare skede beställa dykare och sjösätta 
tvä bätarfrän fastlandssidan mot olycksplatsen, vars uppdrag 
avbröts längt innan de ens kömmit i närheten av Amorella, 
samt genom att sköta skrivbordsarbetet.
Avtalets innehäll och den tidigare praxis som gällt mellan 
parterna visar att med benämningen ”där enbart Sällskapets 
personal och B/b Pluto värit involverat” syftar just tili situationer 
där Sällskapet tagit initiativet och skött själva bärgningen.

Sjölagen stöder Sällskapets tolkning av Avtalet och 
Sällskapets rätt tili bärgarlön. Enligt bestämmelserna kring 
bärgning och bärgarlön i 16 kap, skall bärgarlönen gä tili den 
eller de som de facto utfört bärgningen, bärgarlönen skall 
uppmuntra tili bärgning.

Redaren, här Alfons Häkans, är enligt 16 kap. 11 § sjölagen 
inte överhuvudtaget berättigad tili mera än högst tre femtedelar 
av bärgarlönen, utom i de fall där redaren uttryckligen och för 
dylika ändamäl anställt det bätfolk som genomfört bärgningen. 
Sällskapet eller nägon av dess anställda eller frivilliga var inte 
anställda av Alfons Häkans.

Sällskapet följde m/s Amorella ända f ra m tili Mariehamns 
hamn. Det var ett villkor för att m/s Amorellas färd tili hamnen 
överhuvudtaget fick genomföras. Sällskapet kräver inte 
bärgningsersättning av Häkans pä basen av ett 
bärgningssavtal utan pä basen av Avtalet. Vad som stär i 
stadgarna för Sällskapet päverkar inte Häkans skyldigheter 
gentemot Sällskapet.

Alfons Häkans Oy Ab har bestridit Alands 
Sjöräddningssällskap r.f:s käromäl och yrkat att käromälet 
förkastas samt att Sällskapet förpliktas ersätta Häkans för dess 
rättegängskostnader med 32.099,50 euro jämte i räntelagens
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4a § 1 mom. avsedd dröjsmälsränta f ra n det att 30 dagar 
förflutit frän tingsrättens avgörande.

Enligt § 3 i avtalet skall korrimersiella uppdrag diskuteras och 
överenskommas mellan Sällskapet och Häkans före varje 
uppdrag om inte annat har överenskommits.

Häkans har gjort i sitt eget namn bärgningsavtal med m/s 
Amorellas redare Viking Line Abp. Häkans som bärgare har 
ätagit sig risken enligt sjölagen att bli ersättningsskyldig för 
skador om bärgningen skulle ha misslyckats oavsett 
bärgningens slutresultat. Häkans har instruerat Sällskapet och 
andra underleverantörer att assistera Häkans vid bärgningen 
av m/s Amorella.

Avtalets § 4 ax/ser den situationen när en utomstäende, dvs 
nägon annan äri Häkans, beställer assistans av Sällskapet 
eller när Sällskapet gör ett bärgningsavtal med den bärgade 
alternativt har rätt tili bärgarlön av den bärgade. Annars skulle 
§ 5, som avser de situationerna när Häkans beställer 
bärgnings och bogseringsassistans av Sällskapet, vara 
överflödig och emot ordalydelsen i § 4.

§ 4 skall tillämpas när beställningen av assistansen kommer av 
den som assisteras tili Sällskapet eller bärgningsuppdraget och 
följaktligen bärgarlönen skall komma av den bärgade tili 
Sällskapet.

Häkans personal deltog själv i bärgningsuppdraget. Häkans 
instruerade även andra underleverantörer delta i 
bärgningsätgärderna. Bland annat andra bogserbätar och 
dykare fick uppdrag av Häkans. Utan dykarnas undersökningar 
hade inte myndigheterna tillätit flottdragningen av m/s 
Amorella. § 4 i avtalet tillämpas dä enbart Sällskapets personal 
och det uthyrda fartyget har värit involverat. Ra denna grund 
kan inte ärendet avgöras enligt § 4 i avtalet.

Bärgningen var ingalunda slutförd när m/s Amorella var dragen 
ur grunden. Efter flottdragningen inspekterades m/s Amorella 
pä nytt av dykarna för att sedän tas tili hamnen. Bärgningen 
avslutades först när fartyget koin tili hamn.

Häkans har äberopat § 5 i avtalet som gälier de situationerna 
när Häkans beställer bärgnings- och bogseringsassistans tili 
kommersiella handelsfartyg av Sällskapet. Dä x/erkar 
Sällskapet som underleverantör tili Häkans som bär ansvaret 
för bärgnings- och bogseringsuppdraget gentemot fartyget som 
skall bärgas och kunden. Tingsrätten hartidigare ansett att 
assistansen som Sällskapet levererade tili rn/s Amorella inte 
ägde rum pä uppdrag av Häkans och att därför ärendet inte 
kan avgöras enligt 5 §:s bestämmelser.

Viking Line Abp har ingätt ett bärgningsavtal med Häkans.
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Viking Line Abp har inte ingätt ett bärgningsavtal med 
Sällskapet. I fall Sällskapet anser sig ha rätt tili bärgarlön skall 
den kräva bärgarlön av den som Sällskapet pästär sig ha 
bärgatdvs av m/s Amorellas ägare Viking Line Abp. Sällskapet 
°ch Häkans har aldrig ingätt ett bärgningsavtal sinsemellan.
Det existerar inte ett bärgningsförhällande mellan Häkans och 
Sällskapet. Förhällandet mellan Häkans och Sällskapet är ett 
underleverantörsavtalsförhällande.

Utgängsvis bestämmer den bärgade vem som fär rätten att 
bärga. Bärgaren har rätt tili bärgarlön av den bärgade och den 
bärgade lasten men inte av nägon annan.

Tillämpning av 16 kap 5 § i sjölagen mellan Häkans och 
Sjöräddningssällskapet är fel och avgör inte vem som är 
ansvarig för bärgarlönen. 5 § avgör vem som har rätt tili 
bärgarlön. 16 kap 7 § föreskriver vem som är ansvarig för 
betalning av bärgarlönen. Endast ägaren av det bärgade 
fartyget och lasten är ansvarigt för bärgarlönen.

Likasä är tillämpningen av 16 kap 11 § i sjölagen grundlös 
eftersom lagrummet avser förhällandet mellan redare som 
utför bärgningen och dess besättning. Sällskapet hör inte tili 
Häkans besättning, vilket även konstateras i § 1 i avtalet, 
Sällskapet ansvarar för besättningen . Dessutom ka n inte 
besättningsmän pä sjöräddningsbätar ha rätt tili bärgarlön 
Manskapet har rätt att kräva sin andel av bärgarlönen endast 
av sitt eget rederi. Sällskapet kan inte yrka pä bärgarlön för 
besättningen utom det är besättningen som skall yrka pä 
bärgarlön.

Häkans äger rn/tug Harald fartyget. Häkans har överlätit 
nyttjanderätten av m/tug Harald tili Sällskapet mot det att 
Häkans kan beställa assistansarbete med m/tug Harald av 
Sällskapet vid behov. Detta beskrivs i avtalets § 5. Enligt 
avtalet har Sällskapet rätt att utnyttja fartyget i 
bärgningsuppdrag och assistansarbete som Sällskapet själv 
skaffar ät sig. Enligt avtalet är vederlaget för det att Sällskapet 
fär utnyttja Häkans fartyg tili självanskaffade bärgningsuppdrag 
och assistansarbete hälften av bärgarlönen eller arvodet. Detta 
beskrivs i avtalets § 4. Hade inte avtalet funnits hade inte 
Sällskapet haft Harald i sin besittning.

Häkans och Sällskapet har inte kömmit överens o m att Häkans 
assisterar Sällskapet att hantera, negociera och maximera 
bärgarlöner för Sällskapet. Det är fritt f ra m för Sällskapet att 
försöka negociera bärgningsavtal med fartyget som bärgas 
förutsatt att Häkans inte samtidigt beställt assistansarbete av 
Sällskapet för fartyget som är föremäl för bärgning eller 
assistans.

Det är ovidkommande om första meddelandet o m Amorellas 
sjönöd kom tili Häkans frän Sällskapet eller Amorellas rederi.



3EEVISNING 

Skriftliga bevis 

K ä ra n d en

S vara n de n

Personbevisning 

Karana en 

Svaranden

Amorellas rederi valde att göra ett bärgningsavtal med Häkans. 
Amorellas rederi Made inte ingätt ett bärgningsavtal med 
Sällskapet för att Sällskapet inte hade kunnantie och förmäga 
att mobilisera de nödvändiga aktörerna för ett 
bärgningsuppdrag i denna storleksklass. Sällskapet hade inte 
heller kunnantie och persona! att operera och instruera and ra 
inblandade underleverantörer och koordinera operationerna 
med fartyget och myndigheterna.

Det bör även päpekas att bärgarlönens storlek hai berott 
endast mycket litet pä Sällskapets delaktighet i operationerna. 
Bärgarlönen har bestämts bland annat av bärgarnas utrustning 
och dess värde. Utan Ukkos och Helios värden i helheten 
skulle bärgarlönen aldrig värit sä hög. Utan dykarnas insats 
hade myndigheterna aldrig tillätit flottdragning och bärgningen 
hade inte lyckats. Bärgarlönen bestäms enlig de i 16:6 i 
sjölagen omständigheterna.

I fall Sällskapet skulle beviljas bärgarlön skulle sällskap fä 
orättmätig fördel pä andras bekostnad.

I fallet Seawind fanns det inget bärgningsavtal. Uppdragei: 
utfördes enligt Scandinavian Tugovvners Standard bogsei villkor 
och pä timbasis. Det kan därför inte jämföras med fallet 
Amorella där avtalet var Lloyds Open Form 2011 och 
huvudentreprenören var Häkans. I Seawinds fall gjordes en 
bogsering pä timpris. Alfons Häkans fakturerade 2000,- per 
timme per bät. Dessutom gav Häkans en bonus at sällskapet 
för god insats, men det var inte fräga om en bärgning.

K1. Avtalet mellan parterna
K2. Sjöförklaringen angiven den 21.5.2014
K3. Siutfaktura 16.10.2009
K4. Utdrag ur Sällskapets verksamhetberrättelse 2009 
K5. (=S2) Beräkning 11.12.2008

51. (=K1) Avtalet mellan Häkans och Sällskapet.
52. Beräkning 11.12.2008

K1. Dag Lindholm

51. Joakim Häkans
52. Mauri Kalliomäki
53. Jani Huumonen,
54. Ro n ny Hindersson
55. Esa Saari
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Häkans och Sällskapet har den 6 maj 2009 ingätt ett avtal o m 
operativ verksamhet och underhäll av bogserbät Pluto 
("Avtalet", skriftligt bevis K1 ).

Enligt Avtalets 1 § ägs fartyget av Häkans och har tidsdonerats 
at Sällskapet. Pluto har enligt Dag Lindholms och Joakim 
Häkans berättelser senare bytt ut mot bogserbäten Harald 
("Fartyget”), som var bättre lämpad för bogsering tili havs.

Enligt Avtalets 1 § och 3 § har Sällskapet rätt att använda 
Fartyget för operativ verksamhet, som omfattar sjöräddning 
och vid behov kommersiella uppdrag. Kommersiella uppdrag 
skall diskuteras och överenskommas mellan Sällskapet och 
Häkans före varje uppdrag om inte annat har överenskommits.

Enligt Avtalets 4 § tillfaller Bärgarlön för assistans som 
beställts av eller arrangerats av Sällskapet, där enbart 
Sällskapets personal och Fartyget värit involverat, Sällskapet 
och Häkans enligt 50/50 sedän i Avtalet nämnda kostnader 
avdragits.

Enligt Avtalets 5 § betalas ät Sällskapet för bärgningar och 
bogseringar av kommersiella handelsfartyg pä uppdrag av 
Rederiet timersättning. Timersättningen inkluderar alla krav 
som ställs av Sällskapet och Sällskapets anställda och frivilliga 
medlemmar.

Sällskapet har krävt ersättning i första hand enligt 4 § medan 
Häkans anser att Sällskapet har rätt tili ersättning endast i 
enlighet med 5 §.

Händelseförloppet

Enligt sjöförklaringen 21.5.2014 (skriftligt bevis K2 ) fick m/s 
Amorella (”Amorella ”) en "black-out" klockan 12.32 och blev 
därmed omanövrerbart och gick pä grund klockan 12.35. 
Klockan 12.53 kontaktades MRCC Turku. Sällskapet som var 
ute med bogserbäten Harald hörde Amorellas kontaktförsök 
och meddelade Amorella att Harald kör tili Amorella för 
assistans.

Dag Lindholm har berättat att hän därefter kontaktade Joakim 
Hakan för att Häkans skulle päbörja förhandlingar med rederiet 
och försäkringsbolaget. Joakim Häkans har bekräftat att hän 
kontaktades av Dag Lindholm, men att det enda som 
diskuterades var att Harald skulle äka dit som första bat och 
Joakim Häkan skulle arrangera det övriga.



Joakim Häkans har berättat att hän dä Lindholm ringde upp 
honom redan via en passagerare pä Amorella fätt vetskap oi n 
grundstötningen. Dä Joakim Häkans dock in te före Dag 
Lindholm kontaktade honom hade initierat kontakt med väre 
sig Amorella, Viking Line eller SällskapeL sä saknar Joakim 
Häkans eventuella vetskap o m grundstötningen, före Lindholm 
kontaktade Joakim Häkans, relevans för bedömningen av 
ärendet.

Joakim Häkans har ytterligare berättat att hän efter att hän fick 
meddelandet av Lindholm har kontaktat Viking Line ooh 
Häkans underleverantörer, bland annat Neste Shipping som 
har bogserbäten Ukko. Häkans alarmerade även bogserbäten 
Helios som var stationerad i Hangö. Vittnet Huumonen har 
bekräftat att Neste Shippings bogserbät Ukko hiivit ombedd av 
Joakim Häkans att rycka ut för att delta i bärgningen av 
Amorella.

Enligt. sjöförklaringen ooh vittnet Rinnes berättelse har MRCC 
krävt att dykare mäste kontrollera botten före andra ätgärdar 
vidtas. Dykare anlände tili Amorella med helikopter klockan 
16.11. Joakim Häkans ooh vittnet Kalliomäki har berättat att 
dykarna beställdes tili Amorella av Häkans.

Enligt sjöförklaringen var Harald har pä plats vid Amorella 
klockan 14.37 och var kopplad tili aktern klockan 15.10. Efter 
att dykarna gett en lägesbeskrivning om hur Amorella lägr pä 
grundet konstateras det att det är motiverat med ett 
losstagningsförsök. Pä grund av ökande vind började Amorella 
röra pä sig och Harald drog Amorella österut för att förhindra 
att Amorella skulle gira pä grundet. Ett losstagningsförsök 
päbörjade klockan 18.17 och klockan 18.38 var Amorella loss, 
var efter Harald togs loss frän Amorella och Amorella körde för 
egen motor för att ankra.

Enligt sjöförklaringen och vittnenas berättelser har förutom 
Sällskapet och dykargruppen mänga andra aktörer värit 
inblandade vid händelsen, däribland MRCC Turku, Trafi, tre 
helikoptrar, flera sjöräddningsbätar och Viking Lines krisgrupp.

Enligt Lindholm gav Sällskapet Häkans i uppdrag att sluta 
bärgningsavtal med rederiet och Sällskapet har utfört 
bärgningsarbetet ät Viking Line i samarbete med Häkans. 
Bärgarlönen har krävts av Häkans eftersom det värit 
underförstätt att Häkans sköter byräkratin och Häkans har 
mera erfarenhet av och kan med sitt kunnande fä m e ra 
bärgarlön än Sällskapet själva.

Joakim Häkans har i sin tur framfört att Häkans tagit pä sig 
huvudansvaret för bärgningen, fungerai som bärgare och 
uppgjort bärgningsavtalet. Bärgningsavtalet har uppgjorts med 
Häkans som bärgare och bärgarlönen har begärts av Häkans. 
Sällskapet har enligt Joakim Häkans endast fungerai som



underleverantör för Häkans.
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Slutsatser om händelseförloppet

Sjörätten anser att de genom sjöförklaringen och Lindholms 
och Joakim Häkans berättelser bevisats att Sällskapet själva 
lagit initiativet tili att delta i bärgningen av Amorella och att 
bogserbäten Haralds insats behövts da Amorella för egen 
maskin lossats frän grundet. Bärgningen har säledes inte skett 
pä uppdrag av Häkans i enlighet med Avtalets 5 § och 
Sällskapet har inte fungerat som Häkans underleverantör.

Enligt sjölagens 16 kapitel 1 § avses med bärgning en ätgärd 
som vidtas i farvatten för att bistä ett fartyg eller nägon annan 
egendom som har förolyckats eller är i fara. Enligt sjölagens 16 
kapitel 5 § har bärgaren rätt tili bärgarlön, om bärgningen har 
lett tili ett nyttigt resultat.

Sjörätten anser att Sällskapets insats utgjortt bärgning enligt 
sjölagens definition och att Sällskapet enligt sjölagens 
bestämmelser hade haft rätt tili bärgalön för sin insats. Vid 
bärgningen har dock även flera andra parter medverkat.
Säledes är det inte i enlighet med Avtalets 4 § enbart 
Sällskapets personal och Harald som värit involverat.

Det är ostridigt att Häkans ingätt bärgningsavtalet med Viking 
Line. Det är även ostridigt att Häkans begärt och fätt bärgarlön 
för bärgningen av Amorella av försäkringsbolaget.

Enligt sjölagens 16 kapitel 6 § skall vid bestämmandet av 
bärgarlönen beaktas 1) värdet av det bärgade fartyget och 
annan bärgad egendom,2) bärgarnas skicklighet och 
ansträngningar vid bärgningen av fartyget och annan egendom 
samt vid räddning av människor,3) bärgarnas skicklighet och 
ansträngningar i fräga om att hindra eller begränsa 
miljöskada,4) bärgarnas framgäng,5) farans a rt och grad,6) 
den tid som bärgarna använde och de kostnader och förluster 
som bärgarna ädrog sig,7) bärgarnas risk att bli 
ersättningsskyldiga och de andra risker som bärgarna och 
deras utrustning utsattes för,8) den snabbhet med vilken 
tjänsterna utfördes,9) tillgängligheten och användningen av 
fartyg eller annan utrustning avsedd för bärgning, 10) graden 
av beredskap och effektivitet i fräga om bärgarnas utrustning 
samt utrustningens värde.

Svaranden har inte i ärendet företett utredning pä vilka grunder 
bärgarlönen i fallet has bestämts. Det är dock sannolik att den 
av försäkringsbolaget tili Häkans erlagda bärgalönen, tili följd 
av bland annat de kostnader som orsakats Häkans, 
tillgängligheten av Häkans och dess underleverantörers 
utrustning avsedd för bärgning och utrustningen värde, 
värderats högre än vad bärgalönen hade värderats tili om 
Sällskapet själv sökt bärgarlön för bärgningen.



Eftersom Avtalets 4 § stipulerar att Häkans och Sällskapet vie! 
fall som faller under ifrägavarande paragraf skall dela pä 
bärgarlönen 50/50 anser sjörätten att det värit i bägge 
parternas intresse att bärgarlönen även i dylika fal! söks av 
Häkans. Lindholms berättelse att det värit underförstätt att 
Häkans sköter byräkratin är därför trovärdigt.

Avtalets tolkning

Enligt Lindholm och Joakim Häkans var avsikten med avtalet 
att Sällskapet skulle fä ett större fartyg att träna med och 
Häkans i sin tur skulle fä en fot pä marknaden i Aland och en 
möjlighet att utföra kommersiella uppdrag. Med avtalet. har 
parterna kömmit överens otn hur verksamheten med det av 
Häkans ägda men tili Sällskapet tidsdonerade Fartyg et bedrivs 
och vilken ersättning Sällskapet skall ha rätt tili för 
kommersiella uppdrag och bärgningar som utförs med 
Fartyget.

Sjörätten anser säledes att avsikten värit att Avtalet skall täcka 
Sällskapets rätt tili ersättning i alla situationer där Fartyget 
används. Sällskapets rätt tili bärgarlön bör säledes avgöras 
genom tolkning av Avtalets bestämmelser, även o m den 
direkta ordalydelsen i Avtalets 4 § eller 5 § inte direkt 
motsvarar omständigheterna och parternas ageranden vid 
bärgningen av Amorella.

Sjörätten anser att vid tolkningen av Avtalet säledes, förutom 
ordalydelsen i Avtalet, bör beaktas avsikten med avtalet, 
avsikten med bestämmelserna gällande bärgarlön enligt 
sjölagen, tidigare praxis mellan parterna samt även vem som 
upprättat avtalet.

Avsikten med bärgningsinstitutet.

Avsikten med bestämmelserna gällande bärgarlön är alt frärnja 
bärgningsverksamhet. Detta framkommer bland annat ur 
sjölagens 16 kap 6 § som stadgar att bärgarlönen skall 
bestämmas sä att den uppmuntrar tili bärgning. Bärgarlönen är 
säledes vanligen betydligt högre än en skäiig arbetslön, vilket 
även framgär ur Regeringen Proposition tili Riksdagen om 
godkännande av 1989 ärs internationella konvention om 
bärgning (RP 97/2006 s. 27), där det konstateras att ”Näreti 
bärgningsföretag har lett tili ett nyttigt resultat kari bärgarlönen 
fastställas tili ett belopp som är väsentligt högre än den 
sedvanliga betalningen för utfört arbete. Detta gäller i 
synnerhet situationer där värdet av en bärgad lasi har värit 
stort och bärgningsuppdraget har värit svärt eller farligt för den 
som utfört det. Normalt utgör bärgarlönen frän fem tili tio 
procent av värdet av det som bärgats. ”

Enligt sjölagens 16 kap 5 § har bärgaren rätt tili bärgarlön, om



bärgningenhar lett tili ett nyttigt resultat. Bärgarens rätt tili 
bärgarlön förutsätter dock inte att bärgaren själv slutfört 
bärgningen, utan bärgaren har rätt tili bärgarlön även da 
arbetet värit nyttigt i sig självt och bidragit tili räddningen, även
0 m slutförandet av bärgningen överlämnats tili andra 
(Beckman, Handbok i Sjörätt 1971, s. 215.).

Sjörätten konstaterar att Avtalets 4 § är förenlig med 
bärgarinstitutets avsikt att uppmuntra tili bärgning, da 
Sällskapet ges rätt tili hälften av bärgarlönen när bärgningen 
utförs pä Sällskapets eget initiativ. Avtalets 4 § är dock inte 
förenlig med bärgarinstitutets avsikt tili den del Sällskapet 
enligt Avtalets ordalydelse skulle förlora rätten tili bärgarlön orn 
nägon annan part än Sällskapet själv deltar i Bärgningen.

1 ärendet har inte framkommit att avsikten med Avtalet skulle 
vara att Sällskapet mot sjölageris bestämmelser i 
avtalsförhällandet med Häkans skulle borda förlora sin rätt tili 
bärgarlön da nägon annan part än Sällskapet deltar i 
bärgningen.

Tidigare praxis

Sällskapet har beträffande Avtalets tolkning hänvisat tili 
bärgningen av m/s Sea Wind (”Sea VVind ”) är 2008 och den 
ersättning som Häkans i enlighet med Avtalet betalat ät 
Sällskapet för ifrägavarande bärgning.

Lindholm har berättat att Häkans är 2009 betalat ersättning är 
Sällskapet enligt Avtalets 4 § vid bärgningen av m/s Sea VVind. 
I fallet hade Sea VVind borjat driva tili följd av brand i 
maskinrummet. Rescue Paf hade äkt ut för att släcka elden 
och Rescue Algot Johansson hade skickats ut för att bogsera 
bäten i skydd och vänta pä bogsering tili Äbo.

Enligt Lindholm uppgjordes i fallet ett bärgningsavtal med 
Lloyds Open Form och vid bärgningen deltog förutom 
Sällskapet även en Superpuma och 2 sjöbevakningsfartyg. 
Bärgningen diskuterades inte med Häkans före uppdraget 
började.

Häkans har hävdat att det i ifrägavarande fall inte värit fräga 
o m bärgning, utan endast om bogsering och att Sällskapets 
bogserbät fätt handha bogsering frän öppna havet inomskärs 
eftersom bäten var närmast. Ersättning tili Sällskapet har inte 
betalats ut enligt Avtalets 4 §, utan efter förhandlingar med 
Sällskapet som extra kompensation eller bonus för väl utfört 
arbete.

Sällskapets verksamhetsberättelse 2008 (skriftligt bevis K 4) 
styrker Lindholms berättelse om händelseförloppet. Det är 
ostridigt att Sällskapets fartyg i fallet har bogserat bort Sea 
VVind inomskärs frän öppet hav. Da Sea VVind i fallet drivit tili



14
följd av brand i maskinrummet bör Sea VVind anses ha värit i 
f a ra vid händelsen ooh Sällskapets agerande säledes vara 
bärgning i enlighet med sjölagens 16 kap 1 §.

Enligt Sällskapets faktura tili Häkans (skriftligt bevis K3 ) bar 
Sällskapet fakturerat Häkans 40.000 euro för bärgning av m/s 
Sea VVind f ra n Alands hav tili Kvarnholmsfjärden. Pä faktura n 
uppges det vara fräga om ersättning enligt § 4 i Av ta le t ooh 
beloppet vara 50% av bärgalön enligt uppgift av Joakim 
Häkans. Häkans har erlagt den av Sällskapet begärda 
ersättningen.

Sjörätten anser det säledes bevisat att Sällskapet i Sea 
VVind-fallet pä eget initiativ deltagit i bärgningen av Sea VVind, 
att även andra parter medverkat vid bärgningen, att Sällskapet 
krävt ersättning för bärgningen enligt Avtalets 4 § och att 
Häkans erlagt det krävda beloppet. Det att Häkans valt att 
ätminstone i efterhand kalla den utbetalda ersättningen för 
bonus päverkar inte bedömningen av hur parterna tidigare 
loikat Sällskapets rätt tili ersättning för deltagande i 
bärgningsuppdrag.

Oklarhetsregeln

Enligt Lindholms berättelse är Avtalet upprättat av Joakim 
Häkans. Joakim Häkans har inte bestridit delta. Sjörätten 
konstaterar att i enlighet med oklarhetsregeln bör, vid 
oklarheter gällande tolkningen av ett avtal, tolkningen ske tili 
nackdel mot den som formulerat avtalsvillkoret.

Sjörätten s siutsatser

Sjörätten anser med beaktande av bärgningsinstitutets avsikt, 
parterna tidigare praxis och tillämpningen av oklarhetsregeln 
att Avtalets 4 § bör tolkas sä att Sällskapet har rätt tili hälften 
av bärgarlönen även i detta tali där även andra än Sällskapet 
värit involverade i bärgningen.

Säledes bör kärandens yrkanden bifallas.

Röttegängskostnader

Svaranden har fö rl orat mä lei. Svaranden är säledes skyldig att 
ersätta kärandens skäliga rättegängskostnader som föranletts 
av nödvändiga ätgärder samt de arvoden som käranden 
äläggs ersätta ät sjörätten s sakkunniga.

Sjörätten s sakkunniga Johan Ramsland och Jukka Suksi har 
bägge som arvode för deltagandet i sammanträdet i ärendet 
yrkat 1.147,50 euro. Käranden har godkänt de sakkiinnigas 
arvoden. Tingsrätten fastställer säledes Johan Ramslands 
arvode tili 1.147,50 euro och Jukka Suksis arvode tili 1,147,50 
euro, vilka arvoden käranden skall betala tili de sakkunniga.



Käranden har som ersättning för rättegängskostnader yrkat 
8.850 euro för ätgärder under ärendets behandling i tingsrätten 
är 2015-2017, 3.950 euro för ätgärder under ärendets 
behandling i hovrätten är 2017 ooh 7.767 euro för ätgärder 
under ärendets behandling i sjörätten samt 2.295 euro för 
arvoden tili sjörättens sakkunniga. Svaranden har inte bestridit 
beloppen pä kärandens rättegängskostnader. Säledes bör 
svaranden äläggas att ersätta de av käranden yrkade 
rättegangskostnaderna.

DOMSLUT

Alands Sjöräddningssällskap äläggs att tili Jukka Suksi som 
sakkunnigarvode erlägga 1.147,50 euro.

Alands Sjöräddningssällskap äläggs att tili Johan Ramsland 
som sakkunnigarvode erlägga 1.147,50 euro.

Alfons Häkans Ab äläggs att tili Alands Sjöräddningssällskap 
erlägga 185.000 euro jämte dröjsmälsränta enligt räntelageri 4 
§ 1 i moment frän ooh med 14.12.2014 samt som ersättning för 
rättegängskostnader och arvoden tili sakkunniga erlägga 
sammanlagt 22.862 euro jämte dröjsmälsränta enligt 
räntelagen 4 § 1 i moment frän och med 29.4.2021.

SÖKANDE AV ÄNDRiNG

Ändring i detta avgörande fär sökas genom besvär tili 
Helsingfors hovrätt i enlighet med 25 kapitlet i 
rättegängsbalken eller genom prejudikatbesvär tili högsta 
domstolen i enlighet med 30 a kapitlet i rättegängsbalken. 
Missnöje bör anmälas tili tingsrätten inom 7 dagar frän 
avgörandet.

Alfons Häkans Oy Ab har inom stadgad tid anmält missnöje 
med beslutet i sin helhet.

Datum för besvär 28.4.2021.
Datum för motbesvär 12.5.2021. .

tingsdomare Mi rko Pennanen


