Fraktförarens undersökningsskyldighet
12 § Har uppgifter om antalet kollin samt deras märken och nummer lämnats i fraktsedel, åligger det
fraktföraren att när han mottager godset till befordran undersöka riktigheten av dessa uppgifter. Kan han
ej med skäliga medel göra detta eller menar han att lämnad uppgift är oriktig, skall han anteckna
förbehåll härom på fraktsedeln med angivande av grunden för förbehållet.
Fraktföraren skall undersöka godsets och förpackningens synliga tillstånd när han mottager godset
och, om han önskar göra förbehåll häremot, ange förbehållet jämte grunden för detta i fraktsedeln. Sker
befordran utan fraktsedel, skall fraktföraren i den utsträckning omständigheterna ej föranleder annat
undersöka godsets och förpackningens synliga tillstånd samt i samband med att godset mottages till
befordran underrätta avsändaren om de förbehåll han finner sig böra göra.
Har avsändaren uttryckligen godkänt förbehåll enligt första eller andra stycket genom anteckning på
fraktsedeln eller, när fraktsedel ej upprättas, genom annan förklaring, är förbehållet bindande för
honom.
Avsändaren kan fordra att fraktföraren undersöker godsets bruttovikt eller på annat sätt uttryckta
mängd samt vad kollina innehåller. Fraktföraren har rätt till ersättning för kostnaden för sådan under
sökning. Om fraktsedel upprättas, skall resultatet av undersökningen antecknas på denna.

Fraktförarens ansvarighet
Förutsättningarna för ansvarighet
27 § Fraktföraren är ansvarig om gods går förlorat, minskas eller skadas sedan det mottagits till
befordran men innan det utlämnas. Fraktföraren är även ansvarig för skada som uppkommer till följd av
dröjsmål med godsets utlämnande.
Dröjsmål med godsets utlämnande föreligger när godset icke utlämnas inom avtalad tid. Om särskild
tid ej avtalats, föreligger dröjsmål när den verkliga befordringstiden överskrider vad som med hänsyn till
omständigheterna skäligen bör medges en omsorgsfull fraktförare. I fråga om dellast skall därvid särskilt
beaktas den tid som kräves för att i sedvanlig ordning samla full last.
28 § Fraktföraren är fri från ansvarighet enligt 27 §, om han visar att förlust, minskning, skada eller
dröjsmål orsakats antingen av fel eller försummelse av den berättigade eller av sådan anvisning av
denne, som icke föranletts av fel eller försummelse från fraktförarens sida, eller av godsets bristfälliga
beskaffenhet eller av förhållande som fraktföraren ej kunnat undvika och vars följder han ej kunnat
förebygga.
Fraktföraren får ej till befrielse från ansvarighet åberopa vare sig bristfällighet hos det för befordringen
använda fordonet eller fel eller försummelse av den, av vilken han kan ha hyrt fordonet, eller av dennes
folk.
29 § Fraktföraren är vidare fri från ansvarighet enligt 27 §, om förlust, minskning eller skada härrör av
den särskilda risk som är förbunden med ett eller flera av följande förhållanden:
a) befordran med öppet fordon utan presenning, när avsändaren har godkänt detta transportsätt,
b) felande eller bristfällig förpackning av gods, som på grund av sin beskaffenhet är utsatt för svinn eller
skada, när det ej är förpackat eller är bristfälligt förpackat,
c) handhavande, lastning, stuvning eller lossning av godset som ombesörjts av avsändaren eller
mottagaren eller av person som handlar för avsändarens eller mottagarens räkning,
d) sådan beskaffenhet hos visst slag av gods som medför att godset är särskilt utsatt för fara att gå
förlorat, minskas eller skadas, såsom genom bräckning, rost, inre självförstöring, uttorkning, läckage,
normalt svinn eller angrepp av skadeinsekter eller gnagare,
e) ofullständig eller felaktig märkning eller numrering av godset,
f) befordran av levande djur.
Visar fraktföraren att förlusten, minskningen eller skadan med hänsyn till föreliggande omständigheter
kan härröra av risk som avses i första stycket, skall den antagas härröra därav, om det icke visas att den
ej är att tillskriva sådan risk. Antagande som nu sagts får dock ej göras i fall som avses i första stycket
a), när fråga är om onormalt stor minskning eller förlust av hela kollin.
Sker befordringen med fordon som är utrustat med särskild anordning för att skydda godset mot

värme, kyla, temperaturväxlingar eller luftens fuktighet, får fraktföraren till befrielse från ansvarighet
åberopa bestämmelsen i första stycket d) endast om han visar att alla åtgärder blivit vidtagna, som med
hänsyn till omständigheterna åvilat honom i fråga om val, underhåll och användning av anordningen, och
att han följt de särskilda anvisningar som kan ha meddelats honom.
Fraktföraren får till befrielse från ansvarighet åberopa vad som föreskrives i första stycket f) endast om
han visar att alla åtgärder blivit vidtagna, som med hänsyn till omständigheterna normalt åvilar honom,
och att han följt de särskilda anvisningar som kan ha meddelats honom.

Förlorat gods
31 § Har gods icke utlämnats inom 30 dagar efter utgången av avtalad tid eller, om särskild tid ej
avtalats, inom 60 dagar från det godset mottogs till befordran, får den som har rätt att få ut godset
begära ersättning som om godset gått förlorat.
Den som är berättigad till ersättning för förlorat gods får, när han mottager sådan gottgörelse,
skriftligen begära att omedelbart bli underrättad i händelse godset skulle komma till rätta. Fraktföraren
skall skriftligen bekräfta att sådan begäran framställts.
Den som begärt underrättelse enligt andra stycket får inom 30 dagar från det han mottagit sådan
underrättelse kräva, att godset utlämnas till honom mot att han dels erlägger de belopp som fraktföraren
har att fordra enligt fraktavtalet, dels återbetalar den gottgörelse som han uppburit med avdrag av de
kostnader som inräknats däri. Han behåller dock sin rätt till ersättning för dröjsmål med utlämnandet.
Framställes ej begäran som avses i andra stycket eller kräves ej, såsom i tredje stycket sägs, inom där
angiven tid att godset utlämnas, får fraktföraren förfoga över godset med de inskränkningar som kan
följa av tredje mans rätt.

Ersättningens storlek vid förlust eller minskning av gods
32 § Ersättning för förlust eller minskning av gods skall beräknas efter godsets värde på den ort och vid
den tid godset mottogs till befordran. Värdet bestämmes efter börspriset eller, om sådant saknas,
marknadspriset. Finnes ej heller sådant pris, beräknas värdet efter det gängse värdet av gods av samma
slag och beskaffenhet.
Fraktförarens ansvarighet enligt första stycket är begränsad till 150 kronor per kilo av det förlorade
eller felande godsets bruttovikt.
Utöver vad nu sagts skall ersättning utgå för frakt och andra utlägg i samband med befordringen.
Utläggen skall ersättas till fullo om godset gått förlorat och i övrigt till en mot minskningen svarande del.
Lag (1985:177).

Ersättningens storlek när gods skadats
34 § Har godset skadats, är fraktföraren skyldig att ersätta värdeminskningen, beräknad efter värdet av
godset jämte frakt och andra utlägg i samband med befordringen enligt 32 § första och tredje styckena.
Ersättning enligt första stycket får ej överstiga vad som skulle ha utgått om sändningen förlorats eller,
när endast en del av sändningen minskat i värde till följd av skadan, denna del gått förlorad.

Ersättning vid dröjsmål
35 § Fraktförarens ansvarighet för skada till följd av dröjsmål med godsets utlämnande är begränsad till
fraktens belopp.

Reklamation, preskription och laga domstol
40 § Den som vill begära ersättning av fraktföraren för att gods minskats eller skadats eller för dröjsmål
med dess utlämnande skall utan oskäligt uppehåll ge fraktföraren meddelande därom. Försummas det är
hans talerätt förlorad, om ej uppsåt eller grov vårdslöshet ligger fraktföraren eller någon, för vilken
denne svarar enligt 6 §, till last.
41 § Talan rörande befordran som avses i denna lag skall väckas inom ett år eller, om talan grundas på
uppsåt eller grov vårdslöshet, inom tre år.
Tiden skall räknas
a) vid minskning, skada eller dröjsmål från dagen då godset utlämnades till mottagaren,
b) vid förlust från trettionde dagen efter utgången av avtalad tid för utlämnandet eller, när särskild tid
härför ej avtalats, från sextionde dagen efter det fraktföraren mottog godset till befordran,
c) i annat fall än nu nämnts från utgången av en tid av tre månader från det fraktavtalet slöts.
Har tiden för talan försuttits, får fordran ej heller göras gällande på annat sätt, såsom genom
genkäromål eller yrkande om kvittning

