
Trafikutskottets betänkande 

1985/86:6 
om ändring i luftfartslagen (1957:297), m. m. (prop. 
1984/85:212) 

Sammanfattning 

I proposition 1984/85:212 föreslås ändringar i luftfartslagen (1957:297) jämte 
följdändringar i viss annan lagstiftning. De föreslagna ändringarna i luftfarts
lagen är till stora delar av språklig och redaktionell natur. Lagändringarna 
föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. Om vissa av de föreslagna 
ändringarna i luftfartslagen antas kan ett tillägg till den s. k. Chicagokonven-
tionen godkännas. I propositionen föreslås att så sker. · 

I överensstämmelse med vad som enligt Juftfartslagen gäller för närvaran
de skall i princip tillstånd av regeringen krävas för luftfart i förvärvssyfte. För 
närvarande får emellertid regeringen delegera tillståndsgivningen beträffan
de annan luftfart i förvärvssyfte än linjefart till luftfartsverket. I prop9sitio
nen föreslås att regeringen skall få delegera tillståndsgivningen beträffande 
all luftfart i förvärvssyfte, således även beträffande linjefart. I de två 
motionerna i ärendet (m resp. c) motsätter man sig detta förslag. 

Utskottet föreslår att riksdagen antar de i propositionen föreslagna 
lagändringarna och godkänner tillägget till Chicagokonventionen. Utskottet 
som sålunda tillstyrker propositionsförslaget i ovannämnda delcgeringsfråga 
avstyrker därmed motionerna. 

Propositionen 

I proposition 1984/85:212 föreslår regeringen (kommunikationsdepartemen
tet) att riksdagen 

dels antar i propositionen framlagda förslag till 
I. lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 
2. Jag om ändring i Jagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd 

av luftfart, 

3. lag om ändring i Jagen (1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 
4. Jag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar, 
5. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga 

drycker m. m., 
dels godkänner det i rcgcringsprotokollen den 24 januari och den 30 maj 

1985 redovisade, i Montreal den 6 oktober _1980 undertecknade protokollet 
angående ett tillägg till den i Chicago den 7 december 1944 avslutade 
konventionen angående internationell civil luftfart (Chicagokonventionen). 

Över lagförslagen 1-4 har lagrådets yttrande inhämtats. 
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De i propositionen framlagda lagförslagen har tagits in bilaga I till 
betänkandet. 

Med anledning av propositionen har· väckts två motioner. 

Motionerna 

1985/86:11 av Agne Hansson (c) vari yrkas att luftfartslagen 7 kap. I §första 
stycket skall ha följande lydelse: 

Luftfart i förvärvssyfte får inte utövas här riket utan tillstånd av 
regeringen. 

1985/86:12 av Rolf Clarkson m. fl. (m) vari likaledes yrkas att riksdagen 

beslutar att den föreslagna luftfartslagens 7 kap. 1 § första stycket skall ges 

lydelsen: 

Luftfart i förvärvssyfte får icke utövas här i riket utan tillstånd av 

regeringen. 

Bakgrund 

Den centrala författningen på luftfartens område är luftfartslagen 

(1957:297). Tillämpningsföreskriftcr till luftfartslagcn finns i luftfartskun

görelsen (1961 :558). Luftfartslagen och luftfartskungörelsen trädde i kraft 

den 1 januari 1962. Till dessa båda författningar ansluter vissa rcgeringsför

fattningar av mera speciell karaktär. 
Förslaget till luftfartslag utarbetades av 1945 års luftriittssakkunniga i nära 

samarbete med utredningar i Danmark, Finland och Norge. De sakkunniga 

ansåg att en av de viktigaste uppgifterna i lagstiftningsarbetct var att bringa 
den svenska civila lufträtten i överensstämmelse med internationella konven

tioner och överenskommelser på luftfartens område. Allteftersom s{1dana 
konventioner och överenskommelser efter tillkomsten av luftfartslagen har 

ändrats eller tillkommit har luftfartslagen ändrats i motsvarande mån. En 
kortfattad redogörelse för internationella konventioner och överenskom

melser som påverkat utformningen av luftfartslagen m. fl. författningar på 

luftfartens område finns i proposition 1984/85:212 på s. 75-80. 

Luftfartslagen omtrycktes i SFS 1979:643 och har även därefter ändrats 
(1981:811 och 1985:133). Luftfartskungörelsen har ändrats vid ett flertal 

tillfällen, senast enligt SFS 1985:850. 

År 1979 tillkallade regeringen flyglagutredningen (K 1979:09) för att göra en 

samlad översyn av luftfartsförfattningarna. Översynen skulle enligt direkti- · 

ven för utredningsarbetet i första hand ha karaktären av en språklig och 

redaktionell överarbetning. Därutöver skulle vissa frågor av saklig innebörd 

behandlas. 

Flyglagutredningen överlämnade år 1981 till chefen för kommunikations

departementet betänkandet (Ds K 1981:12-13) Reviderad luftfartslagstift

ning, varmed uppdraget slutfördes. Betänkandet remissbehandlades där

efter. 

Lagförslagen 1-4 i den här aktuella propositionen grundar sig på förslag av 

flyglagutredningen och däröver avgivna remissyttranden. Flyglagutredning-
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en framlade även förslag till ändring i luftfartskungörelsen och till vissa andra TU 1985/86: 6 
regeringsförfattningar. · 

Flyglagutredningen har vid besök i Danmark, Norge och Finland samrått 
om sitt arbete med dessa länder beträffande frågor, i vilka nordisk 
samordning bedömts som väsentlig. 

Inom kommunikationsdepartementet förbereds bl. a. utfärdandet av en 
luftfartsförordning, som avses träda i kraft samtidigt med att de i propositio-. 
nen förordade ändringarna i luftfartslagen träder i kraft och som då skall 
ersätta luftfartskungörelsen. 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ändringar i luftfartslagen (1957:297). Ändringarna 
innebär till stora delar en språklig och redaktionell överarbetning av lagen. 
Därutöver tas också upp vissa frågor av saklig innebörd. En av dessa är 
regleringen av vad soin skall gälla beträffande luftvärdighet m. m. vid 
internationell uthyrning av luftfartyg. En annan fråga berör lagens tillämp
ning på luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation. 
Grundläggande bestämmelser om erhållande och återkallelse av luftfartscer
tifikat och elevtillstånd m. fl. kompetens- och behörighetsbevis föreslås bli 
överflyttade från luftfartskungörelsen till luftfartslagen. Prövningen av 
frågor om återkallelse av certifikat m. m. och om varning flyttas över från 
luftfartsverket till länsrätt. Det allmännas talan i dessa mål skall föras av 
luftfartsverket. 

Den föreslagna regleringen av vad som skall gälla beträffande luftvärdig
het m. m. vid internationell uthyrning av luftfartyg grundar sig på ett i 
Montreal den 6 oktober 1980 undertecknat protokoll angående ett tillägg till 
den i Chicago den 7 december 1944 avslutade konventionen angående 
internationell civil luftfart - den s. k. Chicagokonventionen (SÖ 1946 nr 2). 
Tillägget har tagits in som en artikel 83 bis i konventionen. Regeringen 
hemställer att riksdagen godkänner protokollet. 

Med anledning av ändringar som föreslås i luftfartslagen föreslås ändringar 
i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart, lagen 
(1955:227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, lagen (1971:289) om 
allmänna förvaltningsdomstolar samt lagen (1958:205) om förverkande av 
alkoholhaltiga drycker m. m. 

Samtliga lagändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1987. 

Utskottet 

Utskottet behandlar i det följande propositionsförslagen i den ordning de har 
upptagits i propositionen. Då erinran genom motioner endast framförts mot 
ett förslag om att i 7 kap. 1 § luftfartslagen skall inrymmas ett utökat 
bemyndigande för regeringen att delegera beslutanderätten i fråga om 
tillstånd till luftfart i förvarvssyfte kommer utskottet att behandla detta 
förslag närmare. I övrigt kommer utskottet att redovisa propositionsförsla
gen kortfattat. 
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1 Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen 
(1957:297) 

.1.1 Propositionsförslaget (utskottets ställningstagande härtill 
s. 9-12) 

De ändringar som föreslås i.Iuftfartslagen (LL) - vilka huvudsakligen är av 
språklig och redaktionell natur - berör samtliga paragrafer i lagen utom två, 
nämligen 2 kap. 2 och 8 §§. En redogörelse för dessa paragrafer lämnas 
nedan (s. 5). 

Några väsentliga förändringar av dispositionen av LL föreslås inte. I en 
första avdelning, som omfattar 1-14 kap., finns sålunda bestämmelser om 
civil luftfart och i en andra avdelning omfattande 15 kap. bestämmelser om 
militär luftfart och annan luftfart för statsändamål. Nedan redovisas översikt
ligt de olika kapitlen i LL såsom de framstår om ändringsförslagen godtas. 
Ändringsförslag av mera väsentlig natur redovisas utförligare - däribland det . 
ändringsförslag som kritiseras i de med anledning av propositionen väckta 
motionerna. 

I I kap. meddelas vissa grundläggande bestämmelser i fråga om rätten att 
utöva luftfart i Sverige m. m. 

Luftfart i Sverige får i princip endast äga rum med svenska luftfartyg eller 
med luftfartyg från annan stat med vilken Sverige har träffat avtal om rätt till 
luftfart inom svenskt område. Regeringen har möjlighet att bl. a. av militära 
skäl inskränka eller förbjuda luftfart inom en viss del av landet eller, under 
utomordentliga förhållanden m. m., i hela landet. · 

I en ny 5 § föreskrivs att de bestämmelser i LL som gäller i fråga om 
luftfartyg som är registrerade i en annan stat skall på motsvarande sätt 
tillämpas i fråga om luftfartyg som är registrerade hos en internationell 
organisation. 

Vidare införs en ny bestämmelse (6 §)om att bestämmelser som gäller för 
svenska luftfartyg också skall kunna tillämpas på utländska luftfartyg som 
innehas med nyttjanderätt av svenska brukare. Enligt en annan ny bestäm
melse (7 §) kan för ett svenskt luftfartyg, som innehas med nyttjanderätt av 
en utländsk brukare, i vissa avseenden föreskrivas undantag från vissa 
bestämmelser. I 13 kap. 5 § andra stycket tas in en bestämmelse om att 
utländska luftfartyg, som omfattas av 6 §, såvitt gäller brott mot luftfartsför
fattningarna i straffrättsligt avseende skall kunna betraktas som svenska. 

Bakgrund till de nya bestämmelserna i 6 § och 7 § är ett tillägg till den s. k. 
Chicagokonventionen med bestämmelser om överföring från registrerings
staten till brukarens stat av vissa funktioner och förpliktelser vid uthyrning av 
luftfartyg. Tillägget godkändes vid det tjugotredje församlingsmötet med 
Internationella civila luftfartsorganisationen, ICAO (Internationel Civil 
Aviation Organization), i Montreal i oktober 1980 och har redovisats i ett den 
6 oktober 1980 dagtecknat protokoll från församlingsmötet. Tillägget har 
tagits in i Chicagokonventionen efter artikel 83 som artikel 83 bis. Den nya 
artikeln återges i bilaga 2 i originalversion på engelska och i översättning till 
svenska. I artikeln behandlas det fall då ett luftfartyg som är registrerat i en 
fördragsslutande stat används av en brukare som driver näringsverksamhet 
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med huvudkontor i en annan fördragsslutande stat eller.av en brukare som är 
stadigvarande bosatt i en sådan stat. Mellan dessa stater kan då träffas en 
överenskommelse, varigenom registreringsstaten till den andra staten kan 
överföra förpliktelser såsom rcgistreringsstat att beträffande luftfartyget 
iaktta konventionens bestämmelser om trafik (artikel 12), radioutrustning 
(artikel 30), luftvärdighetsbevis (artikel 31) och luftfartscertifikat (artikel 
32 a). 

I 2 kap. finns bestämmelser om registrering, nationalitet och märkning av 
luftfartyg. 

Registrering sker i luftfartygsregistret som förs av luftfartsverket och är en 
förutsättning för att luftfartyget skall få användas vid luftfart. Ytterligare 
regler om registrering finns för närvarande i kungörelsen (1955:635) med 
närmare bestämmelser om luftfartygsregistret m. m; (Flyglagutredningen 
har föreslagit en ny förordning i ämnet.) Ett luftfartyg som har förts in i 
registret äger svensk nationalitet. Luftfartsverket utfärdar bevis om registre
ringen (nationalitets- och registreringsbevis). Luftfartyget skall vidare mär
kas med sin nationalitets- och registreringsbeteckning. Om det är registrerat i 
främmande stat skall det vid luftfart inom svenskt område vara märkt i 
enlighet med föreskrifterna i hemlandet. 

De enda paragrafer som inte berörs av föreslagna ändringar i LL finns i 2 kap. 
och är som nämnts ovan 2 och 8 §§ i kapitlet. 

Enligt 2 § får luftfartyg registreras i Sverige bara om det ägs av svenska 
staten, svensk kommun eller Iandstingskommun, svensk medborgare eller av 
dödsbo, bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som har svensk nationali
tet. Luftfartsverket får dock medge att ett luftfartyg får registreras i Sverige 
även om nämnda krav inte är uppfyllda. Sådant medgivande får bara lämnas 
om luftfartyget i regel används med utgångspunkt i Sverige. 

Enligt 8 §skall ett luftfartyg föras ur registret 1) om ägaren begär det, 2) om 
kraven i 2 § inte är uppfyllda, 3) om det har förolyckats eller förstörts, 4) om 
det efter flygning inte har hörts av på tre månader eller 5) om det inte har haft. 
giltigt luftvärdighetsbevis eller miljövärdighetsbevis på tre år. Ägaren är 
skyldig att anmäla om något har hänt som enligt punkterna 2-4 medför att ett 
luftfartyg. skall avregistreras. När ett fall enligt punkt 5 inträffar, behöver 
luftfartyget inte avregistreras om ägaren inom en viss tid som bestäms av . 
luftfartsverket visar att luftfartyget är luftvärdigt och miljövärdigt. 

I 3 kap. finns bestämmelser om luftvärdighet och miljövärdighet. 
Bestämmelserna går tillbaka på Chicagokonventionen. Huvudregeln är att 

luftfartyg skall vara luftvärdiga och miljövärdiga när de används vid luftfart. 
Ansvaret härför åvilar ägaren eller, om någon brukar luftfartyget i ägarens 
ställe, brukaren. Luftvärdigheten och miljövärdigheten står under tillsyn av 
luftfartsverket. Verket utfärdar luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis. 
Svenskt luftfartyg skall, när det använts i luftfart, ha svenskt och/eller av 
luftfartsverket godkänt utländskt luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis. 

I 4 kap. finns bestämmelser om luftfartygs bemanning, luftfartscertifikat 
m.m. 
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Luftfartscertifikat krävs för tjänstgöring som förare, navigatör eller 
flygmaskinist på ett luftfartyg och utfärdas av luftfartsverket. De hittillsva
rande bestämmelserna om luftfartscertifikat i LL har varit allmänt hållna. 
Den närmare regleringen av bl. a. förutsättningarna för erhållande, förnyelse 
och återkallelse av certifikat har skett i luftfartskungörelscn. Mot bakgrund 
av att de för den enskilde och från rättssäkerhets- och trafiksäkerhetssyn
punkt mest betydelsefulla bestämmelserna om körkort har tagits in i en lag. 
körkortslagen (1977:477), föreslås att bestämmelser om erhållande och 
återkallande av luftfartscertifikat och av elevtillstånd- som i princip krävs för 
antagande till utbildning för erhållande av luftfartsce,rtifikat - m. m. tas in i 
LL. 

Prövningen av de administrativa sanktionerna - återkallelse och varning -
mot innehavare av luftfartscertifikat och elevtillstånd föreslås ankomma på 
länsrätten. I förslaget till ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvalt
ningsdomstolar föreslås att länsrätten i Östergötlands län skall vara forum för 
prövningen. Det allmännas talan hos länsrätten skall föras av luftfartsverket. 

Behörighetsbevis kan krävas för den som innehar luftfartscertifikat och för 
annan medlem av besättningen på ett luftfartyg. Även bestämmelserna om 
erhållande, förnyelse och återkallelse av behörighetsbevis m. m. förslås 
överflyttade till LL. 

I 5 kap. finns bestämmelser om befälhavare på luftfartyg och tjänsten 
ombord. 

Luftfartyg skall när det används vid luftfart ha en befälhavare. Denne skall 
ha tillsyn över luftvärdigheten, bemanningen m. m. Om någon genom sitt 
uppträdande utgör en omedelbar fara för luftfartygets säkerhet eller för 
säkerheten ombord får befälhavaren mot denne vidta de åtgärder som 
behövs för att avvärja faran. Under vissa förutsättningar får våld brukas. 

Om det inträffar en olyckshändelse som medför att någon avlider, att 
någon blir allvarligt skadad, att luftfartyget får betydande skador eller att 
egendom får betydande skada skall befälhavaren rapportera detta. Det 
förutskickas att det i den kommande luftfartsförordningen skall föreskrivas 
att rapporteringsskyldigheten skall fullgöras hos luftfartsverket - i överens
stämmelse med vad som gäller för närvarande. 

I 6. kap. finns bestämmelser om flygplatser och markorganisationen i övrigt. 
Flygplatser för allmänt bruk (allmänna flygplatser) får inte inrättas eller 

drivas utan tillstånd och får inte tas i bruk innan de har godkänts. Regeringen 
eller den myndighet regeringen bestämmer får föreskriva vilka flygplatser 
som får användas för olika slag av luftfart. 

Tjänstgöring som flygledare i flygtrafikledningstjänst, flygtekniker eller 
flygklarerare får fullgöras bara av den som har certifikat. I fråga om 
erhållande, förnyelse och återkallelse av certifikat m. m. gäller samma 
bestämmelser som i dessa avseenden gäller i fråga om luftfartscertifikat. För 
andra som fullgör tjänst inom markorganisationen får föreskrivas krav på 
behörighetsbevis. I fråga om dessa behörighetsbevis gäller i viss utsträckning 
samma bestämmelser som de som gäller i fråga om behörighetsbevis för 
medlemmar av besättningen på luftfartyg. 
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I 7 kap. finns regler om tillstånd till luftfartsverksamht'.t. 
För luftfart i förvärvssyfte krävs i princip och skall i princip krävas tillstånd 

av regeringen. I överensstämmelse med vad som gäller för närvarande skall 
regeringen få föreskriva att viss luftfart i förvärvssyfte får utövas utan 

. tillstånd, om det är lämpligt med hänsyn till luftfartens art eller omfattning. 
Regeringen har för närvarande möjlighet att delegera tillståndsgivningen 

beträffande annan luftfart i förvärvssyfte än linjefart till luftfartsverke.t. I 
propositionen föreslås regeringen få ett bemyndigande att delegera till
ståndsgivning beträffande all luftfart i förvärvssyfte, alltså även beträffande 
linjefart. I motionerna motsätter man sig propositionsförslaget. Utskottet 
återkommer nedan (s. 9) till frågan om bemyndigande för regeringen att 
delegera tillståndsgivningen beträffande luftfart i förvärvssyfte, där frågan 
behandlas närmare. 

Tillstånd till inrikes linjefart får i princip bara ges till svenska företag eller 
företag med kvalificerade svenska ägarförhållanden. Detsamma skall i 
princip gälla för annan luftfart i förvärvssyfte. mellan Sverige och utlandet 
som inte är linjefart. Regeringen får liksom hittills bestämma att tillstånd inte 
skall krävas för sådan luftfart i förvärvssyfte som omfattas av avtal mellan 
Sverige och en främmande stat. I LL skrivs nu in att en utlänning eller ett 
utländskt företag som driver verksamhet med stöd av ett tillstånd enligt LL 
eller med stöd av ett avtal skall ha en här bosatt föreståndare, som är ansvarig 
för verksamheten. 

I 8 kap. finns vissa bestämmelser för lufttrafiken. 
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela 

föreskrifter om flygvägar som luftfartyg skall följa inom svenskt område. 
;Bestämmelser finns också om bl. a. landningsskyldighet, om förbud mot 
transport av krigsmateriel och annat gods, om fotografering och om 
fartygshandlingar. 

I 9 kap. finns bestämmelser om transporter med luftfartyg av passagerare, 
resgods eller gods. 

Bestämmelser finns sålunda om biljetter, resgodsbevis, flygfraktsedlar 
samt om rätten att förfoga över godset och om utlämning av godset samt om 
fraktförarens ansvar för personskador, skador på resgods och gods m. m. 

Reglerna bygger i huvudsak på den i Warszawa den 12 oktober 1929 
undertecknade konventionen om internationell luftbefordran (SÖ 1937 
nr 19) - den -s. k. Warszawakonventionen - och ändringsprotokoll till 
konventionen. 

I redovisningen i propositionen av den nuvarande lydelsen av 9 kap. 22 § 

LL har beaktats en ändring av denna paragraf (1985:133) som trätt i kraft den 
1 juli i år (1985:444). 

I en inom justitiedepartementet utarbetad promemoria (Ds Ju 1985:3) 
Flygfraktförares ansvar för passagerare och gods har föreslagits att Sverige 
skall tillträda de den 25 september 1975 i Montreal undertecknade protokol
len nr3 och nr4 med ändringar av Warszawakonventionen m. m. Samtidigt 
har förslag framlagts till ändringar i LL som är nödvändiga vid ett sådant 
tillträde. Efter remissbehandling är promemorian föremål för fortsatt 
beredning inom regeringskansliet. 
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I JO kap. finns bestämmelser om ansvaret för skador genom luftfart. TU 1985/86:6 
I 1 §anges att bestämmelser om ansvaret för skador, som genom luftfart 

tillfogas personer eller egendom som inte transporteras med luftfartyget, 
finns i lagen (1922:382) angående ansvarighet för skada i följd av luftfart. I 
propositionen föreslås, som nämnts, ändring i denna lag. Ändringsförslaget 
kommer att behandlas nedan (s.12). 

I 11 kap. finns bestämmelser om flygräddningstjänst, bärgning och under
sökning av luftfartsolyckor. 

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före
skrifter angående åtgärder, då luftfartyg är saknat, förolyckat eller nödställt 
eller fara hotar lufttrafiken (flygräddningstjänst). Den som medverkar vid 
bärgning av ett luftfartyg som har förolyckats eller befinner sig i nöd har rätt 
till bärgarlön enligt bestämmelser härom i sjölagen. 

Inträffar det en olycka vid användningen av ett luftfartyg och medför 
olyckan att någon avlider, att någon blir allvarligt skadad, att fartyget får 
betydande skador, att egendom som inte transporteras med fartyget får 
betydande skador eller att fartyget är oåtkomligt, skall det göras en 
undersökning om olyckan, dess orsaker och de uppkomna skadorna. 
Undersökningen skall göras av den myndighet som regeringen föreskriver. 
Denna myndighet kan i sin tur få överlåta åt annan att göra undersökningen. 
Nödvändig operativ, teknisk och juridisk sakkunskap skall vara företrädd vid 
undersökningen. 

Bestämmelserna om flygräddningstjänst har i princip lämnats oförändrade 
i avvakta~ på generell lagstiftning om samhällets räddningstjänst. 

I 12 kap., som har rubriken Särskilda bestämmelser, finns bl. a. bestämmel
ser om rätt för luftfartsverket eller den som verket utser att besluta att 
luftfärd inte får äga rum och att hindra luftfartygets avgång om krav enligt LL 
m. m. inte är uppfyllda. 

I 13 kap. finns ansvarsbestämmelser m. m. 
Straffet för brott mot LL:s bestämmelser m. m. blir antingen fängelse i 

högst två år, böter eller fängelse i högst sex månader eller ent-art böter. 

I 14 kap. finns vi~sa bestämmelser om tillämpningen av LL, bemyndiganden 
och definitioner. 

Luftfartsverkets beslut enligt LL eller enligt föreskrifter som har medde
lats med stöd av LL överklagas i frågor som rör certifikat, elevtillstånd, 
behörighetsbevis, tillstånd att tjänstgöra på luftfartyg utan certifikat, regi
strering av luftfartyg eller förbud för luftfartyg att avgå hos kammarrätten 
och i övriga frågor hos regeringen. 

I /5 kap. finns som nämnts ovan bestämmelser om militär luftfart och annan 
luftfart för statsändamål. 
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1.2 Utskottets ställningstagande m. m. 

Utskottet behandlar här närmare frågan om bemyndigande för regeringen 
att delegera tillståndsprövningen beträffande luftfart i förvärvssyfte. Häref
ter redovisar utskottet sitt ställningstagande till propositionsförslaget om 
ändring i luftfartslagen i övrigt. 

1.2.1 Bemyndigande för regeringen att delegera tillstå11dsprön1ingen 

beträffande luftfart i förvärvssyfte 

I här aktuellt avseende gör luftf artslagen för 11ärvarande skillnad mellan 
linjefart - dvs. luftfart i regelbunden trafik - och luftfart i icke regelbunden 
trafik. 

Enligt 7 kap. 1 § första stycket LL får sålunda luftfart i regelbunden trafik 
(linjefart) i förvärvssyfte ej utövas här i riket utan tillstånd av regeringen. 

För annan luftfart i förvärvssyfte - dvs. annan luftfart än linjefart -
erfordras enligt andra stycket i paragrafen tillstånd av regeringen eller, efter 
regeringens bemyndigande, av luftfartsverket. 

I 87 § luftfartskungörelsen har regeringen bemyndigat luftfartsverket att 
meddela tillstånd till annan luftfart i förvärvssyfte än linjefart utom i vissa fall 
då regeringen har förbehållit sig tillståndsprövningen. Sålunda äger luftfarts
verket t. ex. pröva frågor om tillstånd till sällskapsreseflygningar mellan orter 
i Sverige och orter i Europa, i utomeuropeiska stater med kust mot 
Medelhavet, på Kanarieöarna och på Madeira. Regeringen har förbehållit 
sig prövningen av frågor om tillstånd till interkontinentala sällskapsreseflyg
ningar. 

Inom luftfartsverket avgör generaldirektören ärenden om tillstånd till 
annan luftfart i förvärvssyfte än linjefart. 

I propositionen föreslås att regeringen skall ges möjlighet att delegera 
tillståndsgivningen både beträffande linjefart i förvärvssyfte och annan 
luftfart i förvärvssyfte. Enligt 7 kap. 1 § första stycket i förslaget till lag om 
ändring i LL skall sålunda gälla att luftfart i förvärvssyfte inte får utövas här i 
riket utan tillstånd av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 

I propositionen (s. 117-119) anförs bl. a. att luftfartsverket år 1976 tog upp 
fråga om huruvida tillståndsprövningen för vissa arter av linjefart kunde 
delegeras till verket. En ändring motiverades som en beredskapsåtgärd inför 
den kommande utvecklingen. Avsikten var inte att beslutanderätten omedel
bart skulle överflyttas till verket. Enligt luftfartsverket var en från såväl 
praktiska som formella synpunkter lämplig lösning att till verket delegera 
tillståndsgivningen för linjefart med mindre luftfartyg - luftfartyg med en 
högsta tillåtna flygvikt ej överstigande 5 700 kg. 

Flyglagutredningen föreslog att det i 7 kap. 1 § LL skulle införas ett 
bemyndigande för regeringen att delegera tillståndsprövningen beträffande 
luftfart i förvärvssyfte såväl i regelbunden som i icke regelbunden trafik. 
Utredningen ansåg emellertid att någon bestämmelse om delegering till 
luftfartsverket inte borde införas för närvarande och föreslog inte heller 
någon sådan i utredningens förslag till förordning om ändring i luftfartskun

görelsen. Utredningen menad~ att frågan om delegering fick bedömas i 
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samband med att definitiv ställning togs till den framtida trafikpolitiken. 
.Föredragande departementschefen anför bl. a. att den s. k. linjetaxitrafi

ken torde ligga närmast till hands för den i propositionen föreslagna utökade 
delegeringen av tillståndsgivningen. Med linjetaxitrafik avses trafik med 
luftfartyg med en högsta tillåten flygvikt ej överstigande 5 700 kg som äger 
rum med fasta avgångs- och ankomsttider och icke obetydlig turtäthet. 
Föredraganden förklarar sig dock i huvudsaklig överensstämmelse med den 
uppfattning som flyglagutredningen redovisat inte nu vara beredd att uttala 
sig om den närmare omfattningen av en sådan delegering. Saken får enligt 
föredraganden övervägas i samband med den allmänna trafikpolitiska frågan 
om linjenätets framtida utformning. 

Luftfartsverket förutsätts i propositionen - i enlighet med den ordning som 
för närvarande gäller - vara den myndighet till vilken en delegering av 
prövningen av tillståndsärenden skall kunna ske. 

I de båda motionerna - 1985/86:11 (c) och 1985/86_:12 (m) - fi;ireslås att i 
7 kap. 1 §första stycket LL skall föreskrivas att luftfart i förvärvssyfte inte får 
utövas här i riket utan tillstånd av regeringen. Motionsförslagen innebär att 
regeringen inte skulle få något bemyndigande alls att delegera tillståndspröv
ningen beträffande luftfart i förvärvssyfte. 

I c-motionen anför motionären bl. a. att delegationsfrågan bör övervägas 
först i samband med den mer övergripande frågan om linjenätets framtida 
utformning och att skäl inte finns att riksdag~n nu skall besluta att ge 
regeringen delegationsrätt. 

Motionärerna i m-motionen anför bl. a. att de för närvarande ej kan 
ansluta sig till att regeringen skall ges möjlighet att delegera tillståndsgivning 
såsom föreslås i propositionen. De framhåller bl. a. att överklaganden av 
beslut av luftfartsverket i tillståndsärenden skulle komma att bli relativt 
frekventa, varigenom en delegering av tillståndsprövning kunde komma att 
innebära ytterligare byråkratisering och fördröja beslut i viktiga ärenden. 
Motionärerna framhåller vidare att regeringen och dess organ intar en 
central position inom luftfartspolitiken, bl. a. med tanke på samarbetet med 
SAS och de ofta komplicerade förhandlingar som föregår beviljande av 
koncessioner från flera länder. 

I fråga om överväganden om det inrikes flyglinjenätets omfattning m. m. vill 
utskottet erinra om att i proposition 1981/82:98 om vissa luftfartspolitiska 
frågor ·ett interregionalt flyglinjenät avgränsades omfattande SAS och 

. Linjeflyg AB:s inrikeslinjer som trafikerades med tyngre jetplan (primärnä
tet). Detta flyglinjenät ansågs enligt propositionen (s. 25) böra gälla fram till 
mitten av 1980-talet. Riksdagen hade inte något att erinra mot avgränsningen 
av primärnätet (TU 1981182:28, rskr. 339). Det förutskickades i propositio
nen att regeringen skulle återkomma till frågan om ett sekundärnät. 

I den senaste budgetpropositionen (prop. 1984/85:100 bil. 8) togs frågor 
om ett sekundärnät upp. I ett särskilt avsnitt i propositionen (s.174-187) 
redogjorde sålunda kommunikationsministern för sin syn på "vissa frågor 
rörande regelbunden luftfart med mindre flygplan - sekundärtrafik". Mot 
bakgrund av att flygplanet Saab-Fairchild SF 340 (med en högsta startvikt ca 
12 300 kg) skulle komma att sättas in i sekundärtrafik förordades att trafik 
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med flygplan med en kapacitet och standard av typ SF 340 skulle gälla som 
övre gräns för vad som borde anses vara sek~ndärtrafik. En skiss till ett 
framtida linjenätssystem för sekundärflyget eller - med en term som 
förordades av kommunikationsministern - regionalflyget lades fram. Enligt 
kommunikationsministern kunde det skisserade linjenätssystemet bilda en 
allmän referensram vid tillståndsgivningen. 

I ovannämnda redogörelse nämnde kommunikationsministern i fråga om 
tillstånd (koncessioner) till linjefart bl. a. att SAS förutsatts ha en prioriterad 
ställning i fråga i företagets inrikestrafik, dvs. linjerna från Stockholm till 
Kiruna, Luleå, Göteborg och Malmö, vilka ingår i primärnätet. För trafiken i 
övrigt på primärnätet har Linjeflyg AB tillstånden. 

På regionalflygnätet har Linjeflyg AB och andra flygföretag tillstånden. I 
redogörelsen för sin syn på regionalflyget framhöll kommunikationsminis
tern att regionalflyget är en delmarknad, där det är angeläget att det även i 
fortsättningen finns flera oberoende företag, vilket borde stimulera till en 
fortsatt positiv utveckling av detta slag av luftfart. Han påpekade att det 
varken enligt lagstiftningen eller en klart utbildad praxis fanns någon 
företrädesrätt för visst företag vid tillståndsprövningen. Någon sådan 
företrädesrätt borde inte heller införas. Kommunikationsministern förut
skickade att förslag i annat sammanhang skulle läggas fram om bemyndigan
de för regeringen att delegera tillståndsgivningen beträffande vissa slag av 
regelbunden luftfart. Detta sker genom den nu aktuella propositionen. 
Riksdagen hade inte något att erinra mot vad kommunikationsministern 
enligt den ovan lämnade redogörelsen anförde om regionalflyget (TU 
1984/85:26, rskr. 333). 

Den inrikes linjefarten växer för närvarande kraftigt. Enligt uppgifter som 
lämnats i luftfartsverkets treårsplan för verksamheten under budgetåren 
1986/87-1988/89 ökade sålunda antalet passagerare år 1984 med 15 %. I detta 
ökningstal ingår en ökning i sekundärtrafiken med 32 % . Antalet passagera
re i inrikes linjefart beräknas enligt en prognos som avser tiden t. o. m. år 
1990 öka med 6,5 % om året. Man torde enligt utskottets mening kunna 
räkna med att önskemål kommer att föras fram om att inlemma allt fler orter i 
den inrikes linjefarten och om att ge allt fler orter direkta flygförbindelser 
med varandra, m. m. ' 

Inför den utveckling som sålunda kan förutses bör regeringen enligt 
utskottets mening i detta sammanhang ges möjlighet att delegera tillstånds
givningen även beträffande inrikes linjefart i förvärvssyfte. 

Att närmast komma i fråga för delegering synes dock böra vara frågor om 
tillstånd till linjefart av mera lokal eller inomregional karaktär. Utskottet vill 
emellertid understryka att prövningen av sådana ärenden om tillstånd till 

linjefart, vilka kan inrymma intressekonflikter mellan SAS och tillståndssö
kanden, bör underställas regeringen. 

Utskottet förutsätter att sådana frågor om tillstånd till inrikes linjefart, 
som delegeras till luftfartsverket, skall avgöras av verkets styrelse. 

En delegering av tillståndsprövningen beträffande linjefart i förvärvssyfte 
med de utgångspunkter som utskottet sålunda föreslagit torde i huvudsak 
tillgodose syftena med motionerna. 

TU 1985/86:6 

11 



Utskottet tillstyrker sålunda den i propositionen föreslagna lydelsen av 
7 kap. 1 § första stycket LL och avstyrker motionerna. 

1.2.2 För.slaget till lag om ä11dring i luft! art.slage11 i övrigt 

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagen i övrigt har inte föranlett någon 
erinran från utskottets sida. 

Utskottet föreslår att riksdagen antar lagförslaget. 

2 Övriga lagförslag 

Enligt lage11 ( 1922:382) a11gåe11de ansvarighet för .skada i följd av luftfart har 
luftfartygs ägare s. k. strikt ansvar för skada, som i följd av luftfartygs 
begagnande i luftfart tillfogas person eller egendom, som inte transporteras 
med luftfartyget. 

Den föreslagna ändringen av lagen innebär att - när det gäller luftfartyg 
som innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt -
nämnda ansvar åvilar köparen. Här aktuellt ansvar för skada skall under 
vissa villkor även kunna åvila innehavaren vid långtidsuthyrning (leasing) av 
luftfartyg. I andra fall skall ansvaret kunna vara delat. 

I förslaget till ändring i lage11 (1955:227) om in.skrivning av rätt till luftfartyg 
föreslås i 7 § en följdändring till förslaget att i en ny 5 § i 1 kap. luftfartslagen 
bestämmelser skall tas in om vad som skall gälla beträffande luftfartyg som är 
registrerade hos en internationell organisation. Vidare föreslås vissa redak
tionella ändringar. 

Som nämnts ovan (s. 6) innebär förslaget till ändring i lage11 ( 1971 :289) om 
allmä11na förvaltning.sdom.stolar att länsrätten i Östergötlands län skall vara 
forum för prövningen av vissa frågor om luftfartscertifikat m. m. 

I förslaget till ändring i lage11 (1958:205) om förverkande av alkoholhaltiga 
drycker m. m. föreslås att möjlighet enligt 1 § i lagen till förverkande av 
alkoholhåltiga drycker och andra berusningsmedel som för närvarande är 
knuten till brott mot 13 kap. 6 § luftfartslagen i stället skall vara knuten till 
brott mot 13 kap. 1 § luftfartslagen enligt den i propositionen föreslagna 
lydelsen av lagen,. Vidare föreslås en ändring av redaktionell natur. 

Utskottet har inte något att erinra mot ändringsförslagen. Utskottet föreslår 
att riksdagen antar desamma. 

3 Det i Montreal den 6oktober1980 undertecknade 
protokollet angående ett tillägg till 
Chicago konventionen 

Utskottet har genom sitt ställningstagande till förslaget till lag om ändring i 
luftfartslagen bl. a. tillstyrkt de mot bakgrund av Montrealprotokollet 
föreslagna nya paragraferna 6 och 7 i 1 kap. luftfartslagen. Om dessa 
paragrafer antas kan Sverige ansluta sig till protokollet. Utskottet föreslår att 
riksdagen godkänner detsamma. 
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4 Hemställan 

Utskottet hemställer 
I. beträffande förslaget till lag om ändring i luftfarts/agen 

att riksdagen 
a. med bifall till propositionen i denna del och med avslag på 

motionerna 1985/86:11 (c) och 1985/86:12 (m) godkänner vad utskot
tet anfört om bemyndigande för regeringen att delegera viss tillstånds
prövning, 

b. antar det i propositionen framlagda och i bilaga 1 till betänkandet 
redovisade förslaget till lag om ändring i luftfartslagen (1957:297), 

2. beträffande övriga lagförslag 

att riksdagen antar de i propositionen framlagda och i bilaga 1 till 
betänkandet redovisade förslagen till 

a. lag om ändring i lagen ( 1922:382) angående ansvarighet för skada 
i följd av luftfart, 

b. lag om ändring i lagen (1955:227) om inskrivning av rätt till 
luftfartyg. 

c. lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdom
stolar, 

d. lag om ändring i lagen (1958:205) om förverkande av alkoholhal
tiga drycker m. m., 

3. beträffande ett tillägg till Chicagokonventionen 
att riksdagen godkänner det i Montreal den 6 oktober 1980 underteck
nade protokollet angående ett tillägg till den i Chicago den 7 december 
1944-avslutade konventionen angående internationell civil luftfart. 

Stockholm den 3 december 1985 

På trafikutskottets vägnar 

Kurt Hugosson 

Närvarande: Kurt Hugosson (s), Rolf Clarkson (m), Birger Rosqvist (s), 
Olle Östrand (s), Olle Grahn (fp), Sven-Gösta Signell (s), Per Stcnmarck 
(m), Rune Johansson (s), Hugo Bergdahl (fp), Agne Hansson (c), Ingrid 
Andersson (s), Yngve Wernersson (s), Rune Thoren (c). Wiggo Komstedt 
(m) och Jan Jennehag (vpk). 
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Propositionens lagförslag 

1 Förslag till 

Lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297) 

Härigenom föreskrivs i fråga om luftfartslagcn (1957: 297) 1 

dels att 2 kap. 6, 7 och 13§§. 6 kap. 10§ och 13 kap. 7-lH§ skall 
upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 6 kap. 10 § skall utgå. 
dels att nuvarande 1 kap. 5 § skall betecknas 1 kap. 8 § och ha nedan 

angivna lydelse, 
dels att nuvarande 3 kap. 10 a § skall betecknas 3 kap. 11 § och ha nedan 

angiv.na lydelse, 
dels att I kap. 1-4§§. 2 kap. I, 3-5, 9-12 och 14-16§§. 3 kap. 1-

10§§, 4 kap. 1-9§§. 5 kap. 1-4 och 5-11R6 kap. 1-9 och 11-16§§, 7 
kap., 8 kap. 1-4 och 5-9§§. 9-12 kap., 13 kap. 1-6 §§, 14 kap. 1-4§§ 

-samt 15 kap., rubrikerna till första och andra avdelningen, rubrikerna till 
2-7, 9-11 samt 13 och 14 kap., rubrikerna närmast före 2 kap. 1, 12 och 
16 §§. 6 kap. 4 och 9 §§samt 9 kap. 3, 12, 17. 31och37 §§skall ha nedan 
angivna lydelse, 

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser. I kap. 5-7§§, 2 kap. 
tia§. 4 kap. 10-28§§. 5 kap. 4a§, 8 kap. 4a och 4b§§ och 14 kap. 5§ 
samt närmast före 6 kap. 8 och 11 §§ samt 13 kap. I och 6 §§ nya rubriker 
av nedan angivna lydelse. · 

N111•aran,de lydelse Föreslagen lydelse 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

Om civil luftfart Civil luftfart 

1 KAP, 

Inledande bestämmelser 

Luftfart må här i riket äga rum 
allenast med de inskränkningar och 
under de villkor. som följa av den
na lag och med stöd därav medde
lade föreskrifter eller som eljest 
stadgas i lag eller författning. 

Luftfart må ej äga rum med and
ra luftfartyg än sådana som hal'a 
.1'l'ensk nationalitet eller nationali-

1 Lagen omtryckt 1979: 643. 

l § 

2§ 

Luftfart får i Sverige äga rum 
bara pä de villkor, som följer av 
denna lag, a1· bestämmelser som 
har meddelat.i· med stöd av denna 
lag eller m· andra lagar eller för
ordningar. 

Luftfartfår äga rum med sl'enska 
luftfartyg. Med luftfartyR som har 
nationalitet i en annan stat får li<ft-

TU 1985/86:6 
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Nul'{lrande lydelse 

tel i friimmande stat. med 1·ilken 
slutits ii1·erenskommelse om rätt till 
luftfart inom svenskt område. 

Niir särskilda skäl äro diirtill. 
äger regeringen eller. efter rege
ringens he111yndigande. li{f(fil/"/s-
1·erket medgil'll att luftfart må äga 
rum utan hinder al' 1·ad i första 
stycket siigs. så ock hestii11u11a 1·ill
koren dä1ji"ir. 

Föreslagen lydelse 

.fill"t iiga mm endast om det har 
träjfi11s a1·tal med den andra staten 
om rätt till luftfart inom svenskt 
område. 

Om det .finns särskilda skäl .filr 
regeringen eller den myndighet re
geringen hestiimmer medge att luft
fart iiger rum iil'en 111ed andra l1di
fartyg och bestiimma på 1·ilka l'ill
kor det ta ftlr ske. 

2a§ 

L1<f(fil/"/ 111111'.i inom svenskt om
råde äga rum i övcrljudsfart. 

L1di./ill"tyg får inte inom svenskt 
område fra111fi.iras 111ed överljuds
fart. 

Niir synnerliga skäl fi"ireligga. 
iiger regeringen eller, ejia rege
ringens be111yndigande. luf(fiirts-
1·erket medgil'll li<f(fart utan hinder 
a1· \'lid som siii.:s i första stycket så 
ock hestii111m11 l'illkoren diir.f('ir. 

Regeringen iiger att av militära 
skäl eller m· hänsyn till allmän ord
ning och säkerhet ins/.:riinka eller 
förbjuda luftfart inom viss del av 
riket. Efier regeringens he111yndi
gamfe må ock lidUill"tn·erket av 
hänsyn till allmän ordning och sä
kerhet inskränka eller fiir högst två 
veckor förbjuda li<f(fil/"/ inom 1·isst 
onmlde. 

Under utomordentliga förhållan
den eller dä e(jest hänsyn till allmän 
säkerhet kräver det iiger regeringen 
tillfälligt inskriinka eller förbjuda 
luftfart inom hela riket. 

Denna lag skall, där ej annat 
följer av rnd i lagen är stadgat, 
med m·scende å si·enskt luftfartyg 
lända till efterriittelse jii1111·iil vid 
luftfart utom riket, sth·itt det är för
enligt med lag i frii111mande stat 
som t:fter Öl'erensko111melse eller 
e(jest är tillämplig. 

0111 det finns synnerliga skäl. fär 
regeringen eller den myndighet rc
gerini.:en bestämmer medge undan
tag från förbudet. I samhand diir-
111ed får anges på 1·ilka l'ill/.:or lu.fi
jimen .får iiga ru111. 

Regeringen eller den m.i'ndighet 
regeringen hestiimmer _tilr av mili
tära skäl fi'ireskril'll inskränkningar 
m· eller förhud mot luftfart inom 
viss del av riket. Sädww föreskr{/'. 
terJi/r också 111eddelas av regerini.:
en eller den myndi1-:het regaingen 
hestiimmer. om det hchiil·s av hiin
syn till allmän ordning och siikcrhet 
eller till natur- eller mi(jii1·ärd. Fii
reskrijier c>m .fi"irhud som meddelas 
m• annan myndighet iin regeringen 
filr ll\'se högst l vå veckor. 

·Under utomordentliga förhållan
den eller 11iir det i 1J\Tigt krii1·.1· 111· 

hänsyn till allmän siikerhetfilr rege
ringen tillfälligt./("ireskril'll inskränk
ningar lll' eller fiirbud mot luftfart 
inom hela riket. 

När inte annat följer av denna 
lag skall den gälla för si·enska luft
fartyg iiven vid luftfart utom riket, 
om detta är förenligt med denfriim
mande lag som är tillämplig. 
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Nuvarande lydelse 

Bestämmelserna' i 9 kap. iiro, 
ändå att luf~fartyi.:et 'icke är av 
svensk nationalitet; tillämpliga 
jämväl vid luftfart utorh riket, i den 
mån det följer av överenskommelse 
med främmande stat eller eljest av 
allmänna rättsgrundsatser. 

5§ 
Om atomskada gälla särskilda 

bestämmelser. 

Föreslagen lydelse 

Bestämmelserna i 9 kap. giiller 
också vid luftfart utom riket med 
utländska lujifartyg, i den mån det 
följer av al'fal med andra stater el
ler av allmänna rättsgrundsatscr. 

5§ 
De bestämmelser i denna lag 

som gäller i fråga om luftfartyg 
som iir registrerade i en a11nan stat 
skall på 11wt.1·1•ara11de siitt tillämpas 
i fräga om luf(fiirtyg som är regist
rerade hos e11 internationell organi
.rntion. 

6§ 

Regeringen får fiireskril'l1 att så
dana he.1·tiimmelser i denna lag och 
med stiid lll" denna lag utfärdade 
föreskrifter som lll'ser skydd ji"ir li1·, 
personlig säkerhet eller hälsa samt 
trafik skall, om detta iir förenligt 
med lagen i registreringsstaten, till
lämpas på utländska luf(fiirtyg som 
innehas med ny11janderiill al' 
si•enska brukare. 

n 
Regeringen filr hetriijli111de 

s1·e11ska luf(fiirtyg som innehas 
med nyttjanderätt a1· utliind5ka 
brukare ji'ireskri1·a undantag ./i"ån 
sådana bestämmelser i denna lug 
och med stiid ai· de11na lag u(!lir
Jade ji"ircskrijier som m·ser skydd 
fiir li1·, personlig säkerhet eller häl
sa samt trafik. 

8 -~ 
Om atomskador giiller siirskilda 

bestämmelser. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

2KAP. 

Om registrering · av luftfartyg, 
dess nationalitet och märkning 

Regi.l'trering 

Ö1w luf(fi1rtyg skall hos luftfarts
verket fåras register (I u ft far
t y g s r c g ister). 

Om inskrivning av rätt till luftfar
tyg samt om vissa internationella 
förhållanden beträffande rätt till 
luftfartyg är särskilt stadgat. 

Ej mcl luftfartyg, som är registre
rat i främmande stat, registreras 
här i riket, med mindre det ai'föres 
ur denfriimmande statens register. 

Luftfartyg mcl icke registreras 
med mindre det har luftvärdighcts
bevis och, i den utstriickning rege
ringen eller efter regeringens be
myndigande luftfartsverket före
skriver, miljövärdighetsbevis. Bevis 
skall ha utfärdats eller godkänts 
hiir i riket. 

Ansökan om registrering av luft
fartyg skall göras skriftligen av 
ägaren och innehålla /i)r registre
ringen nödiga upplysningar röran
de fiirtyget, ägaren och dennesfiir-
1·iin· av fartyget. Ansökningen ska il 
åtföljas av utredning till .1·tyrkande 
m· att sökanden iir ägare a1· farty
get och att i iivrigt de i 2-4 §§ upp
tagna villkoren äro uppfyllda. så 
ock m· handling som utmiirker när, 
rnr och av 1•em fiirtyget iir byggt. 

2 Riksdagen1985!86.15saml. Nr 6 

I§ 

4§ 

5§ 

Registrering, nationalitet och 
märkning 

Registreringen 

Luftfartsverket för register iiver 
lujifartyg () u ft fartygs r c g is-
t er). 

Om inskrivning av rätt till luftfar
tyg och om vissa internationella 
förhållanden beträffande rätt till 
luftfartyg finns det särskilda be
stämmelser. 

Ett luftfartyg, som är registrerat i 
en främmande stat, får inte regi
streras i Sverige, om det inte avre
gistreras i den främmande staten. 

Ett luftfartygfår registreras bara 
om det har luftvärdighetsbevis. Re
geringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer får föreskriva att 
luftfartyg f()r registrering också 
skall ha miljövärdighetsbevis. 

Luftviirdighets- och mi/jövär
dighetshevis skall vara utfärdade 
eller godkända i Sverige. 

Ansökan om registrering av ett 
luftfartyg skall göras av ägaren. Till 
ansökninf.:en, som skall vara skrift
lig, skall fogas de upplysningar och 
den utredning som behövs för re
Ristreringen. 
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N111·arande lydelse 

Luftfartyg, som är intecknat, må 
ej på grund av ägarens begiira11 el
ler a1111an i 8 § avsedd omstii11dighet 
a1jiJras ur registret, med mi11dre i 
ärendet företes hevis från i11skril'
ningsdomare11, att inteck11ings
handli11ge11 11pp1•isats ji:ir honom 
samt att inteckningslwraren sam
tyckt till ätgiirden. men i registret 
skall giiras anmärkning om l'(Uf i 
iirendet fiJrekommit. 

A 11{"ires luRfartyg ur registret el
ler sker i registret anmärkning som 
i fiJrsta stycket siigs, skall inskriv
ni11gsdomaren ofördröjligen under
rättas därom. 

Jnnehares luftfartyg på grund av 
kiip utan att iiganderätte11 ii1•ergått 
å innehm·iiren. skola i registret a11-
teck11as i11nelza1·arens namn oclz 
de11 riitt som tillkommer ho11om. 
Det åli1:ger dem sr>m slutit lll'talet 
att 1~fi)rdriijlige11 f<Öra anmälan där
om till luftfartsverket. 

Uppltlter någon luftfartyg för 
obestämd tid eller för en tid av 
minst två veckor till anna11 för att 
ll\' denne 11yttjas fi>r ege11 räk11ing, 
skall på begäran m• upplåtaren el
ler inne/wl'(iren i registret göras 
anteckning om upplåtelsen. 

Har å utrikes (}rt luftfartyg 
byggts för svensk räkning eller 
iivergått i srensk iigo och iiro de i 2 
och J ~.9 får registrering a11givna 
ril/k(}re11 uppfyllda, må fartyget, i 
enlighet med hestiimmelser som re
geri11ge11 meddelar. för viss tid an
tecknas i ett särskilt bihang till luft
fartygsrcgistrct. 

9§ 

Föresla1<en lydelse 

Om ett luftfartyg är intccknat,filr 
det al'registreras endast om in
teckni111<shal'{1ren har med1<ett det. 

10 § 

Om någon innehar ett registrerat 
luftfartyg på grund av kreditkiip 
med förbehåll om återtaganderätt, 
skall innehavet antecknas i luftfar
tygsregistret. De som triijj{ir ll\'tal 
om ett sådant kiip skall genast an
mäla det till luftfartsverket. 

Om någon innehar ett registrerat 
luftfartyg med nyttjanderätt för 
obestämd tid eller för bestämd tid 
om minst två veckor, skall anteck
ning om innehm•et göras i lufifar
tygsregistret om ägaren eller i1111e
havaren hegär det. 

11 § 

Om ett luftfartyg har byggts llt

omlands för svensk räkning eller 
om ett lufifartyg som fi1111s utom
la11ds har övergått till en .n·ensk 
ägare, får fartyget för viss tid an
tecknas i ett bihang till luftfartygs
registret. om fiirutsättni11wmw i 2 
och J §§ iir uppfyllda. 

Il a § 

L11f(farts1wket j{)r e11 förteck
ning iiver de utländska l11j(f{irt_1·1: 
som i1111ehas med 11yt(ja11deriitt m· 
s1·e11ska brukare ( h r 11 k a rf ii r
t e c k 11 in g ). 
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Nul'lmmde lydelse 

Nationalitet 

Sedan luftfartyg il~förts i luftfar
tygsregistret, äger det svensk na-
tionalitet. · 

Om infijrandet i registret skall 
luftfartsverket utfärda bevis (n a
t i o n a I i te t s - o c h regis tre
r in g s bevis). 

Luftfartyg, som antecknats i bi
hanget till luftfartygsregistret, äger 
svensk nationalitet så länge anteck
ningen gäller. 

Om anteckningen i bihanget skall 
lufifart.1Terket utfärda interimis
tiskt nationalitets- och registre
ringsbevis. 

Svenskt luftfartyg skall, när det 
nyttjas till lufij(1rt, hm•a svenskt na
tionalitets- och registreringsbevis. 

Utländskt luftfartyg skall vid luft
fart inom svenskt område hal'a 
motsvarande bevis frånfrämmande 
stat. med rilken slutits överens
kommelse om rätt till sådan luft
fart. 

Nyttjas luftfartyg jämlikt medgi
vande som m·ses i I kap. 2 § andra 
stycket, gäller rnd regeringen eller. 
ejicr regeringens bemyndigande, 
luj(f(1rts1wket föreskril'er. 

Märkning 

Luftfartyg, som införts i luftfar
tygsregistret eller antecknat.i· i bi
hanget. skall märkas i enlighet med 
sin nationalitets- och registrerings
beteckning. Märkena skolafi'iras så 
liinge j/irtyget kl'llrstår i registret 
eller bilumget. 

Föreslagen lydelse 

Nationaliteten 

12 § 

Luftfartyg som är införda i luft
fartygsregistret har svensk nationa
litet. 

Luftfartsverket utfärdar bevis 
om registreringen (nation a 1 i
t e t s - och registrerings be
v is). 

14§ 

Luftfartyg som har antecknats i 
bihanget till luftfartygsregistret har 
svensk nationalitet så länge anteck
ningen gäller. 

Luftfartsverket utfärdar bevis om 
anteckningen i bihanget (inte ri
m is t is k t nationalitets- och 
regi st re ri ngsbevi s). 

15 § 

Ett svenskt luftfartyg skall ha 
svenskt nationalitets- och registre
ringsbevis när det am•änds vid luft
fart. 

Ett utländskt luftfartyg skall ha 
motsvarande bevis från registre
ringsstaten rid luftfart inom 
svenskt område. 

Om luftfartyg am·änds på grund 
a1• medgivande enligt I kap. 2 § 
andra stycket, gäller de bestämmel
ser som meddelas av regeringen el
ler den myndighet regeringen be
stämmer. 

Märkningen 

16 § 

Luftfartyg som är införda i luft
fartygsregistret eller alltecknade i 
bihanget skall vara märkta med 
sina nationalitets- och registre
ringsbeteckningar. 
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Nuvarande lydelse 

Luftfartyg, som iir registrerat i 
friimmande stat med l'ilken slutits 
c)1·erenskommelse om riill till l11ft
,l{1r1 inom si·enskt område. skall vid 
sädan lujfftirt vara märkt i enlighet 
med föreskrifterna i hemlandet. 

Nylljas Juftfartyg jämlikt medgi
vande som al'ses i I kap. 2 § andra 
stycket. gäller rnd regeringen eller, 
efter regeringens bemyndigande, 
lujij{irt.1Terket föreskriver. 

Föreslagen lydelse 

Utländska luftfartyg skall van. 
märkta i enlighet med föreskrifter
na i registrerings.Hoten 1·id 111jifar1 
inom svenskt område. 

Om luftfartyg anl'änds på grund 
av medgivande enligt I kap. 2 ~ 
andra stycket, gäller de bestiimmel
ser som meddelas av regeringen el
ler den myndighet regeringen be
stiimmer. 

3KAP. 

Om luftvärdighet och miljövär
dighet 

Luftfartyg skall, när det nyttjas 
till 11{/Uim. vara l11ft1·ärdigt och mil
jii1·iirdigt. 

E.i mtl luftfartyg anses luftvär
digt. med mindre det är så kon
struerat, byggt, utrustat och vid
maktlul/let samt äger sådana flyg
egenskaper. att säkerhetens krav 
iiro tillgodosedda. 

Ej mtl luftfartyg anses miljövär
digt med mindre det är konstruerat, 
byggt, utrustat och l'idmakthållet 
scl att ll!ftjimyget ej rållar skada 
genom buller. luftförorening eller 
likartad störning. Närmare .fl>re
skrifter för tilliimpningen a1· detta 
stycke meddelas m· regeringen el
/ff, (/ter regeringen.i· bemyndi
gt11ule. m· lid(fi1rts1·erket. 

Luftfartyg skall unden:å be.1ikt
ning enligt 1·t1d regaingen eller, ej: 
ter regeringens bemyndigande. 
li{fiji1rt.1Terke1 .f("ireskrii·er. sä ock i 
iirrigt med m·scemle å luftvärdig
hcten 1·ara underkastat tillsyn av 
luftfartsverket. 

Besiktning och tillsyn mä enligt 
l'lld regeringen hestiimmer UI' luft
fartsverket uppdraga.i· åt särskild 
sakkunnig eller myndi1d1et inom el
ler utom riket. 

I§ 

Luftvärdighet och miljövär
dighet 

Luftfartyg skall vara luji1·iirdiga 
och miljövärdiga niir de am·iinds 
1·id ll{f(fiirl. 

Ell luftfartyg anses luftvärdigt, 
om det är konstruerat, byggt, utrus
tat och hållet i stånd på ett sådant 
sätt samt har sådana flygegenska
per att säkerhetens krav iir upp
fvllda. 

Ett luftfartyg anses miljövärdigt, 
om det är konstruerat, byggt, utrus
tat och hållet i srclnd på et/ sädanl 
siitl att det inte orsakar skada ge
nom buller eller luftförorening eller 
genom annan liknande störning. 

Luftfartyg skall betriij]imde luft
värdighetcn stå under tillsyn av 
luftfartsverket. Detsamma giil/er 
tillbehör och resen·de/ar 1ill l1{f(l{1r
tyg och annan sädan utrustning .fl'ir 
j{irtyg och ombord1'<1rande som har 
ht>tydelse för siikerhetcn. 

Om regeringen }iJreskrii·er det, 
får luftfartsverket uppdra åt sär
skild sakkunnig att sköta besiktning 
och tillsyn. 
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Nuvarande lydelse 

Sedan luftfartyg 1·id besiktning 
eller annorledes fimnit.1· vara luft
värdigt. skall luftfartsverket u(f'iir
da bevis därom (I u ft värdig
h e t s bevis). Beviset må utj'iirdas 
för viss tid och begränsas till att 
avse lujifiirt m· viss art eller inom 
visst område. Regeringen eller, ef
ter regeringen.i· bemyndigande, 
lufifartsl'erket äger föreskrirn, att i 
beviset eller därl'id fogad handling 
skall angivas \'ad 1·id fartygets nytt
jande skall iakttagas för att det 
skall anses luftl'iirdi1:t. 

Luftvärdighetsbevis må förnyas. 
om Ji1rtyget finne~· l'tlra luftvärdigt 
enligt de krav som 1:älla då förnyel
sen skall ske. Luftfartsverket iiger 
åt sakkunnig eller myndighet som 
al'ses i 2 § andra stycket uppdraga 
att förnya luftvärdighetsbevis. 

Svenskt luftfartyg skall. när det 
nyttjas till luftfart. ham svenskt el
ler m· luf((artsverket 1:odkänt ut
ländskt luftvärdighetsbevis. 

Utliindskt luftfartyg skall l'id luji
(art inom s1·enskt område hal'll luft
värdighetsbevis som i första 
stycket siigs eller i främmande stat 
utfärdat eller godkänt bel'is som 
enligt överenskommelse med den 
staten skall erkännas här i riket. 

Luftfartsverket må enligt vad re-
1:eringen bestämmer medgii·a, att 
luftfartyg må nyttjas till luftfart 
utan hinder m· l'{ld i fiJrsta och and
ra styckena sägs. 

Där luftfartyg, för vilket Luftvär
dighetsbevis utfärdats här i riket, 
icke undergår föreskri1·en besikt
ning eller med avseende å fartyget 
eller dess utrustning vidtages iind
ring som må antagas hava betydel-

4§ 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Niir ett luftfartyg har visats vara 
luftvärdigt. utfärdar luftfartsverket 
ett bevis om detta (I u ft värdig
h e t s bevis). Beviset kan begrän
sas till att a1·se viss tid. 1•iss l1{(tfart 
eller luftfart inom visst område. 

Ett luftvärdighetsbevis kan för
nyas. om ll((tfartyget är luftvärdigt 
enligt de krav som gäller niir för
nyelsen skall ske. 

Om regeringen föreskriver det, 
får luftfartsverket uppdra åt sär
skild sakkunnig att utfärda och för
nya luftvärdighetsbevis. 

När ett svenskt luftfartyg an
vänds vid luftfart. skall det ha ett 
svenskt luftvärdighetsbevis eller ett 
utländskt sådant bevis som har 
godkänts av luftfartsverket. 

Vid it{(tfart inom svenskt område 
skall utländska lufifartyg ha så
dana luftvärdighetsbevis som 
anges i första stycket eller bevis 
som har utfärdats eller godkänts i 
en annan stat och som skall erkän
nas här i riket enligt avtal med den 
staten. 

Om regeringen föreskriver det, 
kan luftfartsverket medge att ett 
luftfartyg filr am·ändas vid luftfart. 
ii1·en om villkoren i denna paragraf 
inte är uppfyllda. 

Om ett svenskt luftfartyg inte un
derhålls på föreskrivet sätt, om fö
reskrivna ändringar ej utförs, om 
ändrin1:ar som kan antas ha bety
delse för luft värdigheten görs i far
tyget eller i dess utrustning eller om 
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Nunirande lydelse 

se för luft värdigheten, \'Qre beviset, 
om ej lujifartsl'erket bestiimmer 
annat. ogiltigt intill dess fartyget 
förklarats luftvärdigt. Samma lag 
\'Qre. där fartyget eller dess utrust
ning lidit skada som uppenbarligen 
iir m· betydelse för luftvärdigheten 
och skadan icke m·hjälpts i den ord
ning lufifartsl'erket bestämmer. 

Förekommer eljest omständighet 
som .•1ul antagas lwva betydelse för 
luftvärdighetcn, äger luftfartsver
ket j(Jrklara beviset ogiltigt intill 
dess fartyget förklarats luftvärdigt. 

Är luftvärdighetsbcvis ogiltigt, 
skall det på anmaning ofördröjligen 
avlämnas till luftfartsverket. 

\lad i 3 och 5 §§ är stadgat om 
sl'enskt lujil'iirdighetsbevis skall 
äga motsvarande tillämpning i frå
ga om godkännande av utländskt 
luftvärdighetsbevis samt förnyelse 
och ogiltighet av sådant godkän
nande. 

Ägare m• luftfartyg som nyttjas 
till luftfart eller, om annan i äga
rens ställe brukar fartyget, denne 
skall l'aka Öl'er fartygets luftvär
dighet samt, i enlighet med bestäm
melser som meddelas m• lufifarts
\'erket, så snart ske kan till verket 
anmäla omständighet m· betydelse 
för luftvärdigheten, så ock i övrigt 
lämna för tillsynen nödiga upplys
ningar. 

L1difartsverket så ock den som 
erhållit uppdrag \'Qrom i 2 § andra 
stycket sägs äger tillträde till luft
fartyg för l'erkställande av förrätt
ning enligt detta kapitel och må 
därvid påkalla erforderlig medver
kan av fartygets ägare eller, om an
nan i ägarens ställe brukar farty
get, denne samt av dess befälhava-

6§ 

7§ 

8§ 

Föreslagen lydelse 

av li(f~fart.1Terket föreskriven be
siktning eller kontroll ej utförs, blir 
ll(fträrdighetsbel'iset ogiltigt till 
dess fartyget förklaras luftvärdigt. 
Detsamma gäller. om fartyget eller 
utrustningen har skadats på ett sätt 
som uppenbarligen har betydelse 
för luftvärdigheten. Luftfartsverket 
kan dock medge undantag från des
sa bestämmelser. 

Om det intriifjiir andra omstän
digheter som kan antas ha betydel
se för luftvärdighetcn, kan luftfarts
verket besluta att lufiviirdi!{hets
bel'iset är ogiltigt till dess ii(f(farty
get förklaras luftvärdigt. 

Ett ogiltigt luftvärdighetsbevis 
skall efter anmaning genast avläm
nas till luftfarts verket. 

Bestämmelserna i 3 och 5 §§ gäl
ler på motsvarande siitt i fråga om 
godkännande av utländskt luftvär
dighetsbcvis och om förnyelse och 
ogiltighet av ett sådant godkännan
de. 

Den som äger ett luftfartyg som 
am·iinds l'id luftfart eller. om farty
get inte anl'iinds tH' ägaren. den 
som brukar det i hans ställe skall se 
till att fartyget är /i(!'ti·iirdigt. 
Ägaren eller brukaren skall dän·id 
till lufifims1•erket snarast anmäla 
sådant som har betydelse för luft
värdigheten och ä\'en i övrigt lämna 
de upplysningar som behörs för till
synen. 

Vid en förrättning enligt detta 
kapitel skall förriittningsmannen 
lämnas tillträde till lujifartyget. 
Fartygets ägare . eller brukare lik
som dess befälhavare och besätt
ning skall medverka i den utsträck
ning som behövs. Förrättningen 
skall uiföras så, att minsta möjliga 
olägenhet uppstår. 
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re och b·~sättning. Förriittningen 
skall så 11tfiJms. att så1·i11. nu~jligt 
fartygets tmJikförhållanden icke 
rubbas och i i'il'rigt större olägenhet 
ej förorsaka.i· än som är owufrik
ligt. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndiga11de. h{f(fi1rts\'erket 
äger, för pröl'fling m· luftfartygs 
flygegenskaper eller eljest av sär
-~kilJ anledni11g. medgirn att l11ft
fartyg nui nyttjas till luftfart utan 
hinder m· l'adförut i detta kapitel är 
stadgat. 

För riitt att bygga luftfartyg eller 
å sädant fimyg utföra underhålls-, 
reparations- och ändringsarbeten 
må regeringen, där hänsyn Till sä
kerheten kriil'er det. fiireskril'll att 
tillstånd erfordra.i· av regeringen el
ler, ejia regeringens bemyndi
xande, m· li(fiJiJrtsl'aket. \/ad_ 1111 
sagts skall äga motsl'llrande 
tillämpning betriifjimde tillbehör 
och resen·delar till l11Jifi1rt.vg. 

10 a § 

Bestämmelserna i 2-9 ** om 
luftvärdighet och luftvärdighetsbe
vis xiilla i tillämpliga delar iil'en 
miljövärdighet och miljövärdighets
bevis. 

9§ 

Fiires/a,::en lydelse 

Om det behöl's för att pröm ett 
luftfartygs flygegenskapcr eller av 
a11dra siirskilda skäl.får regeringen 
eller den myndi,::het regeringen be
stämmer medge att fartyget an
vänds vid luftfart, i'il·en om l'ill
koren i detta kapitel inte är upp
.fyllda. 

Om det krii1'.1· al' siikerhetsskäl, 
får rc,::eri11ge11Ji)rcskriva att det be
höl'S tillsttlnd för att bygga luftfar
tyg och tilh·erka tillbehiir och rc
sen·delar till dem och fi'ir att utföra 
underhålls-, reparations- och änd
ringsarbeten på .fartyg, tillbehör 
och resen·dclar. Fr/Jgan om till
stånd priJ1·a.1· av regeringen eller 
den myndi,::het regeringen bestäm
mer. 

1 I§ 

Bestämmelserna i 2-9 ** om 
luftvärdighct och luftvärdighetsbe
vis gäller i tillämpliga delar ock.1·tl i 
fdiga om miljövärdighet och miljö
värdighetsbevis. 

4KAP. 

Om luftfartygs bemanning 

I§ 

Luftfartygs bemanning, luftfarts
certifikat m. m. 

Luftfartyg skall vara bemannat på betryggande sätt. 

Närmare föreskrifter om beman-
ningen meddelas al' regeringen el-
ler, efter regeringens bemyndi-
gande. m· li<ftfartsl'erket. 
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Fartygets ägare eller, om annan i 
ägarens ställe brukar fartyget, den
ne skall sörja för att fartyget är be
Ju)rigen bemannat. 

Luftfartygs bemanning skall vara 
underkastad tillsyn av luftfartsver
ket. 

Luftfartsverket må enligt l'ad re
geringen bestämmer uppdraga åt 
särskild sakkunnig eller myndighet 
inom eller utom riket att biträda vid 
tillsynen. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
meddelar föreskrifter om de villkor 
som, beträffande medborgarskap, 
ålder, skicklighet, lämplighet och i 
övrigt, skola gälla för behörighet 
att tjänstgöra å luftfartyg. 

För den som uppfyller fastställda 
11illkor för behörighet att vara föra
re å luftfartyf? eller därå förrätta 
annan tjänst som regeringen be
stämmer utfärdar luftfartsverket 
be1·is därom (luftfartscertifi
k a t). Certifikatet skall utfärdas för 
viss tid. Det må begränsas till att 
avse viss typ av luftfartyg eller till 
luftfart av viss art eller inom visst 
område. 

2§ 

3§ 

Föreslagen lydelse 

Ett lufifartygs ägare eller. om 
fartyget inte am•änds av ägaren, 
den som brukar det i ägarens ställe 
skall se till att fartyget är bemannat 
på föreskrivet sätt. 

Luftfartsverket har tillsyn över 
bemanningen. 

Om regeringen föreskriver det, 
får luftfartsverket uppdra åt sär
skild sakkunnig att biträda vid till
synen. 

Endast den som har ett I uf t
f arts c ert if i k a t, som är utfär
dat eller godkänt i Sverige, är be
hörig att tjänstgöra somförare, na
vigatör eller flygmaskinist på ett 
luftfartyg. 

Behörig enligt första stycket är 
också den som har ett luftfartscerti
fikat, som är utfärdat eller godkänt 
i en annan stat, om ett sådant certi
fikat enligt avtal med den staten 
skall erkännas i Sverige. För tjänst
göring på svenska luftfartyg i inter
nationell trafik krävs dock ett så
dant certifikat som anges i första 
stycket. 

Luftfartsverket får bestämma att 
ett luftfartscertifikat, som i en an
nan stat har utfärdats för en svensk 
medborgare, inte gäller för luftfart 
inom svenskt område. 

4§ 

Luftfartscertifikat utfärdas eller 
godkänns av luftfartsverket för viss 
tid. Utfärdandet eller godkännan
det kan begränsas till att gälla un
der vissa förutsättningar. 
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Luftfartscertifikat må förnyas, 
om innehavaren finnes uppfylla de 
villkor som gälla då förnyelsen 
skall ske. 

Den som å luftfartyg förrättar 
tjänst som avses i 4 § skall hai·a 
svenskt eller av luftfartsverket god
känt utländskt luftfartscertifikat el
ler i främmande stat utfärdat eller 
godkänt certifikat som enligt över
en.~kommelse med den staten skall 
erkännas här i riket. I internationell 
luftfart skall dock den som förrättar 
sådan tjänst å svenskt fartyg hava 
svenskt eller av luftfartsverket god
känt utländskt certifikat. 

När skäl äro därtill, äger luft
fartsverket bestämma att certifikat, 
som för svensk medborgare utfär
dats ifrämmande stat, ej må godta
gas för luftfart inom svenskt områ
de. 

Luftfartsverket må enligt vad re
geringen bestämmer meddela till
stånd att tjänstgöra å luftfartyg 
utan hinder av vad i första stycket 
första punkten sägs. 

Svenskt luftfartscertifikat må av 
luftfartsverket återkallas för viss 
tid, tills vidare eller för dess åter
stående giltighetstid, om innehava
ren begår förseelse i tjänsten eller 
av betydelse för denna eller om han 
eljest icke uppfyller de villkor som 
gälla för tjänsten. 

Förekommer anledning antaga 
att förhållande som ai•ses i första 
stycket är för handen, må luftfarts
verket omedelbart sätta certifikatet 
ur kraft intill dess frågan om åter
kallelse prövats. 

När certifikat blivit återkallat el
ler satt ur kraft. skall det ofördröjli
gen avlämnas till luftfartsi·erket. 

5§ 

6§ 

Föreslagen lydelse 

Den som l'ill genomgå utbildning 
för luftfartscertifikat skall ha elev
t i ll stånd. 

Elevtillstånd utfärdas av lufi
fartsverket. Tillståndet galler för 
viss tid. Det kan begränsas till att 
gälla under vissa förutsättningar. 

Elevtillstånd får endast ges till 
den som med hänsyn till sin ålder. 
sitt hälsotillstånd. sina fysiska och 
psykiska förhållanden och sina per
sonliga förhållanden i övrigt kan 
anses lämplig att inneha certifikat. 
Vid prövningen skall beaktas om 
sökanden är kiindför nykterhet och 
ordentlighet och om det kan antas 
att han kommer att visa det an.H'llr 
och omdöme som krävs av en certi
fikatsinnehavare. 

För den som inte har elei·ti/1-
stånd men som ändå kan anses 
uppfylla de krm· som anges i tredje 
stycket får li<ftfartsverket medge 
undantag från kravet på sådam till
stånd. 

För att ett luf~fartscertifikat skall 
utfärdas eller utökas kriii•s att sö
kanden har gällande elevtillstånd. 
att han fortfarande uppf.'vller de 
krav som anges i 5 § tredje stycket 
och att han uppfyller för certifikat 
fastställda krav i fråga om tllder, · 
kunskaper. erfarenhet och skicklig
het. 

Elevtillstånd krävs inte. om lufi
fartsverket har medgett undantag 
enligt 5 §fjärde stycket eller om det 
i annat fal/finns särskilda skiil. 
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Vad i 4 och 6 §§ är stadr:at om 
.l"l'enskt luftfartscertifikat skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga 
om godkännande m· utländskt luft
fartscertifikat samt förnyelse och 
återkallelse <I\' sådant godkännan
de. 

Om skyldighet ji'ir inneharnre <I\' 

lufifi1rtscertijikat att anmäla om
stiimlighet lll' betydelse för hans 
hchiirighet samt att underkasta sir: 
11ndersiikning<ir och prol' bestäm
mer regeringen eller. e.fier rege
ringens hemyndigande, lufifarts-
1·erket. 

Regeringen eller, efter regering
ens hemyndigande, lufifarts\'erket 
äger, för uthildninr:sändamål eller 
eljest <I\' särskild anledning, med
gil'll att luf(fartyg må nyttjas till 
luftfart utan hinder <I\' vad förut i 
detta kapitel är stadgat. 

7§ 

8§ 

9§ 

Föreslagen lydelse 

Elewillstånd och luf(fartscertifi
kat får inte utfärdas under sådan 
tid som har fastställts enligt 14 § 
första stycket. 

Elel'fillstånd eller luftfartscertiji
kat kan förnyas, om innehal'aren 
1·id tiden fi"ir utgtlngen av elel'till
ständets eller certifikatets giltighet 
fortfi1rande uppfyller de krav med 
a\'seende på en tillstånds- eller cer
t{fikatsinneha\'(/res personliga för
/ull/anden som följa m· 5 eller 6 §. 

Ett luftfartscertifikat skall åter
k a 11 as 

I. om innehavaren i sin tjänstgö
ring har varit så påverkad av alko
holhaltiga drycker eller andra me
del att han inte har kunnat utföra 
sina uppgifter på ett betryggande 
sätt, 

2. om innehavaren i sin tjänstgö
rinf.: har gjort sif.: skyldiR tiU r:rov 
oaktsamhet eller har visat uppen
har lik1-:iltighet för andra männi
skors li1· eller e1-:endom, 

3. om inneha1·aren 1-:e1zom att 
upprepade gånger överträda de be
stämmelser som gäller för luftfar
ten i väsentlig mån har visat bris
tande vilja eller förmåga att rätta 
sig ejier bestämmelserna, 

4. om innehavaren har grovt åsi
dosatt sina förpliktelser i något an
nat avseende som har väsentlig be
tydelse för flygsäkerheten, 

5. om innehamren på grund av 
ett onyktert levnadssätt eller andra 
personliga förhållanden inte längre 
kan anses lämplig att inneha luft
fartscertijikat. 

6. om innelw1•arens förutsätt
ningar att fullgöra den tjänstgöring 
som cert{fikatet <l\'Ser har minskat 
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så l'äsentligt genom sjukdom eller 
skada eller ar någon annan s_ådan 
orsak att han av flygsäkerhetsskiil 
inte längre hör inneha certifikat, 

7. om innehavaren annars inte 
uppf_\·ller fastställda krav i fråga 
om kunskaper. erfarenhet och 
skicklighet, 

8. om innehal'{iren inte längre 
up1~(vller de krav i fråRa om fysisk 
och psykisk lämplighet som gäller 
.fiJr utfärdande a1· elel'tillstånd, 

9. om inneha\'liren inte rättar sig 
efter ett fi'ireläggande att genomgå 
kontroll tll' att han kan förrätta den 
tjänst som certifikatet avser eller 
ett föreläggande alf lämna intyg 
angående sin fvsiska eller psykiska 
liimp/ighet som certifikatsinneha
vare. 

Beslut om äterkal/else giil/er 
omedelbart, om inte annat .fårord
nas. 

JO§ 

I fall som avses i 9 § .första 
stycket 5-9 ftlr certifikatet i stället 
för att återkallas begränsas till att 
gälla 11nder vissa för11tsä1tni11gar. 
Elf sådant hes/111 gäller omedel
bart. 

11 § 

Till grund för återkallelse pä 
grund m· bro//s/ig gärning skall he
triif}ände frågan om brott .förelig
ger läggas lagakra.fiiwme11 dom el
ler åklagares beslut enligt 20 kap. 
7 § rättegtlngshalken eller nwtn·a
rande bestämmelse i en annan för
faltning att underlåta åtal .for brot
tet. 

12 § 

Om det förekommer sannolika 
skäl att elf lufUimsccrtifikat kom
mer att återkallas eller hegränsas, 
skall det försättas ur kraft i mTak
tan ptl slutligt a1·görande i fi·åga11. 
Elf hes/ut om fiirsiitta11de 11r kraft 
gäller omedelbart. 
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13 § 

Bestämmelserna i 9-12 §§gäller 
också i fråga om elevtillstånd. 

14 § 

Om en ansökan angående luft
fartscertifikat eller elevtillstånd 
inte kan bifallas på grund av sökan
dens personliga förhållanden eller 
om ett luftfartscertifikat eller ett 
elevtillstånd återkallas med stöd av 
9 §första stycket I -5, skall en tid 
fastställas som skall förflyta innan 
luftfartscertifikat eller elevtillstånd 
får utfärdas. Tiden skall bestäm
mas till två år vid återkallelse enligt 
9 § första stycket I eller 2 och till 
ett år i övriga fall. Om det finns 
synnerliga skäl, kan bestämmas 
kortare tid, dock lägst ett år vid 
återkallelse enligt 9 §första stycket 
i eller 2 och tre månader i övriga 
fall. Vid återkallelse räknas tiden 
från det behörigheten fråntogs in
nehavaren av certifikatet eller elev
tillståndet. 

En tid som har fastställts enligt 
första stycket får, sedan beslutet 
om fastställande av tiden har vun
nit la[?a kraft. sättas ned om nya 
omständigheter inträffar eller 
framkommer och det finns synnerli
ga skäl för nedsättning. Det får 
dock ej bestämmas kortare tid än 
som anges i första stycket tredje 
meningen. 

15 .9 
i sådana fall som avses i 9 § j("irs

ta stycket 3-5 skall inneharnren 
meddelas 1· ar ni n g i stället för att 
certifikatet eller ele1·tillstå11det 
återkallas eller begränsas, om var
ning ar särskilda skål kan anses 
vara en tillräcklig åtgiird. 

Om det inte finns tillräckliga skäl 
j(}r l'{irning. skall luf(fartsverket er
inra innehavaren om de krav som 
gäller för certifikat eller elevtill-
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stånd (erinran). Elt sådant beslut 
får inte överkla!{as. 

16 § 

E1t /ujifartscertifikat skall om
h änder tas, om innehavaren i sin 
tjänstgöring 

I. har visat tydliga tecken på på
verkan a1' alkoholhaltiga drycker 
eller andra medel, eller 

2. har gjort si!? skyldig till grov 
oaktsamhet eller har visat uppen
bar likI?iltighet för andra männi
skors li1' eller egendom. 

Elt certifikat får också omhän
dertas, om innehavaren på grund 
av sjukdom eller skada eller a1· nå
gon annan sådan orsak inte kan 
fullgöra tjänsten på elt trafiksäkert 
säll. 

C ertijikatet gäller inte när det är 
omhändertaget. 

17§ 

Om elt luftfartscertijikat eller ett 
elevtillständ har varit försatt ur 
kraft enligt 12 § eller ett certifikat 
har varit omhändertaget enliRt 16 § 
under minst så /äng tid som skulle 
ha bestämts enliI?t 14 § första 
stycket, får återkallelse av certifi
katet eller tillståndet underlåtas. 

18§ 

lnnehm·are av luftfartscertijikat 
är skyldiga alt genomgå undersök
ningar och prm', som anordnas av 
den myndiI?het regeringen bestäm
mer. De är också skyldiga alt an
mäla sädana omständigheter som 
kan antas ha betydelse för behörig
heten. 

Om regeringen föreskriver det, 
får myndigheten uppdra åt annan 
att genom.f()ra proven. 

19 § 

Bestämmelserna i 6-12 och 14 
18 §§ skall tilliimpas också i fr1li;a 
om godkännande al' utländska lt!fi
fartscert(fikat. 
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Godkännandet får inte avse 
längre tid än det wliindska certifi
katets giltighetstid. 

20§ 

Om det behövs ll\" hänsyn till 
flygsäkerheten, får luftfartsi·erket 
hesluta att innehavaren av ett luft
fartscert(fikat inte Jllr fullgöra vissa 
uppgifter l'id luftfart, om han inte 
har ett gällande bevis om att han 
uppfvller särskilda l'illkor ( h e hö
r i g hets be l'i sJ. 

Re,;:eringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer får föreskri
i·a att andra medlemmar al' besätt
ningen på ett luftfartyg än de som 
anges i 3 § skall ha gällande behö
righetsbl'l'is. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer fastställer 
de krlll' sökanden av ett hehörig
hetshel'is skall uppfylla i de lll'Seerz
den som anges i 5 och 6§§. 

Bestämmelserna i 7-12 och 14-
18§§ skall också tillämpas i fråga 
om behörighetsbei•is. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter angående godtagande i 
Sl'erige lll' wländska hehiirighets
bevis. Vad somföreskrii·s i 18 §om 
skyldighet att genomgå under.H)k
ningar och prov gäller även inneha-
1·<1re lll' sådana bevis. 

21§ 

Luftfartsverket prövar. med de 
undantag som anges i 22 §,frågor 
om luftfartscertifikat och elevtill
stånd. 

Om luftfartsverket finner anled
ning anta att någon på grund av ett 
onyktert levnadssätt inte hör ha 
certifikat, får \'erket höra social
nämnden. 

22§ 

Liinsriitten prövar 
1. frågor om återkallelse av 111ft

fart.vcertifikat och elevtillstånd 
samt frågor om varning, 
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2. ji·ågor om nedsättning ai· tid 
som bestämts 111· länsrätten enligt 
14 §första stycket. 

Frågor om omhändertagande av 
certifikat pröl'as av de myndigheter 
som regeringen hestämmer. Rege
ringen får också uppdra åt annan 
att pröva sådana frågor. 

Frå1:or hur111·ida certifikat skall 
jårsättas ur kraft prövas m· länsrät
ten, om certifikatet har omhänder
tagits enligt 16 §första stycket eller 
om i annat fall fråga om återkallel
se a1· certifikatet är anhängig vid 
länsrätten. 

23 § 

Mål som m•ses i 22 § jifrsta 
stycket anhängiggörs genom ansö
kan. 

24.9 
1 mål om luftfartscertifikfit och 

elevtillstånd får rätten förelägga 
den enskilda parten att lämna 

1. läkarintyg och andra intyf? an
gtlende sin fysiska och psykiska 
lämpliRhet, 

2. hel'is om att han har avlagt 
certifikatprov, 

3. bevis om att han har genom-
1:ått certifikatkontroll. 

Ett sådant förelä1:1:ande får 
överklagas endast i samband med 
ett b\'erklagande a1· det hes/ut 1•ar
igenom målet m·gbrs. 

Rätten får, under den förutsätt
nin1: som anges i 21 § andra 
stycket, höra socialnämnden. 

25 § 

Om rätten i ett mål om återkallel
se av luftfartscertifikat eller elevtill
sttlnd beslutar att återkallelse inte 
skall ske, får rätten meddela sär
skilda 1·illkor för certifikatet eller 
besluta att ny personutredning 
skall göras l'id en senare tidpunkt. 
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26§ 

I miil om lujifartscert({ikat och 
elel'fillstånd som pröw1s a1· liinsriit
ten.fårs det allmiin11as talan av /uji
.fartsverket. 

27§ 

Be.1·tä111melserna i 21-26 §§ skall 
tillämpas också i fråga om hehiirig
hetsbel'i.1· och om godkiin11ande m· 
utländska 111jifartscertijlkat. 

28§ 

Regeringen eller den my11dighet 
regeringen bestiimmer får jåreskri-
1•a eller i enskilda fall medge 11n
dantag från kra1·et på lujifartscerti
.fikat i 3 .~ eller, al' utbild11i11gsskiil 
eller annan särskild anledning,från 
föreskri1·11a kral' på luj(f(mygs be
manning. 

SKAP. 

Om luftfartygs befälhavare och Befälhavare på luftfartyg och 
om tjänsten ombord tjänsten ombord 

1\ svenskt luftfartyg skall. när det 
11yttjas till luftfart, .finnas hefälha-
\'{ll"L'. 

Befälhavaren iiger högsta myn
dighet ombord. 

Befälhavaren skall 1·aka 1>i·er.for
tygets lufil'iirdighct ih·e11.1·0111 tillse 
att fartyget är hehörige11 utrustat, 
bemannat och lastat samt alt luft
färd jiim1·iil i ö1·rigt fiirberedes och 
f<enon~fiJres i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

\/ad i 3 kap. 7 § stadgas om skyl
dighet att a11miila omstiindighet m· 
betydelse jiJr l1!fii·iirdigheten och i 
ö1·rigt lämna j('ir tillsynen niidiga 
upplysningar äger motn·arwulc 
til/iimp11ing betriWimdc bcfiilha
\'{l/"en. 

I§ 

Ett svenskt luft fartyg skall ha be
fi.ilhal'(lre när det am·iind.1· l'id luft
fart. 

Befälhavaren har den högsta 
myndigheten ombord. 

Befälhavaren skall Öl·'<'ITaka alt 
lujifartyget är luftl'iirdigt. Han 
skall se till att det iir utrustat, be
mannat och lastat på fiireskril·et 
siitt. Vidare skall ha11 se till att lt{fi
fiirde11 }i'irhereds och genomfiir.1· i 
enlighet med gällande bestämmel
ser. 

B1fiillwv11re11 har .1·a111111a skyl
dighet att göra a11miila11 och lämna 
upplysningar som iigarc11 har enligt 
3 kap. 7 §. 
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Det åligger befälhavaren att 
hal'a uppsikt Öl'er fartyget och dess 
besättning samt passagerare och 
gods. 

När så prövas nödigt, må befäl
havaren tillfälligt ålägga medlem 
av besättningen att utföra annat ar
bete än det för vilket han anställts. 
Passagerare skall noggrant iakt
taga vad befälhavaren föreskrfrer i 
fråga om ordningen ombord. 

Befälhavaren må vägra att taga 
ombord och äger landsätta medlem 
av besättningen, passagerare och 
gods, när omständigheterna kra1'a 
det. 

När det påkallas av hänsyn till 
luftfartygets säkerhet eller säkerhe
tenför ombordvarande person eller 
egendom eller för upprätthållande 
av lydnaden och ordningen om
bord, äger befälhavaren bruka det 
l'å/d och vidtaga de åtgärder i öv
rigt som kunna anses försvarliga 
med hänsyn till omständigheterna. 

I fall som avses i första stycket 
skall medlem av besättni11gen utan 
särskild anmaning lämna befälha
varen det bistånd han behöver. Ef
ter anmaning av befälhavaren äger 
äl'e11 passagerare lämna sådant bi
stånd. 

Om det till förebyggande av att 
luftfartygets säkerhet eller säkerhe
ten för person eller egendom om
bord äventyras är nöd1·ändigt att 

3 Riksdagen 1985186. 15 sam/. Nr 6 

3§ 

4§ 

Föreslage11 lydelse 

Befälhavaren får bestämma att 
medlemmar av besättningen tillfäl
ligt skall arbeta med annat än det 
som deras anställning avser. om 
det är nödvä11digt. Passagerarna 
skall rätta sig efter vad befälha
varen bestämmer om ordningen 
ombord. 

Befälhavarenfår sätta i land eller 
vägra att ta ombord besättnings
medlemmar, passagerare och gods, 
när omständigheterna kräver det. 

Om någon genom sitt uppträdan
de utgör e11 omedelbar fara för luft
fartygets säkerhet eller för säkerhe
ten ombord, får befälhavaren vidta 
de åtgärder mot de11ne som behövs 
för att avvärja fara11. 

För att genomföra dessa åtgär
der får befälhavaren i11te använda 
strängare medel än förhålla11de11a 
kräver. 

Befälhavaren bör i första hand 
försöka tala den som skapat fara11 
till rätta genom upplysningar och 
anmaningar. Våld får tillgripas en
dast när andra medel inte hjälper. 
Om våld tillgrips, skall den lindri
gaste form a·nvändas som kan för
väntas leda till det avsedda resulta
tet. Våld får i11te brukas lä11gre än 
som är absolut nödvä11digt. 

Medlemmar av besättningen 
skall i fall som avses i första stycket 
lämna befälhavaren den hjälp han 
behöver. Passagerare får efter an
maning av befälhavaren lämna så
dan hjälp. Om en åtgärd med hän
syn till denföre/iggande faran mås
te vidtas omedelbart, får besätt
ningsmän och passagerare själva 
genomföra den utan anmaning av 
befälhavaren. 
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åtgärd som avses i första stycket 
l'idtages utan driij.1·11ull. iiger med
lem m· hesiittni11gen och passagera
re l'idtaga åtgärden utan anmaning 
av befälhavaren. 

Fiiriii·as å fartyget svårare brott, 
skall befälhavaren stll'itt möjligt 
1·idtaga för utredning i sake11 nö
diga åtgärder. som ej u1a11 väcla 
kunna uppskjutas. 

Befälhavaren skall, sil lång/ om
stiincligheterna medgiva. sörja för 
atl den brottslige icke avviker och 
iiger för scldant iindamål taga ho
nom i fiirl'llr. Bestämmelserna i 4 § 

andra stycke/ iiga motn·arwule 
tillämpning. Den hrottslige får ej 
utan egel samtycke lulllas i fi'irvar 
längre än till dess han kan överläm
nas 1ill n·cnsk polisman eller, utom 
rike I, till behörig utländsk myndig
het eller till svensk konsul. 

Fiiremål som kan antagas iiga 
betydelse för utredning om brotlet 

. får blfiilhal'l1ren taga i ji'irvar. Be
fiillwl'aren skall tillhandalullla po
lisman eller myndighet som avses i 
andra stycket de upplysningar och 
de föremål i hans besittning som 
kunna \'ara av betydelse för 11tred-
11ing om brottet. 

Befiillzal'llren skall tillse att Jöre
skril'fw fartygshandlingar finnas 
ombord och fiira.1· i enlighel med 
givna beslämmelser. 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Besiittningsmiin och passagerare 
som lämnar hjiilp eller annar.1 i·id
tar cltgiird e11ligt .fjärde stycket har 
samma rätt som befiilhm·<ll'en att 
hruka \'l/ld. 

4a§ 

liar någon i fall som m·ses i 4 § 
gjort stiirre våld iin i l'llrje j{i/I iir 
medgh•et, skall han iindä inte dö
mas till ansl'ar, om oms1ii11dighe
terna i•cir säda11a att han svårlige11 
kunde besinna sig. Om giirninge11 
anses brottslig. Jilr diimas 1ill lin
drigare stra.ffiin vad som an11ars iir 
fi:iresk1"ii'et. 

0111 något svårare brott begås 
ombord. skall befälhavaren om 
möjligt l'idta de åtgiirder som be
hövs för utred11ingen och som inte 
kan uppskjutas. 

Befälhavaren skall om 111öjligt se 
till att giirningsmannc11 inte av
viker och .fur omhänderta honom 
f<'ir att hindra det. I sådant .fi1ll gäl
ler bestämmelserna i 4 §. Giirnings
ma11ne11 får i111e utan sitt medgivan
de i·ara omhändertagen längre än 
till dess han kan överlämnas till en 
behörig svensk eller utländsk myn
dighet. 

Befiilhal'llren .filr ta i fiirrnr sä
dwwföremål som kan ha betydelse 
för utredningen. Han skall till den 
myndighet som avses i andra 
stycket ge de upplysningar och 
ii1·erläm11a de föremål som kan ha 
betydelse för utredningen. 

6§ 

En befällwvare på e1t u1lii11dskt 
luftfartyg, som enlit;t lagen i den 
siat som har 1illsyn över fartygets 
luftl'ärdighet har sådan behörighet 
som anges i 3-5 §§.har samma /Je
hiirighet inom sl'enskt område. 
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Råkar fartyget i nöd, vare befäl
havaren pliktig att göra allt som 
står i ha11s makt för att rädda om
bordvarande samt bewira fartyg 
och gods. Måste fartyget ö1·ergfras, 
skall befiilhal'(lren sådtt möjligt 
siirja för att fartygshandlingarna 
bri11gas i säkerhet. 

Inträffar l'id fartygets 11yttja11de 
olyckshändelse, som medför att nå
gon avlider eller får allvarlig 
kropps.skada eller att betydande 
skada uppstär å fartyget eller egen
dom som icke befordras därmed, 
skall befälhavaren ofördriijli,;en 
sörja fiir att luftfartsverket under
rättas om hii11delsen och snarast 
möjligt m·gil'O rapport till 1·erket. 
Samma lag 1·are, när alll'(lrlig fara 
för säda11 hii11delse förelegat eller 
11ågot i11träjfat som tyder på vä
sentligt fel hos fartyget eller mark
organisationen. 

Är befälhavaren 11r stå11d att 11pp
fvlla rnd så/1111da föreskrivits, skall 
det fi1llgiiras m· fartygets ägare el
ler. om a1111a11 i ägarens ställe bru
kade fartyget, a1• de1111e. 

Regeringen eller. efter regering
e11s bemy11digande. luf(fartsl'erket 
iiger begränsa 11nderriittelseplikten 
ii1·e11som utsträcka den till att åvila 
jäm1·iil medlem av besättningen, så 
ock föreskril'a att underrättelse 
skall gil'lJS även annan iin /11ftfarts-
1·erket. 

Envar som gör tjänst ombord 
skall 1wggrant efterkomma för
mans order angående tjänsten, ve
derbörligen tillgodose ombordva
randes säkerhet och bästa, sorgfiil
ligt l'årda fartyg och gods samt i 
åvri,;t med om.rnr,; och nit f11llgöra 
si11a åligganden. 

7§ 

8§ 

9§ 

Föresla,;en lydelse 

Om ett luftfartyg råkar i nöd, 
skall befälhavaren göra allt md han 
kan för att rädda ombordvarande, 
fartyg och gods. Måste fartyget 
ö1·erges, skall han om möjligt se till 
att fartygshandlingarna . tas om 
hand. 

Inträffar det e11 olyckshändelse 
vid a11l'iindninge11 av ett luf(fartyg 
och medför olyckan att någon av
lider, att någon blir alfrar/igt ska
dad, att fartyget får betydande ska
da eller att egendom som inte trans
porteras med farty,;et får betydan
de skada, skall befälhavaren rap
portera det intriiffade. Ha11 skall 
också rapportera. när det har fim
nits någon alll'arlig fara för att en 
sådan olycka skulle inträffa eller 
när något har hiint som tyder på ett 
väsentligt fel hos fartyget eller 
markorganisationen. 

Om befälhavaren inte kan fullgö
ra dessa skyldigheter, skall farty
gets ägare eller brukare göra det. 

Regeringen eller den my11dighet 
regeringen bestämmer får begränsa 
underrättelseskyldigheten och fdr 
besluta att den skall gälla också för 
medlemmar av besättningen. 

Den som tjänstgör ombord skall 
sköta sina arbetsuppgijier om
sorgsfi1/lt och folja sin förmans or
der angående tjänsten. 
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10§ 

t.j nul nilgon göra tjänst ombord, 
därest han på grund av påverkan av 
starka drycker eller andra stimule
rande eller bedövande ämnen eller 
till följd a1· sjukdom eller uttrött
ning eller av annan sådan orsak 
icke_kan på betryggande sätt fullgö
ra vad honom åligger. 

Regeringen bestämmer, i \'ad 
mån föreskrifterna i detta kapitel 
skola tillämpas i fråga om utländskt 
luftfartyg vid luftfart inom svenskt 
område. 

Den får inte tjiinstgöra ombord 
som på grund av ~jukdom, uttrött
ning. påverkan av alkoholhaltiga 
drycker eller andra medel eller av 
andra sådana skäl inte kan fullgöra 
sina uppgifter på ett betryggande 
sätt. 

Il§ 

Regeringen får föreskri\•a i vilken 
utsträckning föreskrifterna i detta 
kapitel, 11töver vad som följer av 
6 §. skall tillämpas i fråga om ut
ländska luftfartyg vid luftfart inom 
svenskt område. 

6KAP. 

Om flygplatser och markorgani- Flygplatser och markorganisa-
sationen i övrigt tionen i övrigt 

Allmänna bestämmelser 

Flygplats så ock annan anlägg
ning för luftfarten skall uppfylla sä
kerhetens krav. 

Niirmare bestämmelser om in
riittande samt om underhåll och 
drift av slidan anläggning och om 
tillsyn därå meddelas av regeringen 
eller. efter regeringens bemyndi
gande. m• luftfartsverket. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger bestämma huruvida och under 
l'ilkafi"jrutsättningar, utan inträng i 
enskild riitt. sjö eller annat område 
må nyttjas för luftfartygs landning 
och uppstigning utan att hava sär
skilt inrättats för ändamålet. 

I§ 

Flygplatser och andra anlägg
ningar för luftfarten skall uppfylla 
säkerhetens krav. 

Befattningshal'{ire, som ji1llgör 
säkerhets- och ordningstjänst vid 
en allmän flygplats eller 1•id god
känd enskild flygplats.får från flyg
platsområdet a1•visa den som stör 
ordningen eller uppför sig så att 
han äl'entyrar luftfartens säkerhet. 

I fråga om användande för start 
och landning av områden, som inte 
har inrättats för sådana ändamål, 
gäller de föreskrifter som meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

Den myndighet som i enlighet 
med vad regeringen bestämmer ut
ömr tillsyn över allmänna flygplat
ser och 11trustningen där skall f?es 
tillträde till anläggningen för att ut
öva tillsynen. 
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Regeringen äger förordna <;m in
rättande av luftled äi•ensom be
stämma annat område, inom vilket 
lufttrafiken skall vara underkastad 
särskild reglering. 

Till tryggande och underlättande 
av luftjill"fen anordnas flygsäker
hetstjiinst. 

Om tillstånd i vissa fall 

För inrättande och drift av flyg
plats till allmänt bruk ( a Il män 
flyg p I a t s) erfordras tillstånd av 
regeringen, såvida annan än staten 
skall utöva driften. 

Regeringen äger föreskriva, att 
allmän flygplats med hänsyn till 
dess art. trafikens ringa omfattning 
eller kortvarighet eller andra sär
skilda omständigheter må inrättas 
eller drivas utan tillstånd varom i 
första stycket sägs. 

Tillstånd att inrätta eller driva 
allmän flygplats må meddelas al
lenast där hinder icke möter av 
hänsyn till det allmänna. 

4§ 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om flyg1•ägar och om 
lufirum, beträffande vilka särskild 
reglering skall finnas för lufttrafi
ken. 

Den myndighet som i enlighet 
med vad regeringen bestämmer ut
ömr tillsyn över anläggningar, 
vilka skall underlätta lufttrafiken i 
sådana områden som avses i första 
stycket, skall ges tillträde till an
läggningen för att utöva tillsynen. 

Flygtrafiktjänst skall finnas för 
att trygga och underlätta lufifi1r
ten. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om flygtrafiktjänsten. 

Om regeringen bestämmer det, 
får den myndighet som svarar för 
flygtrafiktjänsten uppdra åt annan 
att ombesörja sådan tjänst. 

Tillstånd till allmänna flygplatser 

Flygplatser för allmänt bruk (a 11-
m än n a fly gp I a t ser) får inte in
rättas eller drivas utan tillstånd av 
regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer. 

Tillstånd får beviljas bara om 
hinder inte möter av hänsyn till det 
allmänna. Vid prövningen skall 
hänsyn, förutom till annat, tas till 
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markförhållandena, till störningar 
som kan uppkomma för omgi1•ning
en och till totalförsmret. Vidare 
skall hänsyn tas till sökandens tek
niska och ekonomiska förutsätt
ningar att dril'a flygplatsen. 

6§ 

Vid meddelande av tillstånd sko
la bestämmas de villkor som finnas 
erforderliga. Regeringen må för
ordn 1 l1{ftfartsl'erket att i sänki/da 
a1·seenden bestämma 1•illkoren. 

Tillståndet må begränsas till 1·iss 
tid och fösningsrätt förbehållas kro
nan. 

Åsidosätter innehavare av till
stånd i väsentlig mån för verksam
heten gällande föreskrifter eller 
måste det antagas att han är oför
mögen att behörigen fullgöra sina 
förpliktelser med avseende å an
läggningen och dess drift, må rege
ringen återkalla tillståndet. 

Regeringen äger bestämma, att 
för inrättande och drift av annan 
anläggning för luftfarten än allmän 
flygplats erfordras tillstdnd av re
geringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, av luftfartsverket. 

Villkoren bestämmas av rege
ringen eller, efter regeringens be
myndigande, a1• luftfartsverket. 

När tillstånd meddelas, får vill
kor föreskrivas för tillståndet. Om 
tills1ånd_e1 meddelas av regeringen. 
får sddana 1·illkor föreskri1·as m· 
den myndighet regeringe11 bestäm
mer. 

Tillståndet får tidsbegränsas. 

7§ 

Rätt till inlösen /.,an förbehållas sta
ten. 

Om en tillståndsha1·are i väsent
lig mån åsidosätter föreskrifterna 
för verksamheten, får regeringen 
återkalla tillståndet. Detsamma 
gäller, om det måste antas att till
ståndshavaren inte kan fullgöra 
sina förpliktelser i fråga om an
läggningen och dess drift. 

Om tillståndet har meddelats av 
annan myndighet än regeringen far 
också denna myndighet dterkalla 
tillståndet . 

. Andra tillstånd 

8§ 

Regeringen får föreskriva att det 
krävs tillstt!lnd för att inrätta och 
driva även andra anläggningar för 
luftfarten· än allmiinna flygplatser. 
Frågor om tillstånd och om vill
koren för detta prövas a1· regering
en eller den myndighet regeringen 
bestämmer. 
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Om godkännande Godkännande 

9~ 

Allmän .flygplats så ock annan 
anläggning J<>r luPfarten som rt'ge
ringen hestämmer skall. innan den 
tages i hruk. godkiinnas i den ord
ning regeringen fi:irordnar. Vid 
godkii11nandl'f skola knytas erfor
derliga villkor. 

Diir ji1ststiillda villkor i väsentlig 
män åsidosättas eller anläggningen 
eljest. ti{( följd a1· ändrade hestäm
melser eller annan omständighet. 
icke uppfyller de krav som giilfa för 
se/dan anläggning. ankommer på 
den myndighet som meddelat f;Od
kiinnandet att återkllfla det. 

Förekommer omständi[ihet som 
kan medföra att kraven för godkän
nande ej längre äro uppfyllda, ålig
ger det llnläg{iningens inneha\'{/re 
att så snart ske kan göra anmälan 
därom till luftfllrtsverket. Är om
stiindi[iheten lll' besklljJenhet lift 
medförafllra l'id anlä{igningens be
gllgnllnde, skall innehllvaren, utlln 
lift m·1•akta vederhörande myndig
hets beslut, vidwga de åtgärder 
som påklllfas för att hindra att an
läggningen eller den del därm', 
varom fråga är, ddare am·ändes. 

Allmännll .flygplatser får inte tas 
i bruk innlln de har 1:odkiints m· dl'11 
myndighet regeringen bestämmer. 
Regeringen filr Jöreskrim att det
Slimma skall gälla ifråga om andra 
anliiggningar fiir luftfarten. I sam
hand med godkännandet skall.filst
stiillas de 1·illkor som behö1·s. 

Om 1·illkoren tlsidosätts i viisent
lig mån, skall godkiinnandet clter
kallas a1· den myndighet som har 
meddelat det. Detta gäller också, 
om anläggningen a11m1rs inte upp
fyller de krav som gäller för sädana 
a 11lii g gni nga r. 

Anlii{;gningens innehal'are skalf 
anmäla om något inträffar som 
medfiir att kraven för godkännande 
inte längre är uppfyllda. Om Jet 
krävs av säkerhetsskäl, skall han se 
till att anläggningen inte används. 

Anläggningar Ji/l hinder för luft/arten 

11 § 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger meddela hestämmelser som, 
utan att avsevärt men tilfskyndas · 
ägare a1• mark eller innelim•are m• 
särskild rätt därtill, äro ägnade att 
förebygga att märken, belysnings
anläggningar eller andra inrätt
ningllr så anordnas, att trafiksäker
heten utsättes för fara. Regeringen 
äger föreskriva vilka åtgärder som 
må vidtagas, därest sådana be
stämmelser överträdas. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer får beträF 
/ande märken, helysning och andra 
anordningar meddela föreskrifter 
som syftar till att förebygga fara 
för trafiksäkerheten. Föreskrifterna 
får dock inte innehära något avse
värt men för markägarna eller dem 
som har särskild rätt till marken. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får föreskri
va åtgärder. som kan vidtas när fö
reskrifter enligt första stycket åsi
dosätts. 
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Övriga bestämmelser 

IH 
Regeringen eller, efier regering

ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger föreskriva vilka flygplatser 
som må nyttjas för internationell el
ler inrikes luftfart eller eljest j()r oli
ka slag av luftfart. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får föreskri
va vilka flygplatser somfclr använ
das vid olika slag av luftfart. 

IH 
För be gagnande m· allmän flyg

plats eller annan anläggning för 
lufifarten, som är upplilten till all
mänt bruk, mcl avgift uppbäras en
ligt grunder som bestämmas al' re
geringen. 

Sådan avgift må. när den är för
fallen till betalning. uttagas genom 
utmätning utanföregäende dom el
ler utslag. 

Allmän flygplats scl ock annan 
at1lii!{gt1ing för luftfarten. som är 
upplåten till allmänt bruk. skall på 
et1alzanda villkor som för svenska 
luftfartyg i internationell fart vara 
öppen för utländska luftfartyg i 
motsvarande fart, såvida de äro 
hemmahörande i stat med vilken 
slutits överenskommelse om sådan 
förmån. 

Regeringen eller, efier regerit1g
ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger fastställa villkor för behörig
het att inom markorganisationen 
eller eljest, annorstädes än å luft
fartyg, förrätta tjä11st varav trafik
säkerheten är beroe11de, så ock 
meddela bestämmelser om certifi
kat försådan tjänst. 

Regeringen får meddela före
skrifter om avgijier för anl'ändning 
m· allmänna flygplatser eller andra 
allmänna anläggt1ingar eller tjäns
ter för luftfarten. 

Beslut angående avgift som är 
förfallen till betalning får verkstäl
las e11/igt utsökningsba/ken. 

14§ 

Allmänna flygplatser och andra 
allmänna anläggningar för luftfar
ten skall på samma villkor som för 
svenska luftfartyg i internationell 
trafik vara öppna för utländska luft
fartyg i sådan trafik, om dessa är 
registrerade i en stat som har träf
fat överenskommelse med Sverige 
om denna förmån. 

15 § 

Tjänstgöring som flygledare i 
jlygtrafikledningstjänst, flygtek
niker eller flygk/arerare får fullgö
ras bara av den som har gällande 
certifikat. Certifikatet skall vara ut
färdat eller godkänt i Sverige. I frå
ga om certifikat gäller bestämmel
serna i 4 kap. 4-19 och 21-28 §§. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får föreskri
va att andra som fullgör tjänst 
inom markorganisationen eller an-
11at1 tjänst uv betydelse för säkerhe
ten än som avses i 4 kap. skall ha 
belzöriglzetsbevis. Bestämmelserna 
i 4 kap. 20 § tredje och fjärde 
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Vad i 5 kap. JO § stadgas skall 
äga motsvarande tillämpning i frå
ga om trafikleJare ochflygmekani
ker, så ock den som förrättar annan 
tjänst som regeringen med hänsyn 
till trafiksäkerheten bestämmer. 

Föreslagen lydelse 

styckena gäller ifråga om behörig
hetsbei•is. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får bctri!f~ 

fande arbete som utförs inom 1·issa 
angivna qrganisationer medge un
dantag från kravet på certifikat. 

16§ 

Bestämmelsen i 5 kap. 10§ gäller 
också flygledare i flygtrafikled
ningstjänst. fl_vgtekniker och flyg
klarerare samt, i den mån regering
en föreskrii·er det, annan personal 
inom markorganisationen med 
tjänstgöring som är m· betydelse 
för säkerheten. 

7KAP. 

Om tillstånd till luftfartsverk- Tillstånd till luftfartsverksamhet 
sam het 

Luftfart i regelbunden trafik (I in
j ef art) i förvärvssyfte må ej ut
övas här i riket utan tillstånd av 
regeringen. 

För annan luftfart i förvärvssyfte 
inom riket erfordras tillstånd av re
geringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, av luftfartsverket. 
Regeringen må dock bestämma, att 
sådan luftfart med hänsyn till dess 
art eller ringa omfattning må ut
övas utan tillstånd. 

Regeringen äger föreskriva, att 
tillstånd av luftfartsverket erfordras 
för luftfart som avser utbildning, 
för flyguppvisning eller flygtävling 
samt för annan luftfarts verksamhet 
av särskild art, ändå att verksam
heten icke äger rum iförvän·ss)jie. 

I§ 

Luftfart i förvärvssyfte får inte 
utövas här i riket utan tillstånd av 
regeringen eller den myndighet re
geri11ge11 bestämmer. 

Regeringen får dock föreskriva 
att annan luftfart i förvärvss_\fte än 
luftfart i regelbunden trafik (linje
fart) får utövas utan tillstånd, om 
det är lämpligt med hänsyn till luji
fartens art eller omfattning. 

Regeringen får föreskriva att det 
krävs tillstånd för att drh·a skola 
med utbildning för certifikat och Fjr 
att utöi•a luftfart som avser utbild
ning, även om 1·erksamheten inte 

·äger rum i förviin·ss_\fte. Det
samma gäller i fråga om flygupp
visningar, flygtä1•lingar och annan 
luftfartsverksamhct av särskild art. 
Frågor om sådana tillstånd priil'as 
a1· den myndighet regeringen be
stämmer. Om regeringen bestäm
mer det, får myndigheten uppdrn ät 
annan att göra prövningen. 
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2§ 
Tillstånd mä meddelas allenast Tillståndftlr hel'i/jas hara om det 

diir hinder icke miiter av hänsyn till inte möter hinder av hänsyn till det 
det allmänna. allmänna. 

S<fritt angår h(/im:iran al' passa
gerare eller gods allenast från ort 
till annan inom riket eller 11nnan in
rikes fi1rt, må tillstånd meddelas 
endast .1Tenska staten. svensk kom
mun eller ann11n sådan menighet, 
srensk medborgare eller svenskt 
i/(ldsho, Sl'enskt aktiebolag, 1·ars 
aktiebre1· äro ställda till l'iss man. 
äl'ensom sl'enskt handelsholag, 
l'tlri ej finnes utländsk bolag.rnum, 
samt ./(')rening, annat samfund. stif~ 
te/se eller annan sådan inriittning 
hiir i riket, såframt s1yrelscns samt
liga medlemmar äro n·enska med
borgare. Tillstånd må dock icke 
meddelas aktiebolag, med mindre 
dess aktier till ett kapitalvärde och 
ett riist1·ärde av minst t1·å tredjede
lar tillkomma den, åt 1·ilken till
stånd enligt denna paragraf må 
meddelas; iir denne s1·enskt aktie
bolag, skall det .1·1·enska inflytandet 
diiri 1·ara säkerställt i samma om
fattning som i det tillståndssökande 
bolaget. 

. 4ro de sålunda uppställda forut
siittningarna ej längre för handen, 
1•tire tillståndet .f('jrfallet, där icke 
rättelse sker inom tid, som bestäm
mes av den myndighet vilken med
delat tillståndet. 

Regeringen eller, efter regering
ens hemyndigande, luj(fartsverket 
äger medgil'a undantag från md i 
denna paragraf stadgas. niir sär
skilda skäl iiro diirtill. 

3§ 

Vid prövning m· ansökan om till
ständ skall de tekniska och ekono
miska förutsättningarna för trafi
ken heaktas. 

Tillstånd till luftfart i inrikes tra
fik får ges endast till 

I. sl'enska staten. 
2. s1•enska kommuner eller lands

tingskommuner. 
3. s1·enska medborgare eller 

dödsbon, 
4. s1·enska hande/sholag, som 

inte har någon utländsk bolags
man, 

5. Sl'enska föreningar, samfund 
eller stiftelser, som inte har någon 
utländsk medborgare i styrelsen, 

6. sl'enska aktiebolag, om ak
tierna i bolaget är ställda till viss 
man och till ett kapitalvärde och ett 
röstvärde al' minst två tredjedelar 
ägs al' mlgon som kan få tillstånd 
enligt denna paragraf. 

Om ägaren till ett aktiebolag som 
ansöke.r om tillstånd enligt denna 
paragraf är ett annat aktiebolag, 
skall vad som sägs i första stycket 6 
också gälla det bolaget. 

Tillstånd till ll{ftfart med svenskt 
luj(f'artyg i förvämuyfte mellan 
Sverige och utlandet som inte är 
linjefart får ges endast till den som 
uppfyller kraven enligt första och 
andra styckena . 

Ett tillståndjOrfaller, om kraven i 
första och andra stvckena inte 
liingre iir uppfyllda och rättelse inte 
sker inom den tid som bestäms av 
den myndighet som har meddelat 
tillståndet. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen he.l'tiimmer fär medge 
undantag från denna paragraf. om 
det finns särskilda skäl. 
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\lid 111eddelande m· tillstånd sko
la bestii111111as de l'illkor som finnas 
erforderliga. Ankommer det på re
geringen att gil'a tillståndet, nul re
geringen förordna lt{/tfi1rts\'erket 
att i särskilda m·seemlen bestämma 
l'illkoren. 

Tillståndet må begränsas rill 1·iss 
tid och lösningsriitt förbehållas kro
nan. 

Åsidosiitter inneharare av till
.1·tånd i väsentlig mån för verksam
heten gällande fiireskrifier eller 
mäste det antagas att han är oför
mclgen att behörigen upprätthålla 
1·erksamheten, 111å den myndighet 
som meddelat tillståndet återkalla 
det. 

Har regeringen genom ch·erens
kom111clse med främmande stat 
medgil'it luftfart inom svenskt om
råde. l'are, där regeringen se/ be
stiimmer, siir.1·kilt tillstånd enligt 
detta kapitel ej behöl'ligt. Regering
en må i sädant fall fi'Jrordna li<fi
farts1·erket att 111eddela de närmare 
hestiimmelser som finnas erfi1rder
liga. 

Regeringen eller, <fter regering
ens bemyndigande, /uj(fim.werket 
mtl fclreskrim. under 1·ilka forut
siit tningar luftfartyg eller tillbehör 
eller reservdelar till luftfartyg 111ä 

4§ 

6§ 

7§ 

Föreslagen lydelse 

Niir tillstånd meddelas, får l'ill
kor föreskril'lls för tillståndet. Om 
tillständet meddelas m· regeringen, 
får sådana !'il/kor fiireskril'lls av 
den myndighet regeringen bestäm
mer. 

Tillståndet får tidsbegränsas. 
Riitt till inlc'isen kan förbehållas sta
ten. 

En utlänning eller ett utländskt 
fiJretag, som dri1·er \'erksamhet i 
.frerige med stöd m· ett tillstånd 
enligt de11na lag, skall ha en här 
bosatt föreståndare, som är ansi·a
rig för 1·erksamheten. 

Om en tillstclndshamre i väsent
lig mån åsidosätter foreskriftema 
för verksamheten, kan den som har 
meddelat tillståndet återkalla detta. 
Tillståndet kan ocks<l återkallas, 
om det måste antas att in11elwl'l1-
ren inte kan upprätthcllla verksam
hete11. 

Om regeringen genom ett m·tal 
med en främmande stat eller e11 in
ternationell orga11isation medger 
att luftfart får äga rum inom 
svenskt område, kan regeringen be
sluta att något tillstånd inte krävs 
enligt detta kapitel. Regeringen el
ler den myndighet regeringen be
stämmer filr fi'ireskrirn de villkor 
för luf(timen som behöi·s. 

I ji·ilga om den verksamhet som 
utlänning eller ett 11tländskt företag 
drii'er i S\'erige med stöd m· ett av
tal gäller bestämmelsen i 4 § tredje 
stycket. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får. om det 
behövs med hänsyn till fln~säkerhe
ten eller annars till luftfarten inom 
riket, .fOreskrim att det kriivs till-
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upphltas till annan för att av denne 
nyttjas för egen räkning. 

Föreslagen lydelse 

stånd för upplåtelse av luftfartyg 
till brukare. Detsamma gäller ifrå
ga om upplåtelse av tillbehör eller 
reservdelar till luftfartyg. 

8KAP. 

Vissa bestämmelser för lufttrafiken 

Angående l'ad l'id luftfärd skall 
iakttagas för att undl'ika samman
stötning eller annan olyckshändel
se och för att i övrigt förebygga 
skada eller olägenhet förordnar re
geringen eller, efter regeringens 
bemyndigande, luftfartsverket. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, l1<ftfartsverket 
äger bestämma flygvägar som luft
fartyg har att följa vid färd inom 
svenskt område samt meddela sär
skilda föreskrifter beträffande färd 
Öl'er rikets gräns, såsom angående 
var gränsen må passeras och vilken 
flygplats som skall brukas vid luft
fartygs m•gång eller ankomst. 

I§ 

2§ 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter om vad som skall iakt
tas vid luftfärder för att olyckor och 
olägenheter skall undvikas. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får meddela 
föreskrifter om flygvägar som luft
fartyg skall följa inom svenskt om
råde. Vidare får föreskrifter med
delas om flygningar över rikets 
gränser. 

3§ 
När allmän ordning och säkerhet 

krä1•er det, mcl luftfartyg anmanas 
att landa. Anmaningen skall ojor
dröjligen efterkommas. Har annan 
anl'isning ej givits, skall fartyget 
landa på närmaste allmänna flyg
plats inom riket, ä vilken landning 
är möjlig. Inkommer luftfartyg i 
område, diir luftfart enligt I kap. 
3 ~ iir förbjuden, skall det omedel
bart lämna området och anmälan 
om \'lid som inträffat göras pcl 
snabbaste sätt. Fartyget skall, om 
annan anvisning ej gil'its, så snart 
ske kan landa såsom nyss sagts. 

t.:fiersättes \'ad scllunda är stad
gat, må fartygets färd hindras med 

När det krä\'s av hänsyn till all
män ordning och säkerhet, fclr ett 
luftfartyg anmanas att landa. Farty
get skall då landa på den plats som 
anvisas. Om ingen anl'isning läm
nas, skall landningen ske på när
maste allmänna eller godkända en
skilda flygplats inom riket som iir 
lämplig. 

Ett luftfartyg, som utan tillstånd 
kommer in i ett sådant område som 
a1·ses i I kap. 3 §. skall omedelbart 
lämna området. Det inträffade skall 
snarast anmälas. Om ingen annan 
anvisning lämnas, skall fartyget 
snarast möjligt landa enligt vad 
som sägs i första stycket. 

Om fartyget bryter mot bestäm
melserna i första och andra stycke-
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erj(>rderliga medel. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar bestämmer vem som 
äger 11tö1·a befogenhet varom i 
ji5rsta eller andra stycket sägs samt 
meddelar närmare föreskrifter om 
tillämpningen i övrigt av vad där 
stadgas. 

Krigsmateriel må icke utan med~ 
givande av regeringen eller den re
geringen bemyndigar bef<Jrdras 
med lufifartyg. Vad i denna lag 
skall f<>rstås med krigsmateriel be
stämmer regeringen. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar äger att av hänsyn till 
allmän ordning och säkerhet förbju
da b1fordran med luftfartyg av an
nat gods än krigsmateriel eller med
dela närmare bestämmelser om så
dan befordran. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar äger ock bestämma, 
huruvida och under vilka villkor fo
tografiapparat må medföras och 
brukas å luftfartyg inom svenskt 
område. 

4§ 

Föreslagen lydelse 

na, fär den färtsatta färden hind
ras. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer föreskriver 
vem som får besluta om åtgärder 
enligt denna paragraf och får med
dela ytterligare föreskrifter i de av
seenden som avses i paragrafen. 

Krigsmaterielfår inte transporte
ras med luftfartyg utan tillstånd av 
regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer. 

Om det krävs av hänsyn till all
män ordning och säkerhet.får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer förbjuda trans
porter med luftfartyg av annat gods 
än krigsmateriel. 

4a§ 

Fotografering får inte utan ti/1-
sttlnd lll' överbefälhavaren ske från 
lujifartyg i linjefart inom sådana 
restriktionsområden som bestämts 
m· regeringen enligt I kap. 3 §förs
ta stycket .första meningen. 

Från andra luftfartyg får foto
grafering inte i något fall ske utan 
tillstånd. Frågan om tillstånd prö
vas beträffande fotografering för 
kartläggning av regeringen och i 
övriga f<ill a1· tJl'erbefälhavaren. 

Bestämmelserna i denna para
graf gäller inte fotografering för 
statens lantmäteriverk. 

4 b§ 

Kameror får utan tillstånd med
föras inom riket på sådana /11ftf11r-
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Säl'itt ej i denna lag eller eljest 
förordnas annat, bestämmer rege
ringen eller. efter regeringens be
myndigande, luftfiirts ~·erket vilka 
fartygshandlingar som skola finnas 
för ll{fzfurtyg, hurul'ida de skola 
medförus ombord samt huru de 
skola upprättas, föras och .forva
ras. 

Ej mä nägon fön·ägras att taga 
del av innehållet i jimygslwndling
ar. såvitt hans rätt iir beroende där
av. 

Angående skyldighet för den som 
fiirriittar tjänst ä luftfartyg att med
föra luftfartscertifikat eller annan 
handling fjjrordnar regeringen el
ler. efter regeringens bemyndi
gande, luftfartsl'erket. 

Ll(fzfart.n-erket må. där så prö
vas niicligt. visitera luftfartyg samt 
granska fartygshandlingarna och de 
handlingar som skola medföras av 
dem somfi>rriitta tjänst åfartyget. 

Om 1·ad l'id /ujifiird skall iaktta
gas i hälsm·ärds-. pass-. tull- och 

Föreslagen lydelse 

tyg som anges i 4 a §första stycket 
och pä lufij(myg som används l'id 
fotografering för statens lantmäte
riverk. 

6§ 

7§ 

8§ 

9§ 

Kameror fär medföras på andra 
luf(fartyg bara om tillstånd har 
meddelats till fotografering eller 
om de jc)rvaras så att de inte kan 
användas under flygningen. Befäl
lw\'Uren skall se till att dessa före
skr(fter iakttas. 

I den mån annat inte särskilt fö
reskri1·s i denna lag, meddelar rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer föreskrifter om 
fartygshandlingar. 

Om nägon för att kunna ta till 
vara sin rätt behöver ta del av inne
hållet i en fartygshandling, skall 
han Ja det. 

I det allmännas verksamhet gäl
ler i stället bestämmelserna i trvck
frihetsjoror!iningen och sekretess
/agen ( 1980: 100). 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
joreskrifter om skyldighet för dem 
som tjänstgör ombord på luftfartyg 
att medföra luftfartscertifikat och 
andra handlingar. 

Om det behövs, får luftfartsver
ket visitera luftfartyg och granska 
fartygshandlingarna och de andra 
handlingar som skall finnas om
bord. 

Det finizs särskilda bestämmelser 
om vad som skall iakttas vid luft-
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andra sädana hänseenden stadgas 
särskilt. 
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färder i fråga om häl.rnl'ård. pass 
och tull och i andra liknande av
seenden. 

9KAP. 

Om be/ ordran med luftfartyg Lufttransporter 

Bestämmelsernas tillämpningsområde 

Vad i detta kapitel stadgas gäller 
befordran med luftfartyg av passa
gerare, resgods eller gods, vilken 
utföres mot vederlag eller av luft
trafikföretag l'erkstä/les vederlags
fritt. 

I detta kapitel förstcls med 
Warszawakonventionen den i War
szawa den 12 oktober 1929 under
tecknade och genom det i Haag 
den 28 september 1955 avslutade 
protokollet rl!l'iderade · konven
tionen om internationell luftbeford
ran samt med Guadalajarakonven
tionen den i Guadalajara den 18 
september 1961 undertecknade 
konventionen om internationell 
lufthefordran som utföres av annan 
än den al'talsslutande fraktföraren. 

Bestämmelserna i detta kapitel 
äga icke tillämpning å postbeford
ran. 

Vad i 3-9 §§stadgas om beford
ringshandlingar skall icke giilla i 
fråga om befordran, som utföres 
under osedvanliga förhållanden och 
faller utom normal utövning av luft
fartsverksamhet. 

Befordringshandlingar 

Vid befordran av passagerare 
skall utfärdas biljett, innehållande: 

a) uppgift å avgångsort och be
stämmelseort; 

I§ 

2§ 

3§ 

Detta kapitel gäller transporter 
med luftfartyg av passagerare. res
gods eller gods som utförs av luft
trafikföretag. Kapitlet gäller också 
om sådana transporter utförs av 
andra mot ersättning. 

Detta kapitel giiller inte transpor
ter a1· post. 

Bestämmelserna i 3-9 §§ gäller 
inte i fråga om transporter som ut
förs under osedvanliga förhållan
den och som inte utgör normal luft
fartsverksamhet. 

Transporthandlingar 

För passagerartransporter skall 
biljetter utfärdas. En biljett skall in
nehålla 

a) uppgift om avgångs- och be
stämmelseorten, 
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b) där avgängsorten och bestäm
melseorten iiro beliiww i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar al'ses skola iiga rum i annan 
stat. uppgift ä platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

cl meddelande att befordringen 
kan 1·1ira underkastad Warszawa
konventionen eller lag m· motsva
rande innehäll och att konven
tionen eller lagen i regel begr:insar 
fraktförarens ansvarighet i fråga 
om skada pä person liksom dtl res
godsförkommer. minskas eller ska
das. 

Bi(ietten skall, diir t:i annat 
styrkes. gälla sä.wm bevis om be
.fordringsavtalets slutande och om 
villkoren för hefordringen. 

Är hiljett ej 11(fiirdad, har den ej 
.fl:ireskril'l't innehåll eller har den 
.fi'irkommit, skall befordringsal'falet 
ändock gälla och 1•ara underkastat 
bestämmelserna i detta kapitel. 
Har passageraren med fraktföra
rens samtycke gätt ombord å lt{fi
f(irtyg utan att biljett utfärdats eller 
innehåller bi(ietten icke meddelan
de som tll'.l'l'S i första stycket under 
c), äger fraktföraren dock icke åbe
ropa stldan begränsning m· ans1·a
righeten som stadgas i 22 §. 

Vid h(fl1rdran av inskrivet res
gods skall utfärdas resgodsbevis. 
Har bel'iset ej fogats l'id biljett som 
uppfyller fiireskr(ftema i 3 * första 
stycket eller intagits i sädan biljett, 
skall det innehålla: 

a) uppgift t1 m·gångsurt och be
stämmelseort: 

b) diir avgångsorten och bestäm
melseorten iiro heliigna i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar avses skola äga rum i annan 
stat. 11ppg(fi å platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

c) meddelande att ht:/iJrdringen 
kan rara 11nderkastad Warszawa-

4§ 
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b) uppgift, när m·gångs- och be
stämmelseorten ligger i samma stat 
och eri eller flera mellanlandningar 
skall ske i en annan stat, om platsen 
för minst en sådan mellanlandning, 

c) ett meddelande om att 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande bestämmelser 
kan gälla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens ansvar för 
personskador och för skador ge
nom att resgods kommer bort, 
minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks, gäller bil
jetten som bevis om att ett tran
sportavtal har tri{ffats och om vill
koren för transporten. 

Transportavtalet skall gälla och 
bestämmelserna i detta kapitel 
skall tillämpas, äl'en om 1u/gon bil
jett inte har 11tfi'irdats, om en utfär
dad biljett inte har föreskrivet inne
håll eller om biljetten har kommit 
bort. Om passageraren med frakt
förarens samtycke har gått ombord 
på /11ftfartyget utan att någon biljett 
har utfärdats eller om en utfärdad 
biljett saknar ett meddelande enligt 
första stycket c), får fraktföraren 
dock inte åberopa ansvarshegräns
ningen enligt 22 §. 

För transporter av inskrivet res
gods skall resgodsbevis- utfärdas. 
Ett resgodsbevis, som inte har fo
gats till eller tagits in i en biljett 
som uppfyller kraven i 3 § första 
stycket. skall innehålla 

a) uppgift om m·gångs- och be
.1·tä111111elseorten, 

b) uppgift, när avgångs- och be
stämmelseorten ligger i samma stat 
och en eller flera mellanlandningar 
skall ske i en annan stat, om platsen 
för minst en sådan mellanlandning, 

c) ett meddelande om att 
Warszawakonventionen eller en lag 
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konventionen eller lag av motsva
rande innehåll och att konven
tionen eller lagen i regel begränsar 
fraktförarens ansvarighet då res
godsförkommer, minskas eller ska
das. 

Resgodsbeviset skall, där ej an
nat styrkes, gälla såsom bevis om 
resgodsets inskrivning och om vill
koren för befordringen. 

Är resgodsbevis ej utfärdat, har 
det lj föreskrivet innehåll eller har 
det förkommit, skall befordringsav
talet ändock gälla och vara under
kastat bestämmelserna i detta kapi
tel. Har fraktföraren mottagit res
godset i sin vård utan att resgodsbe
vis utfärdats eller innehåller. i fall 
då beviset icke fogats vid eller inta
gits i biljett som uppfyller föreskrif
terna i 3 §första stycket under c), 
beviset ej meddelande som avses i 
första stycket under c) av föreva
rande paragraf, äger fraktföraren 
dock icke åberopa sådan begräns
ning av ansvarigheten som stadgas 
i 22 § andra stycket. 

Vid befordran av gods äger frakt
förarenfordra, att avsändaren upp
rättar och m'lämnar en befordrings
handling, betecknad flygfraktsedel. 
Avsändaren äger fordra, att sådan 
ha11dli11g mottages av fraktföraren. 

Är flygfraktsedel ej utfärdad, har 
den tj föreskrivet innehåll eller har 
den förkommit, skall befordrings
avtalet ändock gälla och. med det 
undantag som följer m' 9 §, vara 
underkastat bestämmelserna i det
ta kapitel. 

Flygfraktsedeln skall upprättas 
av avsändaren i tre originalexem
plar och avlämnas tillsammans med 
godset. Det första exemplaret skall 
förses med beteckningen "för 
fraktföraren" och undertecknas av 

4 Riksdagen 1985186. 15 sam/. Nr 6 

5§ 

6§ 
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med motsvarande bestämmelser 
kan gälla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens ansvar för 
skador genom att resgods kommer 
bort, minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks, gäller res
godsbeviset som bevis om att res
godset har skrivits in och om vill
koren för transporten. 

Transportavtalet skall gälla och 
bestämmelserna i detta kapitel 
skall tillämpas, även om något res
godsbevis inte har utfärdats, om ett 
utfärdat bei'is inte har föreskrivet 
innehåll eller om beviset har kom
mit bort. Om fraktföraren har tagit 
emot resgodset i sin vård utan att 
något resgodsbevis har utfärdats 
får fraktföraren dock inte åberopa 
ansvarsbegränsningen enligi 22 § 
andra stycket. Detsamma gäller 
om ett utfärdat bevis, som inte har 
fogats till eller tagits in i en biljett 
som uppfyller kraven i 3 § första 
stycket c), saknar meddelande en
ligt första stycket c). 

För godstransporter kan frakt
föraren kräva att avsändaren upp
rättar och lämnar en flygfraktsedel. 
Avsändaren får kräi'a att fraktföra
ren tar emot en sådan handling. 

Transportavtalet skall gälla och 
bestämmelserna i detta kapitel med 
det undantag som följer av 9 § skall 
tillämpas, även om någon flyg
fraktsedel inte har utfärdats, om en 
utfärdad fraktsedel inte har före
skrivet innehåll eller om fraktse
deln har kommit bort. 

Flygfraktsedeln · skall upprättas 
av avsändaren i tre originalexem
plar och lämnas tillsammans med 
godset. Er:emplar 1 förses med be
teckningen ''för fraktföraren'' och 
undertecknas av avsändaren. Ex-
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avsändaren. Det andra exemplaret 
skall betecknas "för mottagaren"; 
det undertecknas av avsändaren 
och fraktföraren samt åtfo/jer god
set. Det tredje exemplaret under
tecknas av fraktföraren och åter
ställes {/\'honom till avsändaren ef
ter godsets mottagande. 

Fraktj()rarens underskrift skall 
tecknas innan godset tages ombord 
å ll{ftfiirtyget; den kan ersiittas med 
stämpel. Avsändarens underskrift 
kan \'lira tryckt eller ersättas med 
stämpel. 

Har fraktforaren på m·siindarens 
begäran upprättat fiygfraktsedeln. 
anses han, diir ej annat styrkes, 
hava handlat ji:ir m·sändarens riik
ning. 

Avser befimiringen flera kolli, 
skall avsändaren, där fraktj('iraren 
begär det, upprätta särskilda flyg
fraktsedlar. 

Flygfraktsedeln skall innehålla: 
al uppg(fi tl m·gångsort och be

stämmelseort; 
bl där ai•gångsorten och bestäm

melseorten äro belägna i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar (Jl'Ses skola äga rum i annan 
stat, uppg(fi ä platsen för minst en 
sådan mellanlandning; samt 

c) meddelande att hl~fordringen 
kan vara underkastad Warszawa
konventionen eller lag av motsva
rande innehåll och att konven
tionen eller lagen i regel begränsar 
fraktförarens ansvarighet då gods 
förkommer, minskas eller skadas. 

Har gods medfraktförarens sam
tycke tagits ombord å luftfartyg 
utan att flygfraktsedel utfärdats el
ler innehåller fraktsedeln icke med-

Föreslagen lydelse 

emplar 2 förses med beteckningen 
"för mottagaren", undertecknas av 
avsändaren och fraktföraren och 
fä/jer med godset. Etemplar 3 un
dertecknas av fraktföraren och 
lämnas till avsändaren när fraktfi">
raren har tagit emot godset. Frakt
ji)raren skall skrirn under fraktsed
larna innan godset tas ombord. 

A 1·siindare11s underskrift kan 
\'lira tryckt. Sål'äl frak(f(irarens 
som avsändarens underskrift kan 
ersättas med en stämpel. 

8§ 

Om inte annat visas, anses .frakt
föraren handla f<"jr a1·sii11dare11s 
räkning, om han på dennes begäran 
upprättar flygfraktsedcln. 

När transporten avser flera kolli, 
skall särskilda flygfraktsedlar upp
rättas, om fraktfiiraren hegiir det. 

9§ 

Flygfraktsedeln skall innehålla 
al uppg(fi om avgångs- och be

.\'lämmelseorten, 
bl uppg(ft, när avgångs- och be

stämmelseorten ligger i samma stat 
och en eller flera mellanlandningar 
skall ske i en annan stat. om platsen 
för minst en sådan mellanlandning, 

c) ett meddelande om att 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande bestämmelser 
kan gälla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens w1s1•tir för 
skador genom att gods kommer 
bort, minskas eller skadas. 

Om gods har tagits ombord på ett 
luftfartyg med fraktji)rarens sam
tycke utan att någon fiygfraktscdel 
har utfärdats eller om en utfärdad 
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delande som 'avses i 8 § under c), 
äger fraktföraren icke åberopa så
dan begränsning av ansvarigheten 
som stadgas i 22 § andra stycket. 

Avsändaren svarar för skada 
som fraktföraren eller annan, i för
hållande till vilken fraktföraren är 
ansvarig, lider till följd av att upp
gifter rörande godset, vilka avsän
daren upptagit i flyg.fraktsedeln, ej 
hava föreskrivet innehåll eller eljest 
äro oriktiga eller ofullständiga. 

F/ygfraktsedeln skall, där ej an
nat styrkes, gälla såsom bevis om 
avtalets slutande, om mottagandet 
av godset och om villkoren för be
! ordringen. 

Vad i flyg.fraktsedeln uppgives 
angående godsets vikt, mått, för
packning och stycketal skall, där ej 
annat styrkes, äga vitsord. Annan 
uppgift i flyg.fraktsedeln om godsets 
myckenhet eller rymd samt uppgift 
i densamma om godsets tillstånd 
äga däremot ej vitsord mot frakt
föraren, med mindre han i avsän
darens närvaro undersökt uppgiften 
och tecknat intyg därom å flyg
fraktsedeln eller ock uppgiften 
avser godsets synliga tillstånd. 

Rätt att förfoga över godset och god

sets utlämnande 

Föreslagen lydelse 

fraktsedel saknar meddelande en
ligt 8 § c),får fraktföraren inte åbe
ropa ansvarsbegränsningen enligt 
22 § andra stycket. 

10§ 

Om avsändaren i flyg.fraktsedeln 
har lämnat uppgifter i fråga om 
godset som är oriktiga eller ofull
ständiga, svarar han för de skador 
som detta medför för fraktföraren 
eller någon som denne har ansvaret 
mot. 

11 § 

Om inte annat styrks. gäller flyg
fraktsedeln som bevis om att ett av
tal har träffats, om att godset har 
tagits emot och om villkoren för 
transporten. 

Flyg.fraktsedelns uppgifter om 
godsets vikt, mått och förpackning 
och om antalet kolli gäller, om inte 
annat visas. Andra uppgifter i frakt
sedeln om godsets mängd eller l'O

lym eller om godsets tillstånd gäller 
mot fraktföraren bara om han på 
flygfraktsedeln intygar, att han har 
kontrollerat uppgifterna i avsända
rens närvaro, eller om uppgifterna 
avser godsets synliga tillstånd. 

Rätt att förfoga över godset m. m. 

12 § 

Mot uppfyllande av sina förplik
telser på grund av befordringsavta
let äger avsändaren, där det kan 
ske utan skada för fraktföraren el
ler annan avsändare, förfoga över 
godset genom att återtaga det å av
gångs- eller bestämmelseflygplat
sen, stoppa det vid landning under 
resan, låta på bestämmelseorten el
ler under resan utlämna det till an
nan än den i flyg.fraktsedeln an-

Om avsändaren uppfyller sina 
förpliktelser enligt transportm·ta
let, kan han återta godset på av
gångs- eller bestämmelseflygplat
sen eller stoppa det vid landning 
under resan. Detta gäller dock inte. 
om åtgärden medför skada för 
fraktföraren eller någon annan av
sändare. 

Under samma förutsättningar 
kan aFsändaren bestämma att god-
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gfrne mottagaren eller begära dess 
dtersöndande till m·gdngsflygplat
sen. Al'Sändaren skall dock gälda 
kostnad som uppkommer därai·. 
Kan avsändarens order ej verkstäl
las, skall fraktföraren omedelbart 
underrätta honom därom. 

Utför fraktföraren avsändarens 
order utan att det till denne adäm
nade exemplaret av flygfraktsedeln 
företes, är fraktföraren ansvarig för 
skada, som därigenom tillskyndas 
rätte innehm·aren av flygfraktse
deln.fraktföraren obetaget att söka 
sitt åter av avsändaren. 

Avsändarens rätt upphör, dd 
mottagarens rätt inträder efter vad 
i 13 § stadgas. Vägrar mottagaren 
att mottaga fraktsedeln eller godset 
eller iir han icke att träffa, gdr rät
ten att förfoga över godset dter till 
ai•siindaren. 
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set under resan eller på bestämmd
seorten skall liimnas ut till någon 
annan än den som är angiven som 
mottagare pd flyg.fraktsedeln eller 
begära att det skickas tillbaka till 
avgångsflygplatsen. 

Avsändaren skall ersätta de ext
ra kostnader som uppkommer ge
nom en dtgärd enligt denna para
graf 

Om avsändarens order inte kan 
verkställas, skall fraktföraren ome
delbart underrätta denne. 

Om fraktföraren verkställer av
sändarens order utan att dennes ex
emplar av flygfraktsedeln l'isas 
upp, ansvarar fraktföraren för de 
skador som därigenom uppstdr för 
fraktsedelns rätte innehavare. Den 
ersättning som fraktföraren mdste 
utge kan han krä~·a åter av avsän
daren. 

Avsändarens rätt upphör, när 
mottagaren får rätt att förfoga över 
godset enligi bestämmelserna i 
13 §. Om mottagaren vägrar att ta 
emot flyg/rakt sedeln eller godset el
ler om han inte är antriiffbar, får 
avsändaren dter rätt att förfoga 
över godset. 

13§ 
När godset framkommit till be

stämmelseorten, äger mottagaren, 
där ej annat föranledes a~· vad i 12 § 
stadgas, av fraktföraren utfå flyg
fraktsedeln och godset, därest han 
gäldar vad denne äger fordra och i 
övrigt fullgör de befordringsvillkor 
som angivits i flyg.fraktsedeln. 

Där ej annat avtalats. skall frakt
föraren, stl snart godset framkom
mit, underrätta mottagaren därom. 

Vidgår fraktföraren att godset 
förkommit eller har det ej framkom
mit senast inom sju dagar efter det 
godset bort anlända, äger motta-

Om inte annat följer av 12 §, har 
mottagaren rätt att av fraktföraren 
fd ut flygfraktsedeln och godset när 
detta har kommit fram till bestäm
melseorten. Detta gäller dock e11c 
dast om han betalar vad fraktföra
ren har rätt att fordra och uppfyller 
flygfraktsedelns villkor för trans
porten. 

Om inte ndgot annat har avtalats, 
skall fraktföraren genast underrätta 
mottagaren när godset har kommit 
fram. 

14§ 

Om godset inte har kommit fram 
inom sju dagar efter den dag då det 
borde ha anlänt, kan mottagaren 
göra sina rättigheter enligt trans-
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garen mot fraktföraren göra gällan
de de rättigheter som härfiyta ur 
befordringsavtalet. 

Förbehåll. som innefattar avvi
kelse från bestämmelserna i /2, 13 
eller 14 §.skall ej gälla, med mindre 
det intagits i flygfraktsedeln. 

Avsändaren är pliktig att lämna 
de upplysningar och att vid flyg
fraktsedeln foga de handlingar, som 
erfordras för att tull-, accis- och 
ordningsföreskrifter må kunna full
göras före godsets avlämnande till 
mottagaren. Tillskyndas fraktföra
ren skada till följd av att sådan 
upplysning eller handling saknas 
eller är oriktig eller ofullständig, är 
avsändaren pliktig att ersätta ska
dan, utan så är att fel eller försum
melse ligger fraktföraren eller hans 
folk till last. 

Fraktföraren är icke pliktig att 
undersöka, om dessa upplysningar 
och handlingar äro riktiga eller full
ständiga. 

Fraktförarens ansvarighet 

Såvitt ej annat följer av vad ne
dan stadgas är fraktföraren ansva" 
rig för personskada, vilken drabbar 
passagerare till följd av händelse 
som inträffar ombord å luftfartyget 
eller i samband med att han går om
bord å fartyget eller lämnar detta. 
Skadeståndet skall bestämmas en
ligt de i strafflagen stadgade grun
derna. 

Föreslagen lydelse 

porravtalet gällande mot fraktföra
ren. Detsamma gäller om fraktfö
raren erkänner att godset har kom
mit bort. 

15 § 

Förbehåll som avviker från be
stämmelserna i 12-14 §§ gäller 
bara om de är intagna i flygfraktse
deln. 

16§ 

Avsändaren ska// lämna de upp
lysningar och till flygfraktsedeln 
foga de handlingar som behövs för 
att skyldigheter enligt tull-, accis
och ordningsföreskrifter skall kun
na fullgöras innan godset avlämnas 
till mottagaren. Avsändaren skall 
ersätta de skador som uppstår för 
fraktföraren på grund av att så
dana upplysningar eller handlingar 
saknas eller är oriktiga eller of ull
ständiga. Detta gäller dock inte om 
fraktföraren, någon av dennes an
ställda eller någon som denne har 
anlitat har gjort sig skyldig till fel 
eller försummelser. 

Fraktföraren är inte skyldig att 
undersöka om upplysningarna och 
handlingarna är riktiga och full
ständiga. 

Fraktförarens ansvar 

17 § 

Fraktföraren ansvarar för så
dana personskador som drabbar 
passagerare till följd av händelser 
som inträffar ombord på luftfarty
get eller i samband med att passa
geraren går ombord på eller lämnar 
fartyget. Skadeståndet bestäms en
ligt skadeståndsfogen (1972: 207). 

18 § 

Förkommer, minskas eller ska
das inskrivet resgods eller gods till 

Fraktföraren ansvarar för skador 
genom att inskrivet resgods eller 
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följd m· händelse som inträffar me
dan det är i fraktförarens vård vare 
sig på flygplats, ombord å luftfartyg 
eller, vid landning utanför flygplats, 
varhelst godset befinner sig, är 
fraktföraren, med nedan stadgade 
undantag, ansvarig därför. 

Har på grund al' befordringsal'
talet l'id lastning, avlämnande eller 
omlastning befordran verkställts 
till lands eller sjöledes utanför flyg
plat~. skall dock. där ej fraktföra
ren l'isar annat, skada som drabbat 
resgodset eller godset anses här
röra av händelse som inträffat un
der den i första styck' t avsedda ti
den. 

Föreslagen lydelse 

gods kommer bort, minskas eller 
skadas medan godset är i fraktföra
rens vård på en flygplats. ombord 
på ett luftfartyg eller, vid landning 
utanför en flygplats, var godset än 
finns. 

Om en transport vid lastni11g, al'
lämnande eller omlastning utförs 
till lands eller sjöledes utanför en 
flygplats och transporten sker på 
grund av transportavtalet, skall 
skador på resgodset eller godset 
anses ha uppkommit till följd av en 
händelse under lufttransporten om 
inte annat visas. 

19§ 

För skada till följd av dröjsmål 
vid luftbefordran av passagerare, 
inskrivet resgods eller gods är 
fraktföraren ansvarig, där ej nedan 
annorlunda stadgas. 

Fraktföraren ansvarar för skador 
till följd av dröjsmål vid transporter 
med luftfartyg av passagerare. in
skrivet resgods eller gods. 

20§ 

Fraktföraren är frifrån ansvarig
het, där han visar att han och hans 
folk vidtagit alla nödiga åtgärder för 
att undvik;: skadan eller att det va
rit omöjligt för dem att vidtaga åt
gärderna. 

Fraktföraren ansvarar inte för 
uppkomna skador, om han visar att 
han, hans anställda och de som han 
har anlitat har vidtagit alla nödvän
diga åtgärder för att undvika ska
dqrna eller att det har varit omöjligt 
för dem att vidtaga åtgärderna. 

21§ 

Visar fraktföraren att den som li
dit skadan medverkat därtill genom 
eget vållande, gäller 6 kap. 1 § ska
deståndslagen (1972: 207). 

Om fraktföraren visar att den 
skadelidande har medverkat till 
skadan genom eget vållande, gäller 
6 kap. 1 § skadeståndslagen 
( 1972: 207). 

22 §2 

Vid befordran av passagerare är 
fraktförarens ansvarighet för envar 
a1· dem begränsad till sextontusen
sexhundra särskilda dragningsrät
ter; och må förty, där ersättningen 
skall utgå i form av ränta, dennas 
kapitaliserade värde icke överskri-

~ Senaste lydelse 1985: 133. 

Vid passagerartransporter är 
fraktförarens ansvar för varje pas
sagerare begränsat till 16600 sär
skilda dragningsrätter. När ersätt
ningen skall utgå som lh·ränta, får 
det kapitaliserade värdet inte över
stiga denna gräns. Om tra11sporte11 
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da sagda gräns. Utföres beford
ringen av svenskt lufttrafikföretag 
skall gränsen för ansmrigheten 
dock vara ettlwndratusen särskilda 
dragningsrätter. Företaget skall i 
biljetten eller i sina standardvillkor 
för befordran utfästa sig att tilläm
pa denna gräns för an.warigheten. I 
fråga om befordran som endast 
delvis utföres av svenskt luftirafik
företag skall vad nu sagts om an
vändning al' det högre begräns
ningsbeloppet och om skyldighet 
att utfästa sig att tillämpa detta be
lopp gälla endast i fråga om den del 
av befordringen som utföres av så
dant företag. Avtal må träffas om 
högre gräns för ansvarigheten än 
som föreskrives i detta stycke. 

Beträffande inskrivet resgods el
ler gods är fraktförarens ansl'arig
het begränsad till sjutton särskilda 
dragningsrätter för kilogram. Har 
passageraren eller avsändaren vid 
godsets överlämnande till fraktfö
raren särskilt uppgidt det intresse, 
som är förbundet med befordring
en. och gu/dit föreskriven ti//äggs
m•gift, gäller det uppgivna beloppet 
såsom gräns för fraktförarens an
svarighet, där han ej visar att pas
sagerarens eller avsändarens in
tresse är lägre. Har av inskrivet res
gods eller gods viss del eller något 
av dess innehåll förkommit, mins
kats, skadats eller fördröjts, skall 
vid bestämmandet ai• gränsen för 
fraktförarens ansi>ariglzet endast 
den sammanlagda vikten av det el
ler de kolli, om vilka fråga är, tagas 
i beräkning; dock att, om förlusten, 
minskningen, skadan eller dröjsmå
let pål'erkar värdet av andra kolli 
som omfattas av samma resgodsbe
vis eller flygfraktsedel, den sam
manlagda vikten jämväl av dessa 
kolli skall tagas i beräkning. 

I fråga om föremål, som passa
geraren behåller i sin vård, är an
svarigheten begränsad till trelzund
ratrettiotvå särskilda dragningsrät
ter för envar passagerare. 

Föreslagen lydelse 

utförs av ett svenskt lufttrafikföre
tag, är gränsen för ansvaret i stället 
100000 särskilda dragningsrätter. 
Företaget skall i biljetten eller i sina 
standardvillkor för transporter ut
fästa sig att tillämpa denna gräns. 
Vid en transport som bara delvis 
utförs av ett svenskt företag gäller 
reglerna om det senare begräns
ningsbeloppet och om utfästelse att 
tillämpa detta bara i fråga om den 
del av transporten som det n·enska 
företaget utfiir. Avtal kan träffas 
om högre gränser för ansvaret än 
de som gäller enligt detta stycke. 

Fraktförarens ansvar .for inskri
vet resgods eller gods iir begränsat 
till / 7 särskilda dragningsrätter per 
kilo. Om passageraren eller avsän
daren när godset överlämnas till 
fraktföraren särskilt anger det in
tresse som är knutet till transporten 
och betalar fastställda tilliiggsa1·
gifter, gäller det del uppgivna belop
pet som gräns för fraktförarens an
Sl'ar. Detta gäller dock inte, om 
fraktföraren visar att intresset är 
lägre än detta belopp. Om bara en 
del lH' det inskrivna resgodset eller 
godset kommer bort, minskas, ska
das eller fördröjs, räknas endast 
den sammanlagda 1·ikten av berör
da kolli, när gränsen för fraktföra
rens ansvar skall bestämmas. Om 
värdet av även andra kolli som om
fattas av samma resgodsbevis eller 
flygfraktsedel påverkas, skall dock 
äwn dessa kolli medräknas. 

Ann·aret för sådana föremål som 
passagerarna behåller i sin vård är 
begränsat till 332 särskilda drag
ningsrätter för varje passagerare. 
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SJ...·yldighet att gälda rättegångs
kostnad må åläggas fraktji)raren 
utan hinder av att de i denna para
graf stadgade gränserna för uns1•a
righeten därigenom överskridas. 
Vad nu sagts skall dock icke gälla, 
där fraktföraren inom sex månader 
från den händelse m• Filken skadan 
härrör eller före det talan väckts 
skriftligen erbjudit den skadeli
dandc ersättning som frånsett rätte
gångskostnaden ej understiger rad 
som utdömes. 

Med uttrycket "särskilda drag
ningsrätter" avses i denna lag de 
av Internationella valutafonden an
vända särskilda dragningsrätterna. 
Föres talan om ersättning, skall 
omräkning från särskilda drag
ningsrätter till svenskt mynt ske ef
ter kursen den dag dom meddelas. 
Därvid skall kronans värde bestäm
mas i enlighet med den beräknings
metod, som Internationella valuta
fonden sagda dag tillämpar för sin 
verksamhet och sina transaktioner. 

Föreslagen lydel.~e 

Fraktf<.Jraren kan äläggas att 
utge ersättning för rättegångskost
nader, även om gränserna för hans 
ansvar därigenom överskrids. Det
ta gäller dock inte, om han skriftli
gen har erbjudit den skadelidande 
minst lika mycket i ersättning som 
det utdömda beloppet frånsett rät
tegångskostnaderna. Erbjudandet 
skall ha lämnats inom sex månader 
från den händelse som medförde 
skadan eller innan talan har 1•äckts, 
om detta har skett senare. 

Med "särskilda dragningsrätter" 
avses de särskilda dragningsrätter 
som används av Internationella va
lutafonden. När talan förs om er
sättning, skall omräkning till 
svenskt mynt ske efter kursen den 
dag domen meddelas. Kronans vär
de skall bestämmas i enlighet med 
den beräkningsmetod som Interna
tionella valutafonden den dagen 
tillämpar för sin verksamhet och 
sina transaktioner. 

23 § 

Förbehåll, som innefattar in
skränkning i fraktförarens ansva
righet eller bestämmer lägre gräns 
därför än i 22 §sägs, är ogiltigt. 

Vid befordran av gods skall vad i 
första stycket stadgas ej äga 
tillämpning å förbehåll, a1•seende 
förlust, minskning eller skada, som 
härrör av godsets egen beskaffen
het eller fel i godset. 

Förbehåll, som inskränker frakt
förarens ansvar eller som anger 
lägre gränser för ansvaret än 22 §. 
är ogiltiga. 

Detta gäller dock inte vid trans
port av gods, om förbehållet m•ser 
förlust. minskning eller skada som 
beror på det transpor.aade god
sets egen beskaffenhet eller på fel i 
godset. 

24§ 

De gränser för ansvarigheten 
som stadgas i 22 § skola ej äga 
tillämpning, där det visas att frakt
föraren själv eller hans folk i tjäns
ten orsakat skadan uppsåtligen eller 
ock, med insikt att skada sannolikt 
skulle uppkomma, under grovt åsi
dosättande av tillbörlig aktsamhet 
och hänsyn. 

Gränserna för ansvar enligt 22 § 
gäller inte om det visas att fraktfö
raren, någon av hans anställda el
ler någon som han har anlitat i 
tjänsten har orsakat skadan uppsåt
ligen eller genom att, med insikt om 
att skador sannolikt skulle uppstå, 
grovt åsidosätta den aktsamhet och 
hänsyn som kan krävas. 
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25§ 

Föres talan mot någon av frakt
förarens folk på den grund att han 
vållat skada genom fel eller försum
melse i tjänsten av ringare grad än i 
24 § sägs, må vad han och fraktfö
raren kunna förpliktas att samman
lagt utgiva i ersättning i<:ke över
skrida den gräns för ansvarigheten 
som fraktföraren äger åberopa. 

Om jämkning i vissa fall av ska
deersättning stadgas i IO kap. 3 §. 

Om talan förs mot någon av frakt
förarens anställda eller någon som 
fraktföraren har anlitat för att han 
har vållat skador genom lindrigare 
fel eller försummelse i tjänsten än 
som avses i 24 §,får den samman
lagda ersättning som han ochfrakt
föraren kan åläggas att utge inte 
överskrida de gränser som fraktfö
raren kan åberopa. 

Bestämmelser om jämkning av 
skadeersättningfinns i IO kap. 3 §. 

26§ 

Mottages inskrivet resgods eller 
gods utan anmärkning, skall god
set, där ej annat styrkes, anses av
lämnat i oskadat skick och i över
ensstämmelse med befordrings
handlingen. 

Om skada eller minskning skall 
anmärkning göras hos fraktföraren 
omedelbart efter upptäckten och 
senast, beträffande resgods, inom 
sju dagar samt, beträffande gods, 
inom fjorton dagar från mottagan
det. Vid dröjsmål skall ·anmärkning 
framställas inom tjuguen dagar från 
den dag, då resgodset eller godset 
ställdes till mottagarens förfogan
de. 

Anmärkning skall göras genom 
anteckning på befordringshandling
en eller eljest i skrift, avsänd inom 
tid som i andra stycket sägs. 

När inte annat visas, anses in
skrivet resgods och gods som tas 
emot utan anmärkning vara oska
dat och i överensstämmelse med 
transporthand/ingen. 

Skador och minskningar skall an
märkas hos fraktföraren omedel
bart efter upptäckten. Anmärkning
en skall alltid göras senast sju da
gar från mottagandet, när det giiller 
resgods, och senast fjorton dagar 
från mottagandet i fråga om gods. 
Dröjsmål skall anmärkas inom 21 
dagar från den dag då resgodset el
ler godset ställdes till mottagarens 
förfogande. 

Anmärkning skall göras genom 
anteckning på transporthand/ingen 
eller i en särskild skrift, som skall 
avsändas inom den tid som anges i 
andra stycket. 

27§ 

Har ej anmärkning enligt 26 § 
framställts inom tid som där sägs, 
är rätten till talan mot fraktföraren 
förlorad, utan så är att han förfarit 
svik/igen. 

Om inte en anmärkning enligt 
26 § har framställts i tid, är rätten 
till talan mot fraktföraren förlorad. 
Detta gäller dock inte, om frak(fö
raren har handlat svikligt. 

28§ 

Talan om ansvarighet enligt detta 
kapitel skall föras vid rätten i den 
ort, där fraktföraren har sitt hem
vist, där hans huvudkontor eller 

Talan om ansvar enligt detta ka
pitel skall väckas vid domstolen 
den ort där 

fraktföraren har sitt hemvist, 
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det kontor finnes, genom vars med
verkan avtalet slutits, eller ock på 
bestämmelseorten. 

Talan må icke föras annat än vid 
svensk domstol eller domstol i an
nan till Warszawakonventionen an
sluten stat, med mindre enligt avta
let avgångsorten eller bestämmel
seorten är belägen i stat som ej bi
trätt konventionen. 

Föreslagen lydelse 

fraktförarens huvudkontor finns, 
eller 

det kontor som har medverkat 
vid avtalets tillkomst finns. 

Talan får också väckas vid dom
stolen i bestämmelseorten. 

Talan/år väckas bara vid svens
ka domstolar eller vid domstolar i 
andra stater som är anslutna till 
Warszawakonventionen. Detta gäl
ler dock inte, om enligt avtalet av
gångsorten eller bestämmelseorten 
ligger i en stat som inte har biträtt 
konventionen. 

29§ 

Väc,kes ej talan om ansvarighet 
inom två år från luftfartygets an
komst till bestämmelseorten eller 
från den dag, då det skolat anlända 
eller då befordringen avbröts, är 
rätten till talan förlorad. 

Rätten till talan om ansvar är 
förlorad, om inte talan väcks inom 
två år från luftfartygets ankomst till 
bestämmelseorten, från den dag det 
skulle ha ankommit eller från den 
dag transporten avbröts. 

30§ 
Skall befordran, som enligt vad 

därom avtalats är att anse såsom 
en enhet, utföras avflerafraktföra
re var efter annan, är envar av 
dem, sedan han mottagit passage
raren, det inskrivna resgodset eller 
godset, ansvarig för den del av be
fordringen, vars utförande ankom
mer på honom. 

Vid befordran av inskrivet res
gods eller gods må avsändarenjäm
viil hålla sig till den förste fraktföra
ren och den som äger utfå godset 
till den siste, ändå att förlusten, 
minskningen, skadan eller dröjsmå
let inträffat medan godset var i an
nan fraktförares vård. Äro två 
fraktförare ansvariga efter vad nu 
sagts, skola de Sl'llra en för båda 
och båda för en. 

Har det avtalats att en transport 
som i olika delar skall utföras av 
flera fraktförare efter varandra 
skall anses som en enhet, ansvarar 
varje fraktförare för sin del av 
transporten sedan han har tagit 
emot det som skall transporteras. 

När transporten m•ser inskrivet 
resgods eller gods. får avsändaren 
hålla sig till den förste fraktföraren, 
även om förlusten, minskningen, 
skadan eller dröjsmålet har inträffat 
medan godset var i en annan frakt
förares vård. Den som har rätt att 
få ut godset kan hålla sig till den 
siste. Om två fraktförare på grund 
m· detta är ansvariga, si•arar de so
lidariskt. 
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Befordran som utföres av annan än 

den avtalsslutande fraktföraren 

Föreslagen lydelse 

Transporter som utförs av någon an

nan än den avtalsslutande fraktföra-
ren 

31 § 

I fråga om befordran som helt el
ler delvis wföres av annan än den 
som genom befordringsm·talet åta
git sig befi>rdringen (den avtalsslu
tande fraktföraren) äga 32-36 §§ 
tillämpning. om det ej visas att be
.lim/ringen utförts utan den avtals
sl11tande fraktförarens bemyndi
gande. Bestämmelserna i 33. 35 och 
36 §§ tillämpas dock endast i fråga 
om den del av bej(Jrdringen som 
11tfiJre.1· av annan iin den a\'falssl11-
tande frak~fi}raren. 

I fråga om en transport som helt 
eller delvis utförs av någon annan 
än den avtalsslutande fraktföraren 
gäller 32-36§§. om det inte visas 
att transporten har utförts utan be
myndigande från denne. Bestäm
melserna i 33, 35 och 36 §§ gäller 
dock bara i fråga om de delar av 
transporten som 11tförs av den and
re. 

32 § 

Bdde den avtalsslutande fraktfö
raren och den som 11tför befordring
en anses vid tillämpning m· detta 
kapitel som fraktförare. den jorre i 
fråga om hela befordringen och 
den senare i fråga om den del av 
befordringen som han utför. 

Den avtalsslutande fraktföraren 
anses som fraktförare för hela 
transporten. Den som 11tför trans
porten anses somfraktförare i fråga 
om den del av transporten som han 
utför. 

33§ 

Vid tillämpning av bestämmel
serna om fraktförarens ansl'arighet 
jämställas vardera fraktföraren och 
hans folk med den andre fraktföra
rens fi>lk. Detta medför dock icke 
att ansvarigheten för den som utför 
befordringen i den avtalsslutande 
fraktförarens ställe Öl'erskrider de i 
22 § angiww gränserna. 

liar den avtalsslutande fraktföra
ren åtagit sig längre gående förplik
telser än som följer lll' detta kapitel 
eller har passagerare eller avsän
dare enligt 22 § andra stycket sär
skilt 11ppgil'it det intresse som iir 
förbundet med befordringen, är den 
som utför befordringen i den av
talsslutande frakt.förarens ställe 
icke utan eget godkännande bun
den hiirm'. 

Vid tillämpningen av bestämmel
serna om fraktförarens ansvar jäm
ställs vardera fraktföraren, hans 
anställda och de som han har anli
tat med den andre fraktförarens an
ställda och dem som denne har an
litat. Detta medför dock inte att an
svaret för den som utför transpor
ten i den avtalsslutande fraktföra
rens ställe överstiger gränserna i 
22 §. 

Om den avtalsslutande fraktföra
ren har åtagit sig förpliktelser 11t
över bestämmelserna i detta kapitel 
är den som utför transporten i hans 
ställe inte bunden av detta I/fan sitt 
eget godkännande. Detsamma gäl
ler, om en passagerare eller en av
sändare i enlighet med 22 § andra 
stycket särskilt har angett det in
tresse som är kn11tet till transpor
ten. 
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34 § 

Anvisning eller anmärkning, som 
enligt bestiimmelse i detta kapitel 
tillställes den ene fraktföraren, 
äger verkan äi·en mot den andre. 
Sådan order som avses i 12 § äger 
dock i•erkan endast om den till
ställes den avtalsslutande fraktföra
ren. 

Anvisningar eller anmärkningar 
som enligt detta kapitel tillställs 
den ene fraktföraren gäller också 
mot den andre. En order enligt 12 § 
gäller dock bara om den ges till den 
avtalsslutande fraktföraren. 

35 § 

Vad de båda fraktförarna och 
deras folk kunna förpliktas att sam
matilagt 11tgi1•a i ersäffning mcl icke 
Öl'erskrida det högsta ersättnings
belopp som någon av fraktförarna 
kan åläggas att utgiva. Varje ska
deståndsskyldig är ansvarig endast 
intill den gräns som är tillämplig för 
honom. 

Den sammanlagda ersättning 
som de båda fraktförarna, deras an
ställda och de somfraktförarna har 
anlitat kan åläggas att utge fclr inte 
ö1•erstiga det högsta belopp som 
gäller för någon av fraktförarna. 
Varje skadeståndsskyldig ansl'arar 
bara upp till den gräns som gäller 
för honom. 

36§ 

Talan om ansvarighet får, vare 
sig den riktas mot båda fraktförarna 
eller en av dem, föras vid domstol 
som enligt 28 § är behörig vid talan 
mot någon av fraktförarna. 

Sammansatt be/ ordran 

Talan mot endera av eller båda 
fraktförarna får föras vid en dom
stol som enligt 28 § är behörig vid 
talan mot någon av dem. 

Sammansatta transporter 

37 § 

Där befordran skall utföras del
vis med luftfartyg och delvis med 
annat befordringsmedel, gälla be
stämmelserna i detta kapitel alle
nast beträffande luftbefordringen. 

Villkor, som avser befordringen 
med annat befordringsmedel, må 
intagas luftbefordringslzandling
en. 

När en transport skall utföras 
delvis med luftfartyg och delvis 
med något annat transportmedel, 
gäller bestämmelserna i detta kapi
tel bara lufttransporten. 

Villkor för den andra delen av 
transporten får tas in i lufttrans
porthandlingen. 

Övriga bestämmelser 

38 § 

Göres i befordringsavtal eller el
jest innan skada timat, med avvi
kelse från vad i detta kapitel stad
IW~, förbehåll om tillämplig lag eller 
om domstols behörighet, är förbe
hållet wan verkan. 

Förbehåll om tillämplig lag eller 
om domstols behörighet som av
viker från bestämmelserna i detta 
kapitel är ogiltiga, om de görs in
nan någon skada har inträffat. 
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Skiljeavtal i fråga om bejiJrdra11 
m· gods. l'ilket träffats innan skada 
timat, gäller utan hinder av bestäm
melsen i ./i"irsta stycket, om skilje
mannaförfarandet skall äga rum 
inom en i 28 § m'.~edd domstols 
dom1•1"irjo och tvistefrågan, i den 
mån Warszawakonventionen och 
Guadalajarakonventionen äro till
lämpliga diirpä, skall prövas enligt 
konventionernas bestämmelser. 

Föreslagell lydelse 

Ett skiljeavtal i fråga om gods
transport gäller dock alltid, om skil
jemannaförfarandet skall äga rum 
inom en behörig domstols domkrets 
och om tvisten, i den mån 
Warszawakonventionen och Gua
dalajarakonventionen är tilllämp
liga, skall prövas enligt konventio
nernas bestämmelser. 

39§ 

I fråga om be,/(Jrdringslw11dli1Zg 
som utfärdats utom riket eller som 
avser internationell befordran skall 
i 3 § första stycket under c), 4 § 
första stycket under cJ eller 8 § un
der c) stadgad fordran å meddelan
de anses uppfylld, när handlingen 
innehåller uppgiji om att be,/iJrd
ringen kan vara underkastad 
Warszawakonventionen och att 
denna i regel begränsar fraktföra
rens answirighet i de fall, som angi
i•as i det lagrum varom fråga är. 

Är vid internationell li{ftbeford
ran den avtalade avgångsorten eller 
bestämmelseorten belägen i stat 
som icke biträtt Warszawakonven
tionen. äger fraktföraren. ändå att 
he}i>rdringslwndlingen icke inne~ 

håller meddelande som avses i förs
ta stycket. åberopa sädan begräns
ning av ansvarigheten som stadgas 
i 22 §. 

I fråga om transporthandlingar 
som utjilrdas utom riket eller som 
giiller internationella transporter är 
krm•et på meddelande enligt 3 § 
första stycket c), 4 § första stycket 
c) eller 8 § c) uppfyllt, om handling
en innehåller uppg{fter om att 
Warszawakonventionen kan giilla 
för transporten och att denna kon
vention i regel begränsar fraktföra
rens ansvar i de fall som anges i 
den av dessa bestämmelser som iir 
tillämplig. 

Om den avtalade avgångsorten 
eller bestämmelseorten vid en inter
nationell li(/ttransport ligger i en 
stat som inte har biträtt Warszawa
konventionen,får fraktföraren åbe
ropa ansvarsbegränsningen enligt 
22 §. iiven om transporthand/ingen 
inte innehåller något meddelande 
som nämns i första. stycket. 

40§ 

Såi·itt w1går inrikes lt(fth<'.fi1rd
ran. i·id vilken mellan/andning 
utom riket t:i <ll'ses skola iiga rum, 
iiger regeringen meddela bestiim
melser, m'l'ikande från rnd i 3, 4, 8 
och 9 §§ stadgas angående biljett, 
resgodshei·is och }Tygfraktsedel. 

Biljetter och resgodsbel'is behii1·s 
inte vid inrikes /uj'rtransporter, om 
lt{f(/'artyget inte skall mellan/anda 
utom riket. 

Vid siidana lufttra!lsporter får be
gränsningen av frakt[ örare!ls ansvar 
enligt 22 § åberopas även om biljet
ter, resgodsbevis eller flygf raktsedlar 
inte är utfärdade eller om de saknar 
meddelallde om begränsningen. All 
meddelande om begränsningen skall 
finnas i standardvillkoren för passa
gerartra11.1porter följer av 22 §första 
stycket. 
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41§ 

Har stat, då den biträdde den i 
Warszawa den 12 oktober 1929 av
sluwde konventionen om interna
tionell /ujihefordran. m·givit förkla
ring som avses i tilläggsprotokollet 
till samma konvention, skola be
stämmelserna i detta kapitel ej äga 
tillämpning å internationell luftbe
ji>rdran, som utföres omedelbart m• 
den staten eller av territorium för 
vars utländska angelägenheter den 
staten svarar. 

Såframt en till den rel'iderade 
kom·entionen ansluten stat förkla
rat. att konventionen icke skall gäl
la lt1fth1'.f'vrdran. som utföres för 
dess militiira myndigheter ombord 
å l11ftfi1rtyg 1•ilka iiro registrerade i 
den staten och l'ilkas hela lastför
måga reserverats av dessa myndig
heter eller för deras riikning. skola 
bestämmelserna i detta kapitel ej 
heller äga tillämpning ä sådan be
fordran. 

Bestämmelserna i detta kapitel 
gäller inte i fråga om sådana inter
nationella lufttransporter som ut

förs direkt av en viss stat om denna 
stat, när den tillträdde den konven
tion som undertecknades i Warsza
wa den 12 oktober 1929, lämnade 
en sådan förklaring som avses i till
läggsprotokollet till konventionen. 
Detsamma gäller om transporten 
utförs direkt av ett territorium för 
vars utländska angelägenheter en 
sådan stat svarar. 

Under förutsättning att en stat 
som har tillträtt Warszawakorzven
tionen har förklarat att konven
tionen inte skall gälla i fråga om en 
lufttransport som utförs för den 
statens militära myndigheter med 
ett luftfartyg som är registrerat i 
den staten. om fartygets hela last
förmåga har reserverats av dessa 
myndigheter eller för deras räk
ning, gäller inte bestämmelserna i 
detta kapitel beträffande en sådan 
/11fttransport. 

10 KAP. 

Om ansvarighet för skada i följd 
av luftfart 

Om ansrnrighet för skada. som i 
fii/jJ av lujijiirtygs hegagnande i 
luftfart tillfogas person eller egen
dom som icke beji1rdras medjärty
get. stadgas i lagen angående an
svarighet för skada i följd av luft
fart. 

För a11s1·ariuhet .f('ir skada som 
m·ses i I s skall, diir regeringen sä 
fiirorc/1111r. finnas .fi'irsiikring eller 
motsvarande ~äkerhet som rege
;·ingen bestämmer. 

I§ 

Ansvaret för skador genom luft
fart 

Bestämmelser om ansvaret för 
skador. som genom luftfart tillfogas 
personer eller egendom som inte 
transporteras med 111ftfartyget, 
finns i lagen (1922:382) angående 
ansvarighet för skada i följd av luft
fart. 

Om regeringen föreskrh-er det. 
skall det finnas trafikförsäkring för 
ansvar enligt I §. Försäkringen kan 
ersättas m· nilgun motsvarande sä
kerhet som regeringen bestämmer. 
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Ar nt1gon. diken fiirriittar (jiinst 
å luftfartyg. pliktii; all ersiilla ska
da som ifiiljd ai· luftfart uppkommit 
genom hans fel eller försummelse i 
tjänsten. iiger rätten all, med hän
syn till felets eller försummelsens 
lindriga beskaffenhet. skadans 
storlek eller omstiindigheterna i öv
rigt. nedsiitta crsiittningen efter rnd 
som prcll·as skiiligt. Vad sd/unda 
. 1·111dgat.1· skall ii1<a motsrnrande 
tilliimpning betriijfande den svm 
inom markorganisationen eller e/
je.1·t, annorstiide.1 iin cl /11jij(1rtyg, 
fiirriillar zjiinst \'<IY(/\' trafiksäkerhe
ten iir beroende. I frilga om skade
ståndsansvaret för den som iir ar
betstagare gäller dock 4 kap. I § 
skadeståndslagen ( 1972: 207). 

F<Jreslagen lydelse 

0111 någon som tjiinstgär på luft
fartyg iir ersiillningsskyldig fiir ska
da genom luftfart som har uppkom
mit genom hans fel eller försum
melse i tjänsten. }lir rätten jiimka 
ersättningen med hänsyn till felets 
eller försummelsens beskaffenhet. 
skadans storlek eller omständighe
terna i övrigt. Detsamma giiller i 
frdga om andra med tjänst som har 
betydelse .fi'ir trafiksäkerheten . 

I fråga om skadeståndsansvaret 
för arbetstagare gäller 4 kap. 1 § 
skadeståndslagen ( 1972: 207). 

11 KAP. 

Om flygräddningstjänst och 
bärgning samt om undersökning 
av luftfartsolyckor 

Flygräddningstjänst, bärgning 
och undersökning av luftfarts
olyckor 

Flygräddningstjänst 

I§ 

Föreskrifter angående åtgärder. 
då luftfartyg är saknat, förolyckat 
eller nödställt eller fara hotar 
lufttrafiken (flygrädd ni n g s
tj än st), meddelas av regeringen 
eller. efier regeringens hemyndi
gande, av 111fifart.1'\'erket. 

Regeringen må åliigga ägare el
ler innehavare ar luftfartyg samt 
dem som göra tjänst å stldant j(ir
tyg eller vid flygplats eller annan 
anliiggning för luftfarten skyldighet 
att medi·erka i flygräddningstjäns
ten, så ock meddela bestämmelser 
om ersättning av allmänna medel 
för sådan medi·erkan. I fråga om 

Föreskrifter angående åtgärder. 
då luftfartyg är saknat, förolyckat 
eller nödställt eller fara hotar 
Iufttrafiken (flygrädd ni n g s
tj än st), meddelas av regeringen 
eller den myndighet regeringen be
stämmer. Om regeringen föreskri-
1•er det, får myndigheten ö1•erlåta 
åt annan att leda jlygräddnings
tjänsten. 

Ett luftfartygs ägare eller inneha
vare och de som tjänstgör på luft
.fartyg eller vid flygplatser eller 
andra anläggningar för luftfarten 
är skyldiga att delta i flygrädd
ningstjänsten. Regeringen medde
lar bestämmelser om ersättning av 
allmänna medel för deltagandet. I 
fråga om ersättning vid personska-
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ersättning vid personskada gäller 
lagen (1977:265) om statligt 
personskadeskydd och lagen 
( 1977: 266) om statlig ersättning vid 
ideell skada. 

Föreslagen lydelse 

dor gäller lagen (1977: 265) om stat
ligt personskadeskydd och lagen 
(1977: 266) om statlig ersättning vid 
ideell skada. 

Bärgning 

2§ 

Den som bärgar förolyckat eller 
niidstiillt luftfartyg eller om;JOrd
wirande gods eller nåw1t, som hört 
till sådant fartyg eller gods, så ock 
envar som medverkar vid bärgning
en har rätt att. vare sig bärgningen 
ägt rum till sjöss, pä land eller i 
luften, få bärgarlön i enlighet med 
de grunder, som jämlikt 225-227 §§ 
sjölagen gälla l'id bärgning av far
tn: och gods. Till andel i lön som 
skall utgå för bärgningen rare ock 
den berättigad, vilken under den 
nöd som föranlett bärgningen räd
dat människor från fartyget eller 
medverkat vid deras räddning. Har 
någon eljest för bevarande av luft
fartyg eller gods l'idkänts särskilda 
kostnader, som wirit oundgängliga 
för bevarandet av fartyget eller 
godset, 1•arde ock dessa honom er
satta. 

liar gods eller något. som hört 
till gods, bärgats eller bevarats. 
häjie ägaren med det bärgade eller 
bevarade, men svare ej personli
gen. 

Rätt till bärgarlön skall icke till
komma den som medverkat vid 
biirgningsföretag trots uttryckligt 
och befogat förbud av fartygets be
fälhavare, ägare eller innehavare. 
Vad sålunda stadgats skall äga 
motsl'{lrande tillämpning beträf
fande kostnader för bevarande av 
fartyg och gods. 

Borgenär, som har fordran å bär
garlön eller ä ersättning for kostna
der som a1·ses i 2 §. njure i fartyget 
eller godset ll{ftpantriitt med för-

3§ 

Den som bärgar ett luftfartyg 
som har förolyckats eller befinner 
sig i niid och alla som medverkar 
vid bärgningen har rätt till bärgar
lön. Detsamma gäller vid bärgning 
av gods ombord på ett sådant far
tyg eller av något som hör till farty- . 
get eller godset. I fråga om bärgar
lönen tillämpas bestiimmelsema i 
225-227§§ sjölagen (189/:35 s. /J. 
Den som i en sådan nödsituation 
räddar människor från fartyget el
ler medverkar vid deras räddning 
har också rätt till en del av bärgar
lönen. De särskilda kostnader som 
någon i övrigt har haji för bevaran
det av el/ luftfartyg eller ai• gods 
skall också ersättas, om kostna
derna har varit nödvändiga. 

Om gods eller något som hör till 
gods har bärgats eller bevarats, 
swirar ägaren inte personligen utan 
endast med det som har bärgats 
eller bel'arats. 

Den som deltar i en bärgning 
trots el/ uttryckligt och befogat för
bud av fartygets befälhavare, ägare 
eller innehavare har inte rätt till 
bärgarlön. Df'tsamma gäller i fråga 
om ersällning för kostnader för be
varande av fartyg och gods. 

Den som har en fordran på bär
garlön eller ersättning för kostnader 
enligt 2 § har luftpanträtt i fartyget 
eller godset med förmånsrätt enligt 
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månsrätt enligt 4 s förmånsrättsla
gen ( 1970: 979). si!f'ramt bärgar
lönen dia ersättningen hiinfiir sig 
till åtgärder 1·ilka slutj(irts hiir i ri
ket. 

I jårsta stycket avsedda.fordring
ar skola. rnr i f("irhål/ande till j(Jrd
ringens belopp, njuta lika rät/ om 
de hiirriira m· samma händelse; el
jest skail yngre j(1rdran iigaf<5retrii
de .fi·llll~f("ir äldre. 

Utan horgeniirens samtycke må 
icke, innan bl!lalning j('ir dennes 
f<Jrdran guldits eller siikerhet diir
j(ir hlii·it ställd, luftfartyget lämna 
det ställe, diir åtgärderna fi"ir bärg
ningen eller hel'arandet slutfärdes, 
eller godset lll' iigaren tagas i be
sittning. 

Lujipanträtt omfattar ej ersätt
ning. som på grund av försäkring 
eller eljest utgår fiir skada på /ujf
fartyget eller godset. 

Försiiljes lujifiirtyg eller gods ef
ter utmätning eller under konkurs i 
den ordning som för.f{'irsäljning m• 
utmiitt sådan egendom iir stadgad. 
upphiire luftpanträttcn ifiirtyget el
ler godset. men borgenären iige fil 
del i köpeskillingen enligt l'ad där
om iir siirskilt stadgat. 

Lossas gods. som häfiar f<"ir f<1rd
ran, till avsiindares eller lastemot
tagares förfogande. upphöre luft
panträtten i godset. Utlämnas god
set utan borgenärens tillstånd. vare 
den som mottager godset med kun
skap om fordringen t111.1·1·arig fiir 
denna, dock icke WÖl'er det värde 
godset hade vid lossningen. 

I.uftpantriitt i luftfartyg. som är 
registrerat hiir i rikt'/, uµphiirc efter 
tre månader från det åtgärderna för 
bärgningen eller bevarandet av far-

5 Riksdagen 1985186. 15 sam/. Nr 6 

4§ 

5§ 

6§ 

Föreslagen lydelse 

4 § I förndnsriittslagen ( 1970: 979). 
om bärgarlönen eller ersiittningen 
avser åtgärder som har m·slutat.1· 
Si·erige. 

En yngre fordran har fi"ireträde 
framfär en iildre. Fordringar som 
har uppkommit på grund m· samma 
händelse har lika rätt till betalning. 

För att ett lujifartyg skall få läm-
1w den plats, där åtgärderna Ji"ir 
bärgningen eller bel'llrandet m·slu
tades, eller ägaren skall ta godset i 
besittning, krävs att borgenärerna 
medger det. Detta gäller dock inte, 
om horgeniirerna har fåu ber alt fiir 
sina fordringar eller säkerhet har 
ställts. 

Luftpantriiuen omfattar inte den 
ersättning för skador på luf(fartyg 
eller gods som utgår på grund av 
försäkring eller m· andra skäl. 

Säljs luftfartyget eller godset 
exekuti\'/, upphör luftpanträtten se
dan .forsiiljningen har rnnnit laga 
kraft och köpeskillingen erlagts. 
Borgenärerna har riill till betalning 
ur köpeskillingen enligt he.1·tämmel
serna i utsiikningshalken. 

Lufipantriitten i godset upphör, 
0111 det genom lossning ställs till 
m·siindarens eller mot1agare11.1· för
fogande. 0111 godset lämnas ut utan 
borgenärens tillstånd, n·arnr den 
som tar emot godsetfiir.fi:irdringen. 
0111 han kände till denna. Han s1·a
rar dock inte ji)r mern iin det värde 
som godset hade vid lossningen. 

LuJtpantriitten i el/ luftfartyg, 
som är registrerat i Sverige, upphiir 
efter tn: månader från den dag åt
giirclerna för bärgningen eller be-
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tyget avslutades, .1·1/i·ida icke inom 
nämnda tid borgenärens anspråk på 
panträtt hli1·it anmält till inskriv
ningsdomaren för anteckning i in
skrivningsboken för luftfartyg samt 
dessutom överenskommelse träf
fats om pantriittens belopp eller ta
lan om pantriitten viickts i laga ord
ning. 

Är .fitrtyget registrerat i .fi'iim
mande stat. som hitriitt den i G('
ni'i·e drn 19 juni 19./li arslutwle 
kon1·c111ionL'n riirande internatio
nellt erkiinnande lll' riitt till l1dtfi1r
tyg. l'l/re lag som i Fir.1·ta stycket 
siigs. med iakttagande a1· att an
miilan skall ske hos den myndighet 
~om för inskrivningsboken för far
tyget. 

J .fiill du fartyget icke är registre
rat eller då det iir registrerat i annan 
friimmande stat än i andra stycket 
siigs, upphiire luftpantriitten i.fiirtr
gct efter ett år frt111 det t11giirderna 
för bärgningen eller bevarandet av
slutades. såji'lllnt l'.i inom niimnda 
tid överenskommelse träffats om 
pantriittens belopp eller talan om 
pantriitten vii<.:kts i laga ordning. 

Fiircslagen lydelse 

varandet av fartyget avslutades. 
De/la f.:iillcr dock inte, om borgenii
rens anspråk pii. panträtt inom sam
ma tid har anmiilt.1 till inskrivnings
domaren för anteckning i inskriv
ningsboken för luftfartyg och dess
utom överenskommelse har träffats 
om panträttens belopp eller talan 
om panträtten har viickts i lag<i ord
ning. 

Bestiim111el.1ema i fiirsta stycket 
gäller ocksci om Ji1rtyue1 iir regi
strerat i en a111w11 stut .10111 har hi
triill Ge11h·eko111·01tioncn. Borge
niirc11s a11.1prdk p(i p1111triitt skall i 
sådant fall 1111111iila.1· hos den myn
dighet som för inskrivningsboken 
för fartyget. 

Om fartyget inte är registrerat el
ler 11111 det är registrerat i l'n annan 
friimmande stat än som anges i and
ra stycket, upphiir luftpanträtten 
efter ett år från den dag <ltgärderna 
för bärgningen eller bevarandet aF 
.fitrtyget avslutades. Detta gäller 
dock inte. om inom .1am111a tid 
överenskommelse har triiffats om 
pantriittens belopp eller talan om 
panträtten har väckts i laga ord
ning. 

Undersökning av luftfartsolyckor 

7* 
Inträffar vid 111.fiJimygs 11yt(ja11dc 

olyckshiindelse, .111111 medför att nå
gori avlider eller .får alll'llrliu 
kroppsskada elkr att betydande 
skada uppstår cl fartyget eller egen
dom som icke hej(1rdras diirml'd, 
skall undersökning 1·erkstiillas an
gclcnde olyckshändelsen och dess 
orsaker samt uppkomna skador. 

Niir allvarlig fara för sådan 
olyckshiimlel.1·t.' fiirclcgat eller nå
got intri{[fat som tyder ptt väsentligt 
fel hos jimyget eller markorganisa
tionen. skall ock u11dersök11in,:: iiua 
/'//fil. 

Inträffar det en olycka vid a11-
1·ii11d11ingen m· ett luPfartyg och 
medför olyckan att nägon avlider. 
att nclgon hlir alh·arligt skadad, att 
fartyget får betydande skador, att 
egendom som inte transporteras 
med fartyget fclr hetydande skador 
eller att fartyget iir oåtkomligt, 
skall det giira.1· en undersökning 0111 

olycki1n, dess orsaker och de upp
komna skadoma. 

Dl'tsamma giiller, om det har 
.fi111nits någon allvarlig fara för att 
en siidan olycka skulle intri!t.fi1, 11111 

niigot har hiint som tyder på ett vä
sentligt fel hos lt!f(färtyget eller 
markorganisationen eller om ett 
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Undersökning varom i 7 § sägs 
skall 1wkställas av den myndighet 
regeringen hestä111111cr. 

Vid undersökningen skall erfor
derlig operativ, teknisk och juridisk 
sakkunskap vara företrädd. 

Pil sätt regeringen jl:irordnur 
skull den myndighet som under
söker olyckan underrätta dem sa
ken ku11 angå sa111t bereda dem till
fälle att anj(:ira vad de akta nådigt 
till hel'(1kande m· sin rätt. De äga. 
sål"itt det kan ske utan men för ut
redningen, närvara vid undersök
ning ä olycksplatsen .rn111t eljest vid 
utredningsarbetet. 

Undersökning skall 11(/()nu i 
samråd med polismyndighet eller 
tlklagare, som i saken leder fiirun
dersiikning jämlikt 23 kap. rätte
gångsbalken. 

I avvaktan på att undersökningen 
inledes har luftfartsverket att i 
.rnmräd med polismyndighet eller 
på annat liimpligt sätt ji)retaga de 
ätgärder för siikerstiillande m· ut
redningen, som jinnas nödiga och 
icke 111an \'{Ida kunna uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan mil hålla förhör med em·ar 
som antages kunna lämna upplys
ning av betydelse för utredningen 
samt granska föremål som kan an
tagas äga sådan betydelse. 

Föreslagen lydelse 

j{irtyg har ji"ir.\'l'u1111it under jlyg-
11ing och inte har kunnat utc1fin-
11as. 

En undersökning l'nligt 7 * skall 
göras av den myndighet som rege
ringen ji"ireskrii•er. 0111 regeringen 
föreskril'er det, får myndigheten 
ön:r/äta åt annan att giira under
sö~ningen. 

Niidvii11dig operativ. teknisk och 
juridisk sakkunskap skall vara före
trädd vid undersökningen. 

10~ 

IH 

Den myndighet som undersöker 
olyckan skall underrätta dem som 
kan 1·ara heriirda och bereda dem 
tillfälle att yttra sig. De har riitt lit! 
närvara vid undersiik11i11ge11 på 
olycksplatsen och vid utredningsar
betet i örrigt, 0111 det kan ske utan 
men för utredningen. 

Undersiikninge11 skall ske i sam
råd med den som enligt 23 kap. riit
tegångsbalken leda fiirn11dersiik-
11i11g m· det imri{/.fiulc. 

I avvaktan på att undersökningen 
inleds skal/ luftfartsverket 1·idta de 
t1tgiirder .i·om hehiil's för att siiker
stiilla utredningen och som inte kan 
uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan jllr hålla förhör med den 
som antas kunna ge upplysningar 
av betydelse för utredningen. Myn
digheten får ocksä granska de före
mål som kan antas 1·ara m· sådan 
betydelse. 

TU 1985/86:6 
Bil. l 

67 



N111·arande lydelse 

St!f'ra1111 undersiikningen finnes 
e(iest icke kunna hehiirig<'ll Jitl((iil
ja.1', 1111/ 111yndighctcn /)()kalla utred
ning gencnn polis111y11dighet. Vid 
s1ld11n utredning skall rad i 23 kap. 
riittegångsbalken iir stadgat gälla i 
tilliim[lliga delar: tvfrngsmedel som 
m·st's i 24-28 kap. riittegångsbal
ken mil dock anviindas allenast i 
den män anledningji'irekommcr att 
brott som hör under allmänt åtal 
.f("irii1·111s. 

Fi11ner dl'n myndighet som un
dersiika olyckan niidigt att 1·i1111e 
eller .1akk11nni1,t höres vid domstol 
eller att ./i'irdiiggandc ml'ddelas nå
gon att säso111 hi•1·i.1· tillhandahålla 
skr(ltlig handling eller föremål. mtl 
myndigheten giira fiwnstiillning 
diirom hos den allmänna underriill, 
inom vars område hiimlelsen timat 
eller den vistas som skall höras el
ler c/tgiirden eljest angär. Rätten 
skall anstiilla förhör eller meddela 
föreläggande. diirest laga hinder t'.i 
möter. A11gäentfr ätgiird som nu 
sagts skall i tilliimpliga dl'/ar g1Jlla 
rnd .10111 iir stadgat om bevisupp
tagning i riirtcgäng utom huvudför
handling. 

Fiireslagen lydelse 

!'.fyndigheten jilr hcgiim 11tt f!O
lismyndighNen hitriidcr 1·id utred
ningen. 0111 1111der.1iik11ingen inte 
kun fiil(fåljas på annat siitt. Be
.1·tiimmclsem11 i 23 kap. riitteg[mgs
balken giillcr i fräga om en si/dan 
utredning. Tvångsmedel enligt ~4-
28 kap. riittegångsbalken Ji/r dock 
användas bara om det finns anled
ning att anta att det har hegillls 1•tt 
brott som lyder under allmänt åtal. 

il.fyndigheten kan hegiirn att i·itt
nen eller sakkunniga hörs vid dom
stol eller att nf1gon.fi'ire/iiggs att till
handahålla handlingar eller förem[1l 
som bcl'is. J:.:n sådan hegiiran skall 
göras hos den tingsriitt, inom vars 
omrltde olyckan har skett eller den 
fierson som herörs m· hcgiiran vis
tas. Om ntlgot laga hinder inte mö
ter, skall rätten hälla förhör eller 
meddela föreläggande. Diirrid giil
ler hcstiimme/scma om bevisupp
tagning utom huvudförhandling. 

13 § 

AntriU]i1s luftfartyg eller gods, 
som hcjiJrdrat.1· med lujifartyg, eller 
något, som hör till sådant fi1rtyg 
eller gods, och .fi'irekommcr anled
ning a111aga att luftfartsolycka ti
mat, mä \'{Jd som antriij]ias icke 
al'iiigsna.1· eller rubbas utan till
stånd av f!O/ismyndighet eller den 
myndighet som undersöker olyc
kan. med mindre det sker för att 
rädda människoliv eller eljest syn-. 
nerliga skäl iiro diirtill. 

Har 11ågon tillvaratagit egendom 
som avses i första stycket, skall an
miila11 diirom 1~/(jrdriijligen gåras 
hos myndighet som m·scs i .ti>rsta 
stycket. Myndigheten iiger 0111hii11-
dcrtaga egendomen när det finnes 
påkallat. 

Om det finns anledning att anta 
att en luftfartsolycka har inträffat. 
får luftfartyget, det gods som har 
transporterats med fartyget och det 
som hiir till fartyget eller godset 
inte rubbas utan tillstånd av polis
myndigheten eller den myndighet 
som undersöker olyckan. Detta 
gäller dock inte, om det sker för att 
rädda människoliv eller om det i iii·
rigt .finns synnerliga skäl. 

Den som har tillvaratagit egen
dom som avses i första stycket skall 
genast anmii/a del till polismyn
digheten eller den myndighet som 
undersöker olyckan. Om det he
hön, .fllr myndigheten omhänderta 
egendomen. 

TU 1985/86:6 
Bil. 1 

68 



Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

12 KAP. 

Särskilda bestämmelser 

Fi)rekomlller, Jå luftfärd skall 
anträdas. anledning antaga att luft
fartyg icke iir ll(ft1·iirdigt eller he
hiirigen hemm111at eller att c(jest 
fiir sädan ji'ird i denna lag eller med 
stöd diira1'faststiilldll villkor ej iiro 
uppfyllda. llltl 11{/(färden förbjudas 
och fartyget hindras att m·gd. Be
slut härom meddelas ai· luj({arts
verket eller liv de11 som erhclllit ver
ket.i· bemyndigande därtill. I sist
mlmnda fiill skall he slutet omedel
hart understiillas \'erkets priin1ing. 

Innehavaren av allmän flygplats 
må hindra lufifartyg att lämna flyg
platsen innan avgifter, som enligt 6 
kap. 13 §skola utgå med anledning 
av fartygets senaste ankomst. up
pehåll och avgång. hlivit gu/dna el
ler säkerhet ställts. 

Regeringen äger fiJrordna, att 
md i första stycket siigs ej skall 
gälla internationell fiirt som rege
ringen bestämmer. 

Angående frihet från kmrstad 
för vissa /ujijimyg är särskilt stad
gat. 

Regeringen förordnar ejier l'ilka 
grunder avgifter och övriga kostna
der för förrättningar enligt denna 
lag skola hestiimmas. 

3 Senaste lydelse 1981: 811. 

I~ 

2§ 

4§ 

0111 det då en lutifärd skall pä
hiirjas kan antas acc det luftfartyg, 
med i·ilket .flirdcn skall ske, i111e 
uppfyller de l'il/kor som anges i 
denna lag eller som har }i1ststiill1s 
med stöd m· lllgcn eller l11111ar.1· att 
fdr luftfilrdcn fastställda villkor inte 
är uppfyllda. får !t(/Z/iirt.11-erkct el
ler den som 1·erket utser hesluta att 
/11f(fiirden inte .får äga rum och 
hindra !t(/tjiirty1;e1s m·J.:clng. Om 
ndgon annan iin luj(fart.1Terker har 
meddelat beslutet, skall hes/uret 
ge11ast a11mii/as till i·erkct och priJ
vas av detta. 

Innehavaren av en allmän flyg
plats .fär hindra ett /1!f'rjimygs ai·

gå11g, om de avgifter enligt 6 kap. 
13 * som m·ser fartygets senaste an
komst, uppehåll och avgång inte 
har betalats och säkerhet inte har 
ställts. 

Regeringen }är f!Jreskril'll att 
första stycket inre skall gälla ifråga 
om 1·iss internationell lt(/ifart. 

I lagen ( 1939:6) om frihet från 
k1•arstad för vissa lu.fi}i1rtyg finns 
hestämmelser om att kvarstad inte 
får läggas på vissa /11.fifartyg. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer får meddela 
föreskrifter om avgifter och övriga 
kostnader för förrättningar enligt 
denna lag. 
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Sådan kostnad mä, niir den är 
förfallen till betalning, uttagas ge
nom utmätning utan Jöregtlende 
dom eller utslag. 

Om innehav och nyttjande m· ra
dioanlii~a~ning och radiomottag
ningsapparat å luftfartyg eller inom 
markorganisationen stadg<u siir
skilt. 

5§ 

Föreslagen lydelse 

Beslut angående kostnad som är 
förfallen till betalning får verkstäl
las enligt utsökningshalken. 

Det finns särskilda bestiimmelser 
om innehav och användning av ra
dioanlä,;,;ningar ombord på luftfar
tyg och inom markorganisationen. 

13 KAP. 

Ansvarsbestämmelsel." 

Öi·ertriider någonfvrbud enligt 1 
kap. 2 a §eller villkor vid medgiran
dt' enligt detta lagrum eller förbud 
eller fi>re skriji som regeringen 
meddelat med stöd av I kap. 3 §. 
dömes till filnge/se i högst två år 
eller. om brottet iir ringa, till dags
b1>ter. 

Öiwtriidelse m·}Orbud eller före
.~kr({t som eljest meddelats med 
st1.>d m· 1 kap. 3 § straffes med 
dagshiiter eller fängelse i högst sex 
månader. 

Lämnar någon oriktig uppgift vid 
ansökan om lujij{irtygs införande i 
1uPfartygsre,;istret eller anteck
nande i bihanget till registret eller 
1·icl annan ansökan eller anmälan 
enligt 2 kap., straffes med dags
böter eller fängelse i högst sex må
nader. 

Framför någon /ujifartyg, som är 
märkt med oriktig nationalitets
och registrerin,;sbeteckning eller 
eljest saknar i denna lag eller med 
stöd därav föreskrivna märken, 
dömes till fängelse i högst två år 
eller. om brottet är ringa, till dags
böter. 

I§ 

Ansvarsbestämmelser m. m. 

Ann•ar 

Till fängelse i högst t1•å år döms 
den som vid tjänstgöring ombord 
på ett ii{fij{irtyg är så påverkad m· 
alkoholhaltiga drycker eller andra 
medel att han inte kanflillgöra sina 
uppg(fier p<l ett betl)'/;g<mde sätt. 
Detsamma gäller i fr<lga om den 
som utöl'ar tjänst som anges i 6 
kap. 16§. 

Om brottet är ringa, döms till 
böter. 

Till böter eller fängelse i högst 
sex månader döms den som 

1. bryter mot 1 kap. 2 a §första 
stycket eller mot 1·illkor som har 
meddelats enligt 1 kap. 2 a § andra 
stycket, 

2. bryter mot fc'Jrbud eller jl'fre
skrifter som har meddelats med 
stöd av 1 kap. 3 §, 

3. lämnar oriktiga uppgifter vid 
ansökan eller anmälan enligt 2 
kap., 

4. framför luftflirtyg som ej är 
märkt enligt 2 kap. 16 § eller enligt 
joreskrifier som har meddelats med 
stöd därav, 
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Nylljas luftfartyg utan lov till 
luftfart, ehuru det saknar lt{ftviir
dighetsbe1•is eller mi/jih·iirdighets
bel'is eller e/jest icke är /ujii·iirdigt 
eller mi/jö1·ärdigt enligt md i 3 kap. 
siigs, dömes till dagsböter eller 
fängelse i högst el/ år. 

Samma lag mre. om luftfartyg 
utan lov nylljas till luftfart ehuru 
det icke är bemannat enligt 1•ad i 4 
kap. siigs. 

3§ 

Föreslagen lydelse 

5. bryter mot 3 kap. I§ fiirsta 
stycket eller 4 kap. I eller 3 §, 

6. l'id (jiinstgiiring ombord pd 
l1{f~fllrtyg 1·ägrar all fii/ja befi'illw-
1·arens order. 

7. bryter mot 5 kap. 7 §. 6 kap. 4 § 

eller}i'ireskr{lier som har meddelats 
med stiid m· 6 kap. 8 §. 

8. upplåter eller drilw en 11nliigg
ning i strid med 6 kap. 9 § första 
stycket. 

9. bryter mot 6 kap. 15 § J("irsta 
stycket. 

10. utii\'{/r lt(f(fart utan tillstånd 
enligt 7 k11p .. 

I I. 1·id 111ii1·wule <Il' l11j/f11rr äsi
dosiitrer de l'illkor som har medde
luts med stiid a1· 7 kap. 4 § fiirsta 
stycket eller 6 § fiirsta stycket, 

12. bryter mot trafi~fiJreskrijier 
som har meddelat.i· med stöd av 8 
kap. 1 eller 2 §, 

13. under/liter all landa enligt 
l'lld som siigs i 8 kap. 3 §. 

14. bryter mor 8 kap. 4 .~. 
15. am·änder ett lufrfiirtyg rid 

lu}ifart utan föreskri1·en Ji'irsiikring 
eller säkerhet enligt 10 kap. 2 §. 

Till biiter döms den som 
I. uppsåtligen liimnar oriktiga 

uppg{lier i ett ärende, som riir inne
hm· m· cert{likat eller behörighets
bel'is eller ji-ågw1 om annan behö
righet, eller vid prm', kontroller el
ler annan tillsyn ö1·er behörigheten, 

2. bryter mot.föreskrifter som har 
meddelat.i· med stiid a\' 4 kap. 20 § 

ji'ksta och andra styckena eller 6 
kap. 15 .li andra stycket första me
ningen, 

3. bryter mot 8 kap. 4 a § eller 
mot 4 b §första stycket eller andra 
stycket första meningen, 

4. utför passagerartransporter 
utan att det i biljetter eller stan
dard1·illkor finns föreskrivna utfäs
telser enligt \'(/d som anges i 9 kap. 
22 §första stycket, eller 

5. bryter mot Il kap. 13§. 
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Den som å /ujtfartyg förrättar 
tjiinst l'llrom i 4 kap. 4 § sägs utan 
att hava erforderligt luj(fartscertiji
kat. dömes till dagsbätn ellerfiing
else i högst sex månader. Till sam
ma straff dömes den som utan att 
hii1·a erfi>rderligt certifikat förriit
tar tjänst som al'ses i 6 kap. 15 §. 

Sätter sig nägon som gör tjänst å 
lt{ftfartyg upp mot hefälhal'aren 
och i'iigrar honom lydnad. dömes 
till dagsböter eller fängelse i högst 
ett år. 

Till samma straff dömes hefiilha
l'are som försummar att, niir lufi
fartyg är i nöd, göra vad pä honom 
ankommer enligt 5 kap. 7 §. 

Den som vid förande m• luj(far
tyg eller utövning av annan tjänst 
ombord eller vid utiil'ning m· tjänst 
som avses i 6 kap. 16 § varit så på
verkad av starka drycker eller and
ra stimulerande eller bedövande 
ämnen som i 5 kap. JO § siigs, 
dömes till fängelse i högst trå år 
eller, om brottet är ringa, till dags
böter, dock ej under tjugufem. 

4§ 

5§ 

6§ 

Fiireslagen lydelse 

Till höter döms också den sam i 
andra fi1// iin som anges i I och 2 .~§ 
.försummar ni/gon skyldighet enligt 
1-6 eller 8 kap. 

·Om en gärning har skett m· ringa 
oaktsamhet, skall den inte föranle
da ansrnr enligt denna lag. 

FiJr gärning som är belagd med 
straff enligt brottsbalken skall inte 
dömas till ansl'lir enligt denna lag. 

Den som i fråga om sådant ut
ländskt luftfartyg, som al'ses i I 
kap. 6 §. utom riket har begått gär
ning som är belagd med straff en
ligt denna lag eller med stöd därav 
utfärdade j()reskr{fter diJms, om 
han befinner sig i Sverige, enligt 
svensk lag och l'id s1•ensk domstol, 
iil'en om 2 kap. 2 eller 3 § hrott.~bal
ken inte är tilliimplig. Åtal fl1r 
i·äckas 11ta11 förordnande enligt 2 
kap. 5 § a11dra stycket samma balk. 

Förverkande 

Om ägaren eller någo11 som iir i 
hans ställe uppsåtligen begår eller 
med1·crkar till en sådan gärning 
som anges i 2 § 1eller2, kan ll(ftfar
tyget förklaras förrerkat, om det 
helz1)1·s fär att j(Jrehygl{a brott eller 
om det i ö1·rigt finns särskilda skäl. 
Detta gäller dock inte, om fön·er
kande iir uppenbart oskäligt. Om 
fartyget inte finns i behåll, kan riir
det ji'1rklaras fån·erkat. 

Färsta stycket giiller inte mot 
den som i god tro har ji)n·iirvat luft-
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fartyget eller någon särskild rätt till 
det. 

Bestämmelserna i första och 
andra styckena gäller också i fråga 
om sådant gods som avses i 8 kap. 
4 §första och andra styckena. om 
dess ägare eller någon som är i 
ägarens ställe hegår eller medver
kar till en sådan 1-1ämin1-1 som anges 
i 2 § 14. 

14 KAP. 

Vissa bestämmelser om lagens 
tillämpning 

I fråga om luftfartyg som icke 
ham förare ombord eller som fram
drivas annorledes än med motor el
ler eljest äro av särskild beskaffen
het äger regeringen eller. efter re
geringens bemyndigande, luftfarts
verket att, där hinder ej möter av 
hiinsyn till trafiksäkerheten eller 
det allmänna, medgii•a undantag 
från vad i 2-8 kap. stadgas, så ock 
meddela de särskilda föreskrifter 
som Jlmzas erforderliga. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, luf(fartsverket 
äger ock meddela föreskrifter om 
sådana för rörelse i luften inrättade 
föremål. som icke äro att hänföra 
till lt{ftfartyg. 

Tu/an mot sådant luftfartsver
kets beslut i särskilt fall enligt den
na lag eller med stöd därav medde
lade föreskrifter, som rör certifikat 
eller behörighetsbevis för personal 
inom luftfarten, medgivande att 
utan certifikat göra tjänst å ll{ftfar
tyg. registrering av luftfartyg eller 
förbud mot luftfartygs avgång. 
föres hos kammarrätten genom be
srär. 

Mot annat beslut av lufifartsver
ket enligt denna lag föres talan hos 

6 Riksdagen 1985186. 15 sam/. Nr 6 

I§ 

2§ 

Lagens tillämpning, bemyndi
ganden och definitioner 

I fråga om luftfartyg som inte har 
någon förare ombord eller inte är 
motordrivna eller som i övrigt är av 
särskild beskaffenhet får regering
en eller den myndighet regeringen 
bestämmer föreskri\'Q eller i enskil
da fall medge undantag från he
stämmelsema i 2-8 kap. samt i öv
rigt meddela de särskilda föreskrij: 
ter som behövs. Undantag och fö
reskrifter får inte utformas, sil att 
de strider mot säkerhetens eller det 
allmännas intresse. 

I fråga om sådana föremcll som 
är inrättade för rörelse i luften men 
som inte är att anse som lt{fifartyg 
gäller de }i}reskr{fter som meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer. 

Luftfartsverkets beslut enligt 
denna lag eller enligt föreskrifter 
som har meddelat.i· med stöd ai· la
gen öi•erklagas i frågor, som rör 
certifikat, elel'lillstånd, behörig
hetsbevis. tillstånd att tjänstgöra 
på luftjimyg utan certifikat. regist
rering av luftfartyg eller förbud för 
lt{ftfartyg att avgå. hos kammarrät
ten och i öi•riga frågor hos rege
ringen. 
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ref:eri11ge11 ge11om bes\'är. 
Beslut, som avses i denna para

graf. skall omedelbart lä11da till ef
terrättelse, om ej annorlunda för
ordnas. 

Närmare föreskrijier röra11de 
tilliiinpningen al' denna lag medde
las m· regeri11ge11 eller. efter N!J;e
ringer1s bemyndigande, m· 111fi
fart.1Terket. 

Regeringen må bestämma, att 
l'ad i denna lag sägs om lujifarts
\'erket skall i ett eller flera hänseen
den i stället giilla annan myndighet 
som regeringen förordnar. 

3§ 

4§ 

Föreslagen lydelse 

Beslut som avses i denna para
graf gäller omedelbart, om inte an
nat förordnas. 

I den mån det behii1·.1· fär rege
ringen eller den myndighet rege
ringen hestiimmer, i de {ll'Seenden 
som hl'lwndlas i denna lag, medde
la ytterligare fiireskr(fter som gäller 
skydd jilr lir, personlig säkerhet el
ler hälsa eller tr<(fik. 

Fiirl'llltning.rnppgiji som anslu
ter till .fiiri'skrificrnll får, om rege
ringen fiJrl'skri1·cr det. m· myndig
het som m·ses i ji'irsta stycket ö1·er
lämnu.1· åt annan, ä1·en om uppgij~ 
tc11 innefattar myndighetsutiinzing. 

Är Sverige i krig eller krig.1fara 
får regeringen. i den utsträckning 
rådande förhållanden påkallar det, 
föreskril'(l eller i enskilda fall med
ge undantag frän bestämmelserna i 
de11na lag, frän j<:ireskr(lier som har 
meddelats med stöd al' denna far: 
och från andra lagar och ji"irfillt
ningar som m·ser /11ji_forten. Rege
ringen får diirl'id meddela de ji'ire
skrifter som behiil•s. 

Detsamma gäller, om det råder 
sådana utomordentliga fiirhållan
den som iirföranledda a\' krig eller 
m· krigsjim1 som S1·erige har be.fi111-
nit sit: i. 

Om regerint:en i andra fi1ll iin dtl 
S1wige iir i krif.: har meddelat före
skrifter enligt denna paragraf: skall 
färeskrijierna understiillas riksda
gens priil'l1ing inom en månad i:fter 
u(fiirdandet. Om någon säd an un
derstiillnint: inte sker eller om fiire
skr(fterna inte godkiinn.1· m· riksda
J:en inom t1·ä mänadcr .fi"ån under
stiillningen, upphiir .ti'ire.1kr(fierna 
att giilla. 
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5§ 
, Vid tillämpningen ai· denna lag 

och föreskrifter som har meddelats 
med stöd m· lagen avses 

med Chicagokonventio-
n en den konvention angående in
ternationell civil luftfart som avslu
tades i Chicago den 7 december 
1944, 

med Gen ev ekon i· en tio-
n en den kom·ention rörande inter
nationellt erkännande ai· rätt till 
lt{ftfartyg som ai·slutades i Gene1·e 
den 19 juni 1948, 

med W ars z a w a kon i· en-
t i o n en den konvention om inter
nationell luftbefordran som under
tecknades i Warszawa den 12 okto
ber 1929 och rel'iderades genom 
det i Haag den 28 september 1955 
avslutade protokollet och 

med G ua da I aja ra kon 1·e n
t i o n en den konvention om inter
nationell luftbefordran som utförs 
av annan än den avtalsslutande 
fraktföraren. som undertecknades i 
Guadalajara den 18 september 
1961. 
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ANDRA AVDELNINGEN 

Om militär luftfart och annan Militär luftfart och annan luft. 
luftfart för statsändamål fart för statsändamål 

15 KAP. 

I fråga om luftfart med svenska 
militära luftfartyg samt om militära 
flygplatser och annan militär mark
organisation meddelas, i de ämnen 
i l'ilka beträfj(mde cil'il luftfart 
stadganden äro gil'fw i denna lag, 
bestämmelser m· regeringen eller 
den regeringen bemyndigar. 

Vad i 9 kap. och 10 kap. 3 § äl'en
som 11 kap. 2 § fi'irsta och tredje 
styckena samt 13 § är stadf,:at med 
m·seende å cil'il luftfart skall dock 
giillajäm1·äl ifall som al'ses i första 
stycket. 

Beträ.l.fande luftfart med svenska 
luftfartyg, som utan att vara militä
ra nyttjas uteslutande för statsän
damål och icke för affiirsdrift. gäl
ler \'{Id i denna lag, med undan/af.: 
av Il kap. 3-6H, iir stadgat om 
civil luftfim. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar äger i fråga om lufifiir
tyg som al'ses i första stycket med

. giva ytterligare undantag från l'ad 
som enligt denna lag giiller om ci1·il 
luf(fart, dock icke sål'itt angär de i 
I§ andra stycket angil'fw lagrum
men, så ock meddela de särskilda 
föreskrifter som finnas erforder
liga. 

Hurul'ida och på 1·ilka l'illkor 
fi'ämmande militära luftfartyg eller 
andra .f/"ämmande luftfartyg, som 
nyt(jas uteslutande för statsända
mål och icke för affarsdrift. mä 1·in-
1w tillträde till sl'enskt omräde, be
stämmer regeringen eller den rege
ringen bemyndigar. 

I§ 

2§ 

Bestämmelserna i 6 kap. 15 §. 9 
kap., JO kap. 3 § samt Il kap. 2 § 
första och tredje styckena och 13 § 
gäller ä1·en i fråga om luftfart med 
svenska militära luftfartyg och ifrå
ga om den militära markorganisa
tionen. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar i 
Öl'rigt föreskrifter för den militära 
luftfarten och markorganisationen i 
de ämnen som anges iför.Ha avdel
ningen och som inte gäller förhål
landet mellan enskilda eller annars 
måste meddelas i lag. 

Bestämmelserna i denna lag 
utom 8 kap. 4 a och 4 b §§ och I I 
kap. 3-6 §§gäller äl'en i fråga om 
luftfart med svenska luftfartyg, som 
utan att vara militära används en
dast för statsändamål och inte för 
affärsdrift. 

För sådana luftfarryg får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestiimmer föreskriva eller i 
enskilda fall medge ytterligare un
dantag från bestiimmelserna i I -8 
kap. samt i ö1·rigt meddela de sär
skilda föreskrifter som behörs. 

3§ 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
föreskrifter i fi'åga om tillträde till 
.l'l'enskt område för utländska mili
tära luftfartyg och andra utländska 
luftfartyg som an1·änds endast för 
statsändamål och inte för affärs
drift. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
Beslut om antagande till utbildning för luftfartsccrtifikat. som har med

delats före ikraftträdandet. skall vid tillämpningen av de nya bestämmel
serna anses som ett enligt dessa utfärdat elevtillstånd. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som 
har ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya 
bestämmelsen. 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1922: 382) angående ansvarighet fÖr skada i 
följd av luftfart 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1922': 382) angående ansvarighet 
för skada i följd av luftfart · 

dels att 4 § skall ha nedan angivna lydelse, 
dels att i lagen skall införas en ny paragraf, 3 a §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvara11de lydelse 

J11nehar nägo11 luftfartyg med 
nyttjanderätt, och ingick i upplåtel
se11 tillika befogenhet all a11ställa 
förare eller befällwvare ä lufifarty
get, rnre sädan brukare lika med 
lujifartyge/5 iigare ansvarig för 
skada, som i följd av luftfartygets 
begag11a11de i luftfart intri{ffar; och 
må ägaren söka silt äter av bru
karen. Lag samma vare, därest 
brukaren ej innehar luftfartyget 
med sadan befuf:enhet, som nyss 
sagts. men lihiil a11litar an11a11 fö
rare eller befiilharare än den av 
ägaren anställde, samt skada i11-

4§ 

Föreslagen lydelse 

Ja§ 
När ett luftfartyg innehas på 

grund av kreditköp med förbehåll 
om återtaganderätt, är köparen an
svarig enligt denna lag. 

När ett luftfartyg innehas med 
nylljanderäl/, är nyttjanderättsha
varen i stället för ägaren ansvarig, 
om 

I. ägaren och nyttjanderättsha
varen har träffat avtal om att an
svaret skall 1•ila på nytt}anderätts
havaren, 

2. nyttjanderätten avser en be
stämd tid om minst ett år, 

3. nyttjanderättshavaren enligt 
avtalet har rätt att skaffa förare el
ler befälhavare eller att använda 
fartyget för luftfart i förvärvssyfte, 
och 

4. anteckning om nyttjanderätten 
har gjorts i luftfartygsregistret. 

När ett luftfartyg innehas med 
nyttjanderätt men 3 a § andra 
stycket inte är tilllämplig, är nytt
janderättshavaren solidariskt med 
ägaren ansvarig enligt denna lag, 
om han 

1. enligt nyttjanderättsavtalet 
har rätt att skaffa förare eller befäl
havare. eller 

2. trots att han saknar sådan rätt 
am·änder sig en· en annan förare 
eller befälhavare än den som 
ägaren har anställt och skador in
träffar vid ett sådant tillfälle. 

Den ersättning ägaren kan ha 
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N1warande lydelse 

träffar under denne förares eller 
befälhal'lires handhawmde av luft
fartyget. 

Föreslagen lydelse 

gett ut i ett sådant fall som avses i 
första stycket får han kräva åter av 
nyttjanderii ttsha1·are11. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfar
tyg 

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1955: 227) om inskrivning av rätt 
till luftfartyg 

dels att i 24, 39, 43, 46 och 50 §§ordet "luftfartsstyrelsen" skall bytas ut 
mot "luftfartsverket" och att i 53 §ordet "Konungen" skall bytas ut mot 
"regeringen", 

dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

7§ 

Inteckning i luftfartyg må icke beviljas, med mindre den som medgivit 
inteckningen är införd i luftfartygsregistret såsom ägare av fartyget. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget, skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i främmande stat, 
skall dock, såframt ej eljest laga 
hinder möter, inteckning beviljas, 
där den som medgivit inteckningen 
blivit vid fartygets införande i det 
svenska registret upptagen såsom 
ägare eller ock härleder sin rätt från 
den däri först införde ägaren. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget, skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i en främmande stat 
eller hos en internationell organisa
tion, skall dock, såframt ej eljest 
laga hinder möter, inteckning bevil
jas, där den som medgivit inteck
ningen blivit vid fartygets införande 
i det svenska registret upptagen så
som ägare eller ock härleder sin rätt 
från den däri först införde ägaren. 

Har fartyget i tre år näst före ansökningen varit infört i luftfartygsregis
tret och finnes den som medgivit inteckningen hava varit under hela den 
tiden upptagen i registret såsom ägare eller härleder han sin rätt från den 
som vid början av samma tid var införd såsom ägare, skall ansökningen, 
ändå att annan upplysning om äganderätten ej vinnes, bifallas där ej eljest 
laga hinder möter. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Härigenom föreskrivs att 14 och 18~~ lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

NuFarande lydelse 

Länsrätt prövar 

Föreslagen lydelse 

14 §1 

I. mål enligt skatte-, taxerings-. uppbörds- och folkbokföringsförfatt
ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar, 

2. mål enligt socialtjänstlagen (I 980: 620). lagen (1980: 621) med särskil
da bestämmelser om vård av unga, lagen (1981: 1243) om vård av missbru
kare i vissa fall. utlänningslagen (1980: 376), smittskyddslagen (1968: 231), 
lagen ( 1970: 375) om utlämning till Danmark, Finland, Island eller Norge 
för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen 
(1977: 477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mål 
enligt 6 kap. 21 §och 21 kap. föräldrabalken, 

3. mål som avses i 24 §lagen (1984: 3) om kärnteknisk verksamhet. 
4. mål som avses i 6 § första stycket lagen (1985: 206) om viten. 

Liinsrätten i Östergötlands län 
prövar mål enligt luftfarts/agen 
(1957: 297) i den utsträckning som 
är föreskrii•et i den lagen. 

18 §3 

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
I. när åtgärd som avser endast måls beredande vidtages, 
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan 

länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen ( 1980: 376) 
som begärts med stöd av 57 § samma lag, 

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning, felskrivning eller 
annat uppenbart förbiseende, 

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort, körkortstillstånd 
eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt 
körkort, när det är uppenbart att ett sådant beslut bör meddelas, 

5. vid annat beslut som inte inne
fattar slutligt avgörande av mål. 

5. i·id beslut enligt luftfarts/agen 
( 1957: 297) om försättande ur kraft 
m· ett certifikat, elevtillständ eller 
behörighets bevis. niir det är uppen
bart att ett sädant beslut hör med-
delas, 

6. vid annat beslut som inte inne
fattar slutligt avgörande av mål. 

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut
ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av målet i sak. 

1 Lagenomtryckt1981: 1323. 
2 Senaste lvdelse 1985: 212. 
3 Senaste lydelse 1984: 868. 
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Nul'llrande lydelse Föreslagen lydelse 

Vad som sägs i andra stycket gäller även vid avgörande av 
I. mål om utdömande av vite. 
2. mål enligt bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och avgifts

processen. enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter, tullar 
och avgifter. om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152), om 
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan 
granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift 
enligt taxeringslagen (1956: 623), 

3. mät om omedelbart omhändertagande enligt 6 § lagen ( 1980: 621) med 
särskilda bestiimmelser om vård av unga och 8 §lagen (1981: 1243) om vård 
av missbrukare i vissa fall. 

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag 
av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål enligt 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 § fastighets
taxeringslagen (1979: 1152), 

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2500 kr., 
7. mäl enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över

ensstämmer med parternas samstämmiga mening, 
8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan 

myndighet. 
9. mål enligt körkortslagen ( 1977: 477), om beslutet innebär att något 

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är 
uppenbart att ett körkort. körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas 
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas, 

IO. mål enligt luftfarts/agen. om 
beslutet innebär. att varning medde
las eller om det är uppenbart att ett 
certifikat, elevtillstånd eller hehö
riglzetshel'is skall återkallas, 

10. mål i vilket saken är uppen- 11. mål i vilket saken är uppen-
bar. bar. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 
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5 · Förslag till TU 1985/86:6 

Lag om ändring i lagen (1958: 205) om förverkande av alkoholhaltiga Bil. 1 
drycker m.m. 

Härigenom föreskrivs att 1 §lagen (1958: 205) om förverkande av alko
holhaltiga drycker m.m. skall ha nedan angivna lydelse. 

!'lfuwmmde lydelse Föreslagen lydelse 

1 §I 

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel. vilka påträffas hos 
den som gör sig skyldig till gärning som avses i 21 kap. 13 eller 14 § 
brottsbalken och därvid är berusad, så att det framgår av hans åtbörder 
eller tal. skola vara förverkade, om ej särskilda skäl äro däremot. 

Samma lag vare, om sådana 
drycker eller berusningsmedel på
träffas hos den som brutit mot 4 § 
lagen om straff för vissa trafikbrott, 
13 kap. 6 § luftfartslagen eller 325 § 
sjölagen eller hos någon som med
följt vid tillfället. såframt berus
ningsmedlen må antagas hava varit 
avsedda även för den som begått 
gärningen. 

Samma lag vare, om sådana 
drycker eller berusningsmedel på
träffas hos den som brutit mot 4 § 
lagen (1951:649) om straff för vissa 
trafikbrott, 13 kap. 1 § luftfartsla
gen (1957: 297) eller 325 § sjölagen 
( 1891: 35 s. I J eller hos någon som 
medföljt vid tillfället, såframt be
rusningmedlen må antagas hava va
rit avsedda även för den som begått 
gärningen. 

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker, vin eller 
starköl vid offentlig tillställning, skola de ock vara förverkade som i första 
stycket sägs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 

1 Senaste lydelse 1977: 297. 
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Artikel 83 bis i Chicagokonventionen 

Article 83 bis 

Trans[ er of certain funcitions and 
duties 

(a) Notwithstanding the provi
sions of Articlcs 12, 30, 31 and 32 
(a), when an aircraft registered in a 
contracting Statc is operated pursu
ant to an agreement for the lease, 
charter or intcrchange of the aircraft 
or any similar arrangement by an 
operator who has his principal place 
of business or, if he has no such place 
of business, his permanent residence 
in anothcr contracting State, the 
State of registry may, by agreement 
with such other State, transfer to it 
all or part of its functions and duties 
as Statc of rcgistry in respect of that 
aircraft under Articles 12, 30, 31 and 
32 ( a). The State of registry shall be 
relieved of responsibility in respect 
of the functions and duties trans
ferrcd. 

( b) The transfer shall not have 
effect in respect of other contracting 
States before either the agreement 
between States in which it is embo
died has been register~d with the 
Council and made pubiic pursuant to 
Article 83 or the existence and scope 
of the agreement have been directly 
communicated to the authorities of 
the other contracting State or States 
concerned by a State party to the 
agreement. 

(c) The provisions of paragraphs 
(a) and (b) above shall also be appli
cable to cases covered by Article 77. 

Artikel 83 bis 

Överföring av vissa funktioner och 
förpliktelser 

a) Oaktat bestämmelserna i artik
larna 12, 30, 31och32 (a), då ett i en 
fördragsslutande stat registrerat luft
fartyg på grundval av hyres-, char
ter- eller ömsesidigt bytesavtal gäl-· 
!ande luftfartyget eller på grundval 
av någon liknande reglering används 
av en brukare som driver närings
verksamhet med huvudkontor eller, 
om verksamheten saknar huvudkon
tor, är stadigvarande bosatt i annan 
fördragsslutande stat, kan rcgistre
ringsstaten genom överenskommel
se med sådan annan stat överföra till 
denna samtliga eller en del av sina 
funktioner eller förpliktelser såsom 
registreringsstat i fråga om detta 
luftfartyg i enlighet med artiklarna 
12, 30, 31 och 32 (a). Registrerings
staten befrias från ansvar i fråga om 
de överlåtna funktionerna och för
pliktelserna. 

b) Överlåtelsen har inte verkan 
gentemot andra fördragsslutande 
stater innan antingen överenskom
melsen mellan staterna om densam
ma har registrerats hos rådet och 
offentliggjorts i enlighet med artikel 
83 eller stat som är part i överens
kommelsen direkt har meddelat 
myndigheterna i annan vederbörlig 
fördragsslutande stat eller stater fö
rekomsten och omfattningen av 
överenskommelsen. 

c) Bestämmelserna i styckena a) 
och b) ovan tillämpas även på de fall 
som avses i artikel 77. 
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