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Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar
OLOF PALME

CARL LIDBOM

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås nya regler om trafikförsäkring och om
ersättning vid trafikskada. Reglerna tas in i en trafikskadelag, som
ersätter de nuvarande bestämmelserna i bilansvarighetslagen och trafikförsäkringslagen.
Liksom nu skall varje motorfordonsägare ha trafikförsäkring för sitt
fordon. Ersättning betalas ur trafikförsäkringen, så snart någon i fordonet
skadas. Både förare och passagerare har alltså rätt till ersättning.
Dessutom utgår ersättning ur trafikförsäkringen till utomstående, t. ex.
cyklister och fotgängare, som skadas i följd av trafik med fordonet.
Full ersättning utgår för alla personskador, oberoende av om någon har
skuld till olyckan eller inte. I princip skall det också vara utan betydelse
om den skadade själv har medverkat till skadan. Bara om den skadade har
medverkat uppsåtligen o:ller genom grov vårdslöshet kan ersättningen
jämkas. I övrigt skall inga undantag göras från rätten till ersättning.
Ersättning till förare och passagerare betalas ur det egna fordonets
trafikförsäkring även om skadorna skulle ha uppkommit vid kollision
med annat fordon. Förare och passagerare skall alltså vända sig till det
egna försäkringsbolaget och behöver inte ta reda på var det andra
fordonet var försäkrat. Om skadorna har orsakats genom vållande i
samband med förandet av ett annat fordon, kan emellertid det försäkringsbolag som har betalat ut ersättningen kräva den tillbaka från
försäkringen för det andra fordonet. I sista hand kommer alltså ersättningen att belasta försäkringen för fordon som har förts oaktsamt.
Om ett motorfordon eller egendom som befordras med sådant fordon
skadas vid en singelolycka, utgår ingen ersättning från fordonets egen
lrafikförsäkring. Om skadorna däremot har vållats genom ett annat
fordon i samband med kollision, ersätts skadorna från det andra fordonets trafikförsäkring. Dessa regler innebär att den som vill ha full
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täckning för vagnskador o. d. även i fortsättninge"n får teckna en frivillig
försäkring.
Uppstår skador på egendom som tillhör utomstående person och som
inte befordras med motorfordon utgår ersättning från försäkringen för
det fordon varigenom skadorna har orsakats. Ersättningen utgår oavsett
om fordonet har förts oaktsamt eller ej.
Den nya trafikskadelagen föreslås träda i kraft den 1 juli 1976.

Prop. 1975/76:15

3

1 Förslag till
Trafikskadelag
Härigenom föreskrives följande.
Inledande bestämmelser
1 § Denna lag gäller trafikförsäkring för motordrivet fordon och
ersättning från trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon (trafikskadeersättning). Lagen tillämpas dock ej på fordon
som är avsett att föras av gående och ej heller på motorredskap.
Har till motordrivet fordon som omfattas av lagen kopplats fordon av
annat slag, tillämpas lagens bestämmelser om skada i följd av trafik med
motordrivet fordon på fordonskom binationen i dess helhet.

Trafikförsäkring
2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är
registrerat här i landet och ej är avställt samt för annat motordrivet
fordon som brukas i trafik här. Försäkringsplikten fullgöres av fordonets
ägare. Innehas fordonet av någon som har förvärvat det genom
avbetalningsköp eller i övrigt under äganderättsförbehåll, fullgöres dock
försäkringsplikten av denne.
3 § Staten är ej skyldig att hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet
åvilar ej heller annan beträffande
I. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med
nyttjanderätt enligt rekvisitionslagen ( 1942 :583), beredskapsförfogandelagen 0 942 :584 ), allmänna förfogandelagen (19 54 :279) eller civilförsvarslagen ( 1960 :74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt
någon av dessa lagar eller hemföras efter rekvisition eller förfogande eller
då det brukas i samband med besiktning enligt uttagningskungörclsen
(1963:110),
2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal som har träffats av militär myndighet eller då
fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.
4 § Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt
beträffande
I. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat,
2. annat motordrivet fordon som är registrerat eller hemmahörande i
viss främmande stat.
S § Trafikförsäkring meddelas av försäkringsanstalt som har fått
tillstånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fått sådant
tillstånd är skyldig alt på begäran meddela trafikförsäkring och att
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utfärda bevis därom enligt formulär som försäkringsinspektioncn fastställer.
I tillstånd som avses i första stycket kan skyldigheten att meddela
trafikförsäkring begränsas till att gälla försäkring åt personer som tillhör
viss yrkesgrupp eller intressegrupp eller som är bosatta inom visst
områdc.
Återkallar regeringen tillstånd för försäkringsanstalt alt meddela
trafikförsäkring, skall den som har tagit trafikförsäkring hos anstalten
och som är skyldig att ha sädan försäkring taga ny trafikförsäkring för
fordonet inom en månad efter det att beslutet om återkallelse har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.

6 § Avtal om trafikförsäkring upphör att gälla tidigast en mänad efter
det att myndighet som regeringen bestiimmer har fåll anmiilan frän
försäkringsanstalten om att avtalet har blivit uppsagt eller all annan
anledning till dess upphörande har inträtt. Avtalet får dock bringas att
upphöra tidigare, om ny trafikförsäkring för fordonet har blivit gällande
eller om skyldigheten att hålla försäkring har upphört.
I fall som avses i 5 § tredje stycket upphör försäkringsavtalet senast vid
utgången av den där angivna fristen.
7 § Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om försäkringsanstalts verksamhet enligt denna lag.

Trafikskadeersättning
8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i
landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som
anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgar i motsvarande fall också
för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller
svenska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare
eller den som har hemvist i Sverige.
Trafikskadeersättning utgår ej för atomskada i fall då rätten att göra
ersätlningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning
är inskränkt enligt 14 ~ atomansvarighetslagen ( 1968 :45).
9 § I fråga om trafikskadeersättning äger 5 kap. skadeståndslagen
(1972 :207) samt lagen (197 3 :213) om ändring av skadeståndslivräntor
motsvarande tillämpning.
10 § Skadas förare eller passagerare 'i motordrivet fordon som är i
trafik, utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.
Skadas motordrivet fordon som är i trafik eller egendom som
befordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om
skadan har uppkommit i följd av trafik med annat motordrivet fordon
och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra
fordonet eller genom bristfällighet på det fordonet. I sådant fall utgår
ersättningen från trafikförsäkringen för det andra fordonet.
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11 § Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik med
motordrivet fordon än som anges i l 0 §, utgår trafikskadeersättning från
trafikförsäkringen för fordonet.
För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet
utgår trafikskädeersättning enligt först" stycket endast om fordonet
brukades olovligen av annan. Ersättning enligt första stycket utgår ej för
sakskada som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller
förare eller, om fordonet brukades olovligen, den som med vetskap
därom följde med fordonet eller lät egendom befordras med detta.

12 § Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas,
om den skadelidande själv uppsätligen eller genom grov vårdslöshet har
medverkat till skadan. Ersättning med anledning av att någon har dödats
kan även jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till
dödsfallet.
Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om
vållande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan. I fall som
avses i I 0 § andra stycket skall sådan medverkan anses föreligga, om
vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det
fordon varmed den skadade egendomen befordrades eller bristfällighet på
fordonet har medverkat till skadan.
Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt
med hänsyn till den medverkan som har förekommit pä ömse sidor och
omständigheterna i övrigt.

13 § Skall trafikskadeersättning för en och samma skada utgå från
trafikförsäkringarna för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt för
ersättningen.
14 § Från ett fordons trafikförsäkring utgår trafikskadeersättning med
anledning av en och samma händelse med högst femtio miljoner kronor,
ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår beloppet
ej till gottgörelse ät var och en som har rätt till ersättning ur beloppet,
utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna till dem
som ej kan beredas full gottgörelse nedsättes med samma kvotdel för var
och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning blir
nödvändig, kan regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer
förordna att ersättning tills vidare skall utga endast med viss kvotdel.

IS § Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 ~eller med stöd av
4 § 1 är undantaget frän trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar staten för den trafikskadccrsiittning som skulle ha utgått,
om försäkring hade funnits.
I fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskrives
om försäkringsanstalt i tillämpliga delar staten.
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16 § Beträffande motordrivet fordon som med stöd av 4 § 2 har
undantagits fran trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring
svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid skadetillfället hade tillstånd
att meddela trafikförsäkring, solidariskt för den trafikskadeersättning
som skulle ha utg<ltt, om försäkring hade funnits.
I fräga om fordon som är försäkringspliktigt men som saknar
trafikförsäkring har de försäkringsanstalter som avses i första stycket
samma ersät tningsansvar som anges där. För sakskada som tillfogas den
försiikringspliktige gäller dock det ta ansvar endast i fall då fordonet
brukades olovligen av annan och antingen ej var registrerat här i landet
eller var avställt.
De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas.
17 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning fär, utöver vad som
anges i denna lag, inskränkas endast på grund av omständighet som har
inträffat efter skadehändelsen och som enligt lagen ( 1927:77) om
försäkringsavtal kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge försäkringsbelopp.

Skadestånd m. m.
18 § Utan hinder av att trafikskadeersättning kan utgå fär den som
drabbas av skada i följd av trafik med motordrivet fordon i stället kräva
skadestånd enligt vad som gäller därom. Har den skadelidandes rätt till
trafikskadeersättning helt eller delvis fallit bort på grund av omständighet
som har inträffat efter skadehändelsen, är han endast om särskilda skäl
föreligger brr;ittigad till skadestånd i den delen.
Skadestånd med anledning av skada på motordrivet fordon i trafik
eller pä därmed befordrad egendom jämkas efter vad som är skäligt med
hänsyn till omständigheterna.

19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av
trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den
skadelidandcs rätt till trafikskadeersättning. Detta gäller dock ej i den
man trafikskadeersättningen skulle ha kunnat krävas åter från den
skadeståndsskyldige enligt 20 ~Har försäkringsgivare enligt avtal om annan skadeförsäkring än trafikförsäkring utgett ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet
fordon, inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i försiikringsh<;varens rätt till trafikskadeersättning. Detsamma
gäller när enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller sjukförsäkring
ersättning har utgetts ~ed verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller
andra utgifter och förluster som olycksfallet eller sjukdomen har medfört.
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Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt m. m.
20 § Har skada för vilken trafikskadeersätti:iing utgått vållats uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet, inträder försäkringsanstaltcn intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av skadevållaren.
Är ägare eller innehavare av järnväg eller spårväg enligt lag eller annan
författning ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning har utgått,
får försäkringsanstalten kräva ersättningen åter frän den ansvarige i den
omfatfning som är skälig med hänsyn till grunden för ersättningsansvaret
på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.
21 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehåll om rätt för
försäkringsanstalten att kräva utgiven trafikskadeersättning åkr från
försäkringstagaren intill belopp för vilket denne har åtagit sig att stå
självrisk.
Förbehall om rätt till återkrav från fysisk person får för varje
skadehändelse göras gällande med högst en tiondedel av det basbelopp
enligt lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring som gäller för januari
månad det år skadehändelsen inträffar.

22 § Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av
trafik med detta fordon och annat motordrivet fordon och har skadan
orsakats genom vållande i samhand med förandet av det andra fordonet
eller genom bristfällighet på detta, får trafikskadeersättning som har
utgått för skadan krävas åter från försäkringen för det andra fordonet.
Har vållande eller bristfällighet förekommit även på det förstnämnda
fordonets sida, fördelas ersät tningsansvaret mellan fordonens försäkringar
efter vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har
föri:kommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.
Kan enligt första stycket ersättning krävas åter från försäkringarna för
två eller flern fordon, svarar försiikringarna solid<1riskl.
23 § Svarar trafikförsäkringarna för flera fordon solidariskt, skall
försäkringarna sinsemellan taga lika del i ersättningsansvaret. Har skadan
orsakats genom vällande i samband med förandet av något av fordonen
eller genom bristfällighet på något av dem, skall dock försäkringen för
det fordonet bära hela ersättningen i förhållande till försäkringen för
fordon på vars sida varken vållande eller bristfällighet har förekommit.
Föreligger vållande eller bristfällighet på flera sidor, fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med
hänsyn till den medverkan som har förekommit på olika sidor och
omständigheterna i övrigt.
24 § I fall som avses i 16 § fördelas försäkringsanstalternas inbördes
ersättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för
direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på
näst föregående kali:nderår.
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Trafikskadeersättning som har utgetts enligt I 6 § andra stycket får
intill en tiondedel av det basbelopp som anges i 21 § krävas åter från den
som var skyldig att ha trafikförsäkring. Ersättningen får dock ej krävas
åter, om fordonet vid skadetillfällct brukades olovligen av an~an och
antingen ej var registrerat här i landet eller var avställt.
Har trafikskadeersättning utgetts enligt 16 § tredje. stycket och blir
fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.
25 § Den som på grund av ansvarighet för skada enligt 20 § har utgett
ersättning till försäkringsanstalt får efter vad som är skäligt kräva
ersättningen åter från annan som också är ansvarig för skadan enligt 20 §.
Försäkringstagare som har krävts på självriskbelopp enligt 21 § och
försäkringspliktig som har krävts på belopp som avses i 24 § andra
stycket inträder intill det utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt
20 § eller den rätt till återkrav enligt 22 eller 23 § som tillkommer
försäkringsanstalten respektive försäkringsanstalterna. Är försäkringstagaren eller den försäkringspliktige ansvarig för skadan enligt 20 §,äger
första stycket motsvarande tillämpning.
26 § Ersättning som .har utgetts enligt denna lag får utöver vad som
följer av 20-25 § § krävas åter endast på grund av åtagande av annan än
försäkringstagaren.

övriga bestämmelser ·
27 § Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått
kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall enligt denna lag,
skall han underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet om händelsen. Han är vidare skyldig att på begäran
lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.
28 § Den som vill bevaka rätt till ersättning enligt denna Jag eller
fordringsrätt i övrigt på grund av avtal om trafikförsäkring skall väcka
talan inom tre år från det han fick kännedom om att fordringen kunde
göras gällande och i varje fall inom tio år från det fordringen tidigast hade
kunnat göras gällande. Försummar han det, är talan förlorad.
Förbehåll om kortare tid för väckande av talan än som anges i första
stycket är utan verkan mot den som har anspråk på trafikskadeersättning.
29 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada
får ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrives i utsökningslagen ( 1877 :31
s. 1).
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Försäkringsanstalt får kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 § mot
försäkringstagarens fordran hos anstalten. Fordran på ersättning som
avses i 24 § andra stycket får kvittas mot fordran som innehas av den
försäkringsplik tige.
Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får ej i
vidare mån än som följer av 19 § överlåtas innan ersättningen är
tillgänglig för lyftning.
30 § I fall som avses i 16 § företrädes försäkringsanstalterna i ärende
om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan ersättning av
en trafikförsäkringsförening, i vilken anstalterna är medlemmar. För visst
ärende eller viss grupp av ärenden kan föreningen utse en av anstalterna
att företräda de övriga.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer
stadgar för trafikförsäkringsföreningen.
31 § Den som underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt beträffande
motordrivet fordon som är registrerat här i landet och ej är avställt dömes
till böter.
Om annat motordrivet fordon brukas i trafik här i landet med den
försäkringspliktiges vilja och vetskap utan att föreskriven trafikförsäkring
finns, dömes den försäkringspliktige till böter.
Till böter dömes även annan som brukar eller låter bruka motordrivet
fordon i trafik här i landet med kännedom om att föreskriven försäkring
icke finns.
32 § Domstol kan i mål om ansvar för förseelse som avses i 31 § första
stycket eller, sedan domen i malet har vunnit laga kraft, på särskild talan
av allmän åklagare förelägga den försumlige vid vite att fullgöra
försäkringsplikt en.
Om någon under tid då han står under åtal för förseelse som avses i
31 § andra eller tredje stycket fortsätter att begå sådan förseelse, skall
vad han har gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott.
33 § Förare av moped skall under färd ·här i landet medföra bevis om
att mopeden är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp det ta för
trafikinspektör, bilinspektör eller polisman.
Den som bryter mot första stycket dömes till böter, högst femhundra
kronor. Han är dock fri från ansvar, om han senast tredje vardagen efter
förseelsen styrker hos polismyndighet att han hade bevis om trafikförsäk-
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ring vid tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att
förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.
Denna lag träder i kraft den I juli 1976.
Genom lagen upphäves
l. lagen (19 l 6 :312) angående ansvarighet för skada
följd av
automobiltrafik,
2. bgcn (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon,
3. lagen ( 1939 :776) med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring å
motorfordon, som nyttjas av staten, m. m.,
4. förordningen (1946:175) med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldighetcn för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller
nyttjas av staten.
Avtal om trafikförsäkring enligt lagen ( 1929 :77) om trafikförsäkring å
motorfordon eller motsvarande försäkring, som är gällande vid ikraftträdandet och som har ingätts för tid som delvis infaller därefter, gäller
som avtal om trafikförsäkring enligt denna lag med de ändringar som
följer av lagen. Försäkringstagaren för dock för tid efter ikraftträdandet
fr<lntriida avtalet och därmed förenat avtal om annan motorfordonsförsiikring med verkan en milnad efter det att uppsiigning har skett hos
försiikringsanstalten. I sådant fall har försäkringstagaren rätt att återfå
erlagd premie som belöper på tid efter frånträdande!.
Vill försäkringsanstaltcn med anledning av nya lagens ikraftträdande
och samtidigt därmed genomföra annan ändring i avtalet om trafikförsäkring ;in som följer av bgcn eller genomföra ändring i därmed förenat avtal
om annan motorfordonsförsäkring, får det ske. om försäkringstagaren
senast tvi1 månader före lagens ikraftträdande skriftligen underrättas om
iindringen och om sin rätt att fråntriida avtalet enligt vad nyss har sagts.

11
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1916 :312) angående ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik

Härigenom föreskrives att 2 och 5 § § lagen (l 916 :31 2) angående
ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik skall ha nedan angivna
lydelse.

Nu1 1arande lydelse

Föreslagen lydelse
2 ~1

För skada, som i följd av trafik med automobil tillfogas annan person
än föraren eller sådan egendom, som icke med automobilen befordras,
vare automobilens ägare ansvarig, ändå att han ej är till skadan vållande;
dock vare ägaren från ansvarighet fri, där av omständigheterna framgår,
att skadan varken förorsakats av bristfällighet å automobilen eller vållats
av föraren.

Om vdllande på den skadeIlar den, som skadan led, gelidandes sida har med1 1erkat till
nom eget l'ållande därtill medi•erskadan, gäller 6 kap. 1 § skadekat, bestämme rätten, efter ty för
stånds/agen (197:!:207).
rarje fall pröms skäligt, om och i
sådant fall till vilket belopp skadestånd skall utgå. Underlåtenhet att
am1ända bilbälte eller skyddshjälm
skall ej tillräknas den skadelidande
som 1•ållande.
Föraren vare likil med ägaren pliktig ersätta sådan skada, som ovan
sägs, d~ir ej av om~1::indigheterna framgår, att föraren icke varit vållande
till skadan.

Har i följd av trafik med två eller flera automobiler uppstått skada, för
vilken ägare eller förare å olika sidor svara. åligge ansvarighet dem en för
alla och alla för en. Sinsemellan skola de olika sidorna taga del i
ersättningens gäldande efter ty rätten med hänsyn till omständigheterna
prövar skäligt. Där vållande visas föreligga å någon sida men det icke
styrkes att annan sida är vällande, skall dock den förra sidan i förhållande
till den senare vidkännas hela ersättningen.

Lider i följd av trafik, varom i
första stycket sägs, nagondera automobilens ägare eller f6rare eller

1 Sl'na~tc

lydclsl' 197 5:52.

Uppkommer i följd av trafik.
varom i första stycket sägs, skada
på egendom som tillh<)r någondera
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

honom tillhörig egendom skada,
varde skadeståndet jämkat efter ty
prövas skäligt, där ej av omständigheterna framgår, att varken
bristfällighet å automobilen eller
vållande vid dess förande medverkat till skadan. Där vållande visas
föreligga å någon sida men det
icke styrkes att annan sida är
vållande, skall dock den förrn sidan i förhållande till den senare
bära hela skadan. Vid tillämpning
a1• md nu saKts skall underlåtenhet
a1• förare att använda bilbälte eller
skyddshjälm ej tillräknas honom
som l'ållande.

automobilens ägare eller förare,
varde skadeståndet jämkat efter ty
prövas skäligt. där ej av omständigheterna framgår, att varken
bristfällighet å automobilen eller
vållande vid dess förande medverkat till skadan. Där vållande visas
föreligga å någon sida men det
icke styrkes att annan sida är
viillande, skall dock den förra sidan i förhållande till den senare
bära hela skadan.

Denna lag träder i kraft den I januari 1976.
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3 Förslag till
Lag om ändring i skadeständslagen ( 1972:207)
Härigenom föreskrives att 3 kap. 8 § skadeståndslagen (1972:207)
skall ha nedan angivna lydelse.

N11l'ara11de lydelse

Föreslagen lydelse
3 KAP.
8§

Bestämmelserna i detta kapitel
gäller ej i fråga om sådan skada i
följd av trafik med motorfordon
som vållats av fordonets förare, i
den mån ersättning för skadan
skall utgå enligt lagen (1929:77)
om trafikförsäkring å motorfordon eller skall utges antingen ai'
någon som i egenskap a11 f ordonets ägare är an.n>arig för skadan·
men enligt 4 § nämnda lag är
befriad från trafikförsäkringsplikt
eller ai• staten enligt lagen
(1939:776) med 1•issa bestämmelser rörande trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten
m.m.

Denna lag träder i kraft I juli l.Y76.

Bestämmelserna i detta kapitel
gäller ej i fråga om sådan skada i
följd av trafik med motordril'et
fordon som vållats av fordonets
förare, i den mån trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt
trafikskadelagen (19 75 :000 ).

14
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (196 7 :663) om tillägg till vissa trafik.livräntor
Härigenom föreskrives att 15 § lagen (I 967 :663) om tillägg till vissa
trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
IS

~

De försäkringsanstalter. som meddelar trafikförsäkring, svarar solidariskt för kostnader som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivräntor
utgår enligt denna lag.
De sammanlagda kostnader för
tillägg som uppstått under ett år
fördelas mellan anstalterna i förhållande till de belopp som dessa
under närmast föregiiende kalenderår uppburit i premier för direkt
tecknade trafikförsäkringar.

De sammanlagda kostnader för
tillägg som uppstått under ett år
fördelas mellan anstalterna i förhållande till beloppen av de premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en
av dem belöper på näst föregående
kalenderår.

Denna lag träder i kraft den l juli 1976.
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5 Förslag till
Lag om ändring ilagen (1972:435) om överlastavgift
Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1972:435) om överlastavgift
dels att i 8 a § 1 orden "Kungl. Maj:t'' skall bytas ut mot "regeringen",
dels att 7 och 9 § § skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Fureslagen lydelse

7§
Överlastavgift påföres för bil, ägaren, och för släpvagn, ägaren av den
bil som släpvagnen drages av.

l fråga om bil som innehas på
grund av avbetalningsköp anses
innehavaren som ägare.

l fråga om bil som innehas på
grund av avbetalningsköp anses
innehavaren som ägare. Innehas

bil med nyttjanderätt, anses innehararen som ägare, om han har
befogenhet att bestämma om förare ar bilen eller anlitar annan
förare än ägaren har utsett.
Brukar någon annans bil utan
len', påföres brukaren överlastaJJgiften.

Brukas bil av någon som är
skyldig att ersätta skada enligt 6
eller 7 §lagen (1916:312)angående ans11arighet för skada i följd a11
automobiltrafik, anses brukaren
som bilens ägare.
9

~I

~

Bestämmelserna i 6, 8, 31. 32
och 43 [:i§ vägtrafi kska lie[örordningen (1973:601) äger motsvarande tillämpning på överlastavgift.
Denna lag gäller ej i fråga om

Bestämmelserna i 6, 8, 30 - 32
och 43 §~ vägtrafikskattelagen
( 1973:601) äger motsvarande tilllämpning på överlastavgift.

fordon som
är registrerat i militära fordonsregist ret,
brukas av krigsmakten enligt
skriftligt avtal med militär myndighet,

fordon som
är registrerat i militära fordons-

1

Senaste lydelse 197 4:292.

Denna lag gäller ej i fråga om

registret,
brukas av försmrsmakten enligt
skriftligt avtal med militär myndighet,

16
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Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

är li.tgd i anspråk med nyttjanderätt enligt allmänna förfogandelagen ( 1954:279), rekvisitionslagen ( 1942:583), beredskapsförfogandelagen ( 1942:584) eller civilförsvarslagen ( 1960:74).

är taget i anspråk med nyttjanderätt enligt allmänna förfogandelagen ( 1954:279), rekvisitionslagen ( 1942:583), beredskapsförfogandelagen ( 1942:584) eller civilförsvarslagen ( 1960:74).

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 8 a och 9 § § en vecka efter den
dag, då lagen enligt uppgift på t..len utkommit från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den I juli 1976.
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6 Förslag till
Lag om ändring i vägtrafikskattelagen (1973 :601)
Härigenom föreskrives att 3 5 fi vägtrafikskal telagen ( 1973 :60 I ) 1 skall
ha nedan angivna lydelse.

Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

35
Brukas fordon utan lm• eller av
någon som enligt 7 § lagen
(1916:312) angående ansvarighet
för skada i följd ai• automobiltrafik är förpliktad att ersätta skada
dömes i ägarens ställe sådan brukare enligt 34 §.

~

Den som brukar annans fordon
utan lol' dömes i ägarens ställe
enligt 34 §. Detsamma gäller den
som innehar fordonet med nyttjanderätt och har befogenhet att
bestämma om förare av fordonet
eller anlitar annan förare än ägaren har utsett.

Denna lag träder i kraft den I juli 1976.

·,,

1

St!naste lydelse av lagens rubrik 1974:869.

2 Regeringen 1975. 1 sam/. Nr 15
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JUSTITIEDEPARTHIENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid n:geringssammantdde
197 5-03-0(1

Närvarande: statsministern Palme, onHör:rnde, och statsri1den Sträng,
Andersson, Johansson, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Gcijer, Bengtsson.
Norling. Löfberg, Lidbom, Sigurdsen. Gustafsson, Zachrisson. HjelmWalleri.
Föredragande: statsr{1det Lid bom.
Lagrådsremiss beträffande ersättning vid trafikskada.

- - - - - -· - - - Föredraganden anför.

Inledning
Frågan om ersättning för sLida i följd av trafik med motorfordon lrnr
sedan länge varit underkastad siirskild reglering genom lagstiftning om
skärpt skadestånclsansvar i förening med obligatorisk ansvarsförsäkring.
Reglerna härom återfinns i lagL'n ( 1916 :31 2) angäendt• ansvarighet för
skada i följd av automobiltrafik (bilansvarighetslagen) och lagen (1929:
77) om trafikförsä kring 3 motorfordon (trafikförsäkringslagen).
Förslag till en reformering av denna lagstiftning har tidigarL' lagts fram
vid några tillfällen. Sälunda föreslogs i ett är 1938 avgivet betänkande
(SOU 1938 :27) en ny trafikförsäkringslag efter delvis nya principer.
Förslaget ledde dock endast till mycket begränsade lagändringar. Ar 1957
lade bilskadeutredningen i betänkandet (SOU 1957:36) Trnfikförsäkring
fram förslag till ny lag om trafikförsiikring. Förslaget har ej föranlett
lagstiftning.
Vid tillkomsten av skadeståndslagen (1972 :207) framhöll föredrag:rndc
departementschefcn (prop. 1972:5) att gällande regin om trafikskadeansvaret har vissa brist.:r. En ft'formcring av rL·glerna borde crncllertid
enligt departementschcfen anstå i avbidan på att det då pågående
arbetet på nya allmänna regler om skadestånd vid personskada hade
slutförts. Förslag till sa dana regler har nyligen i·örclagts riksdagen ( prop.
1975:12).
Genom rekommendation nr 24/1973 hemställde Nordiska rådet till
regeringarna i Danmark, Finland, Norge och Sverige att låta undersöka
om det var ändamålsenligt och möjligt att genomföra en utvidgning av
trafik försäkringen till att i viss omfattning täcka även ersättning till ägare
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och förare av motorfordon. I skrivelse till justitiedepartementet den 23
november 1973 har trafikförsäkringsföreningcn lagt fram vissä konkreta
förslag till en reformering av det nuvarande ersättningssystemct vid
trafikskada.
I februari 1974 tillkallades i Sverige en särskild sakkunnigl för att se
över lagstiftningen om ersättning vid trafikskada och trafikförsäkring.
Den sakkunnige, som lrnr antagit namnet trafikskad.:utredningen, har i
oktober 1974 avliimnat betänkandet (SOU 1974:87) Trafikskadeersättning. De lagförslag som innefottas i bdänkandet tordt: få fogas till
protokollet i detta ärende som bilaga 1.
Efter remiss har yttranden över bt'tiinkandet avgdls av justitiekanslern
UK), riksåklagan:n (RA), Svea hovrätt, rikspolisstyrelsen, försvarets
civilförvaltning (FCF), riksförsäkringsverket, postverket, televerket,
st<:1tc:ns järnvägar (SJ), statens vägverk, statens trnfiksäkerhetsverk, luftfartsvcrkl't, bilregisternämnden, statskontoret, generaltullstyrelsen, försäk ringsinspektionen, konsumentombudsmannen fKO ), konsumentverket, liinsstyrclsen i Älvs borgs län, yrkesskadcförsäkringskommitten,
leasingutredningen, förs~ikringsrättskommitten, Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Landsorganisa tion.:n i Sverige (LO).
Tjänstemännens centralorganisation ffCO). Sveriges <:1kademikers .:entralorganisation ( SACO ). Svenska transportarbctareförbundet, Sveriges advobtsamfund, Lrnlbrukarnas riksförbund. Svenska åkeriförbundet, Sveriges trafikbiliigares riksorg<misation. Svenska försäkringsbolags riksförbund, Folksam, Trafikförsäkringsföreningcn, Försäkringsjuridiska föreningen, Motorbranschens riksförbund, Motormännens riksförbund,
Kungl. automobilklu bbcn (KAK), Motorförarnas helnykterhetsförbund
IMHFJ. Svenska molorcykclförbundd <SVEMO), Cykel- och mopedfrämjandet (CMF) samt Sveriges motorcyklisters centralorganisation
ISMCJ.
Yttranden över bo.:tänkandct har dessutom inkommit fr[in Statsanställdas förbund. Försäkringsbolaget Ansvar, Aktionsgruppen mot MColyckor och Frivilliga motorL·ykelkårens riksförbund.
En sammanställning av remissyttrandena torde få fogas till protokollet
i detta ärende som bilaga 2.

1
Justitkrädct Ulf Nord~nson. Fxpcrkr: direktörerna Per Bocthius, Gunnar
Lanteli och Erland Strömhiick samt advokaten Akc Vilhclmson och direktören

Hilding A.bcrg.
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2 Nuvarande förhällanden
2.1 Inledande anmärkningar
För skadeståndsansvar i allmänhet gäller i svensk rätt den s. k.
culpart>geln. Denna regel, som återfinns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen
(1972:207), innebär att den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar
person- eller sakskada skall ersätta skadan. Culparegeln gäller i och för sig
också i fråga om skador som uppkommer vid trafik med motorfordon. På
detta område har emellertid de skadelidandc sed;rn länge ett förstärkt
skydd genom särskild lagstiftning.
Genom Jagen (1916 :31 2) angående ansvarighet för skada i följd av
automobiltrafik (bilansvarighetslagen) har skadcståndsansvaret för förare,
ägare och, i vissa fall, brukare av motorfordon skärpts utöver vad som
gäller enligt culparegeln. I fråga om förarens vållande har bevisbördan
kastats om till den skadelidandes fördel. För att undgå ersiittningsskyldighet måste föraren visa att han inte har förfarit uppsiitligt eller
vårdslöst (s. k. presumtionsansvar). Härigenom upp!)åS i praktiken n~istan
samma effekt som om föraren hade haft ett objektivt ansvar, dvs. ett
ansvar som inte är beroende av uppsåt eller vårdslöshet. Också ägaren har
ett ansvar med omkastad bevisbörda för skada som har uppkommit i
följd av trafik med hans fordon.
De skade lidandes rätt till skadestånd garanteras genom tvingande
bestämmelser om obligatorisk trafikförsäkring. Sädana bestämmelser
finns i lagen (1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon (trafikförsäkringslagen). Beträffande vissa fordon, som ink omfattas av trafikförsäk-

ringsplikten, garanteras ersättning genom bestämmelser i andra lagar.

2.2 Trafikansvar enligt bilansvarighetslagen
2.2.1 Bilansvarighetslagens tillämpningsområde

Bilansvarighctslagen är tillämplig på skada som i följd av trafik med
automobil tillfogas annan person än föraren eller sådan egendom som
inte befordras med fordonet (2 § första stycket).
Med "automobil" avses enligt I § tre slag av fordon, nämligen dels
motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen för att självständigt
nyttjas till person- eller godsbefordran, dels motordrivet fordon som är
inrättat huvudsakli.gen såsom dragfordon för annat fordon eller för
arbetsredskap och är försett med gummihjul, dels annat motordrivet
fordon som är konstruerat för elkr utan svt1righct kan ändras till en
hastighet överstigandc 30 km/tim.
Med fordon förstås varje anordning på hjul, band eller medar som är
inrättad för färd på marken och ink löper pä skenor. Till automobil i
bilansvarighetslagens bemärkelse är inte att hänföra luftfartyg eller
motordrivet fordon som är avsett att föras av gående.
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Uttrycket skada "i följd av trafik" med automobil har i rättspraxis
tolkats vidstdckt. Trafik anses föreligga sft snart en bil har kommit i
rörelse, oavsett om motorn har varit i gftng eller inte. Även skada som
uppkommer när en bil stiir helt stilla har ibland ansetts vara en följd av
trafik med bilen. En sådan bedömning h~lf skett när skadan inträffat i
samband med att bilen använts för sitt ändarna!, exempelvis när skadan
har orsakats av att en bildörr öppnats efter parkering av bilen. Någon
lokal begränsning avs1:s inte med uttrycket skada i följd av trafik med
automobil. Även skada som orsakats av traktor ute på en åker eller av
personbil inne i en verkstadslokal kan räknas som trafikskada i bilansvarighetslagens mening.

2. 2. 2 Ansvarssubjekt enligt bilansvarighetslagen
Som förut nämnts kan skadcståndsskyldighet med anledning av skada i
följd av trafik med automobil uppkomma för tre kategorier, nämligen för
fordonets 1igare, förare eller brubtrl!.
Enligt 2 ~ första stycket kan ägaren oberoende av eget vållande bli
ansvarig för skada som har uppkommit i följd av trafik med bilen. Han
kan undga ansvarighet endast genom att visa att skadan varken har
orsakats av bristfällighd p{1 bilen eller har vallats av föraren. Kan
iigaren ink bevisa att bikn ink har varit bristfällig inträder ansvar, om
han inte lyckas föra bevisning om att bristfälligheten helt saknat
hetycklse för skadans uppkomst.
Skadeståndsansvaret för föraren vilar enligt 2 § tredje styckl"l på
culparegeln, men också här 1ir bevisbördan omkastad. Föraren är nämligen lika med ägaren skyldig att ersätta skada i följd av trafik med
fordonet, om dl't inte framgår av omständigheterna alt föraren inte har
varit vållande till skadan. Däremot bär föraren inte något ansvar för skada
som har orsakats av bristfällighet på fordonet, såvida inte bristfälligheten
kan tillräknas honom som vållande.
Ocksii brukaren bär i vissa fall ansvar enligt bilansvarighetslagen.
Brukar niigun olovligen annans fordon svarar han enligt 6 § i stället för
ägaren för skada som inträffar under brukandet. Solidariskt ansvar för
iigaren och den som lovligen brukar fordonet uppkomml!r enligt 7 § i tvä
typfall. Det ena kiinnl'leänas av att brukarL'n innehar fordonet med
nyttjandl'riitl och har befogenhet att anställa förare av bilen. Det andra
falll't utmiirks av att brukaren innehar bikn med nyttjanderätt utan
sildan befogenhl't men ändä anlitar en förare som inte är anställd av
ägarl'n. Om brukaren anlitar en av ägaren anställd förare har han diiremot
intL' niigot ansvar l'nligt bilansvarighetslagcn.
Om biide ägare och förare är crsättningsansvariga enligt 2 § skall
;rnsvarct L'niigt 3 § fördelas mellan dem dtcr vad som prövas skäligt med
hänsyn till omständighctt•rna. Om ägare eller förare bär culpaansvar. dvs.
är bevisligen v(1llandc till skadan, får han ensam svara för skadan äwn om
di.:n <1ndre hiir trafikansvar enligt bilansvarighetslagen därför att han inte
kan visa sig fri från vållande. Fördelningsregeln i 3 § tillämpas med andra
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ord inte i den situationen. Regeln är inte heller tillämplig vid skada i följd
av trafik med motorfordon som ägs eller nyttjas av staten. Det ta berörs
närmart' i avsnitt 2.3.
Ägare eller annan som har utgett ersiittning enligt bilansvarighdslagen
har enligt 11 § regressrätt mot den som har v<lllat skadan.

2. 2.3 Ansvaret enligt 2 § bilansvarighetslagen

Ansvaret enligt 2 § omfattar både person- och sakskada. Ett undantag
gäller dock för personskada som tillfogas förarc.n. Vidare gäller ett
undantag för skada pä själva fordonet samt för skada på egendom som
befordras med fordonet oavset l om egendomen tillhör fordonets ägare
eller förare eller en tredje man. I dessa fall utg:'1r allts[i inte n:igon
ersättning enligt bilansvarighctslagen. I fråga om förarens rätt att fä
ersättning av ägaren för personskada gäller i stället allmänna utomobligatoriska eller. i vissa fall, kontraktsrättsliga skadL·standsregler. Detsamma
är fallet beträffande ägarens rätt att få ersiittning av föraren för skadJ på
fordonet resp. rätten för iigare av befordrad egendom att av fordons:igaren eller föraren få ersättning för skada på den befordrade egendomen.
De utomobligatoriska regler som kan bli tillämpliga är de allmänna
bestämmelserna om vållandeansvar i 2 och 3 kap. skadcstiindslagen.
För personskada utgår ersättning .:nligt 2 § bilansvarighetslagt•n till
såväl passagerare i fordonet som personer utanför detta, t. ex. fotgängar.:
och cyklister. Även fordonets ägare har rätt till L'rsättning av fordonets
förare för sådan skada, vare sig han färdas som passagerare i Jet egna
fordonet eller befinner sig utanför detta. Att ägaren själv bär presumtionsansvar för skador som fordonet orsakar leder emellertid till att han
som skadelidande i princip har en mer inskriinkt ersättningsr:itt än andra
skadelidande. I försäkringsbolagens skaderegkringspr<ixis torde emdkrtid
ägaren numera regelmässigt tilkrkännas fullt skadestånd för personskada,
under förutsiittning att han intt: själv har varit medviillande och pii dL'n
grund får jämkning av skadeståndet.
En skaddidandL' tredje man, dvs. annan än fordonets iigar.: ell.:r förare,
har samma rätt till ersättning för sakskada som för personsk<ida. Det kan
gälla skador pil byggnader. trafikanordningar, cyklar, en cyklists eller
fotgängares kläder eller andra tillhörigheter eller skador p<i gröda eller
annan växtlighet etc.
Den skadelidandes medvållande kan enligt 2 § andra stycket första
punkten leda till jämkning av skadestiindd enligt de grunder som gäller
inom skadestandsriitten i allmänhet. Enligt 2 § andra styL·ket andra
punkten skall underlåtenhet att använda bilbälte eller skyddshjälm inte
tillriiknas den skadelidandc som v~'ill~rndc. Av mt•dv;illandercgdn har i
rättspraxis analogivis ansetts följa, att den som lider skJda i en situJtion
där han själv bär trafikansvar enligt 2 ~ mäste räkna med att hans anspdk
mot skadevållarcn kan sättas ned. Om t. ex. en fotg~ingarc genom
vårdslöshet har orsakat skada p:\ en biL kan bilägaren fo finna sig i att det
skadestånd som åläggs fotgängaren jämkas eller att denne t. o. m. helt
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bl'frias från ansvar. farnkning av detta slag anses kunna ske även när
biliskn riktar ansprilk mot annat subjekt än medtrafikant. t. t'X.
viighalbrt'. Bär den mot vilken anspr[1h'l riktas själv strikt ansvar - t. ex.
innehavare av luftfartyg - far bilisten enligt rättspraxis också riikna med
jiirnkning på grund av sitt skiirpta tr~1fikansvar.
Om skada uppkomml'r i följd av trafik Il1l'd två elkr lkra motorfordon
under sådana förhållandL'n att ägare och förarl' av dl' inblandadl' fordonen biir prL'sumtionsansvar för skadan l'nligt 2 §, svarar de L'nligt 5 §
första stycket solidariskt för skadeståndet. lktriiffande skador som
tillfogas fordonens ägarL' eller förare gäller dock siirskilda regler enligt 5 §
andra styckl't (se avsnitt 2.2.4).
Niir solidarisJ.;t sbdest3ndsansvar föreligger L'nligt 5 § första styeket,
fördelas det slutliga ansvaret rnl'llan ägare och förare pa ömse sidor enligt
siirskilda föreskrifkr i detta lagrum. Huvudregeln är att fördelningen skall
sh' efter vad som finnes skäligt med hänsyn till omständighl'lerna. Men
om det fördiggn vållande vid förandl'l av fordonet pii nägundl'ra sidan
och det inlt' kan styrkas sådant vällandL~ pä den andra sidan, skall den
förra sidan i förhållande till den senare vidkännas hela ersättningen. Kan
vållande inte styrkas pii någondera sidan eller föreligger vallandl' på bada
sidor o..:h fördelningL·n sålunda skall ske p::\ grundval av L'n skälighetsprövning, rL·stllkrar dl'nna i praktikl'n regelmässigt i en likaförddning av
ersiit rningsansvaret. Framför allt i fall da viillande styrks p(1 bada sidor
men även niir hi\da sidor biir prL'St11ntionsansvar kan erndlertiJ annan
fördelning bli aktuell med hfosyn till graden av viillande pa ömse sidor
eller andra särskilda omstiindigheter. DL'l iir att märb att fragan huruvida
bristfällighet pii niigot av de inhlandade fordonen har medverkat till
skadan inte tillmäts n~lgon betydelse vid bestämmande av t'rsiittningsansvarets fördelning enligt 5 ~ första styL'.ket, s~ivicla inte bristfälligheten
kan tillräknas föraren L'ller iigaren av eld .bristfälliga fordonet som
viillande.

2.2.4 Ansvaret för kollisionsskador enligt S § andra stycket bilansvarighetslagen
Fr[1gan om rätt för ägan' elll'r förare av ett motorfordon som kolliderar
ml'd annat motorfordon att f:l skad.:·stimd av ägare och förarl' av det
andra fordonet är som förut nämnts underkastad särskild reglering
i S § andra stycket. DL'SSa bestämmelser gäller såväl persern- som sakskada. I fråga om sakskada har bestämmelserna praktisk betydelsL~ framför allt när det gäller skador på de inblandade fordonen och på egendom
som befordras med dem OL'h tillhör n:sp. iigart.: eller förare. Men bestämml'lserna iir i och för sig til!iimpliga också p:1 skador som tillfogas
iigares t'lkr för;ires egendom utanför fordonen. Vidare avser bestämmelserna inte bara egentliga kollisionsfall utan varje situation där ägare eller
förare av ett motorfordon har lidit skada i följd av trafik med det egna
fordonet och annat motorfordo.n.
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Reglerna i 2 § om presum tionsansvar är i och för sig tillämpliga ocksä i
fråga om sådana kollisionsskador som det nu är fråga om. Bestiirnmelserna i 5 § andra stycket innebär emellertid all den skadelidande ägaren
eller föraren får tåla jämkning eller helt bortfall av sin ersättning i större
omfattning än som följer av den allmänna regeln i 2 § andra stycket om
jämkning pä grund av styrkt medvällande. Underlåtenhet av föraren att
använda bil bälte eller skyddshjiilm skall dock enligt 5 § andra stycket
andra punkten inte tillräknas honom som villlande.
Huvudregeln enligt 5 § andra stycket är att ersättning skall jämkas
efter vad som finnes skäligt, om det inte framgi\r av omständigheterna att
varken bristfällighet pii fordonet på den skadelidande sidan eller viillande
vid dettas förande har medverkat till skadan. Den regeln blir således till
en början tillämplig, om ägare och förare på ömse sidor bär endast
presumtionsansvar. Men den blir också tillämplig om det visas att
vållande till skadan föreligger på båda sidor eller att bristfällighet pil
fordonet på ömse sidor eller på den ena sidan har medverkat till skadan
utan alt vf11lande k:.m visas på någondera sidan. Visas bristfällighet
föreligga bara på d.:t ena fordonl!l och kan v;'illandc inte styrkas pi\
någondera sidan blir dock regeln om skälighetsprövning tillämplig bara
under förutsättning all den sida där hrislfällighd ej kunnat visas inlc har
lyckats föra bevisning om att varken bristfällighet på fordonet på den
sidan eller vållande vid deltas förande h:ir medverkat till skadan.
SkälighL'lsprövningen leder i praktiken regelmässigt till att jämkning sker
till hälften av full ersättning. Hänsyn till graden av vållande på ömse sidor
eller andra särskilda omständigheter kan dock föranleda en annan
jämkningskvot.
Om emellertid vållande till skadan visas föreligga p~1 nftgondcra sidan
men det inte visas att den andra sidan är vållande, skall den förra sidan i
förhållande till den senare bära hela skadan. Detta gäller även om den
senare sidan inte lyckas föra bevisning om att varken bristfällighet pii
fordonet på den sidan eller vållande vid det tas förande har medverkat till
skadan. Detsamma är fallet, om det visserligen kan visas att bristfällighet
på fordonet pa den sidan har medverkat till skadan men detta inte kan
tillräknas ägare eller förare på den sidan som vållande. Vällande pa den
ena sidan slår med andra ord ut bristfällighet på fordonet på den andra
sidan som ansvarsgrund.
För en skadelidande ägares vidkommande innebär dessa bestämmdser
s. k. passiv idenlifibtion, dvs. ägaren tillräknas vållande av föraren av
hans fordon som om han själv hade varit viillande.
Bestämmelserna i 5 § andra stycket medför att, när i följd av trafik
med två eller flera fordon förare eller iigare på ömse sidor har lidit skada,
ersättning i någon omfattning praktiskt tagel alltid utgär från motsidan.
Det är bara när ägare och förare på ömse sidor lyckas bevisa, att skadan
inte har orsakats vare sig genom bristfällighet pf1 fordonet eller genom
vallande vid förandet av detta, som vardera sidan far bära sin skada. 1
praktiken uppkommer dock nästan aldrig en sådan situation. Ofta leder
reglerna till att ersättning skall utges från ömse sidor. Detta blir sil. gott
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som alltid fälld när bada sidor bär prcsumtionsansvar. Ot'tsamma gäller i princip o.::ksä när det visas att förarna på ömse sidor har varit
vållande. Dessa situationer är också de vanligast förekommande. Om
t. ex. vid en kollision mellan bilarna A od1 B båda förarna har varit
villlande eller vi.Hlande inte kan styrkas pa någondera sidan samt skadan
'pa bilC>n A uppgår till 1 000 kr. och skadan på bilen B bt>löpa sig till
2 000 kr., skall ägare och förare av bilen A betala I 000 kr. till ägaren av
bikn B samtidigt som ägare och förare av bilen B skall betala 500 kr. till
äg~tren av bilen/\. Pil motsvarande siitt regleras evenludl personskada som
har tillfogats äg~tre eller förare av bikn A resp. bilen B.

2.3 Skadeståndsansvar för förare av statliga fordon
Enligt förordningen (1946:175) med vissa bestämmelser rörande
skadestiindsskyldighet för förare av motordrivet i'ordon, som tillhör eller
nyttjas av staten, får staten i princip inte utkräva ersättning av fordonets
förare. Undantag gälln bara om föraren under färden har gjort sig skyldig
till grov vårdslöshet i trafik, rattonykterhe.t dlcr rattfylleri elkr om han
har orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet eller brukat
fordonet utan lov. Detta innebär att den särskilda rL'geln i 3 § bilansvarighdslagcn om fördelningen av ägares och förares skadcståndsskyldighet
enligt 2
bilansvarighetsli:1gen inte kan tillämpas vid skada i följd av
trafik med motorfordon som ägs dkr nyttjas av stakn. Staten kan ju
över huvud taget inte rikta (1terkrav mot föraren när denne bär endast
pn:sum tionsansvar.
I de fall när staten inte får utkräva ersättning av föraren kan denne·om den ~kadelidande har krävt honom på skadestånd ·· söka åter av
staten vad han har utgett i skadestånd, i den m~tn staten är skyldig att
ersätta skadan. Detta gäller även i sådana fall när staten visserligen inte iir
skadeständsskyldig enligt bilansvarighetslagen av den anledningen att
fordonet inte är en automobil i lagens mening men staten annars skulle

s

ha ådragit sig

s~<lan

skyldighet.

2.4 Trafikförsäkring
2.4.1 Trafikförsäkringsplikten

Enligt I § första stycke! trafikförs~ikringslagcn skall trafikförsäkring
finnas för motorfordon som är registrerat här i riket och som inte är
avställt samt för annat motorfordon som brukas i trafik här i riket.
Försäkringsplikten åvilar ägaren. Enligt I § andra styckl't skall försäkringsplik ten dock fullgöras av <len som innehar motorfordon på grund av
avbetalningsköp, även om äganderätten till fordom:t inte har gått över på
honom. Försäkringspliktcn är sanktionerad grnom straff- och vitesbestiimmelser i 24 och 25 ~§.
Begrl'ppct motorfordon i träfikförsäkringslagen överensstämmer
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huvudsak med begreppd automobil i bilansvarighetslagen.
Befrielse från försäkringsplikt mt>dges i vissa fall. En typ av undantag
är knuten till dd förhållandet att fordon ägs av visst subjekt. Stakn är
sålunda inte förs:ikringspliktig. Vidare kan regeringen enligt 4 § första
stycket trafikt'örsäkringslagen befria främmande stat från förs~ikrings
plikt. Den skadelidandrs ställning skall emdlertid in!t' pawrkas av sådan
be.frielsc friin försäkringsplikt. Vederbörande främmande stat är därför,
um dL'n inte har tagit trafikförsäkring, enligt 4 §andra stycket skyldig att
utge den ersättning som skulle ha utgatt ur fordonets trafikförsäkring om
sildan funnits. även om staten i fråga inte är i egenskap av iig~m: ansvarig
för skadan.
Trafikfi_irsäkringsplikt föreligger inte helkr i fråga om fordon som
nyttjas av staten undcr sådana omständigheter som anges i I § lagen
( 1939:776) med vissa bestämmelser r0rande trafikförsäkring :l motorfordon. som nyt ljas av staten, m. m. Lagen avser fordon snm !as i
anspråk enligt rekvisitions- eller förfogandelagstiftningen. Om i enlighet
med denna lag trafikförsäkring saknas för L'lt fordon som omfattas av
lagrns bestämmelser :ir staten enligt 2 samma Jag skyldig att <?rsätta
skada i följd av trafik med fordonet med belopp som skulle ha utgått om
försäkring funnits. Detta giilkr :iven om staten inte enligt lag :ir ansvarig
för skadan.
En annan kategori av undantag från trafikförsiikringslagc'ns tilliimpning
har knutits till fordonets användningsområde. Enligt 2 § fjärde stydet
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trafikförsäkringslagen äger lagen inte tillämpning på motorfordon som
anviinds uteslutande inom järnvägs- eller fabriksomr~ide t'Jler inhiignal
täY\ingsområde C'ller annat sådant inhiignat område (s. k. omr:ldesfordon).
Slutligc·n giillcr enligt 5 § trafikförsäkringslagen att motorfordon, som
är försäkrat hos uthindsk försäkringsgivare, i vissa fall kan brukas i
tillfällig trnfik i Sverige utan lrafikförsäkring. Så k:.ln ske om försäkringsanstalt, som för 1nc·ddela trafikfiirsäkring, i 0vcrensstämmelse med föreskrifter av regeringen har förbundit sig att mot var och en som har riitt
till skadesUmd pa grund av trafikskada ansvara som om trafikfiirsiikring
V<ir meddelad. Administrativa best:immelser härom har medddats i
kungörelsen ( l %3 :6 55) med särskilda bestämmelser angaende försäkring
å motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket. G,·nom denna
rt'glering kan utländskt fordon som är hemmahörande i viss främmande
stat, med vilken Sverige har ing<ltt speciell överenskommelse. samt
uWindskt fordon som omf<Jttas äV det s. k. gröna-kor!-systt"ml'! anv:inclas i
Sverige utan svensk t ra fi kförsäkring (se vidare avsnitt 2.4. ~).

2.4. 2 Trafikförsäkringsgivares ansvarighet

Trafikförsäkringt'n innebär en
sbda som kan utg~\ p~1 grund av
al!mfona skadeståndsreglerna i
styL·ket trafikförsäkringslagen kan

garanti för det skadestånd för trafikreglerna i biLmsvarighL'tslagen eller de
skadcståndslagen. Enligt 3
första
nämligen den som pd grund av trafik-
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skada är berättigad till skadestånd av fordonets ägar<!, brnkare eller förare
föras. k. direkt talan mot förs:ikringsgivarl'n om detta sbdl'sl<lnd.
Trafikförs:ikringt·n har nnl'llertid int.:.· bara dt•nna garantifunktinn.
Enligt 3 § första stycket trafikförsäkringslagen utgör den också ansvarsförs:ikring till förm:in for förs:ikringstagaren. Detta gälkr dock bara i drn
mån inte förs:ikringsgivaren har gjort förb.:hiill om annat. Sådana förbl'hiill förekommer ibland (se avsnitt 2.4.3). Yttl'rligare inskr:inkningar
framgär av 3 § andra stycket. Enligt denna bestämn1L'lse är försäkringsgivaren inte utan särskilt åtagande ansvarig i anledning av skada pa
fordonet eller på egendom som befordras med detta. Ersättning frän
trafikförsäkringen utgår inte heller utan särskilt ätagande för skada på
föraren av det försäkrade fordonet. Undantag härifdn gäller dock om
förs;ikringstagaren :ir ansvarig för skadan, t. ex. när han har vållat
förarens skada. Slutligen är trafikförsäkringsgivarrn inte utan siirskilt
atagande ansvarig för skada på person som färdas i fordonet, om detta
brukas olovligen och den skadclidande k:inner till dl'tta.
Trafikförsiikringsgivarens ansvarighet begränsas genom vissa bt~släm
mdser i 11 ~ trafikförsäkringslagrn. För varje händelse som medför skada
skall försäkringsgivarens ansvarighet t:i<:ka skadestånd om sammanlagt 25
milj. kr. i anledning av personskada od1 :; milj. kr. i anll'dning av
sakskada.
Om den skadelidande utnyttjar sin r:itt till direkt talan mot försäkringsgivart'n, kan denne resa samma invändningar som ägaren, brukaren
t'lkr föraren had<? kunnat göra om anspdket hade rikt3ts mot honom.
Försäkringsgivarens ansvarighet sträcker sig alltså inte längre än det
skackst~mdsansvar som lagligen åvilar ägaren, brukaren eller föraren.
Genom frivilliga ataganden har emellertid trafikförsiikringsanstaltcrna
dtagit sig en ansvarighet att, oberoende av om skadcståndsskyldighct
föreligger, i viss omfattning ersätta skador pii passagerarnas personliga
L'gcndom.
Om försiikringsavtakt upphör, fortsiitkr iind<i försäkringsgivarens
ansvarighl'l gentemot skadelidandc trt'dje man såvitt avser skada som har
intr:iffat inom trettio dagar efter det att :mmälan om avtalets upphörande
inkom till statens trafiksiiknhctswrk. Detta framgår av I :'l ~ första
stycket trafikförsiikringslagen. Enligt 18 ~ tredje styt·ket tillämpas denna
b<?st:immelse dock ej om ckn skadelidandt· har rätt till ns:ittning p[1
grund av annan trafikförS:ikring. Enligt 19 ~ Lir försäkringsgivarrn intl' i
vidare man :in som följer av 18 ~ åberopa omst:indighet mot den
skadelidandc som beror av 3nn::1n iin d.:nnt'. Fi\rsäkringsgivaren får alltså
inlt' Jbnopa t. ex. villkor i försäkringsavtalet som begränsar hans ansvarighd mot förs:ikringstagarcn pa grund av att fi:irsäkringsfallet har
frambllats genom grov vårdslöshet elln p:\ grund av att försäkringstagaren :ir i dröjsmal med premieinhl'lalningen e. d.
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2.4. 3 Trafikförsäkringsgivares återkravsrätt

Vissa situationer där försäkringsgivaren är fri från ansvarighd gentemot försäkringstagaren regleras i lagrn ( 1927 :77) om försiikringsavtal
(försäkringsavtalslagen). Enligt I
tredje stycket försäkringsav1<1lslagcn
iir niirnligen denna lag tilliimplig ocksii på trafikförsiikring i den mån
annat inte föreskrivs. I Jagens 18 § anges att försäkringsgivarL"n är fri från
ansvarighet gentemot den som uppsatligen eller
när avtakt gäller annan
försäkring än livförsäkring ·· genom grov vårdslöshet har framkallat
försäkringsfallet. Vissa inskränkningar i möjligheterna att föeropa
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ansvarsfrihet enligt denna bestämmelse, bl. a. när den som framkallat
försäkringsfallct var under 15 år, följer av 19 § försäkringsavtalslagen.
Om försäkringsfilllet framkallats genom vårdslöshet som inte kan betecknas som grov, har detta enligt lagens 20 § inte någon inverkan pa
försäkringsgivarens ansvarighet. Bestiirnrnelserna i 18 och 19 s\i försäkringsavtalslagen är emellertid dispositiva och kan alltsil :'isidosättas genom
villkor i försäkringsavtalet.
I den mån försäkringsgivaren är fri friin ansvarighet mot försäkringstagaren, har han [iterkravsrätt mot denne för ersättning som han har
utge It till tredje man. Denna rätt är enligt 20 första stycket trafikförsiikringslagen till sin natur ens. k. subrngationsrätt. dvs. försäkringsgivaren kan intr:ida i den skadelidandes rätt mot förs:ikringstagaren för vad
han p;1 grund av försiikringrn har utgett till den skadelidandc.
Mot annan, som j:imte förs:ikringstagaren :ir i egenskap av iigan·.
brukare el kr förare ansvarig för skadan, har försäkringsgivarrn enligt 20 ~
andra stycket trafikförsäkringslagen regressr:itt endast om vederbörande
liar gjort sig skyldig till förfarande av s~idan beskaffenhet att, om han
tagit försäkringen, försäkringsgivaren hade varit fri från ansvarighet
gentemot honom.
Fr:igan om trafikförsiikringsgivares återkravsriitt mot annan än försäkringstagaren eller subjekt som anges i 20 !i andra stycket trafikförs:ikringsl;Jgen rt'glerns av 25 § första stycket försäkringsavtalslagen. Där
föreskrivs att skadeförsäkringsgivare som har utgett ersättning p:i grund
av försäkringsavtalet inträder i försäkringshavarens riitt till skadeständ av
den som har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vardslöshet eller
som enligt lag är ansvarig för skadan oberoende av eget vållande. Avcn

s

denna besliimmelse är emellertid dispositiv.
I villkoren brukar trafikförsäkringsgivarna förbehålla sig rn längre
gäende regressriitt än som följer av de nu återgivna bestämmelserna.
Trafikförsäkringsbolagen förbehåller sig normalt åkrkravsrätt mot drn
som v~Jllat skadan med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Mot
förs~kringstagare oeh förare som inte är försäkringstagare görs förbeh:lll
bl. a. för fall av vissa bristfälligheter hos fordonet, för olovlig körning,
rattfylleri eller rattonykterhet och för brukande av fordonet som hj:ilpmcdel vid broltslig giirning. \fot försäkringstagaren görs dessutom rcgr<"SSförhch[dl för vissa fall där fordonet brukats i strid med vad som antagits,
när prL'mien besbmts, och vid underlt1knhd alt betala premien. Ater-
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kravsrätt föreligger vidare bl. a. mot annan än försäkringstagare, brukare
eller förare, vilken enlig! gällande riitt är skadesti:indsskyldig oberoende av
vållande.
I de fall när skadan· har framkallats uppsåtligen eller genom grov
vårdslöshet iir försäkringsgivaren enligt koncessionsvillkoren skyldig att
u töv<t regress.
I praktiken torde trafikförsäkringsgivarna endast mera sällan utnyttja
sin äterkravsdtl mot försäkringstagaren och, när så sker, ofta siitta ned
sitt krav.

2.4.4 Trafikförsäkringsanstalternas ansvarighet för skada genom oförsäkrat eller okänt fordon
Om föreskriven trafikförsäkring saknas, iir samtliga trafikförsiikringsanstalter solidariskt ansvariga för skadan, dock inte gentemot den som
försäkringsplikten åvilade. Ett motsvarande ers~ittningsansvar åvilar
anstalterna i fall då det inte kan fastställas av vilket fordon skadan
orsakats (21 § första stycket trafikförsäkringslagen). Båda dessa grupper
av skador regleras av trafikförsäkringsföreningen.
Ansvarigheten för trafikförsäkringsföreningens förbindelsn fördelas
mellan anstalt<>rna efter storleken av influtna rremier (21
andra stycket
trafikförsiikringslagen). Om enligt dessa regler ersättning har betalts för
skada orsakad av ett oförsäkrat fordon eller av okänt fordon som
sedermera blir känt, har anstalterna åtcrkravsriitt mol den som är ansvarig
för skadan, dvs. fordonets ägare (brukare) och förare l21 § tredje
stycke!). Var fordonet försäkrat, blir del trnfikförsäkringsgivaren som får
ätcrgälda trafikförsäkringsföreningen den utgivna ersättningen.

s

2.4. S Trafikförsäkringspremierna

TrafikförsiikrinE?,sprcmierna är i första hand diffrn:nticrndc efter fordonsslag (personbil. lastbil. buss, motorcykel, traktor etc.) och geografiskt omdde (storstad, Norrland, övriga landet) beroende på var försäkringstagaren iir bosatt. Flertalet fordonsslag är indelade i undergrupper
efter t. ex. vikt eller användningssätt. För personbilar och i flertalet bolag
även för lätta lastbilar tillämpas differentiering efter årlig körsträcka. För
dessa fordonsslag är premien dessutom bt>roendc av fabrikat och modell,
s. k. märkestariffering. Denna innebär att varje bilmodell med hänsyn till
trafikskadcrisken placeras i nägon av 10 premieklasser.
Enligt försäkringsvillkoren är försäkringstagaren t>fter skadefria är
berättigad till rabatt (bonus) pii trafikförsäkringspn:mien. Efter varje
skadefritt ar flyttas försäkringen till en högre bonusklass. Den lägsta
bonusen är 20 'f;. och dm högst~1 som uppnås efter sex skadefria år i följd
är 7 '5 7;, l::fl er försäkri.ngsår med skad<t flyttas försäkringen ned tvii
bonusklasser för varje skada som medför ersättningsskyldighet för försäkringsgivaren. Undantag gäller bl. a. för det fall att fordonet har brukats
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olovligen.

En särskild form av självrisk gäller i trafikförsäkringen för fall när
förare av personbil i ej yrkesmässig trafik eller lastbil med totalvikt av
högst 3 500 kg. vid skada inte har fyllt 24 år. Självrisken utgör 300 kr.
Ocksii i övrigt kan självrisk förekomma. Detta är dock ovanligt.

2.4.6 Trafikförsäkringens administration
Trnfikförsäkring får,

förutom

av anstalt som inrättats av staten,

meddelas endast av försäkringsanstalt som har fått tillstånd därtill av
regeringen.

Enligt

6 § andra stycket trafikförsäkringslagen är sådan

anstalt skyldig att på begäran meddela trafikförstikring. Regeringen kan
dock medge försäkringsanstalt rätt att i bolagsordningen göra fiirbehiill
om att trafikförsäkring hos anstalten skall fä tecknas bara av dem som
tillhör viss yrkesgrupp eller intresst?grupp eller av dem som iir bosatta
inom visst omrade. F. n. meddelar 16 försäkringsanstalter trafikförsäkring. '.\agon statlig anstalt för trafikförs:ikring har inte inrättats.
Försäkringsinspektionen utövar fortlöpande kont roll över trafikförs:ikringsanstalternas verksamhl't. Särskilt gäller denna kontroll anstalternas
premier.

Inspektionen har fastställt

vissa

normer för

omkostnader. premiereserv m. m. Regeringen har rnligt L)

beräkning av
~

trafikförsiik-

ringslagen hefogenhet att fast st iilla belopp vart il! premier för t.rafikförsiikring högst får sättas. Dt>nna befogenhet har dock hittills inte utnyttjats.

2.4. 7 Kontroll av trafikförsäkring
Registreringsplik tig<i motordrivna fordon iir enligt 8 § bilregistreringskungörelsen ( l 97-:!.:599) bil, motorcykel, lnriingmororfordon. trakior
som är försedd med gummihjul eller hand s<1n1t motorrt'dskap om det
brukas pil sa dant sätt som anges i vägtrafikskattelagcn ( 1'J73 :601) för att
traktor skall anses som trafiktraklor. Undantag gäller dock beträffande
fordon som tillhör staten od1 är tillverkat för särskilt militärt iindamiil
samt fordon som är avsett att föras av gående (se 1 § andra stycket
nämnda kunglirelse). En.bart registrering medför inte rätt alt bruka
fordonet. Andra förutsättningar är bl. a. att skatt har betalats och atr
trafikförsäkring har tecknats. Registrerat fordon kan avställas. EU sådant
fordon Lir. utom i vissa undantagsfall, inte anviindas i trafik.
För att bl. a. underlätta kontrollen av att fordonet är trafikförsäkrat
skall för alla fordon utom terriingfordon arligen utfärdas ett kontrollmärke, som skall anbringas på fordonets reg:istrcringsskylt.
Bcralningen av trafikförsiikringsprcmien har dock inlt' samordnats med
kontroll miirkets

gilt ighetslid.

Trafikförsäkringsplikten

kont ro I leras

endast med hänsyn till förhållandena vid den tidpunkt när kontrollmärket utfärdas. Om försäkringen upphör under miirkets giltighetstid, t. ex.
därför att försäkringsgivaren säger upp avtalet pii grund av underlåten
premiebetalning, har detta ingen inverkan på fordonsägarens rätt att ha
kont rollm:irket kvar på -sitt fordon. Det kan alltså inträffa att ett fordon
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vid viss tidpunkt har kontrollmiirke utan att trafikförsäkring gäller för
fordoni:t.
Fn särskild arbetsgrupp (samrädsgruppcn för trafikförsäkringskontroll)
med representan ler för försäk ringsinspe ktionen. trafikförsäkringsgivarna,
bilregisternämndcn och kommunikationsdepartementet har nyligen föreslagit ett nytt påföljdssystem för att kontrollen av att trafikförsäkringsplikten iakttas skall bli mer effektiv. Förslaget, som har överlämnats till
justitiedepartementet. iir f. n. förcm~\1 för remissbehandling.

2.4.8 Trafikförsäkringens giltighet utomlands
Den obligatoriska trafikförsäkringen gäller enligt 3 $_första styckt't
trafikförsiikringslagcn i princip endast ~kada som har uppkommit i föl.id
av trafik med fordom·! hiir i landet. Pi:i samma sätt som trafikförsäkringen
för utliindska fordon kan medföra att fordonet far brukas i Sverige (se
avsnitt 2.4.1) har svensb fordons trafikförsiikring i vidsiriickt omfattning
giltighet ockS:i vid utlandsfärd. Gt•nom siirskilda öven:nskommdser
mellan staterna rcgkras skadan i det hrnd där skadan inträffar. Den som har
utgett ersiittningcn far äterkravsrätt mot försäkringsgivarc i bilens hemJaml. Fr[rn svensk sida rt•gkras skadorna av trafikförsiikringsföreningen.
Trafikförsäkring i Danmark, !'inland. Norge eller Sverige är sedan länge
utan vidare giltig i de övriga länderna. 1-'n svensk bilist bn således utan
några extra formaliteter bege sig med sitt fordon till Danmark, Finland
eller Norge.
Gröna-kort-systemet omfatUir de europeiska länderna (utom Sovjetunionen och Albanien) s;1mt Israel, ivbrocko och Tunisit'n. Systemet har
varit i tillämpning sedan den I .ianuari 1953. I samtliga J:inder godtas
gröna kortet, vars officiella namn är "Internationellt försäkringskort för
motorfordon''. som bevis för att gällande trafikförsäkring finns.
Den internationella samfärdseln inom Luropa har yt tcrligarc' underliittats genom nya överenskommelser mellan staterna. I mänga ländn kan
bilister numera, pit samma siitt som inom de nordiska länderna. passera in
utan ätt förete något grönt kort. Ett system. som ursprungligen
infördes inom FG-länderna. omfattar numera motorfordon som Lir
registrerade i lfrlgien. Danmark. !·inland. Irland. Italien, Liechtt'nstein.
Luxt'mburg, l\'t·derHinderna. Norge. San Marino. Schweiz. Storbritannien.
Sverige. Tjeckoslovakil'll, Tyska Demokratiska n·publiken. Förbundsrepubliken Tyskland. Ungern. Vatikanstaten eller Österrike. Detta system
omfattar ocks:l icke registrerade mopeder hemmahörande i Belgien.
Danmark. Finland, Irland, Italien. Luxemburg. Nederländerna, San
Marino. Sverige. förbundsrepubliken Tyskland. Ungern cl!t:r Vatikanstaten.
Att en bilist kommer från ett land som är anslutet till det nu beskrivna
samarbetet kontrolleras vid gränspasseringen med hjälp av registreringsskyltens utseende och uppbyggnad, registreringsnumret samt nationalitdsbokstaven.

Motorfordon från ett land som inte är anslutet till
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systemet får sin försäkringsfråga kontroller:id då det :inländer till
Finland, Norge elkr Sverige. En viss inskriinkning vid passerande av den
svenska gränsen giiller dock när sådant fordon anländer hit från Finbnd
eller Norge. Det förutsätts nämligen da att fordonet är inrättat
huvudsakligen för att självständigt nyttjas till person- eller godsbefordran.
Är det inrättat för annat ändamål mäste
om trafikförsäkringsplikt
föreligger enligt den svenska lagstiftningen -- särskild kontroll av
försäkringsförhållandena ske. eftersom det kan tänkas att fordonet inte
är trafikrörsäkringspliktigt enligt finsk eller norsk lagstiftning och alt därför
inte nitgon kontroll har ägt rum vid inpasseringen till dessa ländL'r. Om
för fordonet finns ansvarsförsiikring avsccndt' Finland, Norge och Svnige
hos utländsk försäkringsgivare, för vilken har avgivits förbindelse enligt
5 ~ trafikför:;äkringslagen, för det föras in i landet.
Om inte någon av de nu nämnda överenskommelserna är tillämplig,
måste en svensk bilist själv bygga på sitt försäkringsskydd, niir fordonet
används utomlands. I motsvarande situation får utländskt motorfordon
föras in i Sverige endast om särskild försäkring tecknas för fordonet.
fo'örsäkringen skull gälla i Pinland, Norge och Sverige.
När svensk trafikförsäkring gäller enligt nämndä internationellä överenskommelser, omfattar ansvaret den skadeståndsskyldighel i följd av
trafik med fordonet som enligt lag bn åläggas försäkringstagaren eller
den som med hans medgivande för fordonet. Vissa inskränkningar finns
emellertid i detta iitagande. Om inte lagrn i det l:ind där skadan inträffar
föreskriver annat, gäller försäkringen inte för skadä som tillfogas föraren,
fordonet eller egendom som befordras med fordonet och inte heller för
skad.i p<l passagerare när fordonet brukas olovligen och passagernren
kiinner t il! detta.
r<>rsiikringen gäller med de skadebelopp som föreskrivits i det friimmande landet eller med de svenskä beloppen om dessa är högrt'.
Försiikringsvillkoren innehåller OL'kså L'tt ätagande vars innebörd är att
den som iir svensk medhorgarc eller mantalsskriven i Sverige i regel far en
crs~ittning snm minst svarar mot vad han skulle ha fått enligt svensk
skadesL!ndsrätt, om han i ut landet skadas i följd av trafik med svenskt
fordon.

2.5 Övrig motorforrionsförsäkring m. m.
2. 5.1 Frivillig hilansvarighetsförsäkring

För svenskt motorfordon som för brukas i trafik utan att trafikförsäkring h:.1r tecknats för fordonc1 -· beroende pil att det ägs av staten eller
av främmande stat som har befrials friin fiirsäkringsplikt eller på grund av
att det uteslutande används inom inh~ignat omdde ·kan i stället tecknas
bilansvarighctsförsäkring. Den gäller då för skada i följd av trafik med
fordonet, i den man skadcstiindsskyldighet enligt lag kan iiläggäs
försäkringstagaren eller elen som med hans medgivande har fört fordonet.
Försäkringe.n lrnr med etl undantag samma villkor som trafikförsäk-
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ringen. Undantaget består i att försäkringen inte gäller i sådana fall där
trafikförsäkringsgivaren har regressrätt mot försäkringstagaren.

2.5.2 Bilförsäkring

Motorfordonsförsäkringcn, eller som den i dagligt tal kallas bilförsäkringen, omfattar förutom trafikförsäkring och frivillig bilansvarighctsförsäkring olika former av kaskoförsäkring samt räddningsförsäkring och
rättsskyddsförsäkring. Som motorfordonsförsäkring räknas i vissa sammanhang också förarplatsförsäkring.
Kaskoförsäkringcn, som ger ekonomiskt skydd mot skador på det egna
fordonet, indelas med hänsyn till skadans art och uppkomstsätt i brand-,
stöld-, glasrute-, maskin- och vagnskadeförsäkring. För att hålla antalet
möjliga försäkringskombinationer på en rimlig nivå har dessa kaskoförsäkringsfcrmer, med undantag för vagnskadcförsäkringen, innefattats i ett
s. k. paket tillsamm<1ns med räddnings- och rättsskyddsförsäkringen.
Detta naket kallas dclkaskoförsäkring. En bilägare kan därför välja mellan
att teckna en bart trafikförsäkring eller trafik- och delkaskoförsäkring
(" halvförsäkring") eller trafik- och delkaskoförsäkring samt vagnskadeförsäkring ("hclförsäkring"). Dessutom kan han i dessa fall teckna
förarplatsförsäkring. I regel sker detta också.
All kaskoförsäkring meddelas med viss självrisk. Vid vagnskadeförsäkring är självrisken vanligen 500 eller I 000 kr. Vid högre självrisk sjunker
premien.
Vid vagnskadeförsäkring lämnas rabatt på premien. Rabattens storlek
grundas på trafikförsäkringens bonus. Bonus på 20 % ger 30 % rabatt på
vagnskadeförsäkringen. Högre bonus ger 50 % rabatt. Varken bonus eller
rabatt påverkas av vagnskada.
Vagnskadeförsäkringen har undn de senaste åren gått kraftigt tillbaka
beroende på de s. k. vagnskadegarantierna. Dessa innebär att man vid köp
av ny bil fär en med vagnskadeförsäkring praktiskt taget likvärdig
garanti mot skador på bilen genom yttre olyckshändelse eller åverkan.
Över 80 'fi, av alla försålda nya bilar har vagnskadegaranti gällande under
viss tid - vanligen fem eller tre år - från leveransdagen.

2. 5. 3 Förarplatsförsäkring

Förarplatsförsäkring har karaktär av frivillig olycksfallsförsäkring. Den
kan endast tecknas tillsammans med trafikförsäkring eller bilansvarighetsförsäkring. Försäkringen omfattar 98 % av personbilarna, medan procenttalet för bl. a. motorcyklar och mopeder är betydligt lägre.
Förarplatsförsäkringen omfattar olycksfallsskada som drabbar föraren
undt>r färd med det försäkrade fordonet eller när han under en kort
stunds uppehåll i färden befinner sig i eller på fordonet eller i dess
omedelbara närhet. Vissa skador undantas dock från försäkringsskyddet.
Försäkringen gäller vid invaliditet och dödsfall. Ersättningen utgår i
form av på förhand bestämda engångsersättningar. För personer under 67
3 Regeringen 19 75. 1 sam!. Nr 15
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år iir tk vanlignstc ersättningarna vid förande av annat motorfordon iin
motorcykel, moped eller snöskoter I 50 000 kr. vid invaliditet och
50 000 kr. vid dödsfall. Vid stigande ålder sjunker ersättningen för att
efter fyllda. 70 år .utgöra en femtedel av nämndu belopp. Ersättningarna
vid förunde av motorcykel, moped eller snöskoter uppgar till hälften av
de nu nämnda beloppen.
2.5.4 Statligt förarskydd

En motsvarighet till förarplatsförsäkringen utgör vid trafik med fordon, som staten äger eller nyttjar. det statliga förarskyddet enligt
kungörelsen ( J 969: 113) om statligt förarskydd. Liksom förarplatsförsäkringen gäller statligt förarskydd för skada till följd av olycksfall som
drubbar föraren under färd med motorfordon eller när han under en kort
stunds uppehåll i färden befinner sig i eller p~I fordonet eller i dess
omedelbara närhet.
Också ersättningsbeloppen har nära överensstämmelse med förarplatsförsäkringen. Har skadan medfört förlust av arbetsförmågan och kan
förlusten antas bli bestående för framtiden, utgår ersättning till den
skadade med 150 000 kr. Vid nedsättning av arbetsförmågan utgår
ersiittning med det lägre belopp som svarar mot nedsättningen. Har
skadan medfört döden utgår ersättning till den avlidncs dödsbo med
50 000 kr. Från detta belopp avgår ersättning som enligt kungörelsen kan
ha utgetts till föraren under dennes livstid.
Från ersättning som utgår enligt kungörelsen avräknas vad som kan ha
utgått på grund :.iv förekommande förarplatsförsäkring.

2.6 överenskommelser mellan trafikförsäkringsanstalterna
Mellan de försäkringsanstaltcr som meddelar motorfordonsförsäkring
har träff<1ts vissa överenskommelser i syfte att förcnklu skadcrcgleringen.
Sedan år 1950 existerur en s. k. kollisionsövcrenskommelse mellan
trafikförsäkringsholugen. Den nu gällande överenskommelsen. som ingicks
1967, innebär bl. a. att bolagen inte utövar regressrätt mot trafik- eller
bilansvarighetsförsäkring för ersättningar som intill ett bdopp av b 000
kr. har utgått ur kaskoförsäkring. Har skadan uppkommit vid kollision
med annut fordon, fördelas dock ersättningen så att kaskoförsäkringsgivaren svarar för 50 % av ersättningen. Krav enligt överenskommelsen
påverkar in te bonus.
En ann<1n överenskommelse mellan försäkringsbolagen för att förenkla
skade regleringen avser s. k. skadeservicc. Denna överenskommelse, som
träffades är I 969, avser skador på fordon med vagnskadcförsäkring eller
delkaskoförsäkring och vagnskadegaranti. Överenskommelsen innebär att
kaskoförsäkringsgivaren vid kollision med annat fordon erbjuder sin
försäkringstagare att förskottera dennes självrisk liksom eventuell stillcståndscrsättning som kun utkrävas av motparten. Genom överenskom mel-

ar
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sen har vidare det bolag som i sista hand skall svara för motpartens
trafikförsäkringsersättning förbundit sig att ersätta de belopp som
vagnskadcförsäkringsgivaren har förskotterat.

2.7 Statistiska uppgifter
Vid utgången av juli 1974 fanns ca 3, I milj. motordrivna fordon i
trafik i Sverige. Här;;1v var antalet personbilar 2,6 milj. Vidare kan nämnas
att ca 22 500 personer skadades och I 177 personer dödades vid
trafikolyckor under år 1973. Yttt'rligare statistiska uppgifter om antalet
motordrivna fordon och antalet trafikolycksfall redovisas i utredningens
betiinkande ( s. 121-124 ), vartill här kan hänvisas.
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3 Internationella förhållanden
3.1 Utländsk rätt
Bestämmelser om ersättning vid trafikskada och om trafikförsäkring
finns i åtskilliga länder. Även på denna punkt kan hänvisas till utredningens betänkande (s. 91-108).

3.2 Internationella överenskommelser
Utöver de internationella överenskommelser som syftar till att förenkla motorfordonstrafiken över gränserna som redovisats i avsnitt 2.4.8 har
Sverige deltagit vid utarbetandet av olika konventioner om trafikansvar
och trafikförsäkring. Vissa av dessa redovisas i det följande. En utförligare skildring finns i utredningens betänkande (s. 109-112).
Genom Europarådskonventionen den 20 april 1959 har konventionsstaterna förbundit sig att trygga rättigheterna för personer, som lider
skada orsakad av motorfordon inom dess område, genom att införa ett
obligatoriskt försäkringssystem som garanterar de skadelidande ett visst
minimiskydd. Sverige har år 1969 ratificerat konventionen men därvid
utnyttjat vissa tillåtna förbehall. Dessa förbehåll avser dels undantag frän
rätten till l'rsättning för den som färdas i ett motorfordon med vetskap
om att det brukas olovligen (se 3 §andra stycket trafikförsäkringslagen),
dels undantag friln trafikförsäkringspliklen för områdesfordon (se 2 ~
tjärdt• stycket trafikförs~ikringslagen), <kis krav på anhängiggörande av
talan för preskriptionsavbrol l (se l) § bilansvarighc•tslagen ), dels undantag
fr[in fiirsäkringsgivarL•llS ansvar efter dl't att försäkringsavtalet upphört i
fråga om fordon som inte iir registrerade i Sverige (se 18 § trafikförsiikringslag.:-n ).
Enligt Europarädskonventionen den 14 maj 1973 om skadeståndsansvaret för bilister skall sadant ansvar kunna göras gällande mot en bilist
på rent objektiv grund. Från ansvaret undantas bl. a. skada på det egna
fordonet och på egendom som transporteras med fordonet med undantag
för förares och passagerares personliga tillhörigheter. I nationell lag får
även göras undantag för skada som drabbat fordonets förare. Sverige har
inte anslutit sig till konventionen, som ännu inte har trätt i kraft.
Vid den Xl:e sessionen med Haagkonferensen för internationell
privaträtt ar l 968 godtogs en konventionstext om tillämplig lag vid
trafikolyckor. Konventionen öppnades för undertecknande iJr 1971.
Ht1Vudregcln enligt denna konvention är att den interna Jagen i det land
d~ir olyckan ägde rum (lex loci delicti commissi) skall tillämpas. I vissa
fall tillämpas do<.:k i stället registreringslandets Jag. Konventionen, som
ännu inte har trätt i kraft, har inte undertecknats av Sverige.
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Utredningen

4.1 Allmänna utgiingspunkter
Utredningrn framhåller inledningsvis att den gällande hilansvarighetsoch trafikförs:ikringslagstiftningen företer brister bl.a. i den meningen att
den som lider skada i följd av trafik med motorfordon i åtskilliga fall inte
uppbär någon ersättning alls eller endast ofullstiindig ersättning för sin
skada. Det finns alltsa ett behov av reformer pä trafikskadeområdet.
Rdormbchovct ställer sig enligt utredningen olika vid personskador
och vid sakskador. Beträffande personskadorna bör en reform scs som ett
led i en langsiktig utvcckling som syftar h:in mot en kontinuerlig
förbättring av det ekonomiska skyddet vid skadefall i allmiinhet. Härvid
bör sociala trygghetssynpunktt'r vara vägledande på samma sätt som vid
uppbyggnaden och utformningen av sodalförslikringen. Reformarbetet
måste enligt utredningen inriktas på förblHtringar för dem som i dag inte
kommer i åtnjutande av full .gottgörelse för lidna skador. Också när det
gäller sakskador förordar utredningen att reformarbetet i första hand
inriktas pil sådana förbättringar som undanröjer rådande olikheter i
behandlingen av olika kategorier skat!elidande. H:ir måste dock flera
reservationer göras. Preventiva skäl och riskfördelningssynpunkter kan
motivera inskrlinkningar i ersättningsr:itten. Av dirt'ktiven följer vidare
att rätten till ersättning ur det egna fordonets trafikförs:ikring för skador
på fordonet och egendom som befordras med ddta alltjämt skall
begränsas. Dessutom kan det finnas skäl att låta försäkringssystemet
fungera som i.:n frivillig förs:ikring i fråga om skador som tillfogas
förs[i kringstaga ren själv.
I fråga om personskada i följd av trafik bör ett nytt ers[ittningssystem
enligt utredningens direktiv bygga på no-fault-iden. Det innebär att
systemet i fräga om grunderna för rätten till ersättning skall vila på
samma principn som ett rent objektivt skadest{mdsansvar och att
medvål\ande pft den skadeliclandes sida i princip skall vara utan betydelse
för dennes rätt till ersättning. Vidare bör enligt direktiven de nya reglerna
utformas så att förare och :igare av motorfordon i princ·ip bereds samma
rätt till nsättning för personskada från trafikförsäkringrn som andra
skade lidande.
Det iir enligt utredningen uppenbart att de angivna målen för en
reform inte kan förverkligas inom ramen för ett system som bygger på
personligt skadeståndsansvar för ägare. brukare eller förare av motorfordon. A andra sidan är det lika uppenbart att ersättningssystemet ocksä i
framtiden bör baseras pä någon form av obligatorisk försäkring som
garanterar de skadclidant!cs ers:ittningsrlitt. Den lösning som under dessa
förhållanden ligger närmast till hands är att man inr[ittar ett försäkringsmiissigt nsättningssystem som är frikopplat fran skadeståndsrätten. Att
t:tt sädant fristaende försäkringssystem inrättas hindrar självfallet inte att
ersättningsreglernas materiella innehåll i vidsträckt omfattning best[ims
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utifriin skadestfodsrättsliga principer på samma s:itt som hittills. Tdrtom
anser utredningen att utgångspunkten vid utformningen av dessa regler
bör vara att skadeståndsrättsliga regler skall giilla.
En reform dter dessa linjer behöver enligt utredningen intt' föranleda
att man frångår de grundläggande principerna för det nuvarande t'rsättningssystemet. nämligen att försäkringen för varje fordon i princip t:il"ker
alla de skador som orsakas av det fordonet men [1 andra sidan ocksä
täcker endast sådana skador.
Tanken på ett fullt utbyggt no-fault-system. enligt vilket ocks(l s.k.
vagnskador pa det försäkrade fordonet ersätts fr.in trafikfiirs:ikringen för
detta fordon, skall enligt utredningens direktiv ställas p:i framtiden. I
öwrensstämmdse härmed förutsätts ocks[1 i direktiven att de nuvarande
reglerna i bilansvarighetslagen om ersättning för. s.k. kollisionsskador i
prim·ip behålls oförändrade. Dl't innebär att i kollisions fall skador p~I ett
inblandat fordon och på egendom som befordras med detta fordon under
vissa betingelser skall ers:ittas från försäkringen för fordon pii motsidan.
De regler som nu ställs upp bör dock enligt utredningen vara :ignade att
underlätta en framtida övergång till ett renodlat no-fault-system som
omfattar i princip alla trafikskador.
Trafikförsäkringen har enligt utredningen i sin nuvarande tekniska
konstruktion fungerat väl både från försäkringstagarnas och foin de
skaddidandes synpunkt. Utredningen anser intL' att några principiella
fodringar är p:ikallade i systemet med särskilda försäkringsavtal som ingils
mellan de enskilda fordonsägarna och försäkringsanstalter inom dt'l
enskilda försäkringsviisendets ram. Liksom hittills bör också ett nytt
ersiHtningssystem bygga på en ömsesidig skyldighet för dt' berörda
parterna
fordonsägarna resp. de förs:ikringsanstalter som har tillstii.ncl
att meddda trafikförsäkring -- att inga avtal om saclan förs:ikring.
Enligt utredningen bör elen förordade omhiggningen av ers:ittningssystemet i lagtekniskt hänseende föranleda att bilansvarighetslagen och
trafikförsäkringslagen upphävs och ers:itts av en enda lag. som innehåller
båclt: bi.:stiimmelser om trafikförsäkring ot:h materiella ers:ittningsregkr. I
den miin särskilda bestämmelser om skacleståndsansvar for trafikskador
alltjämt behövs. bör också sådana bestämmelser tas in i elen nya lagen.
Vid utformningen av de nya lagregkrna bör enligt utredningen beaktas
att de inte rubbar förutsättningarna för en fortsatt till:impning för
Sveriges del av cle internationella överenskommelsn som f.n. g:iller för
oss. Vidare bör ri.:gkrna utformas så att clc s~1 långt möjligt skyddar
svenska medborgare OL"h personn mi.:cl hemvist i Sverige också när de
utomlands skadas vid trafikolyckor.

4.2 Tillämpningsområdet för ett nytt ersättningssystem
Utredningen diskuterar till en början vilka fordonskategorier som bör
omfattas av det nya ersättningssystemet. Denna fr:1ga har enligt utredningen samband med rnotorredsk:Jpsutreclningens förslag i bcUnkandet
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(SOU 1974:26) Motorredskap. I enlighet med vad som föreslagits diir bör
den nya trafikskadelagstiftningen omfatta va1je slag av motordrivet
fordon med undantag endast för sådant fordon som är avsett att föras av
gående.
Bdriiffande fordon som anviinds inom vissa områden (s.k. områdesfordon) har motorredskapsutredningen förordat att det undantag från
trafikförsiikringsplikten som f.n. giiller för sådana fordon utmönstras
utom såvitt avser fordon som används uteslutande inom inhägnat tävlingsomräde. Trafikskadeutredningen anser emellertid att också s[1dana
tävlingsfordon bör underkastas försäkringsplikt. De nya trafikskadcreglerna bör alltså inte innehålla nagot undantag för dessa fordon.
Problemet med de ökade trafikriskerna i tävlingssammanhang bör enligt
utredningen lösas genom att försäkringsbolagen tar ut speciellt höga
premier för den tid ett fordon används vid tävling. Härigenom undviks att
de höga skadekostnader som kan uppkomma i händelse av olycka under
tiivlingama belastar trafikförsäkringstagarkollektivet som helhet.
De nya ersiittningsreglerna bör enligt utredningen på samma sätt som i
gällandl' lagstiftning täcka endast skada "i följd av trafik" med motordrivet fordon. Dt:tta uttryck bör gl's samma innebörd som det har
nuvarandl' rättstillämpning.
1 fdga om lagreglernas tl'rritoril'lla tillämplighet föreslår utredningen
i huvudsaklig överensstämmelse med vad som redan gäller enligt frivilligt
åtagande av försäkringsgivarna
att personer med svenskt medborgarskap
eller hemvist i Sverige far riitt till e1-S:ittning enligt de svenska reglerna för
skada utomlands i följd av trafik med svenskt motorfordon. Från
ersättningen hör d1>ck avriiknas ersiittning som den skadelidande får
enligt den utEindska lagen.

4.3 Trafikskadeersättning för personskada
4.3.1 Huvudregeln

Enligt giillandc riitt ~[1r en tredje man miste om ersiittning för
personskada, om såv:il ägare som förare av det fordon som har orsakat
skadan kan visa att skadan varken lrnr villats av föraren eller orsakats av
bristfallighl't på fordonl'l ( s.k. exL'ldpationsbevisning). Enligt utredningen
är emellertid de fall dl bitde ~igare och förare lyckas exculpera sig så
sällsynta att man kan helt bortse fdn dem. Redan mt'd hänsyn härtill
synes det utredningl'n uppenbart att det nuvarande presumtionsansvaret
gentemot tredje man biir avskaffas och ersättas ml'd regler som ger dennl'
rätt till nsiittning på n:nt objektiv grund för personskada i följd av trafik
med motordrivd fordon. Ersättning skall med andra ord utgå så snart
den skadelidande visar att skadan har uppkommit i följd av trafik med
s[idant fordon.
1 l'nlighd med vad som har uttalats i utrl'dningsdirt~ktiven bör ägarl'
och förare av motordrivet fordon i fråga om rät ten att få ersättning för
personskada likstiillas med tredje man. De nya ersättningsreglerna bör
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således enligt utredningen utformas så att ägare och förare, liksom även
brukare. i princip får samma rätt till ersättning för personskada från
fordonets trafikförsäkring på rent objektiv grund som andra skadelidande
skall ha enligt utredningens förslag. Denna rätt bör enligt utredningens
mening vara ovillkorlig och alltsa inte kunna inskränkas genom villkor i
försäkringsavtalet eller berövas försäkringstagaren genom att försäkringsgivaren i det enskilda fallet åberopar att försäkringstagaren har åsidosatt
någon förpliktelse enligt avtalet.
Mot den angivna bakgrunden torde förare och passagerare sakna
intresse av att i kollisionsfall kräva ersättning från försäkringen för
fordon på motsidan. Det finns enligt utredningen goda skäl att lagfästa en
sådan ordning genom tvingande regler. Den iir viil förenlig med sådana
no-fault-principer som enligt utredningens mening bör vara vägledande
vid ersättningssystemets utformning. En reglering, som innebär att de
som färdas i dl fordon även i kollisionsfall är exklusivt hänvisade till det
"egna" fordonets försäkring, är vidare ägnad att underlätta och förenkla
skaderegleringen. Utredningen har övervägt huruvida den "kanaliseringsregel" som sålunda biir gälla i fråga or.n skador som drabbar förare och
passagerare bör utsträckas att avse också skada som tillfogas fordonets
ägare eller brukare, även niir denne inte sjiilv medföljer fordonet. En
sådan reglering skulle emellertid leda till vissa rättstekniska komplikationer. Tillräckliga skäl finns inte heller i övrigt för ett sådant förslag.

4.3.2 Undantag från ersättningsrätten i vissa fall
Att föraren inkluderas i kretsen av ersättningsberättigade aktualiserar
enligt utredningen vissa frågor om undantag fran eller inskränkningar i
ersättningsrätten. Det giiller fall då föraren i samband med förandet av
fordonet har gjort sig skyldig till brottsligt förfarande och trafikförsiikringsgivaren på den grunden har regressrätt mot honom enligt nu gällande
försäkringsvillkor. De situationer som åsyftas är ··· förutom att föraren
har brukat fordonet utan lov - att han har gjort sig skyldig till rattfylleri,
rattonykterhet t'ller olovlig körning eller att han har brukat fordonet som
hjälpmedel vid brottslig gärning.
Utredningen påpekar att i de fall. när någon enligt gällande rätt är
utesluten från ersättning från det "egna" fordonets trafikförsäkring,
ersättning i kollisionsfall ändä kan utga från annat fordons trafikförsäkring. Enligt utredningens förslag skall emellertid förare 01.:h passagerare i
ett fordon som lider personskada i följd av trafik med fordonet vara
exklusivt hänvisade att söka ersättning för skadan från trafikförsäkringen för detta fordon. Detta gäller även om skadan har uppkommit vid
kollision med annat fordon och oavsett på vilken sida vållande till
olyckan föreligger eller i vad mån bristfällighet på något av fordonen har
medverkat till skadan. Det kan enligt utredningens mening inte komma
ifråga att göra avsteg från denna princip. Detta betyder å andra sidan att
varje generell inskränkning i rättt:n för nu aktuella skadelidande att fä
ersättning från det "egna" fordonets försäkring innebär t'n försämring av
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dt"ras situation i förhiillande till vad som f.n. giiller i samtliga de fall dil de
enligt nuvarande regler kan fö ersättning från försäkringen för ett
kolliderande fordon. Undantagsregll'r som för sådana konsekvenser bör
enligt utredningens mening införa·s endast om mycket starka skiil kan
anföras.
Enligt utredningen iir det uppenbart att ekonomiska hiinsyn inte kan
anföras som skäl för att göra inskränkningar i ersiittningsriitten för den
nu aktuella gruppen av skadelidande. Vidare bör sociala lrygghetssynpunkter sa långt möjligt ges företriide framför sådana brottspreventiva
hänsyn och allmänna etiska viirderingar som torde ligga till grund för de
nuvarande undantagen. Det framstår för utredningen som angeliiget alt i
möjligaste mån göra boskillnad mellan ersättningsfdgorna och fdgor som
rör det kriminalpolitiska sanktionssystemet.
Från dessa utgångspunktl'r finner utredningen att nägra undantag fdn
ersiiltningsrältt'n inte bör göras savitt giiller trafikskada som drabbar
sadan förare som har gjort sig skyldig till olovlig körning eller som vid
skadetillfiilkt har anviint fordonet som hjiilpmedd vid brottslig giirning.
Utredningen vill inte hl'ller förorda något undantag fr[m riitten till
ersiittning för personskada i s~ldana fall när den skadelidande har
försummat försäkringsplikten. Enligt utredningens förslag skall den som
har försummat lrafikförsäkringsplikten iiliiggas alt till trafikförsäkringsanstalterna samfällt utge en avgift motsvarande premie för den tid hans
förseelse avser (se avsnitt 4.8.1).
Enligt utredningen är det inte sjiilvklarl att samma bedömning bör
göras niir dt't gäller alkoholp3verkade förare. i synnerhet sädana som har
gjort sig skyldiga till rattfylleri. Det kan ocksii ifriigasättas om personer
som olovligen brukar annans fordon skall ha rätt till full ersättning
från fordonets försäkring, särskilt när det gäller kvalificerade tillgreppsbrott som föriivas med tilliigndseupps~it. Bland utredningens experter har
meningarna varit delade. Utredningen har emellertid stannat för att inte
heller för de nu berörda fallen föreslå nagra särskilda inskränkningar i ersättningsriitkn. Viigledande har hiirvid varit - förutom starka
tvivel p[1 värdet friin preventiva synpunkter av regler av den ifdgasatta
innebörden - synpunkten att ett eventuellt behov av ekonomiska
sanktioner mot brott av denna art bör tillgodl>ses inom ramen för
samhiillets kriminalpolitik.

4.3.3 Medverkan på den skadelidandes sida
Enligt utredningen bör de nuvarande möjligheterna att jiimka skadest[md för pnsonskada på grund av medv:illande avseviirt hegriinsas. DL'lta
gäller också ersättning för personskada till förare och ägare av motordrivet fordon. Järn kning bör do..:k kunna ske när den skadelidande har
handlat uppsatligen
i realiteten vid misslyckade självmordsförsök. Mera
tveksamt är om jämkning skall komma i fraga ocksa vid grov v(udslöshct.
Utredningen är dol·k böjd för att besvara frftgan jakande. Har den
skadelidande gjort sig skyldig till en allvarlig överträdelse av trafikreglerna

Prop. 1975/76 :15

42

och därvid visat uppenbar hänsynslöshet ol'l1 likgiltighet för andra
trafikanters säkerhet, skulle det många gånger te sig stötande att
ovillkorligen nödgas tillnkänna honom full gottgörelse för skada som han
sjiilv har lidit. Ocksil i fall då L'n förare har gjort sig skyldig till rattfylleri i
förening med en allvarlig trafikovarsamhet och hans förfarandL' iir att
anse som grov vi.trdslöshd torde hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet pakalla att det finns en möjlighet att jämka personskadeersättning
som tillkommer honom själv. Det kan inte heller helt uteslutas att en
regel som medger jämkning vid grovt medvallande kan ha en preventiv
effekt pa säviil motorfordonsföran: som andra vägtrafikanter och sålunda
i sin miin bidra till trufiksäkerheten. Samtidigt understryker utredningen
att .:n .iiimkningsregt:l av detta slag är fakultaliv i den meningen att
domstolen intt: iir ovillkorligen bunden att nedsätta ersättningen utan i
det särskilda falll't har att pröva om dler i vad mån det är skäligt att
jiimkning äger rum.
Av vad utredningl'n i övrigt uttalar om v;illandc pii den skadelidandes
sida framgår att vållande av den som dödats i följd av trafik med
motordrivet fordon aldrig skall påverka de efterlevandes rätt till
ersiittning för förlust av underhåll.
Inte minst mot bakgrunden av att meddllande undn alkoholpåverkan
enligt villkoren för trygghetsförsäkringen kommer att medföra helt
bortfall av nsiittningsriitten o..:h ml'd beaktantk OL'ksii av det angeliigna i
alt frekvenst·n av rnttfylleri- och rattonykterhetsbrott nedbringas har
utrl~clningen siirskilt iiv.:rviigt om den nya lagstiftningen bör ge möjlighet
att jiimka trafikskadeersiittning till en fordonsförare som har medverkat
till sin q,:rn skada gL·nom endast "enkelt" vällandL' men vid skacletillfällt't
har varit straffbart p:iverkad av alkohol eller annat berusningsmedel.
Inom t'Xpertgruppen har dtt enighet om att en S:idan jiimkningsmöjlight'l
bör finnas.
Utredningen har likväl - i fullt medvetande om att stiillningstagandet
kan komma att utmana det allmänna rättsmedvetandet - stannat för att
inte liigga fram försbg om niigon siidan jämkningsregel. Utredningen
anför diirvid att, pii siitt som har framhallits redan i utredningens dird:.tiv.
t'n reduktion av den ekonomiska gottgörelsen till en person som har lidit en
kanske allvarlig personskada är dt fdn allmänna kriminalpolitiska synpunkter godtyckligt verkande och soc·ialt oliimpligt korrektiv mot brottsliga förfaranden. Man kan enligt utredningen vidare utgi\ friin att en
fordonsföran:, som har varit i pillaglig grad pt1verkad av berusningsmedel
och diirtill h;ir gjort sig skyldig till en trafikv~1rdslöshl't sum har lett till
att han sjiilv - och kanske ocks:i andra personer
har kommit till skada.
i :itskilliga fall kommer att anses ha vi1llat skadorna gl'nom grov
vindslöshet. Oavsl'lt om denna bedömning iir riklig. anser utredningen
emellertid art lagrt•gler om personskadeersiittning övt~r huvud taget inte
bör utnyttjas för repressiva syften.
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4.4 Trafikskadeersättning för sakskada
4.4.1 Skada på motordrivet fordon och därmed befordrad egendom
!'dr det giilkr skada p:l moturc.lrivl'l fordun talar enligt utredni.ngi:n
vissa skäl för att ers~ittning utg:ir frfo försiikringen för c.li:t rordont:l. En
s:ldan lösning strider emellertid mot utredningens dirt'ktiv. Pi\ grund
h:irav föri:slär utrL'dningen l'l1 bestiimmelse om att erS:ittningen fr:in
trafikförsiikringen för i:tt muturdrivet fl.lrdon intt: skall utgii för skada p:"\
tklta fordon.
Beträffande skada på i:gcndom som befordras med motordrivet fordon
kan clt:t i:nligt utrcdningen till en början ifrågas:ittas, om skador p:i
kommersiella godstransporter bör belasta trafikförs:ikringstagarkolkktivi:t. Det liggi:r b:ittre i linje Illl'cl c.le allmiinna riittspolitiska synpunkter
'om biir vara vägledandi: p:l skadt:i: rsä t tningsom r~idc t att skadorna i dessa
fall ers:itts från varuförsäkring, i förekomrnanlk fall möjligen via regress
frfm varuförsäkringen av transportörens ansvarighctsförsiikring. Enligt
utri:dningen möter det svårigheter att finna adekvata kritnii:r för ett
undantag för kommersidla godstransporti:r. Utredningen har därför
stannat för att inte föresli:i någon gL·nerell bestämmelse om rätt till
ersättning från L'lt fordons trafikförsäkring för skada på egenc.lorn som
befordras mec.J fordonet. lluvudri:geln bör alltså vara att s:\dan ersättning
inte skall utgå.
Utredningi:n erinrar i:mellertid om att samtliga förs:ikringsboLtg f.n.
har frivilligt :Hagit sig att i:rsätta skador p;i passagerares kliider 0L'11 vissa
andra personliga tillhörighetl'r. Fnligt utredningen finns det ankdning att
lagfästa dl'tta frivilliga i\taganck friln försäkringsanstaltnnas sida. Den
förut angivn:i huvudregeln bör allts[1 förses lllL'U l'lt undantag för skador
pa s:idan egendom som det kan anst's normalt att förare och passagerare
för med sig i fordonet för strikt pnsonliga iinc.lam;'1l. Di:nna ersiitiningsr:itt bör p:i samma s:itt som r:itten till ersiittning för l'L'Nmskador i sin
hl'lhet "kanaliseras" till det egna fordonet.
:\:ir motordrivet fordon och L'gl'ndom som beforc.Jras mi:d fordonl'l
(utom förares och passagnares personliga tillhörigheter) skac.las vid
kollision med annat motordrivet forc.lon, uppkommer fdgan i vilken
UtS(räL'klling Sadana Skador Skall ersättas frall försiikringt:!l för detta
fordon. Enligt utrec.lningcn bör man av uppenbara skäl inte införa ett rent
objektivt ansvar för c.lessa skador. Ett konsekvent fasthållande av principen att de nya reglerna intC' bör leda till försiimringar för någon
skadelic.lanck skulle alltst1 niirmast föranlec.la ;.itt man behöll det nuvarande presurntionsansvarct vid kollisionsskador. Det ta är :\ andra sidan från
rättstekniska och praktiska skadi:rcgkringssynpunkln t'n föga tilltalande
lösning.
Det finns enligt utredningens mening starka skäl för att i stället gi1 över
till ett systl'm som inni:biir att ersättning för kollisionsskador utgar friln
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försäkringt'n för fon.lond på motsidan bara när vållande vid förandl'l av
det fordonet eller bristfällighet på fordonet kan styrkas. Synbarligen
skulle d.:t ta visserligen kda till en försämring för de berörda skadelidandc, siirskilt för utomstiiendc ägare av befordrad egendom. En bt'gränsad
enkätundnsökning som utredningen har låtit genomföra rörande den
utomrättsliga skadereglcringen visar eml'llcrtid att detta skulle bli följden
endast i ett mycket ringa antal fall. Enligt denna undersökning sker
nämligen skaderL·gkringcn redan i dag i ca 90 procent av kollisionsfallen
på grundval av styrkt vållande vid förandet av fordonet eller fordonen
eller på grund av bristfällighet på fordonen. En omläggning till ett
ersättningsansvar som bygger på vållandeprinciper i dessa fall skulle alltså
praktiskt sett inte innebära några större förändringar. Enligt utredningen
är det vidare ett rimligt krav att ägare av egendom av mera betydande
värde som befordras med fordonet sjiilv skyddar sig grnom objektsförsäkring. Utredningen räknar ocksa med att en omläggning av crsättningsansvaret enligt de nu angivna principerna skall stimulera fordonsägarna
att i ökad omfattning teckna vagnskadeförsäkring, vilket enligt utredningen är en i och för sig önskvärd ut veckling.
Utredningen förordar alltså att ersättning för skada på motordrivet
fordon och egendom som befordras med fordonet skall i kollisionsfalkn
utgå från trafikförsäkringen för det andra fordonl't endast om den
skadclidande kan visa att dt'l föreligger vallande till skadan på det
fordonets sida eller atl skadan har orsakats av bristfällighet på delta
fordon. Denna princip bör giilla vare sig den skadelidande är ägare,
brukare eller förare av ett inblandat fordon eller en utomstående ägare av
egendom som befordras med sactant fordon.
Frågan om medverkan på den skadelidandes sida behandlas i avsnitt
4.4.4.

4.4.2 Skada på egendom utanför motordrivet fordon
Enligt utredningl'n finns det inte skiil att bL·bCt!la det nuvarande
presumlionsansvan::t vid skada pi:i l'gendom som befinner sig utanför dt
motordrivd fordon. Eftersom ns:ittning för pt~rsonskada i motsvarande
situation i fortsättningen skall utgå på objektiv grund. skulle etl bibehållande av presumtionsansvarel vid sakskada vara ägnat att komplicera
skadnegkringcn i dessa fall. i'\.ven skada på egendom utanför ett
motordrivet fordon bör alltså ers:ittas fr{rn trafikförsäkringen för det
fordon varigenom skadan har orsakats, oavsett om detta har skett genom
vallande eller inte. En s:idan iivergäng från det nuvarande presumtionsansvaret till ett ansvar som vilar p<i objektiv grund kommer enligt
utredningl'n inte att få några pi\visbara verkningar frän kostnadssynpunk l.
Dl'n förordade principen om ett objl'ktivt ansvar bör enligt utredningen gälla även när den skadade egendomen tillhör ägaren eller föraren
av det fordon varigenom skadan har orsakats. Ett undantag för sådana
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skador skulle nämligen i vissa fall inneh~ira en omotiverad försämring i
förhållande till gällande rätt. Det finns dock inte anledning att i dl'lta
avsccndl~ införa ett ohligatorium med andra tvingande regler till försäkringstagarens skydd än dem som uppställs i försäkringsavtalslagen. Parterna
i trafikförs~ikringsavtalet bör med andra ord ha den frihet som denna lag
ger partern;i i ett vanligt skadl'försiikringsavtal att avtala om inskriinkningar eller begränsningar i försäkringstagarens rätt till förs~ikringscrsätt
ning.
En särskild fraga är vad som skall gälla beträffande skada som
uppkommer pa annat transportmedel än motordrivet fordon eller på
egendom som befordras med säd:mt transportmedel. Det rör sig här i
praktiken om fartyg, luftfartyg och järnvägståg (varmed utredningen
likställer spärv;ign).
Om den förut herörda huvudregeln om ersättning för skador på
egendom som befinner sig ut;inför motordrivet fordon tillämpas på
skador på andra transportmedel och därmed befordrad egendom, blir
läget enligt utredningen från praktiskt-ekonomiska synpunkter oförändrat för de berörda skadelidande. En övergång från ett presumtionsansvar
till ett rent objektivt ansvar medför nämligen i realiteten inte någon
förbättring av deras ställning i ersättningshänseende och leder följaktligen
inte heller till någon ökad ekonomisk belastning på trafikförsäkringstagarkollektivet. Om däremot de förordade reglerna om ersättning för
skada vid kollision mellan motordrivna fordon görs tillämpliga också på
skador av det slag som del nu är fråga om - och det är endast en reform
av denna innebörd som enlig! utredningen i övrigt skulle kunna bli
aktuell - försämras situationen för dem som tillfogas sådan skada. Detta
kan åtminstone i princip antas medföra en motsvarande ekonomisk
lättnad för trafikförsäkringstagarna.
Beträffande skador som motordrivet fordon orsakar på fartyg eller
därmed befordrad egendom anför utrt•dningen att den ekonomiska
betydelsen härav är liten. Detsamma gäller i fråga om skador som
motordrivet fordon orsakar på luftfartyg eller därmed befordrad egendom. J sistnämnda fall tillkommer att luftfartygcts ägare enligt lag lagen ( 1922:382) angående ansvarighL~t för skada i följd av luflfartyg normalt svarar på objektiv grund för skador som orsakas av luftfartyget.
Detta giiller alltså även vid kollision mellan luflfartygct och ett
motordrivet fordon. Det finns avgöranden i riittstillämpningen som tyder
på att detta objektiva ansvar i ett sådant fall föranleder att ersättningen
från trafikförsäkringen till luft fartygets ägare jämkas. I varje fall finns det
enligt utredningen goda rättspolitiska skäl för alt mer :illmänt erkänna
principen om jämkning av ersättningen i fall där rent objektivt ansvar
föreligger på bada sidor.
Det anförda leder enligt utrt'dningens mening fram till att någon
siirreglering inte hör ske för skada som vid kollision med motordrivet
fordon tillfogas fartyg eller luftfartyg eller egendom som befordras med
sådant transportmedel. Huvudregeln om att ersättning utgår på objektiv
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grund fr<in trnfikförsäkringcn för det motordrivna fordonet bör alltså
gälla även i det ta fall.
Fnligt utredningen är det uppenbart att ekonomiska skiil inte heller
kan anföras för en särrcglcring beträffande skador som orsakas genom ett
motordrivet fordon på tåg och diirmcd befordrad egendom. Utredningen
har från SJ inhämtat att de crsättningsbdopp som enligt nu gällande
lagstiftning tillfaller SJ från trafikförsäkringen uppgår till ca 3 milj. kr.
årligen. Det utgör ca 0.5 '/,; av trafikförsäkringrns totala utgifter för
skadeersättning och knappt 0, I % av SJ :s bruttoomsättning i järn vägstrafik rörelsen. Också skador pft egendom som tillhör annan än järnvägsförctaget torde vara av liten ekonomisk betydelse.
Om trafikförsäkringen skulle svara på rent ob_kktiv grund for skador
på järn vägståg och därrncd befordrad egendom. skulle det emellertid
kunna sägas uppstå en bristandL: balans när dd gälkr förhållandet mell;in
trafikförsäkringen och järnvägsföretagets :rnsvarighet. Enligt lagen
(1886 :7) angacndc ansvarighet för skada i följd av järn vägsdrift har
nämligen järnvägsföretaget endast ett principalansvar. dvs. företaget
svarar bara p(t grund av vällande av j:irnvägcns "förvaltning dler betjäning". Enligt utredningens mening hör emellertid denna obalans inte
undanröjas genom att man för dessa fall gör ett und<rntag frfo reglerna
om objektivt ansvar för trafik försäkringen. Den naturliga vägen är istället
att de sedan länge föråldrade reglerna om järnvägsföretags ansvarighet
ersätts med regler om att företaget har ett rent objektivt ansvar. En sadan
reform skulle enligt utredningen medföra ott ersättningen från trafikförsäkringen jämbs. Härigrnom skulle man uppnå en från riskfördelningssynpunkter lämplig fördelning av skadekostnaderna i dessa fall. Utredningen anser sig kunna förutsätta att en reform som innebär att
järnviigsförclag: får L'll objektivt ansvar genomförs i en nära framtid.
Under dessa förhallanden anser sig utrL·dningL'n inte ha anledning att
föreslå en utvidgning av reglerna om ersättning för skada vid kollision
mellan motordrivna fordon till att omfatta ocksä skador på järnv:igståg
och därmed befordrad egendom ..Även i det l<J fall bör alltså huvudregeln
om ett objektiv! ansvar för trafik försäkringen tillämpas.

4.4.3 Undantag från ersättningsrätten i vissa fall
Liksom i pcrsonskadefallen uppstår vissa speciella frågor om undantag
från ers:ittningsrätten när det gäller sakskad;i.
Sädana sociala synpunkter som liar varit vägledande för utredningens
bedömningar av motsvarande frågor såvitt avser personskada gör sig enligt
utredningrn uppenbarligen inte gällande med samma styrka när det gäller
sakskador. Allmänt sett bör därför ekonomiska och preventiva synpunkter här kunna tillatas spela en större roll. För trafikförsäkringstagarkollektivet som helhet saknar emeJlertid de ifråg:isatt;i undantagen praktiskt
t;iget ekonomisk betydelse. Ekonomiska skäl kan alltså inte heller i detta
sammanhang åberopas till stöd för några undantag från ersättningsrätten.
Vidare anser utredningen att det iiven beträffande sakskador är angeläget
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att så långt möjligt hålla i sär ersättningsfrågan och frågan om den
kriminalpolitiska behandlingen av lagöverträdare.
Mot denna bakgrund anser utredningen att det inte bör göras några
generella undantag eJJcr inskränkningar i ersättningsrätten för den som
har gjort sig skyldig till olovlig körning eller har använt ett fordon som
hjälpmedel vid brottslig gärning.
Situationen ter sig enligt utredningen annorlunda när det gäller den
som uppsåtligen brukar ett fordon olovligen och salunda redan därigenom gör sig skyldig till ett straffbart förfarande. Framför allt beträffande
tillgreppsbrott - i synnerhet om de sker med tillägnelscuppsåt
talar
både preventiva skäl och hänsyn till det allmänna rättsmedvetandet för
att den brottslige utesluts från rätten att få nsättning för sakskada, såväl
från försäkringen för det fordon han har brukat som, i kollisionsfall, från
försäkringen för fordon på motsidan. Till de mera allmänt etiska
synpunkter som kan anläggas på spörsmålet kommer att den skadelidandc i dessa fall undantagslöst är en person som inte själv har såsom
trafikförsäkringstagare bidragit till trafikförsäkringens finansiering. Att
han under sådana förhållanden likväl skulle bli berättigad att på de lojala
försäkringst;1garnas bekostnad få ersättning för sakskada framstår som
stötande. Utredningen föreslår alltså att den som uppsåtligen brukar ett
motordrivet fordon utan lov inte i något fall skall ha rätt till trafikskadeersättning för sakskada. Detta förslag innebär att den olovlige brukaren i
kollisionsfall i princip för sin situatiqn försämrad i jämförelse med vad
som gäller f. n.
De nu återgivna synpunkterna har enligt utredningen i allt väsentligt
bärkraft också när det gäller den som utan att själv vara brukare
medföljer ett fordon med vetskap om att det brukas olovligen. Detsamma
gäller den som med sådan vetskap låter befordra egendom med fordonet.
Även för dessa fall bör alltså ett undantag från rätten till trafikskadeersättning ställas upp.
När det gäller en skadelidandc som har gjort sig skyldig till rattfylleri
eller rattonykterhet kan dd enligt utredningen synas ligga nära till hands
att bedöma crsättningsfrågan på samma sätt som när en skadelidande har
brukat fordonet utan lov. För det allmänna rättsmedwtandet kan det
många gånger sannolikt te sig stötande att en rattfyllerist skall fa
trafikförsäkringsersättning för sakskada. Det kan inte heller helt uteslutas
att en und:rntagsregel h~ir kan få en viss prt'vcntiv effekt. Det finns
emellertid också viktig<i skillnader som gör att det befogade i en
undantagsbestämmelse i nu aktuella fäll kan ifrågasättas. De ekonomiska
verkningarna för den skadelidandc 2v en sådan bestämmelse skulle i
mänga fall bli av en helt annan karaktär och betydelse än vid olovligt
brukande. Utredningen understrykn också att, i motsats till vad som
gäller vid olovligt brukande. den skadelidande i nu aktuella fall ofta är en
lojal försäkringstagare som i god ordning har betalt sin trafikfrirsäkringspremie.
Med hänsyn till det sagda har utredningen stannat för att när det gäller
förare som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet inte
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föreslå någon regel om undantag från rätten till ersiittning för sakskada
enligt den nya lagrn.
I överensstämmelse med vad som f.n. gäller bör däremot den fordonsägare som har försummat trafikförsäkringspliktcn och som lider sakskada
i följd av trafik med det oförsiikradc fordonet - dvs. sbd:.1 på personliga
tillhörigheter i fordonet eller på egendom utanför fordonet - vara
utesluten från rät l till trafikförsäkringsersättning för skadan. Denna
undantagsregel hör emellertid enligt utredningens mening inte utvidgas
att avse också rältt'n att i kollisionsfall få sakskadcersättning från
trafikförsäkringen för fordon på motsidan. En sådan ersättningsrätt
föreligger enligt gällande lagstiftning och bör inte avsbffas, om inte
starka preventiva skäl kan anföras. Försiikringspliktens fullgörande bör
framtvingas mt:J andra medl'i.
Den undantagsbcstämmelse som sålunda skall giilla i fråga om rätten
för Jcn som har försummat försäkringsplikten att få sakskadeersättning
bör enligt utreJningens mening ... i viss analogi mcJ vaJ som har
föreslagits i frilga om skador som har orsakats genom ett olovligen brukat
fordon - utsträckas att gälla också den som med vetskap om att ett
fordon i strid med lagen är oförsäkrat medföljer fordonet eller, utan att
själv färdas i fordonet, låter egendom befordras med detta.

4.4.4 Medverkan på den skadelidandes sida
I fraga om verkan av den skadelidandes medvållandc till sakskada
anför utredningen alt sociala hänsyn inte motiverar en lika gynnsam
behandling av de skadelidande som när del gäller ersättning för
personskada. När en person tillfogas bade person- och sakskada skulle det
visserligen vara fön:nat med oliigenhet, om olika medvållandcreg]cr måste
tilliimpas för dessa olika skador. A andra sidan k:.1n del i enstaka fall finn:.1s
hehov av att jämka ersättning för sakskada i större omfattning än som
enligt det tidigare sagda bör vara möjligt vid personskada. Enligt
utredningens mening giir del svårligen att ställa upp lagregler som innebär
att en enhetlig medvallandebedömning skall ske i vissa fall men inte i
andra fall. Utredningen förordar i stället att försäkringsgiv:.1ma i
trafikförsäkringsvillkoren förbinder sig i förhällande till var och en som
lider sakskada att i den mån skadan inte överstiger visst belopp förslagsvis mdlan ett fjärdedels och ett halvt basbelopp · inte påkalla
jämkning av ersättning på grund av medvållande i andra fall än när den
skadelidande själv har medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov
v::irdslöshet. Utredningen förutsätter att staten i motsvarande mån
frivilligt avs!Llr friin atl påkall:i jämkning av crsiittning för sakskada.
Vid medverkan pa den skadelidandcs sida till kollisionsskada tillämpas
i gällande rätt regler av innebörd att jämkning i yissa fall kan ske på grund
av vållande vid förandet t-ller bristfällighet på fordonet som inte kan
tillräknas den skadelidandc själv som medverkan. Dt-ssa idenlifikationsgrundsatser bör enligt utredningens mening i princip upprätthållas i den
nya lagstiftningen. I konsekvens med att ersättningsansvar skall inträda
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endast vid styrkt vållande eller bristfällighet bör emellertid jämkning ske
endast när det visas att motsvarande förhållande föreligger på den
skadeiidande sidan. Identifikation hör vidare som hittills tillämpas endast
i fråga om skada som tillfogas ägare, brukare eller förare av de inblandade
fordonen. Det finns inte skäl att utsträcka identifikationsgrundsatserna
att omfatta också fall då skadan uppkommer på befordrad egendom
som tillhör en utomstående tredje man. Vidare bör fordonsägaren inte
behöva tåla jämkning i fall när fordonet har brukats olovligen.

4.5 Skadestånd för trafikskada
I flertalet fall av trafikskador får den skadelidande enligt utredningens förslag full gottgörelse från trafikförsäkringen för sina ekonomiska förluster och för ideell skada. I sådana fall föreligger inte något
behov för den skadelidande att alternativt kunna göra gällande ersättningsanspråk enligt skadeståndsrättsliga regler. De presumtivt skadeståndsskyldiga har å andra sidan ett berättigat intresse av skydd mot
risken att drabbas av personligt skadeståndsansvar. Risken för skadestandsansvar leder dessutom till dubbelförsäkring.
Huruvida inskränkningar i skadeståndsansvarct för trafikskador över
huvud taget skall göras i samband med den nu aktuella lagstiftningen bör
enligt utredningen i första hand avgöras på grundval av riskfördelningssynpunktcr. Sådana synpunkter leder enligt utredningens mening till att
ersättningarna för trafikskador så långt möjligt skall via premier för
trafikforsäkringen slutligt bäras av dem som skapar de specifika trafikskaderiskerna, dvs. fordonsägarna. Ersättningarna bör sålunda inte drabba
de skadeståndsskyldiga. Avsteg från den principen bör göras bära om det
är motiverat av starka ekonomiska eller preventiva skäl.
Det rättstekniska instrument som närmast står till buds för att
tillgodose dessa önskemål utgörs av s.k. kanaliseringsregler. En kan·alisering bör enligt utredningen av prindpiella skäl dock ink förekomma i
vidare mån än de skadelidande blir till fullo gottgjorda inom ramen för
trafikförsäkringslagstiftningen. Efter diskussion av olika alternativ har
utredningen funnit den mest tillfredsstiillande lösningen vara al 1 i Jagl'n
ta in en regel om rätt för en skadestandsskyldig att inträda i den riitt till
trafikskadeersättning som tillkommer den skadelidande. Utredningen
föreslar emellertid, som närmare skall behandlas i det följande (se avsnitt
4. 7. I), att trafikförsäkringsgivare i vissa fall skall få återkräva ersättningen från den skadeståndsskyldige. r dessa situationer skall enligt
förslaget den skadeståndsskyldige inte kunna få inträda i någons rätt pa
grund av trafikförsäkringen.

4.6 Skadeförsäkringsgivares regressrätt mot trafikförsäkringen
Också frågan huruvida den som på grund av skadeförsäkring har utgett
viss ersättning skall få återkräva beloppet från trafikförsäkringen bör
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enligt utredningens mening i första hand avgöras på grundval av riskförddningssynpunkter. Även om den nya trafikskadclagstiftningen inte
kommer att bygga på skadeståndsrättslig grund, är det tydligt att det nu
aktuella problemet har nära samband med frågan om försäkringsgivares
regressräl t i allmänhet. Den frågan utreds f.n. av skadeståndskomrnitten.
Utredningen anser sig inte böra föregripa kommittens fortsatta arbete.
Under dessa förhållanden har utredningen, efter samråd med skadcståndskornmitten, stannat för att inte lägga fram förslag i ämnet som
innebär någon saklig förändring <iv det nuvarande rättsläget. Skadeförsäkringsgivare bör sålunda t.v. bevaras vid den återkravsrätt mot trafikförsäkringrn som f.n. följer av bestämmelserna i 25 § försäkringsavtalslagen.
Detta bör giilla såväl sakförsäkring som ansvarsförsäkring.

4.7 Trafikförsäkringsgivares återkravsrätt
4. 7 .1 Återkrav
tredje man

mot

försäkringstagaren

och

mot skadeståndsskyldig

Allmänna riskfördelningssynpunkkr talar enligt utredningen för att
förlusterna i följd av trafikskadefall så långt möjligt slutligt bärs av
trafikförsäkringstagarkollektivet. dvs. motorfordonsägarna. I fall då en
uppkommen trafikskada kan sägas vara ett resultat också av en med
trafikskaderisken likvärdig risk ·- t.ex. den skaderisk som följer av
användningen av annat ''farligt" transportmedel - kan dock allmänna
riskfördelningssynpunkter böra föranleda en annan slutlig fördelning av
det ekonomiska ansvaret för skadan.
I enlighet med vad som har angetts i skadeståndskommittens direktiv
bör regressreglerna också på nu förevarande område i princip vara
tvingande i den meningen att försäkringsgivaren inte genom villkor i
försäkringsavtalet skall kunna förbehålla sig en längre gående återkravsrätt än lagen medger.
Av de undersökningar som stått till utredningens förfogande framgår
att trafikförsäkringsanstaltt:rnas regressinkomstcr med de regler och den
praxis som f.n. gäller så gott som helt saknar ekonomisk betydelse för
trafikförsäkringstagarkollektivet. Frågan om regressrättens omfattning
enligt den ny<i lagstiftningen måste följaktligen avgöras uteslutande med
hänsyn till allmänna riskfördelningssynpunkter och preventionssynpunkter. Med dessa utgångspunkter föreslår utredningen att trafikförsäkringsgivares regressrätt begrfosas i avsevärd mån.
Den omständigheten att försäkringstagaren har åsidosatt sina förpliktelser enligt avtalet bör enligt utredningen inte leda till att han kan
åläggas att gottgöra vad försäkringsanstalten har utgett på grund av
förslikringen. Såd<in skyldighet bör ej heller kunna åläggas den som har
försummat sin fiirsäkringsplikt.
Enligt vad utredningen har erfarit kommer skadeståndskommitten att
föreslå att försäkringsgivare i allmänhet även framdeles skall kunna utöva
regressrätt mot den som har vållat skada uppsåtligen eller grovt vårdslöst.
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En sådan återkravsfätt framstår som motiverad av preventiva skäl men
synes också påkallad av hänsyn till det allmänna rättsmedvetandct. Enligt
utredningens mening bör även trafikförsäkringsgivare ha regressrätt i
dessa fall.
När skadan har vållats av den skadeståndsskyldige genom en vårdslöshet som inte är att anse som grov bör däremot enligt utredningen
huvudregeln vara att återkrav inte skall kunna riktas mot honom.
Utredningen diskuterar om därutöver regresskyldighet bör åläggas den
som har gjort sig skyldig till rattfylleri eller rattonykterhet. Enligt
utredningens mening bör emellertid något sådant undantag från huvudregeln inte ställas upp.
Beträffande den som bär ansvar på grund av annans vållande kan det
enligt utredningen övervägas att medge återkrav i två fall. Det ena fallet
gäller ansvaret för staten eller kommun som väghållare. Enligt utredningens mening skulle emellertid en regressrätt i detta fall inte komma att
få nämnvärd ekonomisk betydelse. Utredningen vill därför inte förorda
nägon regel om rätt till återkrav mot väghållare. Det andra fallet rör
ansvaret för ägare eller innehavare av järnväg. Här skulle det kunna t1inkas
få ekonomisk betydelse för trafikförsäkringen om rätt till återkrav mot
järnvägsföretagct medgavs. Enligt utredningen är det också naturligt att
värdera järnvägsskaderisker och trafikskador på samma sätt. Utredningen
föreslår därför att trafikförsäkringsgivaren i princip skall kunna utöva
regress mot ägare eller innehavare av järnväg. Det behöver emellertid inte
ovillkorligen bli fråga om full regress. Ansvarigheten bör fördelas mellan
trafikförsäkringstagarkollektivet och järnvägen på grundval av en "riskvärdcring".
Inte heller mot den som är ansvarig för skadan på rent objektiv grund
anser utredningen att någon generell regel om regressrätt bör komma i
fråga. Atomskada bör på samma sätt som hittills undantas från den nya
lagens tillämpningsområde. I övrigt är det endast för hundägare och ägare
eller brukare av luflfartyg som frågan om regressansvar har mer än
marginell betydelse. Utredningen anser dock inte tillräckliga skäl föreligga att förorda en regel om regressrätt för trafikförsäkringsgivare i dessa
fall.

4. 7 .2 Ersättningsansvarets fördelning mellan flera trafikförsäkringsgivare

Trots de kanaliseringsrcgler som utredningen har föreslagit kan i
kollisionsfall solidariskt ersättningsansvar inträda för flera försäkringsgivare. Det gäller dels i de undantagssituationer då i följd av trafik med
två eller flera motordrivna fordon skada har tillfogats personer eller
egendom utanför fordonen (t.ex. en cyklist eller en fotgängare), dels i
vissa fäll av rena kollisionsskador (dvs. skador på fordonen och med dem
befordrad egendom) när fler än två fordon är inblandade i olyckan. För
dessa situationer bör enligt utredningens mening nuvarande grunder för
ansvarighetens fördelning i princip upprätthållas. I de fall när varken
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vållande i samband med förandet av ett fordon eller bristfiillighet på
fordonet kan styrkas på någondera sidan, bör en hälftendelning ske av
ersättningsskyldighct<'n. I övrigt föreslår utredningen att, när vållande vid
förandet av fordonet eller bristfällighet på fordonet styrks på den ena
men inte på den andra sidan, den förra sidan får slutligt bära hela
ersättningsansvarel. När vållande visas föreligga på båda sidor bör fördelningen av ansvarigheten liksom f.n. ske på grundval av en skälighetsprövning. Härvid bör do<:k, till skillnad från vad som nu gäller, bristfällighet
på fordon jämställas med vållande i samband med dess förande.
Härefter återstår frågan huruvida i kollisionsfall en trafikförsäkringsgivare, som har utgdt ersättning till förare eller passagerare i det
försäkra de fordonet för personskada eller för sakskada på personliga
tillhörigheter, bör kunna utöva regress mot försäkringen för fordon på
motsidan på den grund att vållande vid förandet av det fordonet eller
bristfällighet på detta fordon har orsakat skadan eller i varje fall
medverkat till den. Det är enligt utredningen utan tvekan bäst förenligt
med no-fault-principer att låta ersättningarna stanna på försäkringen för
det fordon i vilket de skadelidande har färdats. Regressrätt bör därför
inte kunna utövas i fråga om nu nämnda ersättningar. Utredningen
konstaterar att detta ställningstagande bidrar till en omfördelning av
kostnaderna mellan olika fordonskategorier.

4.8 Särskilda frågor rörande trafikförsäkringen

4.8. l Trafikförsäkringsplikten
Som förut berörts innebär utredningens förslag att ägare av motordrivet fordon liksom hittills skall vara skyldig att teckna trafikförsäkring
och att trafikförsäkringsanstalternas skyldighet att meddela sådan försäkring skall bestå.
I gällande lagstiftning görs vissa undantag från trafikförsäkringsplikten.
Det gäller främst statsägda fordon samt utländska fordon som tillfälligtvis
uppehåller sig i Sverige. Ersättningar som annars skulle ha utgått på grund
av 1rafikförsäkring utges i S<tdana fall av svenska staten r<."sp. av svensk
tra fikförsiikringsanstalt. Ett motsvarande ersät tningsansvar åvilar de
svenska trafikförsäkringsanstalterna gemensamt i fall då skada har
orsakats av ett försäkringspliktigt men trots det oförsäkrat fordon eller av
ett okänt fordon.
Också i det ersättningssystem som utredningen har förordat måste man
göra vissa sådana undantag från försäkringsplikten som gäller f.n. Vidare
måste man även för framtiden räkna med att skador kan komma att
orsakas av fordon som saknar föreskriven försäkring eller av okända
fordon. Ersättningsfrågorna i dessa fall bör enligt utredningens mening
också i det nya systemet lösas enligt de principer som ligger till grund för
den gällande ordningen.
Utredningen diskuterar olika vägar att effektivisera efterlevnaden av
trafikförsäkringsplikten och vissa därmed sammanhängande frågor. I
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huvudsak bör dock enligt utredningens mening hithörande problem lösas
av den samråusgrupp för övervägande av frågan om kontroll av trafikförsäkringsplikten som seuan något år är verksam inom kommunikationsdepartementct.
Det nuvarande systemet m.:J fortsatt ansvarighet för försäkringsgivaren under viss tid efter Jet att anmälan om försäkringsavtalets upphörande har gjorts bör enligt utredningen behållas. Konstruktionen bör dock
ändras så att försäkringsavtalet i princip inte kan bringas att upphöra
förrän "respittiden'' har gått ut. Försäkringsavtalen behöver under denna
tid dock inte gälla beträffande sakskada som har tillfogats försäkringsgivaren själv. För den tid försäkringen sålunda förlängs bör försäkringsgivarna
ges lagliga möjligheter att kräva premie. Preskriptionstiden för fordran pä
trafikförsäkringspremie bör vidare förlängas från tre månader till tre år.
Om försäkringsgivaren har fordran på trafikförsäkringspremie, bör han
få kvitta denna mot ersättningskrav som försäkringstagaren kan ha på
grund av försäkringen. fordran på återkrav för självrisk bör i kvittningshänscenuc likställas med premiefordran.
För att förhindra att försäkringstagare som inte har betalat premie
tecknar ny försäkring hos annan försäkringsanstalt föreslår utredningen
en lagbestämmels<,, som gör undantag från försäkringsanstalts skyldighet
att mi.:ddcla trafik försäkring för fall då den presumtive försäkringstagaren
häftar för obetald trafikförsäkringspremie i samma eller annan t rafikförsäkringsanstalt. För att göra di.:nna regel effektiv bör enligt utredningens
mening undantaget från försäkringsanstalts skyldighet att meddela trafikförsäkring inte bara avse en viss personkrets utan också omfatta varje
fordon vars närmast föregående ägare häftar för obetald premie. Utredningen förutsätter att försäkringsbolagen kommer att tillämpa undantagsregcln med varsamhet, så att inte de lojala fordonsägarna onödigtvis
drabbas av ett system vars syfte är att man skall komma åt de illojala.
V:id utredningen sålunda föreslagit om verkan av obet:ild premie bi\r gälla
även när den som vill teckna försäkring för ett fordon eller foruonets
närmast föregående ägare står i skuld till en trafikförsäkringsanstalt för
självriskbelopp.
Utredningen förordar att man behåller de nuvarande möjligheterna att
bötfälla den som försummar trafikförsäkringsplikten samt att med
vi tes föreläggande fram tvinga försäkringsplik tens fullgörande.
Slutligen föreslår utredningen att den som övn huvud taget inte har
tecknat trafikförsäkring skall kunna åläggas att betala ett belopp motsvarande den premie han annars skulle ha erlagt. Har ersättningsskyldighet
uppstått i följd av trafik med fordonet, bör den försäkringspliklige även
kunna åläggas att betala ett belopp motsvarande självrisk.

4.8.2 Bonus och självrisk
Trafikförsäkringsbolagen tillämpar sedan lång tid ett system för rabattering av trafikförsäkringspremierna som går under namn av bonussystemet. När försäkringen tas i anspråk blir innebörden av systemet för
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försäkringstagaren i fkrtalet fall att han bär en självrisk. Utredningen
framhåller att denna självrisk uppgår till betydande belopp, i allmänhet
mellan ca 300 och I 000 kr eller mer. Utredningen diskuterar utförligt
bonussystemets ställning i den nya lagstiftningen. Frågan huruvida
bonussystemet skall behållas är visserligen ingen lagstiftningsfråga. och
detta systern är även i och för sig fullt förenligt med den lagstiftning som
utredningen föreslår. Införandet av ersättningsanordningar som till stora
delar bygger på no-fault-principer rubbar emellertid i viss mån grunderna
för bonussystemet. Utredningen har för sin del blivit övertygad om att en
avveckling av bonussystemet och dess ersättande med ett rent självrisksystem förtjänar alt allvarligt övervägas. Dt't senare syste~et innebär att
självrisken automatiskt och på objektiva grunder tas ut vid varje skadefall.
Inom ramen för den nya lagstiftningen kan ett självrisksystem inte ges
den vanliga utformningen att försäkringsgivaren över huvud taget inte iir
skyldig att betala ersättning för den del av skadan som inte överstiger
självriskbeloppet. Självriskklausulerna måste i stället ges den innebörden
att försäkringsgivarcn förbehåller sig rätt att återkräva självriskbeloppet
frän försäkringstagaren. För att sådana återkrav skall kunna göras
gällande har utredningen i sitt lagförslag tagit upp bestämmelser härom.

4.8.3 Försäkringssummorna
Enligt gällande rätt skall en trafikförsäkringsgivares ansvarighet för
varje händelse som medför skada täcka skadestånd om sammanlagt 25
milj. kr med anledning av personskada och sammanlagt 5 milj. kr med
anledning av sakskada. Utredningen har enligt sina direktiv att utgå från
att de nu gällande bcgränsningsbeloppen skall behållas oförändrade.
Enligt utredningen inrymmer begränsningsbeloppct, när det gäller personskada, mer än betryggande marginaler, även med tanke på möjligheterna
av en olycka av katastrofkaraktär. Däremot kan det ink uteslutas att
försäkringssumman för sakskada i något enstaka fall i framtiden skall visa
sig otillräcklig. Mot denna bakgrund förordar utredningen all i den nya
lagen tas upp bestämmelser av innebiird att ersättning med anledning av
en och samma händelse skall utgå från trafikförsäkringen för varje
motorfordon, som medverkat till uppkomsten av skada. med sammanlagt
högst 30 milj. kr, dvs. det bdopp som enligt gällande rätt totalt står till
förfogande för ersättningar med anledning av ett och samma skadcfall.
Någon indexreglering av beloppet har utredningen inte ansett påkallad.
Utredningen har inte funnit det nödvändigt att föreslå ett civilrättsligt
ansvar för staten för det fall att försäkringsbeloppet inte skulle räcka till.
Utredningen har därvid utgått från att staten, även utan att vara
underkastad ett civilrättsligt ansvar. i en katastrofsituation av detta slag
kommer att ingripa och bereda de skadelidandc kompletterande gottgörelse i den omfattning som kan anses skälig för att tillgodose berättigade anspråk på social trygghet.
Utredningen anser att det av sociala skäl inte kan godtas att ersättning
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för egendomsskada ens i niigon mån utgår på bekostnad av dem som har
tillfogats personskada. Det är därför enligt utredningens mening tillrådligt
att den föreslagna ändringen i fråga om bcgränsningsbcloppet förknippas
med en regel om att de som är berättigade till ersättning med anledning
av personskada skall få gottgörelse ur försäkringsbcloppt:t framför dem
som har tillfogats sakskada.

4.9 Kostnadsberäkningar
Enligt utredningen får dess förslag verkningar i fråga om kostnaderna
för l'fSättningssystemet i främst tre hänseenden. Det gäller för det första
förslaget att förnrL' av motorfordon skall ha rätt till nsättning för
personskada från fordonets trafikförsäkring. Det gäller vidare förslaget
att ersättning för personskada skall kunna jämkas endast vid uppsåtlig
eller grovt v:irdslös medverkan av den skadelidande själv. Slutligen
och för dt't tredje gäller det förslaget om kanalisering av ersättningarna
till förare och passagerare för personskada och skada på vissa personliga
tillhörigheter till det "egna'' forJon..:ts försäkring.
UtreJningen redovisar vissa undersökningar rörande de föreslagna
regkrnas verkningar i kostnadshänsecnde. Därvid har bl.a. beaktats alt
behovet av förarplatsskydd bortfaller. De gjorda undersökningarna ger
enligt utredningen vid handen att de genomsnittliga höjningarna av
trafikfiirsäkringspremiernu även vid dt genomförande av samtliga utredningens förslag kan hållas på en måttlig nivå. Även om man med h:insyn
till undersökningsmaterialets ringa omfattning och till den osäkl'rhct som
också i övrigt vidlåder beräkningarna måste räkna med en felmarginal på
5 ·I 0 procentenheter, kommer de genomsnittliga höjningarna att stanna
under 25 %. Härvid har hänsyn inte tagits till de rationaliseringsvinster
sorn kan göras till följd av att förslagen leder till en förrnklad skadcreglering.

För lastbilar och personbilar tyder undersökningarna på att ökningarna
blir ca 6 resp. 16 %. För mopeder och motorcyklar blir däremot
höjningarna av premierna betydande, i storleksordningen 300 resp.
100 %·. I fråga om mopeder maste emellertid bl.a. beaktas att trafikförsäkringspremien i dag inte uppgår till mer än mellan 20 och 30 kr.
Lmlust för motorcykelägarna kommer enligt utredningen reformen att
medföra en avsevärd kostnadsökning. Utredningen anser likv;H att denna
effekt bör god tas. Särskilt den tunga motorcykeln har visat sig utgöra ett
utomordentligt farligt redskap i trafiken. Den är inte heller nagot
nyttofordon. En minskning av beståndet av dessa fordon är enligt
utredningen något som bör hälsas med tillfredsställelse från lrafiksäkerhctssynpunkt.

4.10 Ikraftträdande m. m.
Utredningen föreslår att den nya lagstiftningen skall träda i kraft den
januari 1976.
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I samråd med trafikförsäkringsbolagen har utredningen utformat vissa
riktlinjer för lösningen av de problem som uppkommer i och med att den
nya lagen träder i kraft under löpande avtalsperiod för trafikförsäkringsavtalen. Utredningen förordar en ordning som innebär att försäkringsanstalterna i god tid före ikraftträdande.( skall underrätta försäkringstagarna om den förestående lagstiftningen och om de villkor som de erbjuder
för försäkring enligt den nya lagen. Vidare skall försäkringstagarna
beredas möjlighet att säga upp de gamla avtalen i samband med
ikraftträdandet, om de t.ex. önskar övi:rgå till annat försäkringsbolag.
Eftersom alla trafikförsäkringsanstalter på förfrågan har förklarat sig vara
beredda att frivilligt tillämpa den skissi:rade ordningen har utredningen
ansett det obehövligt att föreslå särskilda övergångsbestämmelser.

4.11 Följdändringar i annan lagstiftning
Den nya trafikskadclagcn föranleder vissa ändringar i annan lagstiftning, bl.a. i skadestånd slagen och lagen (196 7 :663) om tillägg till vissa
trafiklivräntor.
Utredningen diskuterar utförligt om förordningen (1946:175) med
vissa bestämmelser rörande skadeständsskyldigheten för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller nyttjas av staten, bör behållas även sedan
den nya trafikskadelagen har trätt i kraft. Enligt utredningen ger denna
förordning i vissa fall föraren ett mer om fattande skydd mot risken att
slutligt drabbas av personligt skadeståndsansvar än som följer av den nya
lagstiftningen. Främst gäller detta vid skador på själva fordonet eller på
annan befordrad egendom än passagerares personliga egendom. Enligt
utredningens mening behöver man dock inte ställa upp nägra särskilda
bestämmelser för att förhindra att dessa förares ställning försämras. De är
praktiskt taget undantagslöst arbetstagare i statens tjänst. Enligt 4 kap.
1 § skadeståndslagen ansvarar arbetstagare för skada, som han vållar
genom fel eller försummelse i tjänsten, endast i den mån synnerliga skäl
föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet. arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omständigheter. Utredningen
anser sig kunna räkna med att denna bestämmelse skall bereda sådana
förare av statliga fordon som är arbetstagare ett skydd vilket är i stort
sett likvärdigt med och i vissa lägen sannolikt ännu bättre än det skydd
1946 års förordning ger. Kvar står de sällsynta undantagssituationer när 4
kap. l § skadestånds!agcn inte är tillämplig. Inte heller för dessa fall finns
dt:t emellertid enligt utredningen anledning att ha några särbestämmelser.
Utredningen föreslår alltså att 1946 års förordning i sin helhet upphävs.
Särskilt skydd för förare av motorfordon blir enligt den nya lagstiftningen obehövlig. Kungörelsen (1969:113) om statligt förarskydd bör
därför enligt utredningen upphävas.
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5 Föredraganden
5.1 Allmänna utgangspunkter
Den som tillfogas skada till person eller egendom kan under vissa
omständigheter fa skadestånd av annan. För skadeståmlsansvar i allmänhi:t gäller i svensk rätt den s. k. culparegeln. Denna regel, som numera
återfinns i 2 kap. 1 § skadeståndslagen (1972 :207), innebär att skadan
skall ersättas av den som har vållat den uppsåtligen eller av v!trdslöshet.
Vid sidan av culparegeln har genom lagstiftning och rättspraxis ut bildats
vissa regler eller grundsatser om ett skadestiindsansvar för annans vallande, t. ex. det ansvar som enligt 3 kap. 1 § skadestilndslagen åvilar en
arbetsgivare för skador som vållas av arbetstagare i hans tjänst. Vidare har
för särskilt riskfyllda verksamheter utvecklats regler om ett rent objektivt
ansvar, dvs. ett ansvar oberoende av om vålland..: över huvud tag<.:t kan
tillräknas någon.
Skadeständ<.:ts betydelse när det gäller att skydda den ,,nskilde mot
följderna av uppkomna skador har förändrats p;i SL'nare tid. S:irskilt på
pt:rsonskadeomritdet har andra ers:ittningsformn kommit att spela l'll
dominerande roll. Den succ..:ssiva utbyggnaden av vart soci<ilförsäkringssystem har medfört att flertalet personskador blir till stor del täckta
inom rnmen för den allmänna försäkringen och yrkesskadeförsäkringen. I
allt större omfattning bereds den enskilde också ett komplctteramk
skydd genom olika former av privata försäkringar, intt' minst av typen
gruppförsäkringar. De nu nämnd<i försäkringsanordningarna har den
fördelen för den skadclidande att ersättning utgår oberoende av orsaken
till skadan. De bereder dock inte alltid fullständig gottgörelse och skiljer
sig därigenom från skadeståndsrätten, som vilar på grundsatsen om full
ersättning vid varje inträffat skadefall.
Också i de fall när ersättning utgår enligt skadeständsrättsliga principer
kommer försäkringsväscndet ofta in i bilden. Om den skadeståndsskyldigc skyddas av ansvarsförsäkring, betalas skadestirndet av för>äkringsgivaren inom försäkringssummans ram. Denna försiikringsform vinnn allt
större utbredning, framför allt inom närings- och yrkeslivet men ocksä i
rent privata förhållanden. Härtill kommer att lagstiftaren på vissa områden har föreskrivit skyldighet att ha ansvarsförsäkring. På grund :iv
denna utveckling torde det i dag vara betydligt vanligare att skadeständ
utgår ur en ansvarsförsäkring än att det betalas av den skadest:lndsskyldige själv med egna medel.
Av Stt>r betydelse är den s. k. trygghetsfiirsäkring som si:dan hiisten
I cn4 beri:dL·r fkrtalct arhl'lstagan: i vi1rt land ett skydd vid yrkcsskadur
och i vissa fall ocksii vid yrkessjukdlJmar. Inom den enskilda od1 större
di:kn av den kommunala sektorn har försiikringcn i tekniskt avsl,Clldl'
karakt:iren av ansvarsförsäkring. Den tiicker nämligen ett skadestiindsansvar snm arbetsgivarna har åtagit sig genom kollektivavlal. Staten och
de större kommunerna har utan att fiirsiikra sig t;1git pii sig dl
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n10tsvaranue ansvar. i\rhdsgiv<rnias <itagand.: innebär i princip att rull
L'rsiittning ulgiir till den skadelidande enligt skad1:standsrii!tsliga normer
utan alt dl'l behiiver visas all arbl-'tsgivaren elkr annan har viillat skadan
upps<itligen din genom värdsllishet. Arbc:tsgivarnas ansvar vilar :11lisa p;[
r':nt ohic'ktiv grund.
Vid sidan av arb<.:tslivcl tordt: d..: flesta och allvarligask skaddalkn
intriiffa i trafik..:n med mlltorfordon. ,\ven p{t det la omrii<.k har de
skadclidande på det hela taget ett mycht gott skydd.

Riit ten till

.L'rsätlning för trafikskador har niimligen i drt land s..:dan Hingc' varit
tryggad

genom

särskild

lagstiftning om skiirpi

fiirening mL'd obligatorisk ;rnsvarsförsiikring.
Rc·gkr om skadeståudsansvar kir trafikskador

skadesbndsansvar i
återfinns

i lagl'n

( 1916 :312) angaende ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik
(hilansvarighdslagl'll). h1ligt <.!rnn;1 lag ansvarar till en börj:1n iig;m.: och, i
vissa fall. brukare av motorfordon för skador som orsakas av bristfällighl't
pä fonlond. VidarL· sv;irar såviil ~igan:n (brukaren) som fliraren för skada
som v:tllas av fiirarcn vid trafik med fordonet. Observt:ras hör cmelkrtid
;1tt bevisbiirdan iir omkast;id till dL'n skadt:lidandes fördl'l. i\gJren resp.
hrukarL·n kan undga skadestirndsskyldighct endast om lian visar att
sbdan varken har orsakats ;iv hristl'iillighet på fordonet clkr V<lllats av
l"liraren. l'it samma siit t undgiir föraren skadestiindsansvar bara om han
k;in visa att han intt: iir V<lllamk till skadan. \fod hiinsyn tilJ svarigJtctcrna
att klarliigga omsUindighL'tl'rna kring en tr;ifikolycka rm·dför ddt;i s. k.
prL·sumtionsansvar i praktiken att skadest:mdsskyldighct n;ira nog alltid
fiireliggcr. Lagstiftningen vnbr diirfiir i stort sett som cl t systern ml'd
rl'nt objektivt ansvar.
'
SkaLl\.'Sti[ndsansvarct enlig\ bil;rnsvarighdslag.:n för ~igart:, brukare och
förare' cJmfattar inte pnsonskador som til!fllgas fi)rarc,n. Inte lwlkr tikker
ansvaret skador på det egna fordonet dkr på L'gemlum som befordras
med fonlnnl'l. S:'tdana skador kan d~r<.:mot l'rsiiltas ,,nligt hilansvarighdslag,,n niir ,\e uppkommn vid kollision nwd etl annat motorfordon. Vid
kollisionsskador är iigare ( hruk<1rl') od1 förare pa motsidan skyldiga att i
viss utstriickning utge sbdestånd. Rqdt:rna om sk;idestånd vid kollisioner
iir dock ganska komplic'c•racl<.:.
Vid sidan av bilansvarighi:tslagen kan skadestiindslagens allmiinna
rq~kr om skadl'stånd till följd av vållande bli tilliimpliga vid trafik med
mottirffHdon.
Av lagen ( 1929:77) om lrafikfiirsiikring ~1 motorfordon (trafikförsiikringslagcnl framgitr ait det skadestandsansv<1r som iivilar ägare, brukare
l'lll'I" förare enligt bil;insv;,irighdsbgcn eller enligt allmiinna sbdestiindsrcgln skall vara tiickt av försäkring, s. k. trafikförsiikring. h.irsiikringsplikt,·n skall fullgöras av for<.\,)nets iigare. Trafikförsiikrint?:sl;tgt·n innebiir
vidare att de som har rätt till skadestånd kan fä ut sina ersiittningar
Llirekt av trnfikförsäkringsgiv;iren. Om en skad;i orsabs av ett okiint
motorfordon L'lkr av dl fordon som i strid mot lagen inte är trafikförsäkrat. är samtlig;i trafikförsäkrings;instalter skyldiga att solidariskt utge
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de ersättninr,ar som skulle ha utgått fran trafikförsäkringen om sil.dan
hade funnits. En motsvarande ersättningsskyldighet åvilar sådana fordonsägare
fri:imst svenska staten -- som i:ir ticfriade från tr:Jfikförsi:ikringsplikt.
De som skadas i trafiken har alltsii i l"lna avSl!L'nden en fi"n111[111ligarc
sWllning iin flertalet andra skadclid•1nde. Den rfrdande ordningen på
trnfikskadeonirfidet företer L'nll'lkrticl ocksä vissa brister. Dessa är särskilt
påfallande i fraga om pnsonskador. DL'n mest framträdanLk nackdl'len i
detta hänseende är att föraren av ett motorfordon i allmiinhet inle iir
skyddad av fordoncts tr•ifikförsiikring. Denna nal·kdd begriinsas visserligen av den s. k. fiirarplatsflirsiikringen L'ller det statliga forarskyddet.
Dessa ersättningsanordningar

som f. n. finns l'iir mer än 9S % av alla

motorfordon -·· liar t'mdlertid karaktiin:n av olycksfallsfiirsiikring, som
ger endast begrfosad ersiiltning vid invaliditet och diidsfall. Till följd av
prcsumtionsansvarct har OL'ks:i iigarL' som skadas niir han färdas i del egna
fordonet en mL'r begränsad rätt iin andra passag..:rare till ersiittning ur
fonlonds trafikförsäkring
lät vara all fiirsiikringsbolagen numera i sin
skaden:gkringspraxis regelmässigt ulgL'r full ersiittning till iigaren i dessa
fall. DL'lsamnw giiller den som i ägarens stiille brukar denrlL's fordon.
Det nuvarande ersiillningssyskmet innebiir vidare alt vällande pä den
skadelid;1n1ks sida kan medföra reduktion och i vissa fall t. o. m. helt
burtfall av skadl'ståndet. J:imkning på grund av medvallande blir siirskilt
ofta aktuell niir dct gällt'r skada som vid kollision mellan tvä eller flera
mo!1>rfordo11 tillfogas iigarL' eller fi'irare av de inhl•rndade !"ordonL'n. Deras
rätt till nsättning från trafikförsäkringen rnr kolliderande fordon jiimkas
i vissa fall även niir medv[1llande inte kan styrkas utan bara presumeras.
Om iigaren h•1r medföljt som passagl'fare miistt:: han l. o. m. visa all annan
person iin han sjiilv, nämligL'n föraren, har varit fri från v:lllande.
'Ytterligare en nac:kdl'I med de ·nuvarande trafikskadL'regkrna hiingl'f
samman med deras principiella anknytning till culparegeln. På grund
därav måste man vid ett skadefall ibland göra en omfattande, tidsödande
och kostnadskrävande utredning av viillandefrågan. Härtill kommer att
regdsyskml't är invecklat och svårtillämpat.
Regkrna om trafikskada och trafikfiirsiikring har numera sdts iivcr ;1v
trafikskadeutredningen, som i oktober I lJ74 har avlämnat betiinkandct
(SOU 1974:~7) Trafikskadeersättning. I bctiinkandet föreslas att bilansvarighctslagt·n nch trafikfiirsiikringslagen ersiitts av en ny trafikskadelag.

Enligt utn.:dningens förslag skall ersiittning vid trafikskada även i
forlsiillningrn utgfa ur obligatorisk trafikl"iirsiikring. Utrl·dningcn fiircslår
emellertid att ddta ..:rsiittningssysll'm frikopplas rran skadcst~rndsrt'gl1.:rna
och omv:mdbs till ett hL'lt t"ristäcnde försiikringssysl<!lll från vilket
trafikskadL'L'l"Siillning utgiir utan alt niigon behövn göras personligen
skadeståndsa11svarig. Lrsiittningsbcl<Jppcn skall dock liksom hittills bcstiimmas utifr{rn sk;1destiindsrättsliga principer.
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Beträff:.rndc pnsonskador i följd av trafik med motorfordon innebär
förslaget att ersättning från d t fordons trafikförsäkring skall utgå på rent
objektiv grund biide till dem som färdas i detta fordon-· såväl förare som
passagerare
och till utomstående personer som inte färdas i något annat
motorfordon. ÄVL'n niir personskador uppkommer vid kollision mellan
flera motorfordon skall ersiittningarna till förare och passagerare utgii
från och slutligt bäras av försäkringen för det fordon vari de färdas.
Vidare föreslås alt jämkning på grund av med vållande på den skadelidandes sida skall kunna ske bara när den skadelidandc själv uppsatligen eller
gL·nom grov vårdslöshet har medverkat till personskadan.
Ocksit beträffande sakskador i följd av trafik med motorfordon
föreslår utredningen vissa nyheter. Vid andra sakskador än skador på
motorfordon och därmed befordrad egendom skall ersättning utgå på
rent objektiv grund frfo trafikförsäkringen för det fordon varigenom
skadan har orsakats. För skador på motorfordon och därmed bdordrad
egendom skall lHiremot i princip inte utgå trafikskadeersiittning i andra
fall i.in när de uppkommt'f vid kollision med annat motorfordon. Vid
sådana kollisionsskador skall ersättningen utgå frän det andra fordonets
trafikförsäkring, om skadan har orsakats genom vållande i samband med
förandet av det ta fordon dl er genom bristfällighet på det fordonet. Det
nuv~Hande presumtionsansvaret skall alltså inte längre tillämpas i något
fall.
Utred11ing,:11s fiirsl<ig h~ir fittt dl i huvudsak positivt mottagande vid
r~·missbd1a11dli11gL'll. Ni1gra rcmissinstanscr anser dock att 111;111 bör t<1
s!L'gd fullt ut och iivcn bctriirl'andc sL1dor som tillfogas ell motorfordon
och diirmcd hefordrad egendom införa ett system med crsät t ning på
ohjekliv grund friin trafikf(irsiikringen för delta fordon. Andra remissins1:111SL'r kritisn:1r ulrL,dningsJ'ijrslagct fi\r att dd i fråga om personskador
vid k<illisinn mdlan ricra mntorfordon kummn att mcdfiira.en Llmförddning av fiirs;ikringskostnadnna mellan olika grupper av fi\rsiikringstag:tre,
nitgot som i sin tur kl1mn1L'r att piivcrka fi"\rsäkringsprcmierna. 1 ni1gra
yttranden framhålls vida1"l' att trafikskJdesysteml'l även i fortsättningen
bi.ir a11k11yla till allmiinna skalksliinds- uch fi\rs;ikringsriillsliga principn i
stiilkt för alt konstru,~ras som l'I t fristäendc ersättningssystcm. Aven
hctr;iffande cnskildhl'ter i fiirslagl'l anflirs viss kritik.
Fiir min dd ;inser _jag att en sjiilvklar mdlsiittning för reformarbetet
trarikskadcomradct bi"\r vara att utjiimna de hittillsvarande skillnaderna
mellan olib katL'goricr skadelidandc. Delvis är skillnaderna sädJna att de
intL' kan godtas friin sociala och humaniUira synpunkter. Vidare biir
rätten till nsättning för personskada i princip inte piivcrkJs av medverkan
till skadan pil den skadclidamks sida. Ln strävan bi\r givetvis ncksil vJra
Jl t utforma de nya trafiksk::Jckreglerna så Jtt de leder till en enkel och

pa

billig administrntion av crs;ittningssyskmet samtidigt som de medför en
fritn riskfiirdclningssynpunktl.'r rationell l'i\rdt>lning av kostnaderna för
trafiksbdor. Fn utgiingspunkl hör slutligen vJra att ers~ittning liksom
hittills garanteras dL'll skadcliclande gt'nom tvingamk bestämmelser om
obligatorisk trafikförsiikring.
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Behovet av reformer pa trafiksbucområdet är utan tvekan störst när
det gäller personskador. Beträffande dessa skador inneh:ir utredningens
förslag att man tar bort de nuvarande skillnaderna i hehandlingen melhm
å ena sidan ägare, brukare och förare och å andra sidan övriga
skadcliua nde. Utredningsförslagct begränsar ocksä de nuvarande möjligheterna till jämkning av ersättning för personskada på grund av
medverkan från den skadelidandes sida. Förslaget om att ers1ittning för
personskador skall utgå på objektiv grund innehär vidare att skuderegleringcn förenklas och kan genomföras snabbare.
Bdräffande personskador uppfyller alltsii utredningens förslag i allt
väsentligt de krav som jag nyss har stiillt upp när det giiller genomförandet av nya trafikskadercglcr. Det är i huvudsak endast på en punkt som
jag stiiller mig kritisk. Jag delar salunda den unckr remissbchandlingen
framförda uppfattningen att förslaget medfiir en ej önskv1ird omfördelning av försäkringskostnaderna mel13n olika grupper av motorfordonsägare. Reglerna strider i denna del mot intresset av att kostnaderna vid
trafikskador fördelas så att de stär i rimlig proportion till skaJeriskerna
inom varj.: urskiljbar kategori. h1ligt min mening iir det emellertid
möjligt att inom ramen för det föreslagna ersättning,systemet utforma
personskadereglerna så att det angivna önskemålet tillgodoses utan att de
fiinklar som systemet i övrigt innebär behöver ga förlorade. Jag
atl'rkommer till denna fråga i ett senare sammanhang.
När Jet gäller sakskador är uppenbarligen Je sociala skälen for en
reform mindre starb. Inte heller i iivrigt lir fiirh~llandcna sådana att det
finns anledning att göra nagrn mna ingripande ändringar i den nuv;ir;mdc
ordningen på sakskadeomradet. Som jag senare skall atcrkumma till anser
jag sålunda inte att man nu bör genomföra en reform som innebär all
skador på ett fordon eller pil egendom som befordras nwd fordom:! skall
ersiittas från fordonets egen trafikförsäkring. Däremot finner jag det
viilbdiinkt att slopa det nuvar:rndc prcsumlionsansvard vid skador pii
egendom utanför fordonet och ersätta dd med andra former av ansvar.
Utöver vall jag nu har sagt fiir. reformarbetet pä sakskaJ..:omrädet
inriktas pfi att inom ramen för dl't nuvarande syskml'l fiirenkla regil'rna
sil 1:°1 ngt det är möjligt.
Ln särskild fn1ga iir hur det ny;1 ersiittningssysteml'l hiir konstrucnis
rent tekniskt. Valet sU1r mellan att även i forts1iltningcn idägga ägare,
hrukare och förare ett personligt skadesU\ndsansv.1r som tiid;s av
trafikförsäkringcn och att inrätta ett frirn skadest;'inllsrlittcn helt fristfrL·nde försiikringssyskm. Niigon större praktisk betydG]sc har dL:nna fråga
knappast. Frän lagteknisk synpunkt synes ocksi1 metoderna vara i
huvudsak likv1irdiga. Fn komplikation föreligger enwllt.:rtid n:ir det giilkr
Hgares, brukares och förares r~tt till ersällning. t:ftcrsom tk inle kan vara
skadcst.iinJsskyldiga mot sig själva, kan konstruk t ilinen med et 1 pl' rsunligt skad..:standsansvar inte anviindas i detta fall. h1 siidan konstruktion
måste allts[1 för dnas del komplettcrns med rl'gkr om obli_galnrisk
olyd.sfallsförs~kring. Härigenom kompliceras emdkrtid rcgclsyst.:.mel.
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Dl'lia talar fiir alt mJt1 i stället hiir viil.ia liisningcn med ett s_iälvstiindigt
fiirsiikringssystem. Denna liisning framst[1r ocksii som den naturligaste
med tanke pa :111 crsiil tningcn i n;Jlitdcn utgär ur trafikförsiikringen och
ink utgL'S JV någon ,·11skild person. Oc:t är dit niirmast en fiktion att t<ila
om dt pL•rsonligt skadestirndsJnsvar.

l'i1 grunJ Jv dl'l S<lgda förordar .iag att crsättningssystemd frikopplas
fril"n skadcstiindsriit 1en och u l formas som ett självstiindigt fiirsäkringssysk m. DL'lta hindrar inte att m:rn, när förutsiiltningar för ersättning
föreligger, även i fortsiilt11ingen hcstiimmer crsii1tningshcloppen med
tillämpning av de principer som gäller inom skadestandsriiltcn. Principen
hör alltså bl. a. vara ;ttl den skadelidande skall ha full crsiitlning for sin
skada.
Som utrt'dningc11 har framhallit blir man vid utformningen av nya
trafikskadcrcglcr självfallet beakLi att m:.1n inte försvarar elkr omöjliggör
en fortsatt tilliirnpning av de internationella i.iverenskommclscr som f. n.
gäller för Svnigcs dd. Utredning.ens förslug tillgodoser dettu krav.
Av vad jag nu har anfört framgår att jag i ull! väsentligt ansluter mig I ill
utredningens fiirs!Jg i fråga om de principer som hör ligga till grund för
ett nytt ersättningssystcm på trafikskadeomradd. Också i övrigt synes
utreJningens förslug väl avvägt. ,\ven om tekniska och sakliga ändringar
iir piikallude på viss;1 punkter, ansn jag att förslaget som helhet är väl
ägnat att läggas till grund fiir lagstiftning. De nya reglerna hör, som
utrc:dningen har förordat. tas in i en särskild trafiksk:tdclag, som far
ersätta sa väl hilansvarighctslagcn som trafikförsäkringslagcn.

5.2 Tillämpningsomrädet för ett nytt ersättningssystem
Bcstiimmclscrna i hilansv;1righe1 slagen och trafikförsäkringslagcn är
tillämpliga på motordrivna fordon. S. k. motorredskap
dvs. fordon som
är inrätLidc huvuds:1kligen som arbetsredskap och som är konstrucradi.;
för en hastigl1et av högst 30 km/tim. och endast med svårighet kan iindras
falkr dock i allmänhet utanför tilliimpningsomriitill hiigrc hastighet
det. När i.:tt saclant fordon orsakar skada hlir ersiittningsfrågan alltsii att
b..:döma .:nligt hestiimmclscrna i skadcstiindslagen, och de skadelidandc
iHniutcr inte ekonomiskt skydd genom något obligatoriskt försäkringssystcm.
I trafikförsiikringslagen gäller ett undantag från försiikringsplikten fl.ir
s. k. umddesfordon, dvs. motorfordon som används uteslutande inom
järnvägs- eller fabriksområde eller inhägnat tävlingsområde eller
annut sådant inhägnat ornråLk. Dcssä fordon omfattus däremot av
bilunsvarighctslagen. Det skärpta skadestiindsansvar som enligt denna lag
åvilar ägurc. brukare och förure uv motorfordon gäller alltså även när
skat.ian har orsukats av ett områdesfordon. Ersättningen täcks dock inte
av den obligatoriska trafikförsäkringen.
Varken motorredskapen eller omr[1desfordonen är f. n. underkastade
rcgistrningsplikt. I betänkandet (SOlJ 1974:26) Motorredskap hur
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emellertid motorrcdskapsutrcdningcn föreslagit att i princip alla motordrivna fordon, alltst1 iiwn motorredskap och omrädcsfordon. skall vara
registreringspliktiga. Från sådan skyldighet undantas dock fordon som
används inom inhägnat tävlingsområde (framför allt s. k. tävlingsfordon).
Motorrcdskapsutredningen förordar vidarL· att motorredskapen förs in
under såväl bilansvarighetslagen som trafikförsäkringslagen och att
undantaget i sistnämnda lag för områdesfordon utmönstras utom såvitt
gäller fordon som används uteslutande inom inhägnat tävlingsområdc.
Betänkandet har remissbehandlats och är f. n. föremål för överväganden
inom ko mm unika tionsdepa rtcmL'n kt.
Enligt trafikskadeutredningcn hör det nya trafikskadesystemel omfatta alla mot1Jrdrivna fordon med undantag endast för fordon som är
avsedda att fiiras av g[1cndc. Trnfikskadclagen skall alltså tilliimpas iivcn
på motorredskap och områclcsforclon. Också 1iivlingsfordon skall enligt
utredningens förslag underkastas de nya reglerna och alltså bl. a. vara
försiikringsplik 1iga.
Under remisslwhandlingen har någon erinran inte framställts mot
1rafi kskadeutred ningcns förslag att de nya trafi kskadereglcrna skall
tillämpas även p[t motorredskap. Inte hdler förslaget all områdesfordon
skall omfatt:1s av den nya lagen har i allmänhet föranlett någon erinran.
Vissa motorcykelorganisationer anser dock att tiivlingsfordonen även i
forts:ittningcn hör undantas från trafikfiirsäkringsplikt. Enligt försiikringsinspGktionen är det· en förutsällning fiir utredningens förslag i friiga
om dessa fordon att de odsii underkastas rcgistrcringsplikl., varför
motom:dskapsutredningcns förslag pii denna punkt bör fri111g<ls.
1:ör min del anst~r jag att det för en effektiv kontroll av trafikförsäkringspliktens fullgörande är önskvärt att denna skyldighet så limgt
möjligt sammanfaller med registreringspliktcn. Redan nu giiller viss..:rligen
betriiffande mopeder att de iir försiikringspliktiga utan att behöva
registr,~ras. Denna ordning far dock ses som c·l 1 undantag, motiverat av
att dl r,·gistreringssystcm för mopeder skulle bli alltför dyrt i förhitllande
till de higa försäkringspremier m. m. som dl'l här är frt1ga om. Bortsett
frän kontrollsynpunkterna talar också andra skäl för att de fordon som
omfattas av den nya lagen också bör vara registreringspliktiga. Om
försäkringsskyldigheten knyts till tegistreringsplikten får man sålunda
garantier för att fordonen underkastas besiktning, vilket måste vara av
värde vid bestämmandet av försäkringspremier m. m.
Vad jag nu har sagt om angelägenheten av att ha ett samband mellan
försäkringsskyldighet och registreringsplikt gäller emellertid endast i
111indrc omfattning områdesfordonen. Det rör sig här om en liten, klart
avgränsad fordonsgrupp. Att kontrollera att dessa fordon är försäkrade
torde i allmänhet inlL' erbjuda några större svårigheter. Enligt vad jag har
inhämtat är också områdcsfordonen. inräknat tävlingsfordonen. f. n. så
gott som alltid försäkrade genom bilansvarighctsförsäkring. l fraga om
områdcsfordonen torde vidare bcsiktningsintresset ha mindre betydelse.
På grund av det sagda förordar jag t:fter samråd med chefen för
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kommunikationstleparterncntet att områdesfordonen förs in under trafikskadelagen utan hinder av att frågan om deras registrering ännu inte är
löst.
När det däremot gäller motorredskapen talar starka skäl för att de
lämnas utanför trafikskadclagen sa länge de inte är registreringspliktiga.
Enligt vad jag har inhämtat av chefrn för komrnunikationsdepartemcntd
är frågan om införande av registreringsplikt för motorredskapen ännu
inte färdig för avgörande. Med hänsyn härtill bör trafikskadelagen åtminstone t. v. inte göras tillämplig på de angivna fordonen. Frågan om de
bör omfattas av lagen får avgöras slutligt i samband med att ställning tas
till motorredskapsutredningens förslag.
Att trafikskadelagen dock redan nu bör göras tillämplig på ett visst
slags motorredskap. nämligen gaffeltruckar. ämnar jug återkomma till i
specialmotivcri ngcn.
När det gäller trafikskadclagens tillämplighet på olika sbdcfall har
utredningen fiirc>slagit att de nya ersiittningsreglerna sbll täcka skada ''i
följd av trafik'' med siid<tnt fordon som omfattas av lagen. Detta förslag,
som motsvarar vud som giillcr redan nu enligt hilansvarighetslagen, har
liimnats utan erinran vid remissbehandlingen. Även jag biträder förslaget.
I fråga om lagregkrnas tillämplighet pil skadcfall utomlands föreslår
utredningen
i huvudsaklig överensstiimmelsc med vad som redan gäller
att personn
enligt frivilligt åt;:igande av försäkringsgivarna i vart land
J11cd svenskt J11edborgarskap eller hemvist i Sverige far rätt till ersättning
enligt de nya n::gkrna för skada utoml:rnds i följd av trafik med svenskt
motorfordon. Detta förslag har tillstyrkts av försiikringsinspektioncn och
liimnats ut;:in erinran av övriga rcmissinstanser.
Fnligt min mening finns Jt't goda skiil att nu lagfäst<i den erslittningsrält som fi.irsäkringsgivarna har infört på frivillighetens väg. Särskilt när
när det gälkr personsk:Hkcrsättning är det angcliiget :itt svenska
medborgare och personer med hemvist i Svnige bereds ett fullgott
ekonomiskt skydd också i siidana fall när de utomlands drabbas av skador
i följd av trafik med ett svenskt fordon. Samtidigt visar erfarenheten att
utländsk lagstiftning i vissa fall genom olika undantagsregler eller andra
begränsningar av ersättningsrätten bereder de skadelidande ett sämre
skydd än den svenska lagstiftningen. Dessa skillnader kommer att
framträda än starkare, om det nu aktuella crsättningssystemet genomförs.
Svenska medborgare och personer med hemvist i Sverige bör därför i
hithörande fall genom särskilda lagregler garanteras samma skydd som
lagstiftningen ger dem som skadas i trafiken i vårt land.

5.3 Trafikskadeersättning för personskada
5.3.l Huvudregeln
Av de' skador som inträffar i trafiken är personskadorna de allvarligaste
och de som leder till dL' största ekonomiska och ideella förlusterna. Den
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viktigaste uppgiften på trafikskadeområdet är alltså att bereda ett skydd
vid dessa skador.
Utredningens förslag innebär att ersättning för personskador skall utgå
på rent objck tiv grund och att ägare, brukare och förare av motorfordon i
crsättningshänseende likställs med övriga skadelidandc i trafiken. Detta
förslag har tillstyrkts eller lämnats utan erinran under remissbehandlingen.
Enligt min mening är det en allvarlig brist i det nuvarande trafikskadcsysternet att inte alla skadelidande behandlas lika när det gäller rätten till
ersättning för personskador. Fran sociala trygghets- och rättvisesynpunkter är det angeläget att ett nytt ersättningssystem utformas så att
ägare, brukare och förare som tillfogas personskador får samma rätt till
erslittning för dessa skador som andra trafikoffer. Denna ersättningsrätt
biir, som utredningen har framhållit, garanteras de skadelidande genom
tvingande lagbestämmelser.
Från social synpunkt är det vidare betydelsefullt att personskaderegleringen blir så snabb och effektiv som möjligt. Detta krav tillgodoses bäst
om ersättningen utgär pil rent objektiv grund. Visserligen är det
nuvarande presumtionsansvarct i praktiken liktydigt med ett objektivt
ansvar så till vida som det nästan alltid medför att ersättning utgår.
Prcsumtionsansvaret är emellertid svårare att tillämpa och kan i vissa fall
ge upphov till tvister i frågan huruvida rätt till ersättning föreligger. I en
del fall kan dessa tvister dra ut på tiden ganska länge och därigenom
försena utbetalningen av ersättning till den skadade. På grund härav
förordar jag att presumtionsansvaret såvitt gäller personskador byts ut
mot dt rent objektivt ansvar.
När förare och passagerare i ett motorfordon skadas vid kollision med
ett annat motorfordon, uppkommer frågan vilken av fordonens försäkringar som skall svara för dessa skador. f. n. kan passagerarna rikta sina
ersättningskrav mot trafikförsäkringcn för vilket som helst av de
inblandade fordonen. Däremot är föraren - som ju enligt gällande rätt
bara i rena undantagsfall omfattas av trafikförsäkringen för det fordon
som förs av honom -· regelmässigt hänvisad att söka sin ersättning från
försäkringen för det andra fordonet.
Enligt utredningens förslag skall ersättningen till förare och passagerare
alltid utga från försäkringen för det fordon som de färdas i. Detta förslag .
har i allmänhet lämnats utan erinran vid remissbehandlingen.
I li[.;het med utredningen anser jag att skadercgleringen underlättas och
förenklas, om de som färdas i ett fordon även i kollisionsfall är hänvisade
uteslutande till försäkringen för detta fordon. En sådan ordning
säkerstiillcr en enhetlig behandling av ersättningsfrågan för alla dcrn som
färdas i samma fordon. För de skadelidande torde denna ordning också
vara den naturligaste. I och med att ersättningen för personskada i
fortsättningen skall utgå på rent objektiv grund finns inte heller något
egentligt ht:hov för förare och passagerare att dessutom kunna vända sig
nwl trafikförsäkringen för nfrgot annat fordon. Visserligen föreligger en
5 Regeringen 1975. 1 sam/. Nr 15
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teoretisk risk för att det hclopp som är tillgängligt från ett fordons
trafikförsäkring inte skall förslå till full gottgörelse åt fordonets förare
och passagerare. lknn<.1 risk är emellertid sii obetydlig att man i praktiken
kan helt bortse från den. På grund av vad jag nu har sagt biträder jag
utredningrns försl<.1g i denna del.
Att ersiittning till förare och passagerare skall utgå från trafikförsäkringen för det fordon som de färdas i behöver emellertid inte innebära att
ersiittningarna också skall slutligt bäras av denna försäkring. Frågan om
den slulliga fördelningen av ersättningarna. när två eller flera fordon är
inblandade i en trafikolycka, återkommer jag till i det följande.

5.3.2 Undantag från ersättningsrätten i vissa fall
L:töver 1.k inskränkningar i ersättningsriitten för ägare, brukare och
fi.'lrarc som jag tidigare har berört inneh[11lcr bilansvarighetslagcn inte
något undantag från rätten till crsät tning fiir personskada. Härvid bortses
från bestämmelserna om jämkning av skadestånd på grund av medvållandc, en friiga som skall behandlas i följande avsnitt. Enligt trafikförsäkringslagen gäller däremot vissa undantag från rätten att få ut personskadei:rsiittning fran trufikförsiikringen. Sålunda kan den som färdas i ett
fordon, vilket med hans vetskap brukas olovligen, inte få ersättning från
trafikförsiikringen för detta fordon. Vidare utgår inte ersättning till ägare
av oförsäkrat fordon. Enligt trafikförsäkringsvillkoren gäller i regel
ytterlig:ire inskränkningar i försäkringstagarens rätt till ersättning.
Utredningen har övervägt om de nya trafikskadereglerna, utöver
bestämmelser om jämkning på grund av medvållande, bör innehålla vissa
allmänna undantag för förnre och passagerare i friiga om deras rätt till
personskadeersättning. De fall som diskuteras av utredningen är då
föraren har gjort sig skyldig till rattfylleri, rattonykterhet, olovlii
körning, olovligt brukande eller brukande av fordonet som hjälpmedel
vid hrot tslig gärning. Utredningen anser emellertid att man inte bör ställa
upp ni\got undantag för dessa fall. Rätten till ersiittning för personskada
bör enligt utredningens mening inte heller påverkas av att fordonsägaren
har underlåtit alt hålla fordonet trafikförsäkrat.
Bland remissinstanserna bryter sig åsikterna i dessa frågor. Utredningens förslag biträds eller lämnas utan erinran i flertalet yttranden. De
remissinstanser som godtar utredningsförslaget, bland dem Ri\ och
rikspolisstyrelsen, menar liksom utredningen att behovet av påföljder för
brottsliga förfäranden i första hand bör tillgodoses genom straffrättsliga
sanktioner och inte genom bortfall av rätten till ersättning. De
löntagarorganisationer som yttrat sig har intagit en allmänt sett mycket
restriktiv hål.lning mot begränsningar i pcrsonskadeskyddet.
f'ran andra håll framförs emellertid en delvis hård kritik mot
utredningens förslag att inte begränsa ersättningsrätten i hithörande fall.
Sillunda anser vissa remissinstanser att förslaget skulle kunna fä negativa
konsekvenser från preventiv synpunkt och därigenom indirekt påverka
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bl. a. trafiksäkerheten. När det gäller den som brukar motorfordon
olovligen eller utan att ha betalt försäkringsavgiften och som alltså inte
själv har bidragit till det extra försäkringsskydd som trafikförsäkringen
innebär framhålls det som stötande om ersättning ändå skulle utgå.
För min del vill jag först liksom utredningen konstatera att fr[1gan hur
den nu aktuella gruppen skadclidandc behandlas i crsättningshänseende i
stort sett saknar ekonomisk betydelse för trafikförsäkringstagarkollektivet som helhet. Detta bestyrks av vad bl. a. trafikförsiikringsföreningcn
har anfört. Ekonomiska hänsyn kan alltså inte anföras som skäl för att
göra inskrän_kningar i ersättningsrätten på det sätt som har diskuterats.
Frågan om undantag från ersättningsrätten i hithörande fall kan
emellertid inte bedömas enbart från ekonomisb synpunkter utan bör
också ses i samband med trafiksäkerhetsintressena. Självfallet bör man
pröva alla sätt att främja trafiksäkerheten och så långt möjligt förhindra
att de som är alkoholpåverkade c. cl. för motorfordon. Regler om
undantag från rätten till trafikskadeersättning i dessa fall skulle kunna
vara motiverade, om de bidrog till att hindra rattfylleri och liknande
trafikförseelser. Enligt min mening är det emellertid inte sannolikt att
undantagsregler av detta slag skulle ha någon som helst effekt från
preventiv synpunkt. Denna uppfattning delas, som framgår av det nyss
sagda, av vissa remissinstanser som särskilt har att beakta behovet av
brottsförebyggande åtgärder. Redan risken för att bli skadad torde i
allmänhet vara en mer avhållande faktor än risken för att, om en skada
inträffar, gå miste om ersättning för skadan. En sådan sanktion slår vidare
blint och slumpmässigt utan hänsyn till förseelsens svårhctsgrad. Den
drabbar enbart dem som råkar ha skadats men kan då få ödesdigra
konsekvenser inte bara för den skadade utan också för hans anhöriga. Ett
bortfall av ersättningsrätten skulle på så sätt strida mot de sociala
trygghetssynpunkter som i första hand bör vara vägledande när det gäller
rätten till ersättning för pcrsonsk;.ida.
Enligt min mening talar allts<i starka skäl mot att man tillgriper en
sanktion av det berörda slagd för att motwrka de brottsliga förfaranden
som det nu är fråga om. Behovet ;.iv sanktiorn:r bör i stället tillgodoses
inom ramen för samhällets kriminalpolitik. Där har man större möjligheter
<itt välja den påföljd som i det siirskilda fallet framstar som liimpligast
från rchabilitcringssynpunkt.
Vad särskilt gäller fall då fordonet är oförsäkrat bör också påpekas att
försummelsen att teckna eller vidmakthålla försiikring i vissa fall kan
framstå som ursäkllig. Alt skilja dessa fall från försummt'lser av mera
allvarlig art innebär besvärliga gränsdragningsproblem. Vill man få
garantier för att de som är trafikförsäkringsskyldiga också uppfyller sina
förpliktelser finns det -sanktioner som är mer lämpliga än att frånkänna
den försumlige rätt till ersättning i fall då han har skadats. Jag
återkommer till frågan om sanktioner vid brott mot trafikförsiikringsskyldighetcn i ett senare avsnitt.
Ytterligare kan framhallas att om man vill ta bort rätten till
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trafikskadeersättning för Je angivna grupperna skaddidande, så skulle
man också behöva göra motsvarande undantag i de allmänna sbdcståndsreglerna. En följd av att skatlan inte täcks av trafikförsäkringen skulle
annars bli att den skade lidande skulle kunna kräva ut ersättning av någon
som helt eller delvis har varit vållande till skadan och diirför är ansvarig
enligt sk:ldeståndslagen. Denne skulle i så fall hchöva ersätta skadan med
egna medel, såvida han inte skyddas av ansvarsförsäkring. En sådan konsekvens kan uppenbarligen inte vara rimlig. Att å andra sidan föra in
ett undantag i skadeståntlsrätten enbart pii den grunden att den
skadelidande vid skadetillfället har gjort sig skyldig till visst brottsligt
handlande skulle strida mot allmänna principer och kan därför inte gärna
komma i fråga.
Sammanfattningsvis anser jag i likhet med utredningen och ett stort
antal remissinstanser att man inte bör undanta dem som har drabbats av
personskada från rätten till trafikskadeersättning enbart därför att de har
gjort sig skyldiga till sådant handlande som tidigare har angeUs. En annan
sak är all handlandet i vissa fall kan innebära att den skadclidande har
varit medvållande till olyckan. Denna situation skall behandlas i det
följande samtidigt med att jag tar upp andra fall av medverkan på den
skadelitlandes sida.

5.3.3 Medverkan på den skadelidandes sida
Enligt skadeståndslagen gäller f. n. att om vällande på den skadelidandes sida har medverkat till skadan så skall skadestiindet jämkas efter vad
som är skäligt. Förslag till nya jämkningsregler har emellertid nyligen
förelagts riksdagen i prop. 1975 :12. Enligt dessa regler skall skadestånd
med anledning av personskada kunna jämkas bara när den skadelidande
själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan.
Skadestånd med anledning av att någon har dödats skall dessutom kunna
jämkas, om den avlidne uppsatligen har medverkat till dödsfallet.
Bilansvarighetslagens bestämmelser om medverkan till skador i motortrafik överensstämmer i sak med de regler som f. n. tillämpas inom
skadcständsrätten i allmänhet. Det innebär bl. a. att jämkning kan ske
inte bara när den skadelidande själv är medvållande utan ävrn när annan
pii hans sida har medverkat till skadan.
Enligt utredningen bör man starkt begränsa möjligheterna till jämkning
av ersättning för personskada på trafikskadeområdet. Utredningens
förslag innebär att jämkning skall kunna ske bara om den skadelidande
själv har medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
Flertalet remissinstanser delar utredningens uppfattning att jämkning
av trafikskadeersättning i princip inte bör kunna ske vid den skadclidandes medviillande till personskada. Pä några hall anser man dock att en
jämkningmöjlighct bör finnas också i sådana fall när den skadelidande har
gjort sig skyldig till vissa slag av brottsliga handlingar, framför ullt
rattfylleri eller rattonykterhet. Andra rernissinstanser vill däremot gå
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ännu Hingre än utredningen i restriklivitd och tillåta jämkning bara när
den skadclidande uppsåtligen har medverkat till skadan. Slutligen
framhålls från något håll att jämkning av ersättning till efterlevande bör
kunna ske inte bara om den efterlevande har gjort sig skyldig till
uppsåtlig eller grovt vårdslös medverkan utan också om den avlidne
uppsätligen har medverkat till dödsfallet.
De jämkningsregler som f. n. gäller på trafikskadeområdet innebär
enligt min mening en från sociala synpunkto.:r betiinklig försvagning av det
ekonomiska skydd vid personskador som trafik.försäkringen har till
främsta uppgift att bereda. De höga krav som ställs på trafikanter när det
gäller efterlevnaden av trafikföreskrifter innebär f. 11. att redan en
obetydlig oaktsamhet kan inverka rcduccramk på ersättningen till den
skadelidande. De nuvarande reglerna kan på det sättet ibland få orimliga
konsekvenser, särskilt om man beaktar all ersättningen i förekommande
fall alltid utgår ur försäkring. Något värde från prcvcntionssynpunkt
torde dessa regler inte heller ha. Bortsett från rena undantagsfall är det föga antagligt att människor skulle oftare utsätta sig för risk
för kroppsskada, om de vet att de alltid får full ersättning än om
de riskerar att få ersättningen reducerad vid vårdslöshet.
Enligt min mening bör man alltså avseviirt begr1insa de nuvarande
möjligheterna till jämkning av personskadeersättning på grund av
medverkan på den skadclidandcs sida. I likhet med vad som har
föreslagits för den all m1inna skadestiindsriitkns del hör jämkning dock
kunna ske, om den skadelidande uppsåtligen har medverkat till skadan.
Däremot kan det vara tveksamt, om också ett grovt vårdslöst beteende av
den skacklidande skall kunna föranleda jämkning. Enligt min mening
skulle det emellertid i vissa fall kunna leda till stötande resultat, om full
ersättning under alla förhållanden skall utgå till den som har gjort sig
skyldig till en allvarlig iiverträdclse av trafikreglerna och därvid har visat
uppenbar hänsynslöshet och likgiltighet för andra trafikanters säkerhet.
Det är vidare en fördel att på denna punkt kunna tillämpa samma regler
pä trafikskadeomrädet som inom skacleståndsriittcn i allmänhet. Jag
fiirordar alltsa att jämkning skall kunna ske också när den skadelidande
genom grov vårdsliishet har medverkat till skadan. I anslutning härtill vill
jag dock erinra om att vardslöshetcn måste vara av mycket allvarligt slag
för att kunna betecknas som grov. Vidare kan understrykas att jämkning
inte ovillkorligen mi1ste ske i ett sådant fall. I varje särskild situation
m[1ste prövas huruvida det iir skäligt att jämkning sker.
Som framhållits under rcmisshehancllingen bör personskadeersiittning
till efterlevande, på samma sätt som har fi.ireslagits beträffande skadesUind i allmänhet, kunna jämkas även i sådana undantagsfall när den
omkomne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet. dvs. vid självmord i
samband med biltrafik.
Utöver vad jag nu har sagt anser jag inte att det finns anledning att
tilli1ta jämkning av personsk:tdeersiittning på grund av medvållande på
den skadclidandes sida. nimkning bör sålunda inte kunna ske enbart av
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d<.:n Jnkdningcn Jtt d<.:n sk:.Jdl'lidande har gjort sig skyldig till viss
brol!slig h:.Jmlling. I lkn Lkkn ldnvisar jag till vad jag förut har sagt u m
att en rt'duk lion av den ekonomiska gottgördsen till en person som har
lidit L'n kanske allvarlig personskada utgör etl från allmänna kriminalpolitiska synpunkter olämpligt korrektiv mol brottsliga förfaranden. Vad
särskilt gäller fordonsförare som har gjort sig skyldig till rattfylleri kan
det emellertid tänkas alt föraren i samband med rattfylleribrotlet också
har fört fordonet pa ett sådant sätt att han måste bedömas ha vållat
skadorna genom grov värdslöshet. I
fall kan jämkning av personskadeersättningen ske enligt de regler som jag nyss har förordat.

sa

5.4 Trafikskadeersättning för sakskada
5.4.1 Skada på motorfordon och därmed befordrad egendom
Av de sakskador som uppkommer i trafiken iir det framför allt skador
p<t motorfordon och egendom som befordras med motorfordon som har
ekonomisk betydelse. i\vL'll skaLlor pä annat transport medel och egenLlom som befordras n1<:d sädant transportmedel kan <.:mclkrtid i vissa fall
innebära stora ekonomiska fiirluslcr. Fdgan hur sistnämnda skador,
liksom skador i övrigt på egendom utanför motorfordon. skall bdrnndlas
i crsiittningshänseende iimnur jag ta upp i följande avsnitt.
När ett motorfordon o<.:11 egendom som befordras med fordont't skadas
i tr~lfikt'n, utgär f. Jl. inte nagon ersiittning ur ftHLIOnels egen trafikfiirsäkring. Om skadan har orsakats vid kollision med annut motorfordon,
kan ersättning emellertid und<.:r vissa förutsiittningar utgå från lrafikförsäkringl'n för det andra fordond. lliirutöver giilh:r all den skadclidandc
kan rikta skadestiindskrav mot den som enligt allmänna skadeståndsrättsliga rcgll'r är ansvarig för skadan. Denne rnr därvid bctala skadeståndet med egna nwdel, om han inte skyddas av ansvarsförsäkring.
Den oblig:.Jtoriska trafikförsiikringen ansvarar alltsii inte för skador på
det försäkrade fordonet eller egendom som befordras med fordonet.
Försäkringsbolagen erbjuder emellertid mtijlighetcr att teckna frivilliga
försiik ringar för s.1dana skador. Vagnskador täcks i stor utsträckning av
den s. k. motorfordonsförsäkringen, vari förutom den obligatoriska trafikförsäkringen ingår en frivillig försäkring i form av brand-, glasrute- och
stöldförsäkring samt i förekommande fall vagnskadeförsäkring. När det
gäller t:gendom som befordras med fordonet kun kommersiella gods! ransporter skyddas genom varuförsäkring. Annan befordrad egendom täcks i
allmänhet av den s. k. hcniförsäkringen. Vidare har trafikförsäkringsanstalternu sedan länge frivilligt åtagit sig att ersätta vissa skador på
passagerares kläder och andra personliga föremål som passagerare för med
sig i fordonet.
Niir dd gälkr skador pa det egna fordonet anser utredningen att det i
och för sig finns skäl som !:.Ilar för att man gar över till ett system som
innebär att sadana skador ersätts från fordonets egen trafikförsäkring.
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Utredningen konstataar emellertid att del inte ligger inom ramen för
dess uppdrag att överväga en sådan ordning. Utredningsförslaget innebär
därför att trafikförsäkringen inte täcker skador på det egna fordonet. I
princip skall inte hcllt:r skador på egendom som befordras med fordonet
ersättas ur fordonets trafik försäkring. Härifrån föreslås dock det undantaget att ersättning skall utgå till förare och passagerare för skador pa
kläder och andra tillhörigheter som de bär på sig eller för med sig för sitt
personliga bruk.
Utredningens förslag har i allmänhet godtagits vid remissbehandlingen.
Några remissinstanser förordar dock att det obligatoriska trafikförsäkringskyddet utvidgas till att omfatta också skador pa det försäkrade
fordonet och t:gcndom som befordras med fordonet. I varje fall bör
denna fråga enligt vissa instansers mening utredas ytterligare. När det
gäller förslaget om ersättning för skador på förares och passagerares
kläder och andra tillhörigheter anser ett par remissinslanser att en högsta
värdegräns bör införas för rätten till sådan ersiittning. Enligt försäkringsrättskommitten bör man däremot som hittills överlämna dessa skador
åt det privata initiativet och den enskilda försäkringsverksamheten och
alltså hälla dem utanför trafikförsäkringen.
För min del anser jag liksom utredningen att vissa skiil kan anföras till
förmfo för ett system där skador på motorfonlon och därmed befordrad
egendom alltid ersätts ur fordonets trafikförsäkring, på samma sätt som
jag tidigare har förordat för personskadornas del. Med en sådan ordning
uppnår man till en början det i och för sig önskvärda resultatc! att kostnaderna för dessa typiska trafikskador helt och hållet stannar på
trafikförsäkrin·gstagarkollektivet, dvs. fordonsägarna, och inte till någon
del belastar utomstående trafikanter och andra. Vidare skulle skaderegleringen i kollisionsfallen bli enklare. I de ofta förekommande fall då det
uppstår både person- och sakskador i samband med en kollision skulle
den skadelidande kunna vända sig till samma försäkringsbolag med sina
olika ersättningskrav. Lika litet som i personskadefallen skulle det i sä fall
behöva visas att någon trafikant var vållande till de uppkomna skadorna
för att ersättning skulle utgå. Störst praktisk betydelse skulle emellertid
det ifrågasatta systemet få i fall då fordonsägaren inte kan vända sig mot
någon annan med krav på skadestånd, alltså främst när skadorna har
uppstått i samband med singelolycka. Trafikförsäkringen skulle i så fall
bereda ett skydd liknande det som ges genom den nuvarande frivilliga
vagnskadcförsäkringcn.
Mot tanken pä att införa ett system som innchä'r att ersiittning för ek
angivna sakskadorna alltid utgår ur fordonets egen trafikförsäkring kan
emellertid, som gjorts redan i utrcdningsdirL·ktivcn, anföras att ett sådant
system med all säkerhet skulle leda till c.n avsevärd ökning av skadL·nsältningskostnaderna och diirmcd av försäkringsprcmierna. Bc:iklas hör <Jcksä
att l'll obligatorisk! trafikfiirsäkringsskydd för sakskador inte på lång!
niir har samma betydelse frii.n allmän synpunkt som skyddet för
personskador. Sådana sociala hänsyn som bör v.ira väglcdamlc beträffande pcrsonskadcersiittningar giir sig inte alls gällande nu:d samma
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styrka på sakskadeområdet. I fråga om sakskador kan man alltså i
betydligt högre grad överlåta åt den enskilde att avgöra vilket fi.irsäkrin5sskycld han vill ha.
Sammanfattningsvis anser jag övervägande skäl tala för att man liimnar
i1tminstone skador på det egna motorfordonet utanför den obligatoriska
trafikförsäkringen. I fråga om dessa skador bör fordonsägarna liksom
hittills ha fria händer att utforma sitt försäkringsskydd på det sätt de
själva finner bäst. När det diiremot gäller skador pa egendom som
befordras med motorfordon bör beaktas att sådana skador drabbar inte
bara fordonsäg:arna utan också andra personer. Från riskfördelningssynpunkter kan det te sig naturligt att skydda utomstående mot risken att gå
miste om ersättning för hithörande skador och i stället låta kostnaderna åvila dem som utövar den riskfyllda verksamhet som motortrafiken
utgör, dvs. fordonsägarkollektivet. Detta talar alltså för att man låter
trafikförsäkringen täcka dessa kostnader. Fmellertid finns dd, som
utredningen har framhållit, inte anledning att låta fordonsägarkolkktivet
bt:kosta försäkringsskycldet för de rent kommersiella transporterna.
Skador pi1 sådan egendom hör hellre ersättas från varuförsäkring eller
ansvarsförsäkring på transportörens sida. Inte hellt:r beträffande skador
på egendom som befordras med privatägda fordon är behovet av
ekonomiskt skydd via trafikförsäkringen särskilt framträdande. Som jag
tidigare har sagt täcker hemförsäkringen i allmänhet sådana skador.
Denna försäkringsform har numera en vidsträckt utbredning och bereder
flertalet människor i vårt land ett betryggande skydd bl. a. vid skador av
det slag som det nu är fråga om.
Enligt min mening finns det alltså inte i dagens läge någon anledning
att gå över till ett obligatoriskt trafikförsäkringssystem som omfattar
oeksä skador på det försäkrade fordonet och egendom som befordras
med fordonet.
En särskild fråga är om ett undantag från d..:n nu förordade principen
hl.'lräffande egendom som befordras med motorfordon bör göras för
förares och passagerares kläder och andra personliga tillhörigheter som de
för med sig i fordnncl. Som jag nämnt tid igart: har utredningen föreslagit
att skador på sådan egendom skall behandlas pa samma sätt som
personskador och alltsa ersättas ur fordonets trafikförsäkring. Med
hänsyn till det nära sambandet mellan skador på personlig egendom och
personskador har jag i och för sig förståelse för denna ståndpunkt.
Utredningens förslag kan emellertid i viss~ fall leda till svåra gränsdragningsproblem. Som några remissinstanser har framhållit kan det också
diskuteras om man inte i vart fall bör ha en värdegräns för den egendom
som skall ersättas ur fordonets trafikförsäkring. Det finns således knappast anledning att låta den egna trafikförsäkringen täcka förlust av t. ex.
dyrbara smycken. Införs å andra sidan en värdegräns, uppnås inte alltid
den avsedda förenklingen av skaderegleringcn. Härtill kommer att det för
de skadelidande ofta saknar betydelse om de angivna sakskadorna ersätts
ur trafikförsäkringen. I allmänhet torde nämligen hemförsäkringen bereda ett tillfredsställande skydd även mot dessa skador.
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l\kd hänsyn till vad jag nu har sugt finm:r jag ink skäl att komplicera
lagstiftningen med särskilda n.:gler hdriiffande förares och passagerares
personliga tillhörigheter som befordras med motorfordon. Aven skador
pa siidan egendom bör alltså lämnas utanför det obligatoriska trafikförsäkringsskyddet och i stället överlämnas åt det privata försäkringstagarinitiativet. Detta hindrar naturligtvis inte att försäkringsbolagen på denna
punkt fortsätter sin hitt_illsvarande praxis och frivilligt ersiitter vissa
skador på kläder och andra personliga tillhörigheter. Avcn staten bör ha
möjlighet att tillämpa en sådan praxis beträffande fordon för vilka staten
bär ett ersättningsansvar. Jag förordar att regeringen utverkar riksdagens
bemyndigande att besluta om en sådan utvidgning av statens ersättningsansvar.
1 och med att skudur p~t motorfordon od1 lliirmed bdordrad egendom
ink skall ersättas ur trafikförsäkringen för fordonet uppkommer frågan i
vilken utsträckning sådana skador skall vid kollision med annat motorfordon ersättas från försäkringen för det fordonet. F. n. gäller att ägare,
brukare och förare <lV fordon som är inblandat i rn kollision i princip har
ett prcsumtionsansvar för skador som uppkommer på annat fordon dler
p:i egendom som befordras l11l'd annat fordon. De niirmare reglerna om
denna ansvarighet är emellertid komplicerade.
Enligt utredningens förslag skall sk:.Jdor på motorfordon od1 diirmed
befordrad egendom i kollisinnsfallen ersättas ur trafikförsiikringen för
fordon på motsidan, om det visas alt skadorna har orsakats genom
va\lande i samband med förandet av det fordonet dkr genom bristfällighet på fordonet. Det nuvarande presumtionsansvaret skall alltså i detta
fall ersättas av ett vållandcansvar med vanlig bevisbörda. Detta förslag har
tillstyrkts av bl. a. försäkringsrättskornmitten. Flera remissinstanser är
dock negativt inställda eller hyser tveksamhet till denna inskränkning i
den nuvarande rätten till ersättning.
DL'! presumtions;insvar som f. n. giiller på trafikskadeomri1det har fil
motsvarighder på andra områdl'n av skadestandsriittcn. D~ir giiller i stället
normalt antingen l'tt rent objektivt ansvar l'll..:r ett rent vållandcansvar, i
vissa fall i fi:1rening med d t ansvar för :rnnans vi11lande. l'resumtionsansvarct utgör ett mellanting till dessa ansvarsformer. Dess anknytning
till viillandcprinciper medför att viillandefrågan mn eller mindrl' ingående
måste prövas i varje särskilt fall. Ibland kan detta nödvändiggöra en
omfattande. tidsödande och knstnadskrävande utredning. Resultatet av
prövningl'n blir emellertid nästan alltid att elen som biir prl·sumtionsansvar får svara för skadan. I praktiken fungerar alltsa prcsumtionsansvaret oftast som ett rent objektivt ansvar.
Enligt min mening är det svårt att anföra något bärande skäl till att
skador på motorfordon och därmed befordrad egendom skall vid kollision med annat motorfordon ersättas enligt andra förutsättningar än som
gäller inom skadeståndsrätten i allmänhet. Det finns därför anledning att
utmönstra det nuvarande presumtionsansvaret ur lagstiftningen.
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Det kan dock inte gärna bli tal om att vid kollisionsskador på
motorfordon och därmed befordrad egendom ersätta presumtionsansvaret Illl'd ett objektivt ansvar. dvs. föreskriva ;itt skadorna alltid skall
täckas av lrafikförsäkringen för fordon på motsidan. Eftersom de inblandade parkrna är inbördes jämställda, saknas anledning att i detta fall
ålägga trafikförsäkringen l'n
Uingtgående ersättningsskyldighet. Alternativet till det nuvarande presumlionsansvarl'l är alltså att införa ett rent
· vållandcansvar. Utredningen har på denna punkt anfört att ett ansvar som
bygger på vållandeprincipcr bara i undantagsfall torde komma att leda till
någon försämring för de skaddidande. Detta antagande stöds av en undersökning som utredningen har låtit genomföra rörande den utomrättsliga
skaderegleringen. Enligt denna undersökning sker nämligen skaderegleringen redan i dag i ca 90 procent av kollisionsfallen på grundval av styrkt
vällande vid förandet av ett din flera av de inblandade fordonen.
Skilln<iden lllL'll:111 t'tt pr«stuntionsansvar nch dl rent viillandeansvar
llmk ;illtsii frirn ekonomisk synpunkt vara obetydlig. om man ser till hela
kolkktivet trafikanter. Detta hindrar inte att det i ett enskilt fall kan få
stor ekonomisk betydelse vilken av d1.:ssa :.msvarsfornwr som skall
tillämpas. Jag vill dock L'rinra om all trafikskadeersättning över huvud
taget inte kommn att utg{1 n:ir l'lt motorfordon dler egendom som
bdonlrns med detta skadas i annat sammanhang :in vid kollision med
annat 111otorford1J11. Och i kollisionsfallen torde det, som jag senare skall
<itcrkomrna till, ofta finnas ankdning att j:imka ersättningen på grund av
medvåll<mde pil den skackliclandes sida. Den som vill ha fullsliindiga
garantier fi\r att
t:ickning fiir uppkumna skador måste sf1kdes undi.:r
alla förMllanden skaffa sig ett ytterligare: fi\rs:ikringsskydd. Med h:insyn
hiirtill anser jag liksom u!rt•d11ingen att man utan stöm: hetiinklighetcr
hiir kunna hyta ut del nuvarande prcsumtionsansvard i kollisionsfalkn
lllllt L'I t ansv;ir som vilar pd vällandcprinciper.
Sammanfattningsvis förordar jag allts<1 att ersiittning för skada på
motorfordon och därmed befordrad egendom som har uppkummit vid
kollision 11wd annat motnrfordlll1 skall utg<i ur trafikförsiikringen för det
andra fordonet, om skadan har orsakats antingl'n genom vällande i
samband med förandet av det fordonet eller genom bristfällighet på
fordonet. I likhet med utredningen anser jag att del därvid bör vara
likgiltigt om det är föraren själv som har v::ill:.tt skadan eller om det iir
niigon av passagerarn<l som genom oaktsamhl'l har inverkat på förandet
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och därigenom föranlett skadan ..:\r di:t flera andra fordon bdriiffande
vilka det har förekommit vftllande vid förandet eller bristfällight:t, bör det
föreligga ett solidariskt ansvar för trafikförs:ikringarna för dessa fordon.
Dm sk<icklidande bör alltså kunna fa ut ersättning från vilken som helst
av försäkringarna. Frågan om solidariskt ansvar liksom frågan hur
ansvaret slutligen skall fördelas mellan Je berörda försäkringarna ämnar
jag återkomma till i ett senare avsnitt.
DL'n nu förordade n:gl'ln om att ersättning för skada på motorfordon
och därmed befordrad 1.:gendom skall utg<l ur annat fordons trafikförsäk-
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ring förutsätter givetvis alt viillande eller bristfällighet inte har fört·kornmit beträffande dd egna fordonet. Har sadan omstiinclighet förekommit, bör uppl'nbarligen crsiittningen jämkas. Aven denna fråga skall
behandlas närmare i det följande.
5.4.2 Skada

pa egendom utanför motorfordon

F. n. har iigare, brukare och förare av motorfordon ett presumtionsansvar även för skador på egendom som bdinner sig utanför såväl det
egna fordonet som annat motorfordon. Utredningen föreslår att detta
prcsumtionsansvar byts ut mot ett rent objektivt ansvar. Dt'tta förslag har
i allmänhet godtagits vid rt~missbehandlingen. Från något håll anser man
dock att även dessa skador bör ersättas efter vållandeprincipcr.
När dl't gäller skador pi1 egendom utanför ett motorfordon
dvs.
framför allt sakskador som tillfogas cyklisl"t'r och fotgiingan:: men lh:ks:1
skador på annan q!endom som har blivit pilkörd vid en trafiklllycka -·
talar enligt min m~ning starka skiil för atl man pi1 samma sätt sum
beträffande personskador går över till ett rent objektivt ansvar och alltså
låter trafikförsäkringen för det fordon varigenom skadan har orsakats bära
kostnalkrna för skadan. Ftt si1dant ansvar innebär att man inte hL,hi\ver
utreda om vållande fördigger, vilket hl. a. leder till all skaderegleringen
förenklas. Det iir vidare en given fördel att kunna lilliimpa Sämma
ansvarsprincipcr när någon utanför t.:tt motorfordon tillfogas häde
person- och sakskador. .\ven sådana sakskador som nu har niimnts hör
alltså ersättas frän trafikfi.irsiikringen för del fordon varigenom de har
orsakats, oavsett om vällande föreligger eller inte. Som utredningen har
framhftllit kommer en övergång till ett reni objektivt ansvar för dessa
sk<1dor inte att medföra någon påvisbar ökning av de sammanlagda
kostnaderna för trafikförsäkringen.
Ln särskild fråga är om detta ohjL'ktiva ansvar hör giilla även niir den
sk<1dade egendomen tillhör ägaren, hrukan:n eller föraren av det fordon
varigenom skalbn har orsakats. Enligt nuvarande regler läck~r den
obligatoriska lr<ifikfi'irsiikringl'n for ddta fordon ocksii si1dana skador, i
den män inte clcn skalklidandc själv är ansvarig för dem. Med hiinsyn
härtill anser utredningen att ett undantag för dessa sbdor skulle innebära
en omotiverad försämring i förhållande till gällande rätt. Utredningen
föresli'tr därför alt ersättning fdn fordonds trafikförsiikring skall ulga
även för egendom utanför fordonet som tillhör fordonsiigarcn ('dvs. i
praktiken försiikringstagaren), brukaren eller föraren. Dessa regler skall
enligt förslaget i princip vara tvingande. I fråga om försfikringst.agaren
föreslås dock att fiirsiikringsskydclet görs uispositivl.
Utredningt:ns förslag i denna del har i huvudsak lämnats utan ninran
vid rernisshehandlingen. Fi)rsiikringsrättskomrnitt0n förordar dock dt
större utrymm~ för avtalsfrihet. Vidare anser Svea hovrätt att försäkringstagaren över huvud taget inte bör kunna
ersiittning för skador som
vållas avs. k. omr~tdesfordon.
För egen del finnn jag del uppenbart att trafikfiirsilkringen inte hör
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hclastas med kostnaden för skador på försäkringstagarens egendom i fall
dä egenclomc·n befinner sig inom el t inhiignat omrftdt:, t. ex. el t
fahriksområde. Vill försiikringstagan;n försäkra sig mot siidana skador hör
han i stället teckna en sakförsäkring. i\ ven i övrigt förefaller det mig vara
naturligast att låta försäkringstagaren själv avgöra i vad mån hans
l'gendom utanför det egna fordonet bör skyddas genom förslikring: Som
jag nyss nämnde har utredningl'n ocksii föreslagit att trafikförslikringsskyddd pt1 denna punkt skall vara dispositivt. dvs. att försiikringstagarens
rätt till ersättning skall kunna inskränbs genom villkor i försäkringsavtalet. Enligt min mening talar emellertid goda skäl för att gå ett steg
längrl' och hdt undanta försäkringstagarens egendom utanför det egna
fo1donet från det obligatoriska trafikförsäkringsskyddet. Ett sådant
undantag bör då givetvis gälla också när egendomen tillhör någon som
inte har fullgjort sin trafikförsäkringsplikt.
Om fordorn~t brukas olovligen bör försäkringstagaren dock ha samma
rätt till ersättning som utomstående personer. Också ägaren av ett
oförsäkrat fordon som brukas olovligen bör kunna få crsäl tning i sådana
fall när fordonet var försäkringspliktigt bara om det användes i trafik.
Vad giiller skador på egendom som tillhör brukare av ett motorfordon
och som befinner sig utanför det brukad..: fordonl'l torde frågan um
trafikförsäkringens omfattning lrn hegriinsad praktisk betydelse. I de
undantagsfall diir frågan skulle kunna ha intresse synes del med fördel
kunna överlämnas åt brukaren att själv avgöra utformningen av försäkringsskyclclel.
Om skador på fiirsäkringstagarens och brukarens egendom lämnas
utanför de nya trafikskaclereglerna, innebär del visserligen att den
skadelidande i stället kan yrka skadestånd av den som vid förandet av
fordonet har vållat skadorna. Risken för att en förare skall ådra sig ett
personligt skadeståndsansvar i dessa fall är emellertid begriinsad. l regel
förs fordonet av försäkringstagaren eller brukaren själv eller av medlem i
hans familj. Motsatsen förekommer i huvudsak endast på arbetslivets
område. Där gäller emellertid att arbetstagaren blir skadeståndsskyldig
bara i den mån synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens
beskaffrnhet, arbetstagarens ställning, den skadclidandes intresse och
övriga omständigheter. Pä grund härav kan det endast i undantagsfall
inträffa att fordonsföraren blir personligen skadeståndsskyldig för skador
på försäkringstagarens eller brukarens egendom utanför fordonet.
Även beträffande skador på förarens egendom utanför fordonet ligger
det närmast till hands att de täcks av en frivillig sakförsäkring i stället för
av den obligatoriska trafikförsäkringen. I flertalet fall när skadorna har
orsakats genom fordonet torde föraren vara vällande till dem. Om de
omfattas av trafikförsäkringen uppkommer i dessa fall fråga om jämkning
på grund av förarens medvållancle. En sakförsäkring, som innebär att
ersättning utgar oberoende av förarens vållande, ger alltså ett bättre
skydd. Bl. a. med hänsyn härtill är det även på denna punkt lämpligt att
frihet råder beträffande utformningen av försäkringsskyddet.
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Mot bakgrund av vad jag nu har sagt förordar jag <itt skador som
uppkommer i följd av trafik med motorfordon på försäkringstagarens,
brukarens eller förarens egendom utanför furdont'1 inte omfatt<is av den
obligatoriska trafikförsäkringen för det egna fordonet. Jag vill tillägga att
dc:tta inte utesluter att dessa skador ingt1r exempelvis i den frivilliga delen
av motorfordonsförsäkringen. Den kostnadsökning som kan uppkomma
för försäkringsgivarna på grund av ett sådant försäkringsskydd torde i
fråga om stora grupper av motorfordon vara så marginell att detta skydd
inte behöver medföra någon särskild premiehöjning. Dctt<i torde åtminstone gälla beträffande flertalet fordon som inte <invänds i yrkesmässig trafik.
En annan typ av undantag från den förut angivna huvudregeln om att
ersättning under alla förhallanden skall utgå från trnfikförsäkringen kan
övervägas n1ir det gäller skador som i föl.id av trafik med motorfordon
tillfog:1s fartyg, luftfartyg, järnvägstag eller sp~rvagnar liksom egendom
som befordras med sadana transportmedel. Det kan diskuteras om man
inte i dessa fall i stället hör tillämpa de regler som skall gälla n1ir
motorfordon kolliderar med vurandrn. Frän allmänna riskfördclningssynpunktcr kan det synas naturligt att de ekonomiska konsekvenserna av
en skada, som utgör dt resultat av att tv;i sa att säga likvärdiga risker
sammanträffar, fördelas mellan de verksamheter som har skapat riskerna
och inte uteslutandt• belastar den ena av dessa. Sk1il talar alltsii for att
man hiter de transportmedel som del nu är fråga om själva hära sina
skador i fall då skadorna inte har vållats genom förandd av det
klilliderandc motorfordonet eller orsakats av bristfällighet på detta
fordon. Det kan anmärkös att en reglering av ddta slag f. n. gälkr i
rinland och Norge.
Utredningen har ingaende hehandlat lknna fråga men stannat för att
föreslå att de nu diskuterade skadorna skall, i likhet med andra sakskador
som inte gäller motorfordon och därmeJ befordrad egendom, ersättas ur
trafikförsäkrin!!c'n på ohjektiv grund. Detta förslag har i allmänhet
Himnats utan kommentarer vid remissbehandlingen. Fiirsäkringsrättskommitten anser dock <it t ersättning ur trafikförsäkringen i dessa fall bör
utgå endast vid styrkt vållande på motorfordonets sida.
Det ligger i sakens natur att det end<ist sällan kan inträffa att fartyg
och luftfartyg eller egendom som befordras med siidana transportmeckl
skadas i följd av trafik med motorfordon. I huvudsak rör det sig. såvitt
g1iller fartyg, om skador som motorfordon orsakar i samband med färd på
elkr av bilfärjor. Vad beträffar flygplan kan sk<idor i första hand ors<ik:Js
avs. k. områdesfordon på flygplatser o. d. Kollisioner mellan omrädesfordon och flygplan torde emellertid inte vara särskilt frekventa, och
skadorna kan knappast få nämnvärd omfattning.
'vlcd hänsyn till det sagda kän det för trafikförsäkringstagarkollektivet
i dess helhel ha endast obetydlig ekonomisk betydelse, om skador pit
fartyg eller flygpl~m elkr på cgrndom som befordras med sådana
transportmeckl ersätts ur trafikförsäkringtn på oh.kkliv grund. Detsamma gäller skador som kan uppkomma vid kollision mellan motorfordon
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och spårvagnar, om hiinsyn tas till det ring<i anblet återstående
sp:lrviigslinjer. Friigan hur skador pa lie nu angivna transportmedlen
behandlas i ersättningshänseende har alltså inte sådan vikt att en
säm:gkring beträffande dem är påkallad.
Däremot kan skador på grund av kollision mellan motorfordon och
järnvägstag antas vara vanligare och ha större ekonomisk betydelse. Enligt
min mening bör man emellertid inte nu ta slutlig stiillning till cm
särskilda regler bör ställas upp med <ivseende på lrafikförsäkringens
ansvar för skador på järnvägst<lg och diirmcd befordrad egendom. För
denna fd1ga är del av betydelse vilket ansvar som i sin tur kommer att
åvila järnvägsföretaget för skador som kan uppkomma på motorfordonet
och egendom som befordras med detta. Enligt nuvarande regler har
järnvägsföretaget endast ett principalansvar, dvs. företaget svarar bara på
grund av v~11landc av järnvägens "förvaltning eller betjäning". Dessa regler
är emellertid f. n. föremål för en allmän översyn av utredningen (Ju
1972 :04) angående ny lagstiftning om befordran med järnväg. Om denna
översyn resulterar i nya regler om att järnvägsföretaget skall utge
ersättning på rent objektiv grund för skador som orsakas genom järnvägsdriften, är det naturligt att ett motsvarande ansvar åvilar trafikförsäkringen för skador som i följd av trafik med motorfordon uppkommer på
järnvägs tåg och egendom som befordras med det ta. På så sätt kan man
uppnå en från riskfördelningssynpunkter lämplig fördelning av skadekostnaderna. Om däremot det nuvarnnde principalansvaret för järnvägsföretag
behålls även i fortsättningen, kan det finnas anledning att på denna punkt
införa ett vållandeansvar också för trafikförsäkringen. 1 avvaktan på att
slutlig ställning tas till frågan om järnvägsföretags ansvar gentemot
skadelidande tredje man anser jag att man bör avstå från att föra in några
särregler i denna punkt.
Sammanfattningsvis förordar jag alltså att den tidigare föreslagna
huvudregeln om ett ohjektivt ansvar för trafikförsäkringen hcträffandc
andra sakskador· iin skador på motorfordon och därmed befordrad
egendom tilliimpas i varje fall t. v. även när det giiller skador på andra
transportmedel och egendom som befordras med sådant transportmedel.
5.4.3 Undantag från ersättningsrätten i vissa fall
Liksom i pcrsonskadcfallen har utredningen diskuterat om man,
hortsctt fran regler om jämkning vid medvallandc, hör ställa upp vissa
generella undantag från crsättningsrätten vid sakski.Jda. UI redningen har
härvid stannat för att föreslå sådana undantag i två fäll. Det ena
und;mtaget gäller situationer da niigon brukar ett motorfordon olovligen
eller följer med eller låter egendom befordras med ett fordon trots att
han vet att det brukas olovligen. 1 sådana situationer skäll ersättning till
angivna personer för sakskada inte utgå vare sig från försäkringen för det
olovligen brukade fordonet eller fran försäkringen för ett kolliderande
fordon. Det andra undantagsfallet avser försummelse av fordonsägaren
att fullgöra sin försäkringsplikt. Vid sådan försummelse skall fordonsäga-

Prop. 1975/76:15

79

ren inte få ersättning för sakskada annat än i kollisionsfall. Den som
följer med eller låter egendom befordras med fordonet med vetskap om
att det är oförsäkrat skall i fråga om rätten till ersättning j1imställas med
den försumlige fordonsägaren.
Några remissinstanser har kritiserat utredningens förslag när det g1iller
undantaget för olovliga brukare m. fl. från rätten till ersättning ur
trafikförsäkringen för ett kolliderande fordon. Detta und::mtag kan enligt
dessa remissinstanser leda till det otillfredsställande resultatet alt föraren
av det kolliderande forchJnet blir personligen skadeståndsskyldig. Andra
rcmissinstanser anser alt rätten till ers1Htning för sakskada hör vara
inskränkt i ytterligare några fall, såsom när foraren har gjort sig skyldig
till rattfylleri eller rattonykterhet. I övrigt har utredningens förslag
lämnats utan erinran vid remissbehandlingen.
När det gäller rätten till trafikskadeersiittning för skada pi1 egendom
utanför motorfordon har jag tidigare föreslagit ett generellt undantag
från ersättningsrätten i fo]] d[1 egendomen tillhiir fordonets iigare, hrukarc
eller förare. Bdriiffande llessa kategorier blir det diirför inte aktuellt med
de särskilda inskränkningar i crsiiltningsr1ittcn som dd nu är friiga om.
Det återstår emellertid att ta stälJning till om si1dana inskriinkningar bör
göras för passagerare och Jastäg:1rc. Jag dl'lar utredningens uppfattning all
man bör undanta dL'lll frän rätten till crs1illning för skada på egendom
utanför fordonet, när detta med deras vetskap brukas olovligen. Diiremol
anser jag inte att det finn~ anledning till l'll säclant undantag när fordonet
med deras vetskap saknar föreskriven trafikförsäkring. Inte heller i andra
situationer finns del enligt min mening fog för alt. inskriinka passagerares
eller lastägart'S rätt till ersättning för skada pii egendom utanför fordonet.
Niir dl't gäller fall då ett fordon brukas olovligen och det i samband
med kollision uppkommer skada på egendom, som tillhör den olovlige
brukaren eller den som följde med eller lät egendom befordras med
fordonet med vetskap om att det brukades olovligen, anser jag liksom
flera remissinstanser att man, bl. a. av hänsyn till det kolliderande
fordonets förare, inte bör införa något undantag för de angivna personerna från rätten till ersättning frän det kolliderande fordonets trafikförsäkring enbart på den grunden att det är fråga om olovligt brukande.
· 5.4.4 Medverkan på den skadelidandes sida
Av skadestirndslagen följer att skadestånd med anledning av sakskada
jiimkas efter vaJ som är skiiligt, om v[11landc p[1 dl'll skaclclidandi;s sida
har medverkat till skadan. På trafikskadeområclet giilkr f. Il. motsvarande
regler.
Lnligt utredningen bör man behålla de nuvarande bes!iimmt'lserna om
jämkning på grund av nwdvållandc till sakskada. Utredningrn framhåller
emelkrtid att vissa oliigcnheter kan uppkomma som följd av att olika
medvållanderegler blir tilHimpliga vid personskador och vid sakskadur. l'ft
grund härav förordar utredningen alt försiikringsgivarna i lrafikförsäkringsvillkoren förbinder sig att vid mindre S<IkskacltJr piikalla jiimkning
endast när den skadelidandi: sjiilv har medverkat till sbJan uppsåtligen
eller genom grov viirdslöshet. U I redningen förutsätter att ;;ta ten
motsvarande omfattning frivilligt avstftr fran all piikalla jämkning.
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UlrL~dningens förslag har i allmänhet lämnats utan erinran vid
remisshehandlinr,en. Försäkringsinspektionen har uttryckligen förklarat
sig ink ha någon erinran mol att forsäkringsgivarna avstår frim jämkning i
den utsträckning som utredningen har förordat. Några remissinstanser,
hl. a. JK, anser emellertid att en sädan begränsning i jämkningsmöjligheterna bör komma till uttryck i en lagregel. Försäkringsrätt.skommitlen

framhåller å andra sidan att regelsystemet inte bör kompliceras med
några specialregler av detta slag.
När det gäller sak skador talar inte soci;ila och humanitära syn punk ter
med samma styrka som vid personskador för en hegränsning av
jämkningsmöjlighcterna på grund av medvållande. 1 prop. 1975:12, där
förslag till nya regler om jämkning vid personskada lades fram, har jag
ocksä anfört att man för sakskadornas del inte bör överviiga några mer
ingripande förändringar av den medvällanderegcl som nu finns i skadestilndslage n.
På lrafikskadeområdet gäller visserligen den skillnaden i förhållande till
den allmänna skadeståndsriitten att trafikskadeersättningen utgår ur en
försäkring och inte betalas av någon enskild person. En underlåtenhet att
jämka ersättningen när den skadelidande iir medvållande gilr alltsii inte ut
över någon rnskild person som är ansvarig för skadan. På grund härav kan
det överviigas att införa en jämkningsregel som är mer förmanlig för den
skadclidande 1in den allmänna medvållanderegeln i skadeståndslagen.
Liksom utredningen anser jag emt'llertid alt man inte kan ta ställning till
denna fråga utan att ha ett mer omfat !ande utredningsunderlag rörande
frågans ekonomiska betydelse än som föreligger i detta lagstiftningsärende. Jag delar alltsii utredningens uppfattning alt den regel som finns i
skadeståndslagen om jämkning på grund av medvållande till sakskada i
princip bör tillämpas oeks:l på trafikskacleomddet.
Som utredningen har framhf11lit kan det emellertid i vissa fall vara
förenat med olägenheter, om olika mctlvållandereglcr skall tillämpas niir
en pl'rson vid en trafikolycka tillfogas båck person- och sakskatla. För
personskadornas dt::l skall ju, enligt vad jag tidigare har förordat,
jämkning kunna ske bara om den skadt::lidande själv uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Del skulle därför
kunna ifrågasättas att tillämpa samma principer även vid sakskador, när
de sammanträffar med personskador. Att ställa upp en lagregel med detta
innehåll kan dock inte gärna komma i fråga. Bl. a. kan det knappast vara
rimligt att för sakskador som tillfogas olika personer vid samma skadetillfälle tillämpa skilda medvållanderegler beroende på om personen också
har åsamkats personskada eller ej.
Vill man iistadkomma en enhetlig medvållandebedömning anser .iag
liksom utredningen att den bästa lösningen lir att försäkringsbolagen, på
det sätt som utredningen har förordat, förhinder sig att upp till en viss
värdegräns underliita jiimkning vid sakskada, när den skadditlande inte
själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet har medvt'rkat till skadan.
Lnligt vad utredningen uppgett har trafikförsäkringsanstalterna <Jcceptc-
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rat d1.:ssa riktlinjer för en frivillig lösning av frågan.
Med hänsyn till vad jag nu har sagt anser jag att trafikskadelagen inte
bör innehälla nagon särreglering av medvallande.frågan vid sakskador utan
att det i ställd får överlämnas åt berörda parter pii trafikförsäkringsområdet att inom ramen för de förut angivna riktlinjerna söka nå en för
både de skadelidande 01:h övriga parter godtagbar och från skaderegleringssynpunkt smidig lösning.
Också när en skada skall regleras av trafikförsäkringsföreningen eller av
staten bör jämkning ske enligt de normer som försäkringsbolagen kan
komma att tillämpa. Jag förordar att regeringen utverkar riksdagens
bemyndigande att meddela erforderliga bestämmelser för statens vidkommande.
Vid medverkan på den skadelidandes sida till kollisionsskada gäller
f. n. att jämkning i vissa fall kan ske pa grund av vållande vid förandet av
det fordon som den skadelidande färdas i även om detta vållande inte kan
tillräknas den skadelidande själv som medverkan. Detsamma gäller när
kollisionsskadan har orsakats av bristfällighet på detta fordon. Dessa
regler innebär <illtså bl. a. alt den skadelidande identifierns med annan
person på hans sida som genom vållandet eller bristfälligheten har
medverkat till skadan eller som ej har kunnat visa att sådant förhållande
inte har medverkat till sbdan. Sådan identifikation sker dock bara
mellan ägare, brukare och förare av de inblandade fordonen. När skada
uppkommer på befordrad egendom som tillhör annan person riskerar
denne inte jämkning i hithörande fall.
De angivna identifikationsgrundsatserna bör enligt utredningens mening i princip upprätthållas i den nya lagstiftningen. I överensstämmelse
med förslaget om alt ersättningsansvar i kollisionsfallcn skall inträda
endast vid styrkt vållande eller bristfällighet föreslår utredningen dock att
j1imkning skall ske bara niir det visas att motsvarande förhållande
föreligger på den skadelidandes sida. Identifikationen skall enligt förslaget liksom hittills omfatta endast ägare, brukare och förare. Ägarens
ersättning skall dock inte jämkas när fordonet har brukats olovligen.
Utredningens förslag i denna del har inte kommenterats av någon
remissinst ans.
För egen del ansluter jag mig till förslaget att jämkning skall ske bara
niir det kan visas att det påkörda fordonet har framförts vardslöst eller
<Ht bristfällighet på fordonet har medverkat till skadan. Däremot stiillcr
jag mig tveksam till de identifikationsgrundsatser som utredningen har
föresl:igit. Enligt min mening ligger det niira till hands att de som har
samma grund för sin rätt till ersättning också behandlas lika i fråga om
jiimkning. Det innehär att även den som befordrar egendom med
fordonet skulle identifieras med ägaren. brukaren och föraren. Så sker i
ett motsvarande fall när fartyg kolliderar (se 220 § sjölagen). Genom en
fullständig identifikation underlät tas också skaderegleringen.
Ytterligare kan framhållas att även om det teoretiskt sett innebär en
viss trygghet för lastägaren att man underlåter all jämka trafikskadeer-
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sättning i hithörande fall, så torde frågan i praktiken sakna större
ekonomisk betydelse. Om egendom befordras med motorfordon är
kollisionsrisken bara en av de risker som fön.~ligger för att egendomen
skall skadas. Inträffar en kollision är det ur lastägarens synvinkel en
tillfällig omst1indighet, om vållande från annat fordon har medverkat. Vill
lastägaren ha säkerhet för att inte utsättas för ekonomisk förlust. hiir
egendomen skyddas av en särskild försäkring.
Det kan tilläggas att vid transportavtal ansvarar fraktföraren för den
befordrade lasten enligt särskilda regler i vägtransportlagen ( J 974 :610)
resp. ··· vid internationella transporter -- Jagen ( 1969: 12) med anledning
av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalct
vid internationell godsbefordran på väg (CMR-lagen). Vägfraktförare har
regelmässigt sitt ansvar täckt av särskild ansvarsförsäkring.
Mot bakgrund av vad jag nu har anfört förordar jag att jämkning av
ers1ittningcn i kollisionsfall skall ske så snart nitgon på den skaclelidandes
sida har medverkat till skadan på sätt som tidigare har angetts. I motsats
till utredningen anser jag att sådan jämkning hör kunna ske även om
fordonet har brukats olovligen. Detta torde stå i överensstämmelse med
försäkringsbolagens nuvarande skaderegleringspraxis.

5 .5 Skadestiind för trafikskada
De trafikskaderegler som jag förut har förordat innebär att personskador och i vissa fall även sakskador ersätts ur trafikförsiikringen för
vederbörande fordon. 1 fall då skada som i och för sig täcks av
trafikförsäkring ors<Jkas <JV någon som enligt allmänna sbdeståndsr~il.ls
liga regler är ansvarig för den, uppkommer frägan om den skadelidande
skall ha möjlighet att yrka skadestånd av honom eller om den skadelidande skall vara uteslutande hänvisad till trafikförsäkringen med sina ersättningskrav.
Enligt utredningens mening hör ersättningarna för tr<Jfikskador så liingt
del är möjligt biiras slutligt ;1v motorfordonsiigarna via trafikförsäkringcn.
Utredningen föreslår visserligen inte nägon begriinsning i r1itll:n att yrka
skadcstfrnd i fall da drn skadclidanck ocksit är berättigad till trafikskalleersiittning. Om skadestånd utges av någon som enligt skadcståndsrättsliga
regler är ansvarig för skad:rn, skall han emellertid enligt utredningens
förslag triida in i den skadelidandes rätt till ersiittning fr[m trafikförsiikringen. Skadan komml'f på sa sätt att bäras slutligt av denna försäkring.
Ltredningens förslag i dcnn:t del har i allmänhet inte mött ni1gon
erinran vid remissbdrnndlingen. Fri:\n nagot httll ifriig<Jsätts dock om den
skadelidande bör ha möjlighet alt framställa skadcst[mclskrav i sådana fall
när han också har rätt till trafikskadeersättning.
Som jag tidigare har nämnt skall den ersättning ur lrafikförsäkringcn
som utgår vid vissa trafikskador bestämmas enligt skadeståndsr1ittsliga
grunder. Det innebär att den skadelidande i regel inte har något egentligt
behov av att vid sidan av denna ersättning kunna framställa skadestands-
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anspråk mot den som enligt skadeständsrättsliga regler är ansvarig för
skadan. Denne har å andra sidan ett intresse av att inte utsättas för
såJana krav när ers1ittningen i stället kan utgå ur trafikförsäkringen.
Visserligen skulle han inte behöva slutligt stå för denna ersättning, om
man som utredningen har föreslagit berättigar honom att till den del han
har utgett skadestånd träda in i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning. En sädan ordning skulle emellertid kda till extra besvär för
honom.
Det nu anförda talar för"att man inför en ordning enligt vilken anspråk
pa skadestånd med anledning av trafikskada inte får göras gällande i den
man den skaJelidande har rätt till trafikskaJeersättning. Mot en sådan
ordning talar emellertid andr<i omständigheter. Särskilt när skad<in har
våll<its av någon med vilken den skadelidande står i avtalsförhållande
maste det i många fall vara både naturligt och praktiskt att den
skade lidande vänder sig mot avtalspartnern i stället för mot vederbörande
trafikförsäkringsanstalt. Att helt utesluta möjligheten att yrka skadestånd
i dessa fall skulle också strida mot de internationella avtal om godsbeforJran på väg eller järnväg som gäller för Sveriges del. Att å andra sidan
göra skillnad mellan skadeståndsanspräk i och utom avtalsförhållanden
skulle kda till betydande gränsdragningsproblem. Några direkta olägenheter av att halla skadeståndsmöjligheten öppen även i utomobligatoriska
förhållanJen torJe inte heller uppkomma. Man kan nämligen räkna med
att Jcn skadelidande i dessa fall kommer att så gott som undantagslöst
vända sig mot trafikförsäkringen med sitt ersättningskrav.
MeJ hänsyn till vad jag nu har sagt bör det i princip inte föreligga
något hinder mot att den som har utsatts för en trafikskada gör gällande
anspråk på skaJestånd, även om han också är berättigad till trafikskadeersättning för samma skalla. För tydlighetens skull bör en särskild regel
hiirom tas in i trafikskadelagen. Samtidigt bör föreskriv:is alt den som i
ett sådant fall har utgett skadestånd inträder intill det utgivna beloppet i
den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning.
På en punkt finns det emellertid anledning att uppställa begränsningar
i rätten att yrka skadestand. Om den skadelidandcs rätt till trafikskadeersättning har satts ned eller fallit bort på grund av omständighet som
beror av den skadelidandc själv -- anspråket hart. ex. preskriberats ·- bör
det i regel inte gå ut över den skadeståndsskyldige att det inte finns
någon crsättningsrätt som han kan träda in i. I ett sådant fall bör alltså
anspråk på skadestånd i princip inte kunna göras gällande. Undantag bör
dock gälla i fall då särskilda skäl föreligger. Sålunda kan det exempelvis i
avtalsförhållanden ibland vara rimligt att den skadclidande får göra
gällande anspråk p[1 skadestånd. även om rätten till trafikskadeersättning
har fallit bort. Även i anJra situationer kan särskilda skäl få anses
föreligga, t. ex. när den skadelidandcs försummelse att i tid yrka
ersättning är ursäktlig och den skadcvallande skyddas av ansvarsförsäkring.
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I prnktiken torde anspråk på skadestånd komma att framställas
framför allt i sad;rna fall när ett motorfordon eller egendom som
befordras med detta skadas utan att trafikförsäkringen för något annat
motorfordon bär ansvar för denna skada. Skadan kan t. ex. ha vållats av
en fotgängare eller en cyklist. l ett sådant fall uppkommer frågan under
vilka förhållanden jämkning skall kunna ske av motorfordonssidans
skadeståndsanspråk. Utredningen har föreslagit att jämkning av skadestånd till ägare, brukare och förare skall förekomma endast vid styrkt
vållande eller bristfällighet på deras sida. Enligt gällande rätt sker
däremot i stor utsträckning jämkning redan vid presumerat vålhmde.
Denna jämkning grundas på det allmänt sett skärpta sk<ldcståndsansvar
som ägare, brukare ilCh förare här. Utredningens förslag har kritiserats av
en remissinstans, som anser att det skärpta trafikansvaret även i fortsättningen hör inverka reducerande på möjligheten att få skadestånd friin
annan.
Inom skadcståndsriitten toruc det v:m.1 en allmän princip alt den som
utövar en riskfylld verksamhet och som av denna anledning här ett
objck tivt crsäi tningsansvar gen te mot utomstående redan på denna grund
fi!r finna sig i jämkning av egna skadestiindskrav mol utomstä..:ndc. Med
hänsyn hiirtill är det enligt min mening mest följdriktigt att dd objektiva
ansvar som skall åvila trafikförsäkringen för ett motorfordon när det
gäller skada som tillfogas utomstående föranleder all skadestånd för
skada på fordonet eller egendom som befordras med fordonet skall
kunna jämkas även om inte vållande vid förandet av fordonet eller bristfällighet har medverkat till skadan.
Enligt utredningens förslag skall endast fordonets ägare, brukare och
förare behöva t[1la jämkning i de fall som jag nu har berört. Enligt min
mcning bör emellertid också annan som befordrar egcndom med
fordonet behandlas pa detta siitt. I det förcg[1cnde har jag förordat all
vällande vid förandet uv det fordon som befordrar egendom eller
bristfällighet p~I fordonet skall piivcrka lastägares rätt till ersättning från
lrafikförsiikringen för ett kolliderande fordon. Skält:n för en sådan
identifikation är enligt min mening ännu starkare i de fall som det nu är
frilga om. Friin den ulllmstacnde.skadeslåndsskyldigcs synpunkt iir det
helt ovidkommande i vilket förhållande ägare, brukare och förnre samt
lastiigarc står till vawndra.
Med hänsyn till det sagda förordar jag en r..:gcl enligt vilken skadestand
med anledning av sk;ida pä motorfordon eller därmed hefordrad egendom
j~irnkas efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
Utredningsförslaget inneh<illcr en regel om att fordonsägares skadestind inte jiimkas. om fordonet brukades olovligen. Det la skulle innebära
all skador på fordonet i hithörande fall alltid för bäras hell och hiillet av
den utomstående skadeståndsskyldige. Enligt min mening kan en sådan
ordning inte <inses liimplig. Det ligger närmare till hands att fordonsägaren genom en stölclförsäkring e. cl. skyddar sig mot risken för ekonomiska
förluster med anledning av det olovliga brukandet. Jag anser alltså inte
att den tidigare förordade jämkningsregeln bör förses med ett undantag
för fall av olovligt brukande.
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5.6 Skadeförsäkringsgi\'arcs regressrätt mot trafikförsäkr:ngen
dl'l rnn:g:il'Ilde har jag behandlat rätten lill lrafikskadl'ersättning och
riiltl'n till skadL·stånd fiir trafikskada. Den skadelidandc kan emdkrtid
med anledning av en sådan skada bli berättigad :iven till ersättning i
annan form. exempelvis ersiittning för vagnskada pa grund av vagnskadegaranti elkr ersättning från sakförsäkring för lasten. Sådan ersättning
utgår oberoende av den skadelidandes möjligheter att få skadestand eller
trafikskadeersättning.
Lnligt nuvarande regler intr:ider den som har meddelat skadeförs:ikring
i vissa fall i försiikringshavarcns r:itt mot den skadt'ståndsskyldige. Ln av
de sitU<ttioner diir rl'gressriill fördigger är när fordonsägan; och brnkan;
har presumtionsansvar l'nligt bilansvarighetslagcn. Trafikförsäkringsgivarcn har en ovillkorlig skyldighd att till lrl'djc man utge det
skadestånd som denne har rätt till fr[1n fordons:igarcn eller bruk~ircn. Den
som p;l grund av skadeförsäkring har utgdt ersättning för trafikskador
har pii. grund härav praktiskt tagel alltid n:gressriitt mot lrafikl'örsäkringsgivaren i fråga nm sådan egendom som omfattas av prl'sumtionsansvarcl.
Undn h:invisning till att friigan om fiirsiikringsgivares regn:ssr:itt f. n.
utreds inom skadestiindskommitten har utredningen föreslagit att man
inte nu gör någon saklig ändring i gällande regler om skaddörsäkringsgivares regrL~ssr:itt. Detta förslag har inte mött niigon erinran vid
rc misshehandlingcti.
Inte hdlcr jag anser att skadcstandskommiltl~ns arhete hör föregripas.
Liksom enligt gällande rätt bör säledes skadef1jrsäk ringsgivan: fo I riida in i
i'örs:ikringshavarcns rätt till trafikskadl'ersättning. Denna ersiittning är
emt:llertid formellt sett inte att anse som skadestfod. De nu gällande
best:imtnl'lserna om skadeförs:ikringsgivarcs regressrätt iir därför inte
tilliimpliga i detta fall. För att uppn~i det asyftade n:sultatet bör man i
stiilkt i trafikskadclagen ta in en siirskild bestiimmelse om alt den som
har utgett ersättning pa grund av skadeförsäkring träder in i försäkringshavarens r:itt till trafikskadeersättning. Som jag närmare skall behandla i
spl'cialmotiveringt'n hör detsamma gälla hetriiffande den som har utgett
ersäu ning ur pt: rsonförsäkring med vnk liga beloppet för sjuk värdskostnader m. m.

5. 7 Trafikförsäkringsgivares aterkravsrätt
5.1.1 Ater krav mot försäkringstagaren och mot skadeståndsskyldig
tredje man
Lnligt 18 -20 §~ förs~ikringsavtalslagen är den som har ml'ddelat
trafikförsäkring i regel fri från ansvar mot försäkringstagaren, om denne
har fru mkallat försäkringsfallct uppsii.tligcn eller genom grov vlrdsliisht'l.
Bl'sliimmrlscrna ~r dispositiva, och försiikringsgivaren kan alltsft friskriva
sig frän ansvaright'l mot fi)rs1ikringstagaren i vidare omfatl ning ;in som
medges L~nligt dessa bestHmmelscr. Mot skadclidande tred_ie man kan
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trafikförsäkringsgivare till följd av hcsWmmelserna i trafikförsiikringslagcn inte friskriva sig från nsättningsansvar. Det ta innebär att forsäkringsgivaren kan hli skyldig alt utge ersättning till en skadelidarHk iivcn i
fall d<i han är fri från ansvar mot försäkringstagan:n. Enligt 20 första

s

stycket t rafikförsäkringslagen har försiikringsgivaren eme !lertid dit regressrätt mot försäkringstagaren för dl!! utgivna bcloppl't.
Försäkringsgivaren intddcr vidare enligt 25 § första styekd f<.irsiikringsavtalslagcn i försiikringshavarens rätt I ill skadeständ av den som har
v{tllat skadan uppsiitligen clkr genom grnv viirdsli.isht:t eller som enligt lag
iir ansvarig för skadan obernende av eget viillamle. 1-'örsiikringsgivarcn kan
vidare förhehalla sig yttl:rligare regressriitt. I fr~1g<1 om dl·n som jiimlc
försäkringstagaren är ansvarig för skad:rn i egenskap av iigare, brukare
eller förare är dock rcgrL'Ssriillcn bcgriinsad genom en tvingande rcgl'I i
20 § andra stycket trafikförsäkringslagen. Mot en sådan skadestiindsskyldig far regress utövas endast i den mån försiikringsgivaren skulle ha varit
fri från ansvarighl'l, om ckn skadL·st;indsskyldigL' i sUlkt hade varit
försiikri ngstagare.
Fnligt utredningens förslag skall trafikförs~ikringsgivare ha rcgrL·ssrlitt
mot den som har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov v[mlslösht.:l.
Regn:ss skall även kunna ske mot ägare eller innehavare av järnviig, varvid
ansvaret fördelas efter en riskvärdcring. I övrigt anser utredningen att
regress inte bör tillåtas.
Vid rcmissbehandlingen har RA förordat att trafikförsäkringsgivarcs
regre~smöjligheter inskriinks på det sättl'l att regress mot skadevållande
får utövas bara när denne uppsåtligen har vållat skadan. Andra
remissinstanser menar däremot att man bör gå längre än utredningen och
tillål<1 regress ~iven mol exempelvis försumliga försäkringstagare och
alkoholpåverkade förare. Också viighållare bör enligt vissa remissinstanscr
åläggas ett regressansvar.
Frågan huruvida ers~ittning som utges pa grund av trafikforsäkring skall
kunna återkr~ivas från förslikringstagarcn eller annan har nära samband
med skadestiindskommitt~ns fiterst:1ende uppgifter. Jag delar ut redningens uppfattning att problemet t.v. hör lösas med utgångspunkt i
kommittens direktiv. Aven om målsättningen bör vara att sii långt möjligt
uppnii en beståt:ndt: ordning, kan det självfallet inte uteslutas att de
förslag skadeståndskornmitten liigger fram i ett vidare sammanhang kan
föranleda viss omprövning av stiillningstagandena i detta lagstiftningsärendc.
Enligt direktiven för skadest[mdskomrnitten hör regressrätten vid
skadcförsäkring inskränkas betydligt mer iin vad som följer av de
dispositiva bestämml'\serna i 25 § försiikringsavtalslagt'n. Lltgångspunkt.:n
bi)r vara att rt'gressk rav skall tillat:1s bara niir tkt la kan anses niidviindigt
av tungt vägande t:konomiska hänsyn eller andra siirskilda skiil. Vidare
bör reglerna enligt direktiven vara klara och entydiga, sil att man sJ l<lngt
mö.iligt undgar risken för tvister om återkrav.
Clredningen har lagt fram vissa uppgifter om regrcssinkomskrnas
betydelse för trafikförsäkringcns ekonomi. Uppgifterna ger vid handen
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att rcgn:sserna f. n. så gott som hl'lt saknar ekonomisk betydelse.
TrafikförsiikringsfC>reningen har i sitt remissvar hckräftat att regresserna
mot enskilda persom:r i dd stora hela saknar ekonomisk vikt och att
regn:sserna mot viigvcrket och SJ har UJiJl'ronlnaJ ekonomisk hdyddse.
Den obligatorisk<! lrafikförsiikringen innebiir som sJdan all de stora
skadekostnaderna fördelas inom ett kollektiv som viil fi\rmi:tr att biira
dessa kostnader. Om man t. v. bnrtser från återkrav mot järnviigsfön:tag
od1 viighållare, kan sillunda ekonomiska hiinsyn inte förnnkda ett b..:hov
att iitL·rkräva trafikskadeersiittning. Regrcssmöjlighden kan dock vara
pilkallad av andra skäl, exempelvis preventionssynpunktn. Vidare kan
önskcmili att förtkla kostnader mellan motorfordonskollektivet och
annan riskfylld verksamhet göra sig µiillandc.
Jag delar till en början utredningens uppfattning att trafikfö1<ikringsgivaren intL' bör kunna utöva rt•gress mot försiikringstagaren enbart på
den grunden att denne har underl[1tit att betala fiirsiikringspremien eller i
övrigt :1sidosatt sina förpliktelser mot trafikförsiikringsgivan:n . .Ä.ven om
vissa kom:ktiv måste finnas mot underli1tenhct att fullgöra försiikringsplikt eller att uppfylla olika skyldighckr enligt försäkringsavtalet m{1ste
regressr:itt anses vara ett alltför godtyckligt verkande instrument för att
passa i det sammanhanget. Jag aterkommer till frågan om sanktioner mot
den som inte fullgör försäkringsplikten i ett följande avsnitt.
Regressrätten bör sålunda - i likhet med vad som gäller enligt
försäkringsavtalslagen - inskriinkas till situationer cEir förs:ikringstagaren
eller annan är ansvarig för skadan enligt skadeståndsrättsliga regler. I
fråga om den som har ett skadest<lndsansvar på grund av eget vållande
föreligger f. n. regressrätt endast om han har viillat skadan uppsiitligen
eller genom grov vårdslöshet. I likhet med utredningen anser jag att det
främst av preventiva skiil iir motiverat att iiven den som enligt den nya
lagen utger trafikskadeersättning har regressr:itt i sädana fall. Däremot
finner jag inte anledning att möjliggöra regrcssriitt mot den som, utan att
uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger, har gjort sig skyldig till rattfylleri
e. d. Som jag har sagt i ett tidigare sammanhang får prl·ven tionens krav
inom hith<'1r;inde områden tillgodos1:s genom straffriittsliga sanktioner.
Erfarenheten visar också att försäkringsanstalterna i allmänhet nöjer sig
med att återkräva en begränsad del av den utgivna ersättningen och att
den preventiva effekten av en regressrätt vid sidan av straffsanktioner
därför sannolikt inte är stor. Inte heller i övrigt anser jag att regressrätten
mot den som är vållande till skadan bör sträcka sig längre än till fall då
uppsåt elkr grov vårdslöshet föreligger. Påpekas bör emellertid att, som
jag tidigare: har anfört, föraren i samband med rattfylleribrott också kan
ha fört fordonl'l på sådant siitt att han måste anses ha vållat skadorna
genom grov viirdslöshet. I S<i fall inträder regressrätt enligt den nu
föreslagna regeln.
Niir det gäller friigan om regress mot den som ansvarar för annans
vållande eller som har ett rent objektivt ansvar kan det ink gärna bli tal
om att införa en generell regressmöjlighet. Tvärtom anser jag liksom
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utredningen att det bara är för vägh<illare och för ägare eller innehavare
av järnvägsföretag som det över huvud taget kan bli aktuellt att överväga
ett regressansvar. Med järnvägsföretag bör i detta sammanhang likställas
spårvägsföretag. Oäremot finns det inte tillräckliga skäl att överflytta en
dd av fordonsägarkollektivets ansvar på ägare till hundar som har orsakat
trafikolycka. På grund av den ringa ekonomiska betydelse som en
regressrätt mot ägare av luftfartyg skulle ha finns det inte heller
anledning att dra in dem i sammanhanget. I de övriga fall där ett
regressansvar skulle kunna komma i fråga har detta ansvar enbart
marginell betydelse.
Med hänsyn till väghi1llningens betydelse från trafiksäkerhetssynpunkl
skul k det däremot kunna te sig motiverat alt medge regress från
trafikförsäkringen mot väghf1llare. Dl'l kan också ifrågasättas om det är
befogat att låta motorfordonsägarkollektivel bära ansvaret för skaderisker som uteslutande är en följd av brister i viighållningen. Regressfrågan
torde emellertid inte heller i detta fall ha någon större ekonomisk
betydelse. Av tillgängliga uppgifter framgår att den regress från trafikförsiikringen som hittills har utövats mot vägverket är av blygsam omfattning, och det är inte sannolikt att sådan regress förekommer i någon
större utsträckning mol andra väghållare. Även om de nya lrafikskaderegler som nu föreslås innebär en ökning av kostnaderna för trafik försäkringen, framför allt niir del gäller förarskadorna, 1ir det inte troligt all en
regrcssmöjlighet mol väghållare skulk fä nämnvärt större ekonomisk
betydelse i framtiden. Inte heller för vägundcrhiillets standard torde en
regressmöjlighet i dessa fall ha n[1gon avgörande inverkan.
Från de synpunkter jag nu har berört kan det alltså inte anst'S påkallat
med särskilda regler om regress fdn trafikförsiikringen mot väghällare.
Givetvis tar jag inte därmed ställning till frågan huruvida regress bör
kunna ske från den frivilliga vagnskadeförsäkringen mot väghallarc. Den
frågan fär tas upp till prövning, när skadestiindskommittcn har slutfört
sin översyn av reglerna om regress vid olika former av privat försäkring.
Tänkbart är naturligtvis att de lösningar man då stannar för bör påverka
trafikförsäkringens möjligheter till regress mot väghållare.
När det gäller frågan om regress mot ~igare eller innehavare av järnväg
är situationen delvis en annan. Visserligen har frågan inte heller i detta
fall haft nämnvärd ekonomisk betydelse hittills. Man kan emellertid inte
bortse från risken för att en kollision mellan motorfordon och
järnvägståg kan leda till omfattande skador för tredje man, framför allt
järnvägspassagerarc. Särskilt i en sådan situation är det både från
allmänna riskfördelningssynpunkter och från strikt kostnadsmässiga
aspekter naturligt att bada sidorna bidrar till att täcka utgifterna för
gottgörelse av de skadelidande. Detsamma gäller vid kollision mellan motorfordon och spårvagn. På grund härav förordar jag att trafikförsäkringsgivarc medges regress mot ägare och innehavare av järnväg eller spårväg.
Vad jag nu har anfört innebär all trafikförsäkringsgivare skall fä riitt
till regress dels mot den som har vållat skadan uppsåtligen eller genom
grov vårdslöshet, dels mot ägare eller innehavare av järnväg eller spårväg.
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Mot den som har väll:.1t sLtdan uppsiitligen elkr genom grov v;l:-Jslöshet
bör regress kunna göras gällande i samma ulstriickning som skaJcst<lndsansvar föreliggn. Därt'mot bör regress1<ittt'n givetvis inte slrJcka sig
längre. S::ilunda bör skaJevållaren ges samma rätt till invändning om
exempelvis m,,Jvallande som om talan hade förts mot honom av den
skadelidande. Vidare skall regress självfallet inte kunna utövas mot den
skaddidande sjiilv för vad han har uppburit. Om den skadelidande har
vallat skadan uppsålligen eller genom grov vårdslöshet, får Jet beaktas
inom ramen för dt· ml·dvållandert>gler som jag har förordat tidigare.
Ocksii i förhållande till jiirnvägs- och spiirviigsföretag bör regressdtten
inskriinkas till skador för vilka företaget biir ett er~iittningsansvar t'nligt
skadcständsrätlsliga regler. Det bör enwllerlid i detta fall inte ovillkorligen bli frftga om iiterkr:iv motsvarande hela den utgivna trafikskadeersättningen. Som utredningen har föreslagit bör ansvarigheten fördelas
mellan trafik försäkringstagarkollektivet och järn vägsföretaget (n;sp. spjrviigsföretaget) enlig! en riskviirdering. dvs. i förhiillande till dt' risker som
utövandet av dessa olika former av transportvnksamhl't innebär.
Lagtekniskt bör reglcrn;i om rt•gressriitt utformas sil, att försiikringsanstal t som har utgetl trafikskadeersäU n ing i nt riider in t il! det utgivna
beloppet i den skadelidandes riitf till skadestftnd av den som har viillat
skadan uppsätligen eller genom grov värdslöshet. Vidare bör föreskrivas
att om iigare eller innd1avare av jiirnväg dlt>r spiirviig enligt lag eller annan
författning iir ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning har
utgatt, s:i far försäkringsanstalten kräva ersättningen iiter av den ansvarige
i den omfattning som är skiilig med hiinsyn till grundrn för ersättningsansvaret pii ömse sidor och omsländight>terna i övrigt.
Liksom utredningen anser jag ;1tt rcgr,·ssrcglerna i princip hör vara
tvingandt• i den meningen att försäkringsgivaren inte genom villkor i
försäkringsavralet skall kunna förhehiilla sig iilcrkravsriitt i vidare
omfattning. Vidare bör dd inte- var;1 möjligt för dc-n rl'gresskyldigl' att
med tillämpning av skadestiindsrättsliga regler iiterkrJva utgivl.'n l.'rsiitlning från niigon som inte sjiilv är regresskyldig, exempelvis därför alt hans
v;lllande inte Jr uppsåtligt elkrgrovt. Hinder bör däremot inte föreligga
mol itterkrav mellan flera regresskyldiga inbördes. Aterkrav hör ocksi1
kunna göras giillande, silviil av försiikringsgivaren som av regresskyldig,
mot annan än försiikringstagaren som särskilt har i1tagit sig att slutligt
svara för trafikskadeersiittningen.

5. 7. 2 Ersä ttningsansvarets fördelning mellan flera trafikförsäkringsgivarc
I l'issa fall kan fina lrafikl'iirs~ikringar hiira crsiillningsansvar fiir
samma skada. lkt gäller dels situationer diir tv[1 eller flera motorfordon
har varit inblandade i en trnfikolycka och skada har tillfogats person dkr
eg.L'!Hlom utanför fordonen, dels i vissa fall när fler 1in två motorfordon
har varit inhlancladc och skada har uppstatt pii nagot av fordonen eller p~
befordrad egendom.
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Fnligt g~illandL' r~it t är ersättningsansvaret i dessa fall solidariskt. Det
slutliga ansvaret fördel~1s eftl'r skälighet. Om vallandl' kan styrkas p[1 ena
sidan medan dc·n andra sidan svarar endast pil grund av sitt presumtionsansvar, skall dock den förra sidan i förhållande till den senare vidkfonas
hela ersättningen.
Ocksil L'nligt utredningens förslag skall ersättningsansvarct vara solidariskt, när tv:i eller flera trafikförsäkringar har ett ansvar för samma skada.
Om vållande eller bristfällighet inte kan styrkas i frilga om nilgot av de
inblandade motorfordonen, innebär utredningsförslaget att varje sida skall
slutligt bära lika stor del av ersättningen. Kan vållande eller bristfiillighet
styrkas betriiffande ett av fordonen men inte beträffande det eller de
andra, för trafikförsäkringen för det förstnämnd:i fordonet slutligt svara
för hela ersiittningen. Om slutlig1.:n villlandL' eller bristfällighet kan styrkas
i fråga om tvii eller flt:ra av fordonen, skall ansvaret enligt utredningsförslagd fördelas ml'llan förs~ikringarna för dessa fordon efter skälighet.
Vad utrt·dningen sälunda föreslagit har allm~int godtagits under
remissbehandli ngen.
Även jag anser att om crsättningsansvar för en OL:h samma skada har
uppkommit för tvä eller flera trafikförsäkringar, så bör den skadelidande
kunna vända sig mot vilken som helst av dessa försäkringar och få ut hela
sin ersättning. Ersättningsansvarct bör alltsii i dessa fall vara solidariskt.
Om man i en sådan situation skulle utesluta regress mellan försäkringarna, skulle det led<i till en nyckfull fördelning av ersättningsansvaret
beroende pJ. vilken försäkringsgivarL' den skadelidande vänder sig mot.
Ett sådant resultat är uppenbarligen inte tillfrcdsställ<inde. Liksom f. n.
bör alltså särskilda regler finnas om den slutliga fördelningen av det
solida riska ers ät tningsansvaret.
Den nuvarande regeln om fördelning efter skälighet niir häda sidor b:ir
prcsumtionsansvar leder i praxis så gott som undantagslöst till en
likafördelning av ansvarigheten. I likhet med utredningen anser jag att
denna praxis bör lagfästas för de fall när försäkringarna för dt: berörda
fordonen enligt de nya reglerna har ett objektivt ansvar och varken
vållande eller bristfällighet kan styrkas på någondera sidan. En regel om
hälftcndelning i dessa fall synes stå bäst i överensstämmelse med den
tidigare förordade regeln att i sådana situationer någon ersättning över
huvud taget inte utgår för skador på fordonen och egendom som
befordras med dem. dvs. att vardern sidan fär bära sin skada.
I övrigt inneb:ir utredningsförslaget i denna del att nuvarande grunder
för ansvarighetens fördelning upprätthålls, dock med det undantaget att
bristfällighet på fordon jämställs med vållande i samband med dess
förande. Jag ansluter mig till vad utredningen sålunda har föreslagit.
I utredningens förslag har de angivna fördelningsr~glerna gjorts
tvingande. Detta har kritiser<its av trafikförsäkringsförc:ningen. som anser
att försäkringsgivarna bör ha möjlighet att komma överens om andra
fördelningsprinciper.
Enligt min mening bör lagens regler om den slutliga fördelningen av
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Jet solidariska t'rS:ittningsansvarl't s:1 till vida vara tvingandl' att försiikringsgiv;1rna inte skall till för<ikringstagarnas nal'kdt'I kun11a gt'llt'l"t'llt
föriindra koslnadsfördelningl'n. DL'ila föl.it'r av allrniinna fi.\rsiikringsriitlsliga prinL·ipcr. Därt'nlllt bör det vara miijligt för förS:ikringsgivarna all
fi)renkla sbdt'reglt'ringen genom genl'l"L'lia överenskommeber. Sum lrafikför<ikringsfi.ireningcn har framh~lllit biir man intt' hL·lkr grnom en
tvingandt' rt'git'ring liigga hindn i vägen för de svenska trafikförsiikringsbolagcn att delta i intt'rnatiunella iivercnskommt'lser som bygger p:i andra
principer för ersiittningsansvarets fördelning än de SVl'llSb reglerna. Den
totala fördelningen bör dock i huvudsak bli densamma som t'nligt dessa
regler.
'.'lär endast lvii fordon iir inbbntlade i en trafikulycLt och del därvid
uppkommer sbdur pj fnrdunen eller pii egL'Illiom som hL,f<irdras 111t:d
dL·m. fiirc•ligger aldrig ansvar fi"ir nwr iin en lrafikfiirsiikring hetriiff:inde
en och samma skada. o,, regler mm iag titligare liar !"iirordat innehiir ,1tt
sakskador av angivet slag ersiit ts '''HL!st om vi11\;inde eller brislfölligllct lwr
fiirekgat hL'lriiffanJ<: ford"n p6 motsida n. Si1d;m nsiit tning skall sjiilvfalkl inte kunna flyll;1s över pil Lrafikförsiikringen för dl!l fordon diir
sakskada har uppkommit.
Vad diirefter gälkr det fallet att förare L'lkr passagl'rare tillfogas skada
i samband med lrnfikolycka diir tvi.i eller !"lt:ra rordon iir inblandade
innehiir mina tidigarL" fiirslag :Jtt crsiittning utgi1r pä rent <>b.iL·ktiv grund
ur t.ral"ikfiirsäkringl'n for dd fordon i vilkd föraren eller p;1ssageraren
färdades. Al 1 ersiit tningen i fl.irsta hand skall utgii ur dt'1 L"gna forclonl'ts
förs~ikring utesluter dock inlc' all ns:il tningl·n hdt eller c.klvis skull.:
kunna iltl'rkriiVaS fr:in fi)rsiikringen fiir annat fordPn

Slllll

iir inblandat

olyckan.
l'lrcdningen har förordat att rcgn:ss mellan lrafikförsiikringar inte
sk;lll f(1 iiga rum niir ckt är friiga om ersiittning till förare och passagi:rarc
för personskada. Ulred ningen konstalL'rar all c·n siidan lösning :ir b:ist
förenlig med de. principer som i övrigt hiir upp utredningens försi<ig pii
pnsonskacleurn1«idct. .\ven om den föreslagna inskriinkningen i regrcssmö.iligheten kommer att mc·dl'l.ira foriindringar i fr<\ga om kostnaderna
od1 därmed ocksii i rr:ig;1 om försiikringsprl'micrna rör olika försiikringstagarka tl'goril'r. hiivdar utredningen att det iir fr;iga om måttliga
fiirsk_iutrtingar. Ddla ;rntagande grundas på vissa kostnadsbcriikningar
som utredningen har före!;1git.
Atskilliga rl'missinstanser har stiillt sig kritiska till utr.:tlningens fiirs\ag
i denna dt'I. försiikringsinspektionl'n konstaterar att utreclningL'll har nöjt
sig med at I slika belysa förviintade förändringar för olika fordonsslag men
har

av~tatt

frän att uppskatta premiekonsekvenserna för olika riskgrupper

inom resp. fordonsslag. Försiikringsr:ittskommitten hiinvisar till den inom
försiikringsverksamhdl'n giillande skälighetsprincipen och anser att en
tiJlämpning av denna princip förutsätter att utrymme finns för forddning
av personskadeersättningar mellan olika sidor efter samma principt'r som
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gäller för fördelning av skador på fordon och last. Enligt Försäkringsbolaget Ansvar f!'tr förslaget bl. a. den konsekvensen att kostnaderna för
skador som vållas av alkoholp:Jverkade förare kan komma att belasta
försäkringen för andra fordon. Stark kritik framförs ocksii av motorcykelorganisationerna. som hl. a. pekar p[t att personskador pi"1 dem som
färdas på motorcykel i betydande utsträckning vållas av bilister.
För egen del vill jag först konstatera alt handhavandet av trafikskadeersättningarna ntvivdaktigt blir enklarL' uch billigare för försiikringstagarkollektivet i dess helhet, om hithörande crsäctningar stannar på de
försiikringar S1.>m svarar primiirt. Det är cmelkrticl också uppenbart alt ett
genomförande av utredningens förslag kommer all medfi)ra en omfördelning av kostnaderna och premierna mdlan ,dika grupper ;iv försiikringstagare. llur stora dessa förskjutningar kommer alt hli kan inte med
säkerhet avgöras pi1 grundv;if ;iv utn:dningsmateriald. Klart är emdkrtid
alt vissa försäkringstagarkategorin riskerar alt vidkännas hi.:'lydande
premieökningar utan att detta 1ir motiverat med h1insyn till de s1irskilda
risker som ek dlcr deras fordon !ramkallar i trafiken. Denna omst1indighct talar utan tvekan starkt mot ett genomförande av uln.:dningens
fiirslag.
Om man fdngiir utredningens förslag och betriifLmde de nu diskuterade personskadeersättningarna till?1ter regressriitl mot trafikförsiikringarn;i
för andra inblandade fordon. i dt'n mån viillande e. d. föreligger p(1 de
andra fordonens sida. ökar uppcnh<Hligen möjligheterna all inom
försiikringstagarkollektivct :istadkomma en rimlig fördelning av försäkringskostnaderna. De ökude adrninistrat iva kostnader som kan bli följden
av t!tl sadant system torde också bli förh~11landevis begränsade. Bt·aktas
bör bl. a. all det vid kollisioner som orsakar personskador sii gott som
alltid uppkommn även sakskadnl'. Den slutliga fördelningen av ansvaret
för sakskador sker emellertid, enligt vad som tidigare har föreslagits, p~i
grundval av det viillande o. d. som har förekommit pii olika sidor. En viss
viillandebcdömning miiste alltså niistan alltid göras i kollisionsfallen, även
om kostnaderna för personskadeersiittningar inte skulle fördelas p:1
grundval av v!'tllande. Visserligen kan regressfrågor som rör sakskador ofta
avgöras enligt enkla schabloniserade normer medan personskador, som
vanligen avser mer betyd;inde belopp, inte lika lätt kan ;ivgöras pii det
sättet. Det är dock min uppfattning att, om regress tillåts för personskador, den slutliga fördelningen i betydande utsträckning kan ske utan
en omfattande bedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Det
finns också anledning rUkna med att trafikförsäkringsgivarna kommer att
träffa överenskomnwlser om generella normer för den slutliga fördelningen av kostnaderna för personskadeersättningar.
Mot den angivna bakgrunden förordar jag att l"örs;ikringsgivare som lrnr
ufgett tr;1fiksk:ldensiittning. med anledning av förarL'S eller passagL'rares
personskada skall kunna krliva <.:rsättningen iiter av forsäkring1:n rör annat
motorfordon. om valland1.: eller bristfällighet pii detta fordons sida har
ml'dvcrkat till skadan. Har vållande eller bristfällighet förekommit iiwn
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hdr~iffande det egna fordonet, alltså det fordon diir den skådade föraren
eJh::r passagerar<'n färdadt:s, hör crsäl lningsunsvaret slutligt fördl'las
mellan försäkring,arna för de in blandade fordonen efter vad som är
sldligt 111ecl hiinsyn till dL'll 11JL•dvcrkan till skadan som h:1r fiireknmmit

pa

olika sidor samt omständigheterna i övrigt. Däremot bör regress givetvis
inte komma i friig:i när viillande eller bristfällighet inte kan styrk:Js på
niigon sida.
De regler om det slutliga ersättningsansvarct som jag nu har förordat
bör vara dispositiva på samma sätt som de tidigare föreslagna bestämmelserna om fördelningen av solidariskt ersättningsansvar. Som jag nyss har
antytt kan det ocksi1 vara lämpligt att försäkringsgivarna tdiffar överenskommelser som i viss omfattning innebiir en förenklad tilliimpning av
regrcssreglerna.

5.8 Särskilda fragor rörande trafikförsäkringen
S.8.1 Trafikförsäkringspliktcn

Den nuvarande obligatoriska trafikförsäkringen bygger på ett system
med siirskilda försiikringsavtal som ingf1s mellan tk enskilda fordonsiigarna och vissa försäkringsanstalter som har tillstånd att meddela säd:1n
försäkring. I detta system ligger en iimsesidig skyldighet för dessa parter
att ingil avtal om trafikfi"irsiikring: Försiikringcn fungerar som ansvarsförsäkring till förman fiir försäkringstagaren, om försäkringsgivaren inte har
gjort annat förbehåll, s:tmticligl som den garanterar elen sbdclidande
hans riitt till skadl'stiind av fordonets ägare. brukare elll'r fiir:1re.
Som jag redan tidigare har sagt hör den som tillfogas trafikskada även i
fortsättningen garanteras ersättning för denna skada genom tvingande
bcstii111melscr om obligatorisk trafikförsiikring. Att det nya ersiittningssystem som jag fiirordar i detta lagstiftningsärendc skall frikopplas från
sL1destdndsregkrna innebiir inle :.1ll nitgra principiella ändringar hehiiver
göras i den teknisk:! konstruktion som lrafikförsäkringen f. n. har. Som
utredningen framhiillit hcir trafikfiirsäkringen i sin nuvaran,k uppbyggnud
funger:it väl bade fr~n fiirsiikringstagarnas och fran ek sk:Jdelid:rndes
synpunkt. Möjligheterna till fri konkurrens mellan tr:1fikfi"irsiikringsbolagcn ~ir visserligen jiimförelsl'vis bcgriinsade, men systemd har
otvivelaktigt bidragit till en fiir konsumenterna gynnsam ordning i friiga
om premiL·.sättning och utformningen i övrigt av försäkringsvillkoren.
Konsumcntskyddsintrcssel
som på detta omr~de framtriider särskilt
st;irJ..:l med hiinsyn till att tr:ifikfiirsäkringen är obligatorisk och till alt
allt störrl' medborgargrupper blir motorfordonsiigarl'
har kunna! och
torde iiven i forts~ittningl'n kunna tillgodoses inom raml'n fiir försäkringsinspektionens och andra samhällsorgans tillsyn och övervakning.
I gällande lagstiftning görs vissa undantag från trafikförsäkringsplikten.
Det g1ilkr främst statsägda fordon samt utländska fordon som tillfälligtvis
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uppch<lller sig i Svnigt'. LrsiHtning som annars skulle ha utgiil! pii grund
av trafikför<ikring utges i sädana fall av svenska staten resp. av svensk
försäkringsanstalt. Ett motsvarande ersättningsansvar [1vilar de svenska
trafikförs1ikringsanstal1erna gemensamt i fall då skada har orsakats av ett
försäkringspliktigt men oförsäkrat fordon eller av ett okänt fordon.
Ocksii i det nya L'fSättningssystem som jäg förut har rnronlat maStl:
man giira vissa undant<1g fritn fiirsäkringsplikten. Vidare måsk dl!L finnas
garanti fiir att ersättning utgar även niir skadan har orsakats av ett fordon
som

saknar

föreskriven

försäkring

ellc:r

som

iir

okänt.

Enligt

utredningens mening hör man på dessa punkter i stort sett bibcldlla
gällande ordning. N~igon erinran hiircmot har inte framkommit under
rernissbelrnndlingcn. i\VL'n jag dl'lar utredningens uppfattning.
Dc:n nuvarande ordningen p[1 trafikförsiikringsomrf1di.:t inrymmer
problem niir dt.:t gäller möjligheterna att kontrollera cftL'rkvnaden av
reglerna om fiirsiikringsplikt. AJJt ale I fi.irsäkringspliktig<t fordon som
saknar lrafiktörsi.ikring har tidvis varit mycket stort och iir alltjiimt
be~värandc. Lnligt uppgift friin bilregistret uppgick antalet ofiirsäkrade

fordon under j:rnuari oktober I 'J74 till mellan drygt 60 000 och drygt

80 000. Nyligen har eml'Jlertid genomförts vissJ rcfonn<·r i frågu om
fordonsregistn:ring som är iignade at1 förbiit tra kontrollmöjligl1eterna.
Detta problem har vidare studerats inom en samddsgrupp med rnreträchnc för fi\rslikringsinspd.tiönen, hilregiskrnämnden och vissa försiikringsbolag. Ln arbetsgrnpp inom samd1dsgruppen har i deceml,>er 1974 lagl
fram en r:ipport med vissa förslag i hithörande friigor. Jag all:rkommer
strax till dl!nna rappc)rt.
Enligt nuvarande rt·gh::r kan den som underlåter att fullgör:.i sin
trnfikförsiikringsplikt di.i1nas till biiter. Domstol k.:.tn vidare f0rcliigga
honom vid vite att fullgöra denna skyldighet. Enligt utredningens mening bör
dessa bestämmelser l. v. bchallas i den ny;i lagstiftningen.
Utredningen föreslär vidan: viss;; andra p<lföl.ider som syftar till att
förbättra cftcrlernuclen av regkrnJ om trafikförsäkringsplikt. Bl. a. skJll
försiikringsholagen kunn:.i viigra :.itt meddela försiikring tör ett fordun, om
ägaren eller närmaste föregi1ende iigare inte har hc:talat förfallen
trafikförsäkringsprcmic eller om han sUtr i skuld för siiilvrisk. Den som
inte alls har tecknat irafik försiikring skall kunna iiliigg:is :.itt betala el t
belllpp motsvarande den premie sum han annars skulle Ila erlagt. Har
tr:.ifikskadeersiittning utgiitt. skall lrnn iivcn kunna aliiggas att betala cit
belopp motsvarande sjiilvrisk.
I den rapport som jag nyss talade om frireslås att det nuvarande
p<iföljdssystemd med straff- och vikss:1 nk t ioner ersiitts av el t avgiftssyste 111 basc.:rnt pii automatisk d:1tahch:1ndling. Lnligt fiirsl3gct skall den
som asidosiitkr fiirsiikringsskyldighcll:n drabbas av en avgift som (iicker
fiirsiikringsrisken och myndighdernas kustn:ider och iiven innt'ldller t'n
s. k. straffdcl som är avsc:dd att ge avgiften en prt'Vt::nliv dlckt. Uppburna
<Jvgiflsbclopp skall fördelas mc:llan staten och trafikförsäk ringsfiircningt'll.

Den nämnda r:.1pporten. som har övnliirnnats till justitie<.lcpartcmcn-
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tet, remisshehandlas f. n.
Vid remisshehandlingen av utredningens förslag har flera remissinstanser ifrågasatt lämpligheten av de nya påföljder som utredningen har
föreslagit. Bl. a. bilregisternämnden och försäkringsinspcktionen förordar
att sanktionssystemet i stället utformas efter de riktlinjer som har
föreslugits av den förut nämnda samrildsgruppen.
Det iir uppenbarligen av stor betydelse att de som är skyldiga att
teckna och vidrnakthalla trafikförsäkring också fullgör sin skyldighet.
Detta är en förutsättning för att det skall hli en rättvis fördelning av
tr~fikskadekostnad.:rna. Om vissa fordonsägare som i och för sig omfattas
av trafikförsäkringsplikten åsidosätter sin skyldighet innebär det en iikad
belastning på de lojala försiikringstagarna.
De uppgifter som h<ir framkommit i fråga om antalet ofiirsiikradt•
fordon visar klart att de nuvarande kontroll- och sanktionsmiijlighl'terna
miiste förbättras. Det kan emellertid diskuteras om de förslag som
utredningen har lagt fram pil denna punkt är tillräckligt effektiva. Vissa
av de föreslagna pilföljderna ter sig ocksa mindre rnmpliga fran andra
synpunkter. Sålunda kJn det ifrågasättas om man bör ställa upp regkr
som innebär att trafikförsäkringsgivarna kan vägra att meddela försiikring
i fall da fordonsiigarcn eller tidigare iigare har undnlåtit att bet<ila
förfallen premie.
Frågan om vilka paföljder m. m. som bör gälla för försummelse all
fullgöra trafikfiirsäk ringsplik ten biir emellertid enligt min mening inte
avgöras i detta sammanhang. Den frågan bör i stället tas upp i sin helhet i
samband med att man tar ställning till UL' förslag i fråga om ett nytt
kontroll- och sunktionssystcm som har lagts fram ~1v den tidigare nämnda
samrådsgruppen.
Mot denna bakgrund anser jag all man f. n. inte bör föra in andra
päföljdsrcgler i den nya lagen än en motsvarighet till de straff- och
vill'sbestämmclscr som gäller redan nu.

5.8.2 Bonus och självrisk
Trafikförsäkringsbolagen tillämpar sedan li\ng tid ett system för
ra])attcring av trafikförsäkringspremicrna som kallas bonussystemet.
Försäkringstagarens honus bestäms efter antalet skadefria år. Efter varje
skadefritt ar flyttas försäkringen till en högre bonusklass. Den lägsta
bonusklassen ger en rahatt pä 20 % av grundpremien. 1 den högsta
honusklassen. som uppniis efter sju år, är denna rabatt 75 %. Den som är
berättigad till bonus fär också betydande rabatt pil vagnskadepremien.
Efter försäkringsår med skada flyttas försäkringen ned två bonusklasser för varje sk.Ida som medför crsättningsskyldighet för försäkringsgivaren. Undantag gäller dock för vissa fall. hl. a. om fordonet har
hrnkats olovligen. När försäkringen tas i anspråk innebär bonussystemet
alltså i flertalet fall att försäkringstagaren fiir bl'lala högre premier för
kommande år. Dessa premieökningar kan ibland bli förhållandevis
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kiinnhara. För försiikringstagaren blir cffekll'n likartad den som uppstår
vid ert system med sjiilvrisk.
Bonussystemet har numera en mycket stor betydelse. I'.nligt utredningens beriikningar befinner sig mellan 50 och 60 procent av försäkringstagarna i högsta bonusklass. Gcnornsnitlspremien för trafikförsäkringcn iir
53 procent av grundpremien.
Bonussysti:met är i och for sig l"iircnligt med eld förslag som
utredningen har lagt fram. I detta förslag fi)rsv~ras dock en tilliimpning av
detta system av att samhandei mellan viillande och belastning pä
trafikförsiikringcn blir mer uttunnat iin enligt nuvarande ordning. Om
man L'mdlertid genomför de förslag i frilga om regressriitt som jag har lagt
fram i dl tidigare <ivsnitt och alltså bl. a. låter ers:ittning med anledning
av förares och passagerari;;s personskada slutligt fördelas efter vi\Uandeprincipcr, när skadorna har uppkommit vid kollision med annat motorfordon, skapas bättre förutsättningar för ett bibehållande av bonussystemet.
Från sinu utg[1ngspunktcr utt~!ar utredningen starka sympatier för att
ersätta hnnussyskmct med dl system med självrisk, som tas ut p[1
ohjektiv grund vid varjl' skudefall. Utredningen framhi.iller visserligen att
detta iir en sak som i först<i hand for ::ivgöras av förs;ikringsgivarna s.i~ilva.
För att möjliggöra en övergång till ett självrisksystem föreslar utredningen
emellertid en bestäm melst' om att försäk ringsgivarcn i försäk ringsavti:lld får förheh:llla sig r~itt at 1 av försäkringst:igaren åtcrkriiva utgiven
trafikskadeersättning intill belopp för vilket förs11kringstagaren har iitagit
sig att stå självrisk. Försiikringsgivaren sk:Jll alltid ha rätt att ta ut lägst en
s.iälvrisk som motsvarar en fyrtiondel av basbeloppet enligt lagen
(I 96~:381) om allmiin försäkring. Utn:dningen konsll!terar a1 l cl.I
sjUlvrisksystem kan fön.:nas med durationsrabart. En sådan rabatt inncbiir
i likhet med bonussyskmet att premien .sjunker successivt uncler de
första ån.:n <iv fordonsinnehavct. Den v~isentliga skillrnidcn består i att
frågan, om och i vad mån rabattering skall ske, i det enskilda fallet inte som i ett bonussystl'lll - avgörs med IJ~nsyn till der fakti~·k;• skadeutf:illet.
Vid rcrnisshehandli11gen har företriidarc fi\r s:tv;iJ trafikförsiikringsarstalterna 5om motorfordonsiigarna fiirurdat alt hunussyskmct bchiilb
även inom ramen för den nya lagstifrningen. Ucnna uppfattning fors
också fram av bl. a. fiirsiikringsinspektionen, rörsäkringsrättskommitten
och de största arbetsiag:irorganisat ionerna. Fnligr lrafikförsiikringsförcningen är dd Wnkbarr all den nya ers;ittningsordningen för irnfikskadnr
bör föranleda en översyn av bonussystemet, iiven om man i och för sig
bchaller ddta system. Fi)r att kommande överväganden sk<ill bli mera
förutsättningsliisa kan det cmelkrtid enligt föreningen vara värdefullt att,
som utrl'dningen har föreslagit, iippna en möjlighet att införa självrisk.
Andra remissinstanser menar att om ett system med självrisk genomförs
bör självriskbelopp inte kunna tas ut helt oberoende av vållande.
Vidare frnmhiills fdn niigr:i hiill att stora självriskt~r kan äventyra den rätt
till ersätlning för personskada som enligt förslaget skall komma ocksii
försäkringstagaren till del.
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För min del anser jag att det i och för sig inte finns någon anledning
al! ingripa i nuvaramk ordning där motorfordonsägare och trafikförsäk-

ringsgivare under kontroll av försäkringsinspektionen far avtala om
premier. Detta innebär att man enligt min mening hör helt överlämna ät
dessa p<irter att avgöra om det nuvar:mde honussystemel hör behållas
eller e.i.
Vid sina överväganden i fråga om bonussystemets bestånd 1ir det
emellertid naturligt att parterna tar hänsyn till den starka opinion för
ett bibehålhrnde av systemet som har kommit till uttryck
under remisshehandlingen. Detta talar för alt bonussystemet kommer alt
bestii. Enligt min mening är det emellertid önskvärt att parterna får
möjligl1cl att också överväga ett system med självrisk. Jag anser därför all
man i lagrn bör föra in bestämmelser som gör det möjligt för
försiikringsholagen att ta ut en viss självrisk. Dessa bestämmelser kan
sägas utgöra undantag friin den tidigare förord;ide principen om att
försäkringsgivaren inte får göra regressrätt gällande mot försäkringstagaren för vad denne själv har uppburit. f<örsäkringsgivaren bör emellertid
kunna ta ut självriskbelopp fran försäkringstag<Jren inte bara när
ersättning skall utgii. till honom själv utan ocksa när ersättning har getts
ut till en tredje person.
Av hänsyn till försäkringstagaren anser jag emellertid att man i lägen
hör föra in en tvingande regel om högsta möjliga självrisk för en
skadehändelse. Beaktas bör bl. a. att ersättningen vid exempelvis personskada kan lrn stor betydelse för försäkringstagaren och att sociala
skadcverkningar kan uppstå, om avtal triiffas om ett <Jlltför stort
sj:ilvrisk belopp. En lämplig högsta nivå för sjiilvrisken är enligt min
mening en tiondedel av basbeloppet, dvs. f. n. 900 kr. Till skillnad frirn
utredningen anser jag däremot inte att man av hänsyn till försäkringsgivaren behöver föra in nitgon regel om att denne alltid är berättigad att
ta ut el t visst minsta självrisk belopp. Försäkringsgivaren torde via
premiesiittningen ha tillräckliga möjligheter att påverka försäkringstagarna att teckna trafikförsiikring med skälig självrisk.
Den förordade regeln om högsta självriskbelopp bör dock enligt min
mening gälla bara gentemot fysiska personer. Det bör alltså inte föreligga
något hinder för staten eller kommunerna eller för andra juridiska
personer att träffa avtal om självrisk som överstiger en tiondedels
basbelopp. Det kan f. n. förekomma att statliga myndigheter tecknar
trafikförsäkring med en självrisk på 100 %. Innebörden härav är att
myndigheterna betalar för att få skadereglcringcn utförd genom försäkringsbolagens försorg. Ett sådant förfarande bör enligt min mening kunna
tillämpas även i fortsättningen.
En motsvarighet till försäkringsgivarens möjlighet att ta ut viss självrisk
av försiikringstagaren hör gälla också i fall da försäkringsanstalterna
gemensamt svarar för trafikskadeersäl tningen för ett oförsäkrat fordon.
hg iitcrkommer till denna fråga i specialmotiveringen.

7 Regeringen 1975. 1 sam/. Nr 15
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5.8.3 Försäkringssummorna
Enligt gällande rätt skall en trafikförsiikringsgivan:s ansvarighet för
varje skadehändelse täcka skades!Cmd om sammanlagt 25 milJ. kr. med
anledning av personskada och sammanlagt 5 milj. kr. mt'd anledning av
sakskada. Niigon motsvarande begr1insning gäller däremot inte för själva
rätten till sk<t destfod.
Utrt'ciningen föreslår att de båda beloppen sliis samman till ett tot:Jlt
begriinsningsbelopp om 30 milj. kr. per fordon och skadchändelse. De
som hur lidit personskada· skall dock i första hand fä gottgörelse ur detta
belopp.
Ett par rernissinstanser, hl. a. försäkringsinspek tionen, tillstyrker detta
förslag. Konsumentverket anser dock att någon beloppsgr1ins över huvud
taget inte bör ställas upp, om inte staten i stället tar på sig ett ansvar för
överskjutande belopp. I övrigt har fdgan om försäkringssummornas
storlek ej berörts under remissbehandlingcn.
För min del an~er jag att försäkringsteknisk<.! skäl talar för att man
behålkr den nu gällande ordningen med en viss begr1insning av
trafikförsäkringsgivurnas ansvarighet för trafikskador. Samtidigt 1ir det
naturligtvis angeläget att systemet med trafikskadeersiittning bereder ett
så fullgott skydd i alla situationer att något bl' hov inte uppkommn av
ytterligare ersiittning fran andra källor, vare sig i form av skadestånd eller
gottgörelse från annan försäkring. Maximibeloppen bör d1irför ligga pu så
hög nivii att män i realiteten kan tala om ohegränsud ansvarighet för
trafikförsäkringsgivurna även vid olyckor av exceptionell eller rentav
katastrofal omfattning.
Som utredningen har framhållit tonk det nuvärande bt:gränsningsbeloppet om 25 milj. kr. för personskada inrymma mer än betryggunde
marginaler, även 111ed tanke på möjligheterna av en olycka av katastrofkaraktär. Enligt vad utredningen uppgett har ingen trafikförsiikring
hittills belastats med högre belopp än 2 milj. kr. för personsbdeers1ittningar med anledning av en och summa händelse. Diiremot bn det intc:
uteslutas att det nuvarande begränsningsbeloppct om 5 milj. kr. för
sakskuda i nagot enstaka fall kan komma att visa sig otillräckligt. Det kan
därför finnas anledning att vidga marginalerna för sådan ersiittning. Ett
Himpligt säl t att åstadkomma det ta inom rum en för den nuvarande
ordningen är att i enlighd ml'ci utredningcns förslug slå samnrnn de bilda
nuvarande begränsningsbeloppen för person- resp. sakskada till ett enda
belopp om 30 milj. kr. Ur detta belopp skulle alltså ersättning utg;[ för
sftväl person- som sukskada.
Skulle i ett enst:.ika fall det angivna beloppet mot förmodan inte räcka
till för att täcka både person- och sakskador, bör crsiittning för sakskada
inte få inverkä rcducernnde på ersiit t 11ingarn~1 för personskada. Jag
biträder därför utredningens förslag att de som iir beriittigade till
ersättning med anledning av personskada skall fä gottgörelSL' ur fiirsäkringsbeloppct framför den som har tillfogats sakskJda.
Med hänsyn till den ringa sannolikheien för att det :mgivna begrtins-
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ningsheloppct inte skall nicka till för att h.::reda full ersättning åt alla dem
som har skudats vid en trafikolycb anser jag det inte påkallat att, som
har föreslagits frän något håll under remissbeh:rndlingen, införa regler om
ett civilrättsligt, supplerande ansvar för staten. Vid en katastrofolycka av
sa stor omfattning att fiirsäkringshdoppct inte kan tillgodose all.i
skadelidandes berättigade anspråk kan staten givt:tvis även utan all vara
underkastad ett civilr1ittsligt ansvar ingripa och tillerkänna de skadelidandc den kompletterande crsiittning som kun vara behövlig.

5.9 Kostnadsberäkningar
Den nya lagstiftningen um ersiittning för trafikskador kommer att
viss mån medföra en förändrad belastning pa trafikförsäkringarna och
diirmed på premierna för dessa försäkringar. Störst betydelse för
premierna fär naturligtvis de föreslagna ändringarna i fråga om personskador, som bl. a. innebär att ägare, brukare och förare ges samma skydd
som passagerare och att jämkning p::\ grund av mt'dvållande skall ske
endast i undantagsfall. Övriga ändringar i jämförelse med gällande rätt
torde ha begränsad betydelse för premieberäkningen, särskilt som ändringarna verkar i olika riktningar.
Ltn:dningen har diskuterat vilka kostnadseffekkr som kan hli föl.iden
~Jv det förhiit trade personskadeskyddet och den av utredningen föreslagna
kan<.iliseringen av ersiill ningar p;I personskadeområdd. Därvid har utredningen huvudsakligen sti.itt sig på undersökningar som har gjorts av den
no-fault-kommitte som är verksam inom Försäkringsbranschens Serviceaktiebolag. Utredningen reserverar sig för bristfälligheter i materialet men
anser alt resultatet kan ge en någorlunda riktig uppfattning om
kostna dsförändringarmi.
Vid heriikning<irna av kostnaden för det fiirbättrnde förarskyddet har
ut rt•dningen t<igit hiinsyn till att förarplatsförsiikring hlir ohehi.ivlig.
Utredningen har därvid kommit fram till en genomsnittlig nettoökning
för alla fordonsslag pii I 0 '.;{.. Härav utgör ökningen för personbilar 8 ','!,
och för lastbilar 14 'Jr,. Förändringen för motorcyklar och mopeder är
betydligt större och samtidigt svarare att beräkna. Utredningen anser det
inte osannolikt att höjningen uppg:l.r till 300 % för mopederna och något
under 100 % för motorcyklarna. Det är därvid av intresse att notera att
t rafikförsäkringspremien för moped är 20-30 kr., medan förarplats premien är 20 kr. För motorcyklar är lrafikförsäkringspremien betydligt
högre. I storstadsomradena kan premien för tunga motorcyklar bortsett från bonus - överstiga 1 000 kr. Vid bedömning av nettokostnaden bör beaktas att endast ca 61 % av motorcykelägarna och 28 % av
mopedägarna har förarplatsförsäkring.
Om angivna kostnadsökningar för förarskyddet medräknas och det
dessutom antas att ersättning i anledning av personskada regelmässigt
utgår utan jämkning för medvållande, uppgår enligt utredningens
beräkningar den genomsnittliga premieökningen till 15 %. Härav skulle
underlåtenhet att jämka för medvållande leda till en premieökning med i

Prop. 1975/76:15

100

genomsnitt 5 %.
För min del vill jag liksom utredningen understryka att Cle redovisade
beräkningarna har vissa bristfälligheter och alt de endast kan ge en
ungefärlig uppfattning om de premie höjningar som kan uppstå t il! följd
av den nya lagstiftningen. Klart är cmt'llertid i:ltl prcmichöjningarna för
större delen av fordonsägarkollektivet kommer att hållas på en måttlig
nivå. Detta pris får också anses viil värt att betala med hänsyn till det
förstärkta skyddet vid trafiksbdor. framför allt niir det gäller personskador.
Utredningens siffror tyder på att relativt stora kostnadsökningar
kommi;r att drabba iigare av mopeder och motorcyklar. Som tidigare har
framhållits är emellertid dessa uppgifter särskilt osäkra. Det bör vidare
påpekas att premien för mopeder i dag iir låg och att därför premieökningen, räknad i absoluta tal, inte blir särskilt hög. Jag vill ocksa
framhålla att en mer::i nyanserad premiesättning kan åstadkommas, om
man genomför mitt förslag om att ersättningen för personskador skall
slutligt utga ur vållande fordons försäkring. Det ta innebär att s[1dana
personskador beträffande moped- och motorcykelförarc, som har vallats
av andra fordonskategorier, inte kommer att belasta trafikförsiikringarna
för mopeder resp. motorcyklar. De höjda premier som kan bli följden av
den nya lagstiftningen kommer därför att till stor del bekosta ett bättre
skydd för moped- och motorcykelförarna själva i fall då de skadas till
följd av eget vållande eller genom olyckshändelse.
Påpekas bör emellertid också att en differentiering av trafikförsäkringspremier kan ske på många olika sätt. Vid sidan av fordonskategorin kan
man beakta bl. a. försäkringstagarens erfarenhet, hur och var fordonet
används samt belastning på fiirsiikringen. Som jag redan tidigare har
nämnt är detta inte någon lagstiftningsfråga. Det kan emclkrtid förutsättas att försäkringsanstalterna och försäkringsinspcktionen med uppmärksamhet följer skadeutvecklingen efter det att de nya reglerna har
trätt i kraft och gör sådana anpassningar av premierna att differentieringen framstår som rimlig och rättvis.

5.10 Ikraftträdande m. m.
Enligt utredningens förslag skall den nya trafikskadel<1gen triicl<1 i kraft
den l januari 1976. Utredningen har härvid förutsatt att proposition
liiggs fram i sadan tid ;Jtl riksdagen fätlJr /JesJut om den nya
lagstiftningen före utgången av maj 1975. De övergångsproblem som
hänför sig till den nya lagstiftningens inverkan på försiikringsavlalen kan
enligt ut redningens mening lösas genom alt lrafikförsiik ringsgivarna
frivilligt vidtar vissa åtgärder i förväg. _Angående den närmare innebörden
av dessa åtgärder får jag hänvisa till betänkandet (s. 352 ff.) Samtligu
trafikförsäkringsanstaltcr har meddelat utredningen att de är beredda att
tillämpa de föreslagn~t övergångsanordningarna. Enligt vad jag har
inhämtat har också anordningarna i viss omfattning redan börjat
tillämpas.
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För min lkl anser jag att den nya lrafikskadelagen självfallet bör lriida
i kraft sil snart som miijligl. Framför allt är det angdiiget att d..: nya
reglerna om skydd vid pnsonskador kan börja tilliimpas utan dröjsmal.
Som utredningen har anfört 1ir det ocksa önskvärt all ikraftträdandet av
trafikskadel~tgen sanwrdnas meLl ikraftträdandet av de nya reglerna om
personskada i skadL·stiindslagen. Enligt vad som har fi)rcslagits i prop.
1975:12 skall dessa regler giilla fr. u. m. den 1 januari 1 CJ76.
Flera skiil talar alltsa för att trafikskadclagen s1ilts i kraft vid den
tidpunkt som utredningen har föreslagit, alltså den 1 januari 19i6. Jag
har emellertid funnit att proposition inte kan Wggas fram i sådan tid att
lagen kan antas av riksdagen under viiren 1975. Orsaken härtill iir friimst
lagens komplienade karaktiir och de ändringar som h:ir fatt göras i
förhftllande till utredningens förslag, något som i sin lur har medfört att
man enligt min mening hör inhiimta lagr~idets yttrande innan proposition
läggs fram. Delta betyder att riksdagen inte kommer att kunna fatta
beslut pit grundval <iv propositionen förrän under hösten 1975. Att under
s(1da na fiirhiillamkn s1il ta lagen i kraft redan vid ~lrsskiftt't sk ullt! inne bära
att förS:ikringsanstalterna firk alltför korl tid för det förberedelsearbete
som den nya lagen nödvändiggör. De övergängsanordningar som redan
har bö1jat vidlas bygger ocks[1 p[1 den föruts1ittningen att riksdagens
beslut fal tas llll'r iin tvi\ m[inader före lagens ikrafttriidandc.
l\kd hiinsyn till det sagda förcslär jag att trafikskadelagen s1itts i kraft
den 1 juli 1976. Delta betyder visserligen att lagen triider i kraft senare
iin de fiirl·slagna iindringarna i skadestfodslagen, om riksdagen på den
punkten beslutar i enlighet 1m·d vad som har föreslagits i prop. 1975:12.
Om några särskilda åtgärder inte vidtas, skulle detta innebära att det
under en tid kommer att gälla andra regler om jämkning av skadestånd på
grund av medvållande pil. trafikomriidet än inom skadL·ståndsrätten i
allmänhet. En sådan situation bör uppenbarligen undvikas. Problemet
kan emclleflid lösas sii, att man i bilansv:1righetslagen för in nya
medvållanderegler som för gälla från det att ändringarna i skadeståndslagen triider i kraft till dess trafikskaddagen börjar tillämpas. Jag
aterkommer till dessa regler i specialmotiveringen.
I övrigt torde dd inte uppst~ n[1gra särskilda olägenheter, om
trafikskadel;igen sätts i kraft en tid efter ändringarna i skadestiindslagen.
Beaktas bör bl. a. att de nya rl'gkr om bestiimmande av ersättning vid
personskada som har lagts frnm i prop. 1975 :12 blir tillämpliga även på
trafikomri\det. i och mtd att ändringarna i skadeståndslagen träder i
kraft.
Lika litet som utredningen anser jag att den nya lagen kriiver några
särskilda i"iverg:rngshcstiimmdser. Av all männ:i civilriittsliga grundsatser
följer att äldre lag alltjiiml skall tilliimpas i fräga om skaddall som har
inträffat före ikraftlriidandct och a!t den nya lagen und~rntagslöst blir
tillämplig pil skaddall som inträffar diircfter. De övergfogsanordningar
som trafikfl-irs~ikringsgivarna har iitagit sig att vidta medför atl det inte
behövs nagra övergangsbcst1immelser i fråga 0111 den nya lagens inverkan
p~t trafikförsäkringsavtal som gäller f. n. eller som kommer all ingås under
tid<.!n fram till ikraftträdandet.
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5 .11 Följdändringar i annan lagstiftning
I samband med att trafikskaddagen sätts i kraft bör bilansvarighctslagen. trafikförsäkringslagen och lagen ( 1939 :776) med vissa bestämmelser
rörande trafikförsäkring å motorfordon, som nyttjas av staten, m. m.
upphävas i sin helhet.
Skadeståndslagen innehåller i 3 kap. 8 § en föreskrift om att reglerna i
3 kap. om principalansvar inte skall gälla i fråga om skada som en
arbetstagare har vållat såsom förare av motorfordon, i den miin ersättning
för skadan skall utgå enligt trafikförsäkringslagstiftningL'n. Paragrafen bör
behållas i sak oföriindrad. Hänvisningen till nuvarande regler om
trafikförsäkring m. m. bör dock ersättas av en hänvisning till trafikskadelagen.
I 15 § andra stycket lagen (1967 :663) om tilliigg till vissa lrafiklivriintor finns regler om den slutliga fördelningen mellan trafikförsiikringsanstalkrna av kostnaderna för sådana tillägg. Som jag skall ätcrkomma till i
specialmotiveringen bör en mindre ändring göras i detta lagrum.
l förordningen ( 1946:175) med vissa hestiimmclser rörande skadcsHmdsskyldighcten för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller
nyttjas av staten, har meddelats bestämmelser som myckd starkt
begränsar skadestiindsskyldighetcn för sådana fi.\rnre. Begriinsningen
giiller också fordon som inte omfattas av hilansvaright'!slagen, i den m~n
staten sk ullc ha haft ett ansvar mol den skadelidande om tknna lag hade
varit tillämplig. Ansvaret för föraren begränsas till situationer då han
under färden har gjort sig skyldig till grov vftrdslöshct i trafik. rattfylleri
eller rattonykterhet eller då han har orsakat skadan uppsatligen eller
genom grov vårdslöshet eller brukat fordonet utan lov. Vad föraren
nödgas utge till tredje man för han kräva åtn av staten, om inte någon av
de nyss angivna situationerna föreligger.
Till skillnad fr1m 1946 års förordning omfattar den föreslagna
trafikskadelagen t. v. inle motorredskap. I övrigt rör de bi1da författningarna i allt väsentligt samma slag av fordon. De regler om skadeståndsansvar som jag tidigare har förordat innebär att fordnnsförare enligt den
nya lagen blir skadeståndsskyldiga i ännu mindre omfattning än enligt
1946 års förordning, i den man trafikskadt'L'rsättning kan utgå.
Beaktas bör cmcllerlid alt det inte är alla skador som omf:.ittas av dd
nya ersättningssystemet. De föreslagna reglerna inneb;ir sålunda att
skador på det egna fordon.:t och därmed befordrad egendom s:.imt skador
på fordonsägarens, förarens eller brukarens egendom utanför fordonet
ersätts endast om det föreligger vållande e. cl. pa något annat fordons
sida. l den mån så icke är fallet kan föraren ådra sig skadeständsskyldighet enligt bestämmelserna i skadeständslagen. I sådana situationer kan
statens förare teoretiskt sett komma i ett sämre läge än hittills, om l 946
års förordning upphävs utan att ersättas av särskilda regler för statliga
fordon. Detsamma gäller förare av motorredskap och om råde.sfordon. I
praktiken torde emellertid knappast några nackdelar uppstå. De förare
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det här är fråga om är nästan undantagslöst arbetstagare i statens tjänst.
Enligt 4 kap. 1 § skadestånds/agen är arbetstagare :rnsvarig för skada som
han vållar genom fel dler försummelse i tjiinsten endast i den män
synnerliga skäl föreligger med hänsyn till handlingens beskaffenhet.
arbetstagarens ställning, den skadelidandes intresse och övriga omsWndigheter. Det skydd detta lagrum ger torde i stort sett vara likvärdigt det
som följer av 1946 års förordning.
Bestämmelserna i 4 kap. 1 § skadeståndslagen har enligt 6 kap. 4 § (i
paragrafens lydelse enligt prop. I 97 5: I 2) tillämplighet ocksä på andra än
arhetsragare i insKritnkt betydelse, Lex. viirnpliktig;.i od1 studcrnndc.
Med hä,1syn härtill torde det vara mycket si-illsynt alt statliga motorfordon lovligen förs av niigon under sitdana omstiindighctcr att 4 kap. I ~
inte är tillämplig. Det finns enligt min mrning ink skiil alt behillla en
siirreglering fiir sådana fall. I likhet nwd utredningen föreslår jag diirför
att 1946 im förordning uppl1ävs.
I 7 ~ tredje stycket lagen t 19 72 :435) om övnlast;1vgift och 35 ~
vägtrnfikskat tel agen ( I 97 3 :60 l ) finns hän visningar till bilansvaright'tslagen. Till följd av att sistnämnda lag nu skall upphävas måste dessa
bestämmelser ändras.
l ddta sammanhang vill jag också beröra de hesLimmelser om statligt
förarskydd som iir intagn;.i i kungörelsen (1969:113) om sädant skydd.
Cenom dessa bestämmdser medges förare av oförsiikradc statliga fordon
förmåner som motsvarar den frivilliga förarplatsförsiikringen. Skyddet
gäller för skada till fiiljd av olycksfall som dr~1bhar föraren under fiird

mcLI fordonet eller när han under en kort stunds uppeh~ll i färden
befinner sig i eller pii fordonet eller i dess omedelbara närhet. Genom den
nya lagstiftningen far förare sämma rätt till ersiillning för personskada
som andra som skadas i följd av trafik med fordonet. Det nuvarande
skyddd för förare sträcker sig dock någol längre i det avseendd ätt det
kan omfatta sådana skador vid uppeh[tll som i:·1tc kan anses ha
uppkommit i följd av trafik med fordonet. Att embst av denna anledning
behålla en siirskild förarplatsförsäkring torde <l<xk inte bli aktuellt. I od1
med att förarphtsförsiikring;ir siilunda torde bli övcrfli.idiga bör ocksii
motsvarande stat liga skydd upphöra. Fri1gan om upphiivandc av 1969 iirs
kungörelse fiir tas upp vid regeringssammantr1ide senare. Dt!lsamma giilkr
övriga regeringsförfattningar som kan h<!hövas med ;inledning av den nya
trafikskalle \ag.:n.

6 Upprättade lagförslag
l enlighet med det anf<.irda har inom justitiedcpartcml·ntet uppriittats
förslag till
I. tr~1fikskadl'lag.
2. lag om ändring i l~igen ( 1916:312) _ang~ende ansvarighet för skada i
följd av automohiltrafik.
3. lag om ändring i skadestundslagen ( 197'2 :207).
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4. lag om iindring i lagen ( 196 7 :663) om tilliigg till vissa trafiklivriintor,
5. lag om ändring i lagen ( 1972 :435) om överlastavgift,
6. lag om ändring i vägtrafikskattelagcn ( 1973:601 ).
Beträffande lagförslagen under 5 och 6 har samråd ägt rum med cht!fcn
för finansdepartementet.
Förslagen torde få fogas till protokollet i detta ärende som bilaga J.

7 Specialmotivering
7.1 Förslaget till trafikskadelag
1§

Paragrafen, som motsvarar I § andra punk ten och 2 § första stycket i
utredningens lagförslag, inneldller i:n inledande bt!stämmclse om lagens
tillämpn irrgsområdt!.
Trafikskadelagen är i princip tillämplig pa motordrivet fordon. I ji:irsta
stycket anges att bcgrepp<:t motordrivet fordon har samma innebörd som
i fordonskungörclsen ( 1972 :595). Med motordrivet fordon förstas
alltså "fordon som för framdrivande är försett med motor, dock ej
flygplan eller sådan eldriven rullstol som iir att hänföra till c·ykl'l". Med
fordon avses i sin tur ''anordning på hjul, band, mt!dar dler liknande som
iir inriittad för färd på marken och ej löper på skenor".
första stycket innehåller ocksi1 vissa undantag från trafikskaddagcns
tillämpningsomrdde. Som jag har närmare utvecklat i den allmiinna
motiveringen (avsnittet 5.2) bör lagt!n f. n. inte tillämpas på rnotorrc•dskap. Härmed förstås enligt fordonsk ungördscn "motordrivet furdon
som är inrättat huvudsakligen som arbetsrc·dskap och som är konstrunat
för en hastighet av högst 30 km/tim. och t'ndast med svarighc'l kan ändras
till högre hastighet". Fragan huruvida lagen skall göras tillämplig även på
dessa fordon får tas upp på nytt i samband med att man avgör frågan om
registreringsplikten för dem. T. v. tillämpas i stället skadeståndsbcstiimmelserna i skadeståndslagen vid sådana skador som orsakas av d t
motorredskap.
Beträffande ett slags motorredskap skall t'mt'lkrtid trafikskadclagcn
tillämpas redan nu. 1 hittillsvarande rättspraxis har bilansvarighctslagen i
ett visst fall ansetts tillämplig på sådana gaffeltruckar som enligt kungörelsen ( 1952 :45) angående klassificeringen av vissa gaffeltruckar är att
hänföra till motorredskap (se NJA 1965 s. 468). De angivna gaffeltruckarna torde även falla under trafikförsäkringslagcn (se SOL! 1974:26
s. 1 59 f). Med hänsyn härtill har jag ansett atl de nu bör föras in under
trafikskadclagen.
Ett undantag från trafikskadclagen har vidare gjorts för molordrivL't
fordon som är avsett att föras av gåemk, t. ex. griisklippningsmaskin,
snöplog och jordfriis. De· är f. n. undantagna från ett flertal bt·stämmelst'r
i vägtrafiklagstiftningen. Lika litet som tr<ifiksbdeutredningcn har jag
anst'lt det påkallat att dessa fordon omfattas av trafikskacldagen.
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I ett fall utvidgas bgL·ns tillämpningsomrftdl' till att avse även fordon
som inte :ir motordrivet fordon. En hL·stämmdse härom finns i andra
stycket av förL·varande paragraf. Bt·stämmt•lst'n innt·här att om L'Xempl'lvis en släpvagn har kopplats till ett motordrivet fordon, så skall lagens
regler om skada i följd av trafik ml'd motordrivet fordon tillämpas på
fordonskombinationen i dess hdhet. Om passagl'rnre i släpfordonet
skadas i följd av trafik med det motordrivna fordond, skall alltså ersättning enligt l 0 § första stycket utgå enbart
trafik försäkringen för

fran

detta fordon, även om skadan har uppkommit vid kollision med annat
motordrivet fordon.

2§
Denna paragraf, som motsvarar 3 § i utredningens lagförslag, innehålkr
bestämmdser om trafikförsäkringsplikkn. Paragrafen komplettnas av 3
och 4 §§, d:ir vissa undantag gl's från denna skyldighet. Förs:ikringsplikten är straffsanktionerad genom bestfo1mdserna i 31 §. Vidare kan
domstol enligt 32 § första stycket meddi:la vitesföreläggande om fullgöraIHk av försäkringsplik t.
Enligt föri:varande paragraf omfattar försäkringspliktl'n dels varje
motordrivd fordon som är clkr skall vara registrerat här i landet och inte

:ir

avställt, dels var.il' annat motordrivet fordon som används här i trafik. I
förhi1llamk till den motsvarande hest:irnmdsl'll i I § trafikförsäkrings-

lagL'n innebär dl'tta en utvidgning av t'örs:ikringsplikten grnom att varje
fordon som är registreringspliktigt och inte avställt måsk vara förs:ikrat,
oavsett om det används i trafik eller ink.
Bl'triiffande fordon för vilket s. k. intcrimslici:ns har utfärdats föreligger inti: registreringsplikt. Sådant fordon är alltsi1 försäkringspliktigt bara
när det används i trafik. Delsamma iir fallet mt'd t. ex. mopeder.
Liksom f. n. skall försäkringsplikten fullgiiras av fordonl'ls ägarL'.
lnnd1as fordonet av någon som har förvärvat dd genom avhetalninµsköp
skall dock försäkringsplikten fullgöras av förvärvaren. oavsett om han
formdll är :igarc eller ej. Denna bestämmelse överensstämmn med
nuvarande regln. Den har emelkrtid kompletterats med en föreskrift om
att detsamma sbll g:illa när niigon har förvärvat fordonet undn ;iganderättsförbehi1ll utan att det är fräga om avbetalningsköp i teknisk mening.
I utredningens förslag har bestämmelserna om försäkringsplikll'n utformats sä att de även kan tillämpas på den som har hyrt ett fordon genom

s. k. leasingkontrakt, om sådan förhyrare i framtiden åläggs registrningsplikt. Hithörande fdgor överviigs L n. inom kasingutredningen (K 1972:

06i. Enligt min mt'ning bör friigan om försäkringsplikten i dessa fall
avgöras först i samband mt•d att ställning tas till kasingutredningens
förslag. Om siidan förhyrare anses böra äläggas fiirsäkringsplikt, fär man
dä också öwrväga hur paragrafrn biir tekniskt utformas för all tiicka in
dt'lla fall.
Enligt 6 § upphör avtal om trafikforsäkring fi"irst viss tid ,·fter det att
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av1alet har sagts upp, t. ex. pil grund av underlåten premkbetalning.
DL'nna förlängning av försäkringsavtakts giltight't innebär att straffansvar
enligt 31 § för underlåtenhet att fullgöra försäkringsplikt inte kan
uppkomma förrän dl'nna tidsfrist har löpt ut.

3§
denna paragraf, som motsvarar 4 § första stycket i utri;-dningens
lagförslag, uppställs vissa grnerella undantag frän försäkringsplikten.
Till t'n början fön:skrivs att staten är befriad från trafikförsäkringsplikt. Detta överl'nsstämmer med vad som gälkr f. n. L'nligt 4 § första
stycket trafikförsiikringslagen.
Vidare undantas fordon undn tid da det har tagits i ansprak av stall'n
enligt rekvisitions- eller förfogandelagstiftning eller, i vissa fall, enligt
skriftligt avtal. Dessa undantag motsvarar tkm som f. n. gLiller t'nligt l §
Jagen ll 939:776) med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring ii
motorfordon, som nyttjas av staten. m. m.
Avt.:n om staten inte iir skyldig att hålla trafikförsLikring kan dl't i vissa
fall förekomma att staten ändå tL'Cknar sådan försäkring. I vad mån detta
far ske rL·gkras i cirkulärl't ( 1954:325) med fi\rL'Skrifter ri.\randL' försäkiing av staten tillhörig egrndom. m. m. Om möjligheten att trafikförsäkra
statliga fordon utnyttjas, utgiir o:.rsii.ttning från denna försäkring på
samma sätt som frän andra försäkringar. Beaktas hör dock att staten
enligt 21 § k<Jn ata sig att stii självrisk ml'd obegränsat belopp.
Beträffande fordon, som omfattas av undantaget från försäkringsplikten enligt denna paragraf och som också saknar försäkring, svarar stall'n
l'niigt 16 § för den trafikskalkasättning som skulle ha utgatt frän
fordonets trafik försäkring om slidan hadt' funnits.

4 §

Enligt denna p;,nagraL som motsvarar 4 § andra stycket i utrL·dningens
lagförslag, kan regeringen föreskriva undant;,1g fr;.in trafikfi\rsiikringsplikten i tvi1 fall.
Dt'! L'lla falkt avser motordrivna fordon som tillhör viss friimmandL'
stat. En motsvarandt' möjlighet för regeringen att lK·fria främmande stat
frän försäkringsplikt gäller f. n. enligt 4 § trafikförsäkringslagrn, dock
t"ndast undn förutsättning av ömsesidiglwt. Sädant förordnandt.: har
hittills meddelats endast beträffande fordon som tillhör stat vilken är
bunden av 1959 i.irs EuropariidskonVL"ntion om trafik försäkring eller som
tillhör delstat i sådan stat. Kravet på ömsesidighet har inte tagits med i
trafikskadt'lagt'n. I praktiko:n torde ända ;,iiltid ömsesidighet vara en
förutsättning för befrielst' friin trafikförsäkringspliktcn i hithörande fall.
För skada som orsakas av utländskt statsägt fordon, vilket lllL'd stöd av
fÖrt'varandc bt'stämmelse har undantagits från trafikförsäkringsplikt och
som också saknar trafikförsäkring, svarar svenska staten enligt \ 6 § för
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den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från fordonets trafikförsäkring om sådan hade funnits.
Dd andra fallet där rt•geringen kan föreskriva undantag fran trafikförsäkringspliktcn gäller motordrivet fordon som utan att vara statsägt ~ir
r·:gistrerat eller hemmahörande i främmande stat. Medddas sådant
förordnande, åliggn det de SVL'nska trafikförsäkringsanstaltcrna att ersätta skador som fordonet kan komma att orsaka i Sverige. Detta följer av
17 §.Av 30 §framgår att anstalterna i frågor som rör detta ersättningsansvar företräds av L'n trafikförsäkringsförl'ning.
De föreslagna bestämmelserna om befrielse från trafikförsäkringsplikt
beträffande utländska. icke statsägda fordon öven:nsstämmer i sak med
tk ·nuvarande reglerna härom i S § trafikförsäkringslagrn. Där uppställs
emdlertid som ett ytterligare villkor för sådan befrielse att försäkring för
fordont't är gällande hos utländsk försäkringsgivare. Detta villkor har inte
tagits med i förevarande paragraf. Det kan nämligen sättas i fraga om l?tt
sad:.mt villkor är väl förenligt med de avtal som gäller dL't nordiska
trafikförsäkringsområdet samt Sveriges avtal med EG-staterna om tilllämpning av 1974 års EG-direktiv pil fordonstrafiken mdlan Svt'rige och
bl. a. EG:s mL'dlemsländer. Dessa överenskomml'lser förutsätter att motorfordon, som är registrerat i annat nordiskt land eller i något av de
övriga länder som har anslutit sig till EG-systemet. skall få införas till och
använd:.1s i trafik i SvL,rige utan att bevis om svensk eller utländsk
trafikförsäkring företes. Beträffande fordon som är rL'gistrcrat eller
ht·mm:.1hörnnde i stat som inte berörs av de nu nämnda övcrL·nskomml'lSL'rna bör emellertid det nuvarande kravet pa att försäkring är gällande
hos utEindsk försäkringsgivare :.11ltjämt i princip upprätthållas. Någon
uttryL·klig lagregd av detta innehåll har jag dock inte ansett erforderlig.
I kungörelsen (1963:655) med särskilda bestämmdst'r angal'ndc försäkring a motorfordon som införts för tillfälligt brukande i riket aterfinns
f. n. vissa förL'Skrifter om rätten :.1tt i Sverige bruka utliindskt' fordon utan
swnsk lrafikförsäkring. Dessa fi1reskrifter tar sikte på sådana fordon som
omf:.Jtt:.1s av de nyss nämnda intl'fnationdla överenskommelserna. i-:örslag
kommL·r senare att läggas fram för regeringen att i en särskild förordning
ta upp föreskrifter om undantag i vissa fall för utländskt motordrivd
fordon från försäkringsplikt enligt tr:.1fikskaclelagen. Föreskrifterna bör i
princip omfatta samma kategorit'r fordon som avses i 1963 års kungörelSt'. Denna kungörelse bör dii upphiivas.

s§
P:.1ragrafrn. som motsvarar vissa delar av 5 § i utrl'dningens lagförslag,
innehaller bl'stämmdser om tillstånd för försäkringsanstalt att meddela
trafikförsäkring och om skyldighl't att mt•cldela sådan försäkring.
Enligt första styckl:'t, som i sak överensstämmer med 6 § trafikförsäkringslagen. rar trafikförsäkring meddelas endast av försäkringsanstalt som
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har fätt tillstiind diirtill av regeringen. Vidart• föreskrivs att försäkringsanstalt som har fiitt siidant tillstiind är skyldig att pil begäran mc<l<lcla
trafikförsäkring. I tillsti111d kan <lock rm:dges att försäkringsanstalkn
mec!dl'lar trafikf'örsiikring endast iit personer som tillhör viss yrkesgrupp
l'lll'r intressegrupp elln som är bosatta inom visst omracle.
Första stycket innd1aller ocksa en bestämmelse t'm skyldiglwt för
trafikförsi.ikringsanstall att utfärda bL·vis om mcddelacl trafikförsäkring.
En motsvarandt• bestärnmclsc finns f. n. i 6 ~ trcdje styckl't trafikförsäkringslagL'Tl. Enligt dt·n bestämmelsen ankommer det pä rL·gcringcn att
faststiilla formulär till sadant bevis. Denna uppgift skall L·ml'ilcrtid cnligt
fört:varande paragraf i rorts:ittningen ligga pa försäkringsinspektionen.
Till skillnad friin utredningt:n har jag ansl'lt att frägan om försäkringsbevis alltjämt biir rcgkr:.is i lag och intt' enbart i administrativ ordning.
Bcstämnwlsn om skyldighl't för mupcdförare att mL·dfiira försäkringsbcvis finns i 33 §.
I andra st_i·cket. som motsvarar 10 § trafikförsäkringslagcn, förcskrivs
att om regeringL·n aterkal\ar til!Sl<lllU för försäkringsanstalt att mcc!clcla
trafikl'örsäkring, s;I skall Lien som har tagit tr:Jfikförsiikring hos anstaltrn
och som är skyldig att ha siidan försiikring ta ny trafikl'örs:ikring för
fordonet inom en miinad cftn dl'! :Jtt beslutet om atcrkallelse har
kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
Under rL·rnissbehandlingL'n har Motormännens riksförbund anfört att
dl'l intc är rL'<ilistiskt utt förutsiitta att dcn enskilde försäkringstagaren
skall halla sig underrättau um huruvida tillstand för försäkringsanst;ilt har
blivit [1terkall:Jt. !\kd anledning hiirav vill _jag påpeka att i det osannolika
fallet att tillstfrnd åkrkallas kl>mmer givetvis olika iltgärder att vidtas för
att fi"irsäkringstagarna sk;ill undcrr~ittas om akrkalklsen. Har en fiirsäkringstag:JrL' inte niitts ;JV unJerriittl'ise O!Tl dl'! atnkalladL' tillstandd och
har han setkrmer:J underliitit att inom den angivna tidsl"riskn lt'ckna ny
tr:Jfikförsiikring, torde hans försurnmdse i vissa fall kunna anses som så
urs:iktlig alt
han inte kan straffas för undnli\tenhet att fullgöra
försäk ri ngspl i k t.
Unucr tid.:n fram till dcss :Jtl enmån:Jdsfristen har löpt ut fortsätter i
princip Je gamla försiikringsavtalcn att gälla. Enligt 6 § andra stycket
gäller crnelkrtid försäkringsavtalen inlL' i något fall efter fristl'lls utgång.
Skull,: försäkringstagart' ha försummat att i tid teckna ny trafikförsäkring
hos annat bPlag, intriidl'f enligt 17 § dt ansvar för samtliga trafikförsäkringsanslalter.
I utrL·dningens lagförslag finns även vissa bestämmelser om att fiirsäkringsanstalt kan vägra <-11 t rncdud:J försäkring i fall då fordon säga ren eller
tidigare :igare har u1JLkrliitit att bdala förfallen trafikförsi:ikringsprL·miL'
dll'f sli1r i skuld för självrisk m. m. Av skäl som _jag har redovis:Jt i den
allmänna nwtiveringen (avsnittet 5.8. I) har nag:ra si1dana bestämmelser
intc tagits mcd i depar!.t'mt·nlsförslagd.
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6§
Paragrafen, som motsvarar 6 § i utrt•dningens lagförslag, innehåller
vissa tvingande regler om trafikförsäkringsavtals giltighet i tiden.
Fiirsta stycket innt>hålkr huvudregt'ln att avtal om trafikförsäkring
upphör tidigast en månad efter det att anmälan från försäkringsanstalt.:n
om avtalets upphörande har inkommit till myndighl't som regeringen
bestiimm.:r. Liksom f. n, iir fallet enligt 18 § trafikförsäkringslagcn bör
sådan anmiilan normalt ges in till statens trafiksäkerhl'tsvcrk. BL'träffande
motordrivna fordon för vilka har utfärdats interimslicens och bl'träffandl'
mopt•der bör dock anmälan göras hos polismyndighet. Närmare föreskrifter hiirom kommer att utfärdas senare.
De nu iitergivna bestämmelserna skiljt•r sig från nuvarande regler i 18 §
trafikförsäkringslagen genom att de under en övergångstid skyddar inte
bara skadelidande tredje man utan ocksii försäkringstagaren själv. Trafikförsäkringen fungerar därigenom under dt·n angivm tiden som en garantiförsäkring även för denne.
Att rätten till trafikskadeersättning ej kan inskränkas genom försäkringsavtalet framgar av 13 § första stycket. l andra stycket av nämnda
paragraf finns bestämmelser som inskränker försäkringsanstalkns möjligheter att till befrielse från skyldighet att utge trafikskadeersättning
åberopa omständigheter som beror av annan än den skadelidande.
Enligt första stycket andra punkten i förevarande paragraf gäller ett
särskilt undantag för det fall att ny försäkring har tecknats för fordonet
före enmånadsfristens utgång. t. ex. i samband med att fordonet har överlåtits till ny ägare. Det gamla avtalet kan då bringas att upphöra vid den
tidpunkt då den nya försäkringen börjar gälla. Motsvarande gäller i fall då
skyldighet att hålla trafikförsäkring för fordonet har upphört före enmånadsfristens utgäng, t. ex. därför att fordonet har skrotats ned eller
öwrlal its till stakn. Avtakt kan ocks[1 bringas att omi:delbart upphiira
under tid när trafikförsäkringsplikten är suspenderad enligt 3 § I ellt>r 2.
Om regeringen äterkallar tillstånd för försiikringsanstalt att meddela
trafikförsäkring, sbll försäkringstagart'n enligt 5 § andra stycket inom
viss tid efter kungörandet av iitcrkalklst'n teckna ny försiikring för
fordonet. Av andra stycket i fört>varande paragraf framgar att försäkringsavtalet upphör att gälla senast vid utgilngen av denna tidsfrist. även om
den i första stycket första punkten angivna enmanadsfristen ännu ink
skulle ha gatt till ända och dl't inte heller har inträffat omständighet som
anges i första stycket andra punkten.

7§
Enligt denna paragraf, som motsvarar 31 ~ i utrl'dningens lagfiirslag,
bemyndigas regeringen eller myndighd som regeringen bestämmer att
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meddela närmare bestämmelser om trafikförsäkringcns ordnande.
Trafikskadelagen innehålkr endast de crntrala bestämmelserna om dm
obligatoriska trafikförsäkringen. Vissa av de nuvarande reglerna i trafikförsäkringslagen saknar motsvarighet i trafikskadelagen. Det gäller föreskrifterna i 7-9 §§, 12 § samt vissa bestiimmelscr i 18 §. Dessa föreskrifter rör siidana spörsmål som lämpligrn kan regleras i administrativ
ordning. Också vissa andra föreskrifter rörande trnfikförsäkringrns ordnande bör meddelas i tillämpningsförfattning.

8§

Paragrafen innehåller allmänna bestämmelser om i vilka fall trafikskadeersättning utgär. Skall sådan ersättning utgå, bt:talas dc·n från dt
fordons trafikförsäkring eller, vid skada genom oförsäkrat cller okänt
fordon, av staten resp. samtliga trafikförsäkringsanstalter (se 16 och
17 § §).
Enligt första stycket, som cldvis motsvarar 7 § i utn:dningt.:ns lagförslag, utgår trafikskadeersättning för person- eller sakskada som uppkommer i följd av trnfik med motordrivet fordon. Uttrycket person- resp.
sakskada har här samma innebörd som i skadeständslagen. Att ersättning
utgär endast vid skada "i följd av trafik" med motordrivet fordon
motsvarar vad som gäller enligt 1 § bilansvaright'tslagen. Detta uttryck
bör ges samma innebörd som det har i nuvarande rättstillämpning. Att
begreppet "motordrivet fordon" har samma innt•börd som i fordonskungörelsen framgår av 1 §. Jag hänvisar på denna punkt till vad jag har anfört i specialmotiveringen till nämnda paragraf.
Trafikskadeersättning utgår inte fr•r alla trafikskador. I vilka fall
ersättning utgär anges närmare i bl. a. I 0 och 11 §§. I övriga fall färden
sbdelidandc göra gällande anspriik pa skatkstånd med stöd av vanliga
skadeståndsrättsliga principer Sådant anspråk kan i och för sig göras
gällande även i fall då dl·n skadelidande är berättigad till trafikskadeersi:ittning. Detta framgar av 18 §. I ett sådant fall inträder emellertid den
skadeståndsskyldigc enligt 19 § första stycket i den skaddidandes rätt till
trafi kskadcersä t t ni ng.
Reglerna om trafikskadeersättning är generellt t;llämpliga på skadefall
som inträffar i Sverige. I viss bl'gränsad omfattning gäller reglerna
L'mellertid också i fråga om sbdor som uppkommL'r i följd av trafik
utomlands mL'd svenskt fordon. För sådana skador utgår nämligen
trafikskadeersättning i drn man den skacklidande är svensk medborgare
eller har hemvist i Sverige.
En förutsättning för att trafikskadeersättning skall utgå för skador som
uppkommer utomlands är att fordonet är registrerat i Sverige eller tillhör
svenska staten. Kravet på registrering hänger samman med att ett fordon
som inte är registreringspliktigt inte heller är trafikförsäkringspliktigt när
det anviincls i trafik utomlands. Detta fär betydelse framför allt för
mopeder. När det gäller skador som orsakas genom fordon som tillhör

111

Prop. 1975/76:15

svenska staten har jag i motsats till utrl'dningen ansett att statens
ersättningsansvar bör framgå direkt av lägL'll.
Trnfikskadeers1ittning för skada som har uppkommit utomlands skall
bestämmas på samma sätt som om skadan hade inträffat i Sverige. Rätten
till ersättning avser dock bi.lra den del av skadan som inte täcks av den
ersättning som utgår enligt utländsk lag. Avräkning skall alltså ske för
skadestånd eller motsvarande ersättning som den skadl'lidande har uppburit enligt eXL'mpdvis lagt'n
den ort där skadefollet inträffade. I
första hand i.IVSL'S skadestfod enligt speciallagstiftning om trafikskadeansvar eller, som enligt den svenska trafikskadelagcn, ersättning från ett
fristående försäkringssyst<:m. Även skadestånd som har uppburits enligt
allmänna skadcståndsregkr skall L'ml'llertid avräknas, oavsl'tt om den
ansvarigl' är ägarl' L'!ln förare av motordrivet fordon L'llcr en utomstående
tredje man, t. ex. väght1llan:' eller cyklist.
Vid bestämmande av vilken ersättning som den skadelidanck rnligt
svl'nska regler är berättigad till skall enligt 5 kap. 3 § skadeståndslagen (i
den lydelse paragrafen har enligt prop. 1975 :12) jämfört med 9 §

pa

trafikskaddagcn även avräknas vissa andra förmåner som den skade lidande
har rätt till med anledning av skadan. Under bestämmelserna falkr ocksä
utländska förmåner (se prop. 197 5: l 2 s. 127 och 166). Sålunda skall
avräkning ske för exempelvis ersättning fran socialförsäkring enligt
främmande lag. Lika litet som när det 1ir fråga om trafikskadeersättning
med anledning av en trafikolycka i Sverige skall dock avräkning ske för
engängsbelopp som har utfallit på grund av en olycksfallsförsäkring, om
inte beloppet är förenat med regressrätt för försäkringsgivaren.
Eftl'rsom syftet med regeln om ersättning för utlandsskador är att
resultatet för den skadelidanck skall totalt sett bli detsamma som om
skadan hade uppkommit i Sverigt', skall det skadestånd eller den
motsvarande nsättning som den skadelidande har uppburit enligt utländsk lag inte avräknas postvis, dvs. särskilt för ersättning avseende
kostnadL·r, inkomstförlust n:sp. sveda oeh värk osv, I stället skall hela
ersättningen avriiknas från totalbl'loppd av lkn trafiksbdL'ersättning
som den skadelidande är berättigad till enligt svenska regler.
Det kan givetvis många ganger ta läng tid innan skadercgkringen i det
främmande landl't blir avslutad och den skadelidandc får ut dl'! skadestånd eller dl'n motsvarande L'rsättning som han har rätt till enligt
främmandL' lag. Han bör dii utan att behöva avvakta denna skadercglering
kunna vända sig direkt till det sVt'nska försäkringsbolaget och få ut
trafikskadeersättning enligt den svt~nska lagl'n. Har han då ännu inte
uppburit någon ersättning enligt främmandt· lag, blir det självfallet ink
fråga om nilgon avräkning enligt fön:varandt· paragraf. Då utgi1r full
ersättning enligt trafikskadelagen. Avräkningsregcln leder emellertid till
att den skadelidande inte kan begära att få ut trafikskadecrsiittning utan
att samtidigt överlilta till den svenska försäkringsgivaren all den rätt som
han enligt främmande lag kan ha till siidan L'rsättning som skall avräknas
enligt paragrafen. Om den skaclelidande har uppburit viss ersättning,
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l. ex. friin ett kollidl'randL· fordons trafikförsäkring, men därutöver har
rätt till sbdestånd av exL'mpc·lvis L'n cyklist L'ller en väghållarl', är Jwn på
motsvarande sätt skyldig inte bara att vidkännas avräkning för vad han
redan har uppburit ut:m också att överlåta sin kvarstårndc skadeståndsrätt pii dd svenska försäkringsbolagei intill det belopp som han har
uppburit från detta bolag.

Andra s/ycket, som motsv~irar 2 § andra stycket i utredningL'nS
lagförslag, innehåller dl undantag från rätten till trnfikska(kcrsättning
för atomskada i fall da rätten att göra crsättningsanspråk gällande mot
annan iin innl'i1avarc av atomanläggning är inskränkt enligt 14 § atomansvarighetslagen (1968:45). Delta undantag gäller vare sig någon rätt till
ersättning av annan än anläggningsinnehavaren över huvud taget inte
föreligger enligt första styckl't i den angivna paragrafen eller anspråk på
crsättn ing får göras gällande endast mot vissa skadevållande enligt
paragrafens andra stycke. Obsl'rveras bör även att fraktförare enligt 10 §
atomansvarighl'tslagt>n i vissa fall svarar i stället för innl'havare av
atomanläggning, varvid de bestämmclsl'r i dl'n lagen som avser inndrnvaren i stäl!L't gälkr fraktföraren. Givl'tvis gäller undantagsbestämmelsen i
andra styckt't av förevarnndc paragraf även i ett sadant fall.
Teoretiskt kan det tänkas fall niir L'n atomskada uppkommer i Sverige
utan att något ersättningsansvar uppstår enligt atomansvarighetslagen (se
prop. 1968:25 s. 64). Uppkommer sådan skada i följd av trafik med
motordrivet fordon, kan trafikskadelagen bli tillämplig.

9 §
Denna paragraf, som motsvarar 12 § första stycket i utrL'dningcns
lagförslag, inne11iiller bcstämmdser om tillämpning av skadeståndsrättsliga regler vid bestämmande av trafikskadel'rsättning.
De bestämmL'lsn i skadcstiindsl;.igen som här blir aktu•_'lla återfinns i 5
kap. i dl'SS lydehc enligt prop. 1975 :12. Vad särskilt gäller hänvisningen
till 5 kap. 3 § ~kadeständslagen vill jag påpeka att det i vissa fall kan
bli nödvändigt att avräkna även vissa andra förmän er än som anges där.
Sålunda kan även L'rsättning i form av engångsbelopp från olycksfallsförsäkring behöva avräknas, om olycksfallsförsäkringsgivaren ut tryck Jigen
har förbehållit sig återkravsrätt mot den som har framkallat försäkringsfallet. Detta i111whär att jag har en annan uppfatlning än utredningen på
denna punkt.
Fnligt 5 kap. 4 § andra stycket skadcstiindslagl'n (i paragrafens lydelse
enligt prnp. 1975:12) kan fastställd livränta, om skäl förl'ligger, helt l!ller
ddvis bytas ut mot engångsbelopp. Som utredningen har föreslagit bör
denna bestämmelse tillämpas ocks<i pa trafiklivränta som har fastställts av
domstol. Niigon motsvarighet till den särskilda bestämmelse som f. n.
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gäller i detta avseende enligt I 3 § trafikförsäkringslagcn behöver därför
inte tas in i trafikskadelagen.
Utöwr 5 kap. skadeståndslagcn skall Jagen (I 97 3 :2 I 3) om ändring av
skadeståndslivriintor äga motsvarande tillämpning på trafikskadeersättning.
Eftersom trafikskadeersättning formellt sett inte utgör skadestånd, kan
det ifrågasättas om man utöver de skadeståndsbestämmclser som förevarande paragraf uttryckligen hänvisar till bör kunna tillämpa allmänna
skadestandsrättsliga grundsatser på trafikskadeersättning. Liksom utredningen anser jag emellertid att detta bör kunna ske. Den omständigheten
att crsättningssystemet enligt trafikskadelagen utformas som en försäk.ringsmässig anordning utgör enligt min mening inte anledning att i detta
hänseende avvika från vad som f. n. gäller på trafikskade.området.
Exempelvis bör de grundsatser om adekvat kausalitet som har utvecklats
inom skadestilndsrättcn tillämpas även när det gäller trafikskadeersättning. Frågan vilka skadeståndsrättsliga grundsatser som i övrigt bör gälla
får öwrlämnas al rättstillämpningen.

10 §
Denna paragraf innehåller bestämmelser om trafikskadeersättning dels
för skada på förare eller pass<1gcrare i motordrivet fordon, dels för skada
på själva fordonet eller på egendom som befordras med fordonet.
I första stycket, som delvis motsvarar 7 § första stycket och 9 § i
utredningens lagförslag, regleras det fallet att förare eller passagerare i
motordrivet fordon tillfogas personskada i följd av trafik med fordonet.
Hithörandl! frågor har behandlats i avsnitkt 5.3.1 i den allmänna
motiveringen. Bestämmelsen innebär att trafikskadeersättning för skada
på förare eller passagt•rare utgår från trafikförsäkringen för det fordon
där föraren resp. passageraren färdades. Detta gäller även om skadan har
uppkommit vid kollision med annat motordrivet fordon. Ersättning skall
alltså alltid "kanaliseras" till det egna fordonets trafikförsäkring. Detta
behöver dock inte innebära att denna försäkring skall slutligt bära
ersättningen. Frågan om den slutliga fördelningen av personskadeersättningarna, när två eller flera fordon är inblandade i en trafikolycka,
regleras i 22 §.
Ersättningen till förare och passagnare utgår på rent objektiv grund,
dvs. oberoende av om vållande till skadan ligger fordonets ägare, brukare
l'ller förafl' eller annan pl'rson till last.
Andra stycket, som motsvarar vissa delar av 8 och 10 §§i utredningens
lagförslag, har behandlats i avsnittet 5.4.I i den allmänna motiveringen.
Bcstämmdserna innebär att trafikskadeersättning för skada på motordrivet fordon och egendom som befordras med sådant fordon inte i något
fall utgår från trafikförsäkringcn för detta fordon. Däremot kan ersättning i kollisionsfall utgå från annat fordons trafikförsäkring. Har det egna
fordonet befunnit sig i trafik, utgår dock ersättning från det andra
fordonets försäkring endast om skadan har orsakats genom vällande i
samband m.:d förandet av det andra fordonet eller gl'nom hristfällighet
8 Regeringen 1975. 1 sam!. Nr 15
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på det fordonet. Om ett parkerat fordon blir p<lkört, blir ersättningsfrågan i stället att bedöma enligt 11 §. Ersättning för skador på det
parkerade fordonet och på egendom som bl'finner sig i detta fordon utgår
då på objektiv grund från försäkringen för det påkörande fordonet.
För att bestämmelserna i andra stycket skall bli tillämpliga är det inte
nödvändigt att de in blandade fordonen har kommit i fysisk kontakt med
varandra. BL"stämmelserna är tillämpliga även om ett fordon förs på
sådant sätt att föraren av ett annat fordon tvingas köra av viigcn för att
undvika kollision.
Det vållandeansvar som föreskrivs i andra stycket utlöses inte bara när
det är föraren själv som vid förandet av ifrågavarande fordon har vållat
skadan. Bestämmelsen är tillämplig också i fall när en passagerare i
fordonet på ett oaktsamt sätt h;ir ingripit i dkr påverkat fordonets
för;inde, t. ex. genom :itt fatt;i tag i ratkn, knuffa till föraren, göra någon
gest som skymmer dennes sikt eller genom att irritera eller störa honom
eller ge honom felaktiga anvisning<ir rör;inde körningen. En förutsättning
för att skadan skall anses ha orsakats genom viillande i samband med
förandet är dock givetvis att det föreligger adekvat kausalitet lllL'llan
passagerarens oaktsamhet och skadan.
Den vällandebedömning som skall företas enligt andra stycket bör i
regd inte påverkas av sådana subjektiva faktorer - den skadevällandes
minderiirighet, sjukdom e. d. - som kan beaktas vid en vållandebedömning enligt skadeståndslagen.
Vad gäller bristfällighctssituationen är det liksom i motsvarande fall
enligt bilansvarighetslagen utan betydelse huruvida ägaren resp. föraren
av fordonet har känt till bristfälligheten eller ej. I fråga om den närmare
innebörden av begrcppl"l bristfällighet far jag hänvis;i till lkn tolkning
som har gjorts vid tillämpningen ;iv bilansvarighetslagen.
11 §

I denna paragraf regleras rätten till trafikskadeersättning för annan
person- eller sak skada än som anges i 10 §.Paragrafen är alltså tillämplig
när annan än förarL' dkr passagerare i motordrivet fordon -- t. ex. en
fotgängarL' eller en cyklist - skadas eller när skada uppkommer pii
egrndom utanför ett motordrivet fordon elln på motordrivd fordon som
ej är i trafik eller egendom som finns i detta fordon.
I första stycket, som har sin· motsvarighet i 7 § först;i stycket i
utredningens lagförslag, återfinns huvudregeln att ersättning utgår på
objektiv grund från trafikförsäkringen för det eller de fordon genom vilka
skadan har orsakats. I fråga om motiven till denna regel far jag hänvisa till
avsnitten 5.3. \ och 5.4.2.
När person- eller sakskada som avses i förevarande bestämmdse har
orsakats av flera motordrivna fordon, svar<ir fordonens trafikförsäkringar
solidariskt för trafikskadeersättningen. Odta framgår av 14 §. Den
slutliga förddningen mellan flera försäkringar regkras i 23 §.
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I andra stycket, som delvis motsvar;ir 11 § i utredningens lagförslag,
finns bestämmelser om undantag i vissa fall från rätten till trafikskadeersättning enligt första stycket. Undantagen, som har behandlats i
avsnittet 5.4.3 i den allmänna motiveringen, avser har;i sakskada.
Av andra stycket framgår till en början att försäkringstagaren i princip
inte har rätt till trafikskadeersättning för egendom som befinner sig
utanför det försäkrade fordonet. Detta undantag gäller oavsett vem som
förde fordonet och oberoende av om försäkringstagaren vid tillfället
följde med i fordonet eller ej. Brukades fordonet olovligen, har försäkringstagaren dock rätt till trafikskadeersättning ur fordonets försäkring.
Också den som brukar ett fordon är enligt andra styckd undantagen
från rätten till ersättning för skada som genom fordonet tillfogas
egendom utanför fordonet. För att en person skall anses som brukare
krävs att han i huvudsak förfogar över fordonet i ägarens ställe. Det
saknar i detta sammanhang betydelse om vederbörande har rätt. att
använda fordonet eller ej. Också den som vid skadelillfället brukade
fordonet utan lov är vid tilHimpningen av undantagsregeln i andra stycket
att anse som brukare. Undantagsregeln är vidare tilliimplig oavsett om
brukaren vid skadehfodelsen följde med i fordonet eller ej.
Ett undantag från rätten till ersättning för cgrndom utanför ett fordon
gäller vidare för fordonets förare, oavsett om han är försäkringstagare
resp. brukare beträffande fordonet eller ej. I vissa fall kan 1veks;imhd
råda om vem som skall anses som förare. Beträffande övningskörning
finns en särskild bestämmelse i 11 7 § körkortskungördsen ( 1972:592).,l
övrigt får frilgan liksom hittills avgöras i rättstillämpningl,n.
Något generellt undantag har inte ställts upp när dl't gälkr passagerares
eller lastägares rätt till ersättning för skada på egendom utanför fordonet.
Ett sådant undantag gäller dock om fordonet med deras vetskap brukades
olovligen. Det är givetvis ovanligt att egendom som tillhör sådana
personer och som befinner sig utanför fordonet skadas i följd av trafik
med fordonet. Sådana fall kan emellertid tänkas uppkomma exempelvis
när passagerares resp. lastägares egendom håller pil att placeras i fordonet
och detta sätts i rörelse medan en del av egendomen fortfarande befinner
sig utanför fordonet.
De undantag friin rätten till trafikskadeersiittning fran dd egna
fordonet som jag nu har berört innebär givetvis inte att de angivna
personerna skulk var;.i uteslutna fran rättl'n till trafikskadeersättning från
försäkringen för annat fordon som har orsakat skada på deras egendom
ut;.inför det egna fordonet. Om även det 1:gna fordonet har medverkat till
skadan, uppkommer frågan huruvida ersättningrn bör jämkas. Kan den
medverkan till skadan som fört'liggcr på den skacleliclandes sida tillräknas
den sidan som vållande, blir jämkningsregeln i 12 § andra stycket första
punkkn tillämplig. Enligt tredje stycket i 12 § sker järnkningt'n då dter
vad som är skäligt med hänsyn till den medverkan som har förekommit
på de olika sidorna och övriga omständigheter.
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12 §

Denna paragraf innchiiller bestämmelser om jämkning av trafikskadeersättning på grund av m,·dvållanck på dl'll skadelidandes sida. Bl'Stämmclserna har behandlats i avsnitten 5.3.3 och 5.4.4 i elen allmänna
motiveringen.
Enligt Ffrsta stycket, som motsv,1rar 1 2 ~ andra stycket i utredningens
lagförslag, kan trafikskadeersättning med anledning av personskada jämkas, om den skaddidandc själv uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet
har medverkat till skadan. Bestämmelsen är tillämplig också när. en
personskada har lett till döden. l ett sådant fall får emellertid den
ersättning som skall utgå till efterlevande jämkas inte bara när den
efterlevande har gjort sig skyldig t iJl uppsåtligt eller grovt vårdslöst
medvållande utan också när den avlidne uppsåtligl'll har medverkat till
dödsfallet.
Jämkningsreglerna i första styckd överensstämmer med dem som för
skadeståndsrättens del har fön:slagits i prop. 1975:1 2. Beträffande
reglernas närmare innebörd kan jag därför hänvisa till de uttalanden som
på denna punkt har gjorts där. Jag för också hänvisa till vad jag i avsnilkt
5.3.3 har uttalat om innebörden i begreppet grov oaktsamhet. Med
anledning av att bilansvarighetslagen f. n. innehåller uttryckliga bestämmelser om att underlåtenhet att använda bilbälte eller skyddshjälm ej
skall tillräknas den skadelidande som vållande vill jag understryka att
sådan underliitenhet aldrig bör kunna föranleda jämkning av trafikskadeersättning för personskada. Jämkning bör inte heller kunna föranledas av
underliitenhet att <.1nvända personlig skyddsutrustning av annat slag.
Andra stycket reglerar verkan av medvållandc pii. den skadelidandes
sida när sakskada har inträffat. Första punkten, som har sin motsvarighet
i I 2 § första stycket i utredningens lagförslag, innehåller huvudregeln. I
andra punkten, som motsvarar I 0 § andra punkten i utredningens
lagförslag, ges en särskild jämkningsregcl för fall när skadan har uppkommit vid kollision mellan flera motordrivna fordon.
Huvudregeln i andra stycket första punkten om jämkning av trafikskadeersättning med anll'dning av sakskada innl'bär att jämkning kan ske,
om vållandt' på dt'n skadelidandes sida har medverkat till skadan. Regeln
överensstämmer med den motsvarandl' bestämmelse som för skadeståndsrättens del har föreslagits i prop. 1975:12. Pa samma sätt som när det
gäller jämkning av skadestånd bör allmänna grundsatser om s. k. passiv
identifikation kunna tillämpas vid jämkning av trafikskadeasättning för
sakskada. Detta kan få praktisk betydelse exempelvis när kollision har
inträffat mellan ett motordrivet fordon och ett järnvägstag. Om
järnvägsföretaget i ett sådant fall kräver trafikskadeersättning för skada
på järnvägsmateriel men vållande till olyckan ligger järnviigrns "betjäning" - t. ex. lokföraren ·- till last, kan det bli fråg<.1 om att jämka
ersättning som tillkommer järnvägsföretaget. På liknande sätt kan
jämkning av trafikskadeersättning bli aktuell om trafikskada har tillfogats
en arbetsgivare, vars arbetstagare genom vållande i tjänsten har medverkat
till skadan.
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Om det vid kollision har uppstiitt skada som avses i 10 §andra stycket,
dvs. skada på motordrivet fordon eller på egendom som befordras med
sådant fordon, gäller den särskilda jämkningsrl'geln i andra stycket andra
punkten i förevarande paragraf. Denna regel innebär att medverkan skall
anses föreligga, om v:illandc i samband med förandet av det skadade
fordonet eller det fordon varmed den skadade egendomen befordrades
har medverkat till skadan. Samtliga skadelidanck som har anknytning till
detta fordon - ägare, brukare, förare, passagerare och lastägare identifieras alltså med varandra och får finna sig i att deras ersättning
jämkas på grund av det vållande som kan ligga annan ansvarig till last.
IJetta utgör en utvidgning i förhållande till utredningens förslag, enligt
vilket identifikation enbart skulle ske mellan ägaren, förar,·n och brukaren. Med vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller
det fordon varmed den skadade egendomen befordrndes likstnlls sådan
bristfällighet på detta fordon som har medv.:rkal till skadan.
De regler om jfo1kning av trafikskadL·t·rsättning vid kollisionsolyckor
som jag nu har redogjort för avser inte skador som vid en kollision mellan
tkra fordon tillfogas egendom utanför fordonen. I detta fall utgiir
ersättning från fordonens förs:ikringar på objektiv grund, och betriiffande
medviillande pii den skaddidandes sida gäller huvudn:geln i andra stycket
första punkten. Om en pussagnare l'lkr lastiigare har egendom som
bl'finncr sig utanför fordonen och som skadas vid kollision, tillämpas
alltså inte den särskilda id,·ntifikationsr,·geln i andra stycket andra
punkten.
I den allmJnna motivl'ringen (avsnittet 5.4.4) har jag framhiillit att det
i vissa fäll kan vara förenat med olägL·nhdn att tillämpa olika medviillanderegkr vid pnsonskada och vid sakskada. Jag har därför förordat att det
överHimnas åt parterna pil trnfikförsäkringsområdd utt söka enas om en
lösning som går ut pii att försJkringsbolagen upp till en viss vJrdcgriins
avstär frim rätten att gc,nlt'mot fysisk pL'rson piikalla j:irnkning av
ersättning fiir sakskada på grnnd av vållarHk som inte inncfottar uppsåtligt eller grovt vårdslöst handlande av den skadc·Iidande själv.
Fnligt utredningens mening bi-ir villkor av det angivna slagl't inte
lämpligen omfatta sådana kollisionsskador som avses i 10 § andra
stycket. fag anser mig dock inte böra la stiillning till denna fräga utan
finner att den får avgöras av parterna pii trafikförsäkringsomriidet.
Andra stycket innehåller inte någon motsvarighet till den nuvarande
regeln i 5 § andra stycket bilansvarighetslagl'n om att underlåtenhet att
unvända bilbälte eller skyddshjälm inte skall tillräknas den skadelidande
som vållande. Detta betyder att sådan underlåtenhet i och för sig kun få
betydelse när det gälla att avgöra huruvida jämkning av trafikskadeersättning för sakskada skull ske. Frågan torde dock i praktiken knappast få
någon betydelse, eftersom det
gott som undantagslöst är vid
personskador som urnlt'rliitenhet att andnda bilbältt: eller skyddshjälm
kan vura en medverkande faktor.
Fnligt tredje stycket skall jämkning av trafikskadeersättning, vare sig

sa

dl·n avs,,r personskada elkr sakskada, ske efter vad som är skäligt med
hänsyn till den medverkan till skadan som har förekommit på olika sidor

Prop. 1975/76:15

118

och omständigheterna i övrigt.
När trafikskadeersättningen utgår pa objektiv grund skall jämkningen
ske dtcr samma principL'r och grundsatser som hittills har tillämpats i
svensk rätt vid jämkning på grund av mcdvållande till en skada för vilken
den skadeståndsskyldige svarar oberoende av vållande. Prövningen bör
alltsa i detta fall inriktas pa gradrn av vållande på den skacklidandes sida
och den omfattning vari parterna kan antas ha påverkat skadans storlek.
När det gäller kollisionsskador - där trafikskade1:rsättning utgår endast
under förutsättning att skadan har vållats i samband med förandet av
annat fordon eller orsakats av bristfällighet på sådant fordon - blir
jlirnkningsfrågan däremot att bedöma pä grundval av en avvtigning av den
omfattning vari vällandd eller bristfällighl'lcn på de olika sidorna har
medverkat till skadan. Liksom hittills kan jämkning ske till noll, om den
egna sidan är betydligt mer vallarnk än den andra.

13 § 1
Denna paragraf, som motsvarar 14 § i utredningens lagförslag, innehåller föreskrifter som gör lagens ersättningsbestämmelser tvingande och
därigenom ger trafikförsäkringen karaktär av garantiförsäkring.
I första stycket föreskrivs att den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning inte kan inskrtinkas genom försäkringsavtalet. Ftt uttryckligt
clkr underförstatt villkor som inskränker den skadclidandes rätt enligt
lagen är alltså ogiltigt. Dd bör observeras att trafikförsäkringcn gäller
som garantiförsäkring även till förmån för försäkringstagaren. Denne har
emdkrtid cnli5t 11 § andra stycket i princip inte rätt till ersättning för
sakskada. Garantin avser för hans dd alltsa i huvudsak L'ndast personskada. Bestämme!sl'n skyddar honom bl. a. från risken att hli helt elkr
delvis utan ersättning på den grund att han som avtalspart har brustit i
uppfyllande av någon avtalsförpliktelse, vare sig det är fråga om hristande
premit'betalning eller annat förhållande.
En viss inskränkning i första stycket följer av dt'n i 21 § intagna
ht'stämmdsen om rätt för försäkringsgivaren att göra förbehåll
om sjlilvrisk. Dt'n hestämmelsl'n innebär inte hara att försLikringstagaren
kan bli utsatt för återkrav för självrisk bdoppet, när förslikringsgivaren
har betalat ersättning till tredje man. På grund av dl'n <rngivna bestämmelsen kan försäkringstagaren också komma att intill självriskbeloppet
fä slutligt bära förlusten till följd av en personskada som har drabbat
honom själv. Försäkringsgivaren kan nämligen i ett sftdant fall kräva
tillbaka självriskbeloppd från försiikringstagan:n. 1 praktiken torde detta
i allmiinhl't komma att ske genom kvittnin!!. som är till{1kn i ett si\dant
fall enligt 29 § första stycket. Såvitt gäller fysisk person kan dock
självriskbdoppet aldrig uppga till mer ;in i:n tiondedel av basbeloppet
enligt lagen om allmän försäkring.
I andra stycket upptas vidare t'tt förbud för försäkringsanstaltcn att till
I
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befrielse från skyldighet alt utge trafikskadeersättning åberopa omständighet som beror av annan än den skaddidande. Detta förbud, till vilket
en motsvarighet finns i 19 ~ trafikförsäkringslagen, gäller i förhållande till
alla skadelidande, alltsii ~iven försäkringsla!!aren. Förbudet innebär att
försäkringsanstalten ink mot den skaddidande kan åberopa vissa bt·stämmelser i försäkringsavtalslagt'n som beträffande andra försäkringar medför befrielse från ersättningsskyldighet.

14 § 1
I paragrafen föreskrivs att om trafikskadeersättning för samma skada
skall utgå frän trafikförsäkringen för flera fordon, så svarar försäkringarna i princip solidariskt för ersättningL'n. Bestämmelsen har sin motsvarighet i 12 § första stycket i utredningens förslag jämfört med 6 kap. 3 §
skadcstandslagcn (i paragrakns lydelse enligt prop. 1975:12).
Paragrafen blir tillämplig i tvii fall. Det ena fallet uppkommer när ett
motordrivet fordon eller egendom som befordras med fordonet skadas
vid kollision med lvil·eller flera andra motordrivna fordon och skadan har
orsakats genom vallande i samband med förandet av eller genom
bristfällighet på de andra fordonen {se I 0 ~ andra styckd). ( detta fall
svarar försiikringarna för dessa fordon solidariskt för den sk:ida som har
tillfogats det första fordonet eller därmed befordrad egendom. Det andra
fallet är när tva eller flera motordrivna fordon gL'lllL'nsamt orsakar skada
på p~rson dkr egl'ndom som befinner sig utanför motordrivd fordon (se
11 ~ första stycket). Även i detta fall svarar försäkringarna för dessa
fordon solidariskt för dt'n uppkomna skadan. Däremot uppkommer inte
något solidariskt ansvar när förare eller passagt'rarc i ett motordrivet
fordon skadas i samband med en kollision. Av 10 § första stycket
framgar nämligen att ersättning i detta fall utgår endast från försäkringen
för det egna fordonet. Enligt regressbt'stämmelserna i 22 § kan dock
L~rsättningen återkrävas från trafikförsäkringen för andra fordon som har
varit inblandadl' i kollisionL'n, om skadan har orsakats gL'nom vallande i
samband med förandet av dkr genom bristfällighet på de andra fordonen. De' andra trafikförsäkringarna svarar i så fall solidariskt (se 22 ~
andra stycket).
I den man solidariskt ansvar föreligger enligt första stycket aktualiseras
fragan om ersättningsansvarets slutliga fördelning mdlan försäkringarna
inbördes. Den fragan regleras i 23 §.
Principen om solidariskt nsättningsansvar· tillämpas fullt ut även när
trafikskadeersättningen har satts ned på grund av rncdvållande på den
skadelidandes sida. Det solidariska ansvaret omfattar då givetvis bara det
nedsatta 'bdoppd. Däremot svarar försäkringarna inte solidariskt i den
man de inträffade skadorna sammanlagt öwrstiger det bl'lopp som anges i
15 §. Detta a!L'rkomml'r jag till i SpL·cialmotivt'ringen till den paragrafen.
1 Paragrafon svarar i prupositionsförslagel mot 13 §.
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J5 §I

Paragrafen, som motsvarar 13 § i utn:dnjngcns lagförslag, innehåller
bestämmelser om beloppsmässig bt•gränsning av trafikförsäkringsgivan:s
ersättningsansvar. Bestämmelserna har behandlats i avsnittet 5.8.3 i den
allmänna motiveringen.
Till en början föreskrivs att trafikskadeersättning med anledning av en
och samma händelse utgår från trafikförsäkringcn för varje fordon med
högst 30 milj. kr. I detta belopp inräknas inte ränta. Vidare faller
rättegångskostnadn utanför det föreskrivna begränsningsbeloppet.
Som jag har <rnfört i avsnittet 5.8.3 kan man utgå från att det föreligger
utomordentligt små riskt:r för att en olycka skall få så omfattande
skadeverkningar att tillgängligt trafikförsäkringsbelopp visar sig otillräckligt. Med hänsyn härtill är det inte nödvändigt att ställa upp några
detaljerade regler av det slag som f. n. finns i 14-16 § § trafikförsäkringslagen för det fall att tillgängligt belopp inte förslår att bereda alla
skadt'!idande full gottgördsc. I förevarande paragraf har därför endast
tagits in t:n föreskrift om att ersättning i l'tt sådant fall i första hand skall
utgå för pl·rsonskada. Eftn mönster av 19 § atomansvarighetslagen
(1968:45) har vidare föreskrivits att t'rsättningarna till dem som inte kan
bnedas full gottgördse skall nedsättas med samma kvotdel för var och en
samt att regeringen eller myndighet som regeringen bcstämrnt:r kan, om
det efkr inträffat skadefall kan befaras att sådan nedsättning blir
nödvändig, förordna att ersättning t. v. skall utga endast med viss
kvotdel.
BtgränsningsrL·geln i denna paragraf inneb1ir att solidariskt ersättningsansvar inte alltid kan föreligga för ek trafikförsäkringar som svarar för
trafikskadeersättningen. Det solidariska ansvaret kan siilt'des aldrig avse
högre belopp än 30 milj. kr. Däremot kan naturligtvis överstigande
belopp tas ut ur cle olika försäkringarna särskilt, så länge varje försäkring
inte bdastas med mer än dl'l angivna begränsningsbdoppet.
16 § 2

Paragrafen. som motsvarar 15 § första stycket och 29 § i utredningens
lagförslag, innehålla bestämmels.:r om skyldighet i vissa fall för staten att
utge trafikskadensättning.
I första stycket åläggs staten ett e.rsättningsansvar, motsvarande det
som annars åvilar trafikförsäkringsgivart', för skada som uppkomrm·r i
följd av trafik med statens t'gna oförsäkrade fordon. Staten upptriidt:r
alltsä i ddta fall som självförsäkrare. Som jag har nämnt i specialmotiveringen till 3 § kan det dock i vissa fall fi.irt:komma att stakn frivilligt
tecknar trafikförsäkring fiir sina fordon. Det kan t. ex. befinnas lämpligt
att staten utnyttjar de enskilda försäkringsanstaltcrnas organisation för
1

2

Paragrafrn svarar i propositionsförslagct mot 14 §.
Paragrafon svarar i propositionsförslaget mot 15 §.

Prop. 1975/76:15

121

skaJert•gkring genom att tt:ckna försäkring för sina fordon, eventuellt
med mycht hög din rentav I 00 procents självrisk. Om stall:n tecknar
trafikförsäkring, gäller inte liingn: Jd crsättningsansvar fiir staten som
föreskrivs i denna paragraf. De skadl'lidande har då i stället att hålla sig
till försäkringsgivaren för ;itt få ut sin ersättning.
Enligt först;i stycket svarar staten vidare fiir den trafikskadeersättning
som skulk h;i utgått fran försäkringen för ett fordon umkr tid då det
enligt 3 § I elkr 2 är befriat från f'örsäkringsplikt d1irför att det har tagits
i anspråk av staten t•nligt rekvisitions- eller förfogandelagstiftning dkr, i
vissa fall, enligt skriftligt avtal. Ett villkor för statens ansvar är dock att
fordonet under den angivna tidrn också saknar trafikförsäkring. Om
fordonet är trafikförsäkrat utg:1r trafikskadet,rsättningen liksom i andra
motsvarande fall från denna försäkring. Som jag har antytt i spt•cialmotiveringrn till 6 § första stycket kan dock ägan.•ns trafikförsäkringsavtal
innehalla bestämmelser om att försäkringen inte gälkr undt•r tkn lid da
försäkringspliktl'n är suspenderad.
Slutligt·n fört·skrivs i första stycket att staten ävrn svarar för den
trafikskadeers1ittning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för
sådant motordrivet fordon som tillhör främmande stat och som med stöd
av 4 § I har befriats från trafikförsäkringsplikt. En förutsättning är ocksä
här att svensk trafik försäkring inte har tagits för fordonet. Vad som sillunda föreskrivs skiljn sig frän vad som gäller f. n. i ett S[Jdant fall. Enligt
gällande rätt har den skaddiJ;indt· nämlig.:n att hiilla sig till d..:n
främmande staten för att fa ut sin ersättning enligt bilansvarighetslagen
och trafikförsäkringslagen. Uppt·nbarligen bn t'n sädan skadnt,gkring gt:
upphov till besvär för den skadelidandc och dra ut på tiden. På grund
här;iv har i den nya lagen detta ersättningsansvar flyttats över på SVL'nska
statt: n.
Om förordnandt• um undantag fdn fi'lrsäkringsplikkn fiir fordon som
tillhör främmandt' stat mL·ddelas med ankdning av dt· föreskriftt:r som
finns i 1959 urs Europarädskonvention om trafikförsäkring, bör i förordnandd föreskrivas att svenska staten inträder i den skadelidandes riitt till
ers1ittning av främmalllk stal. I övrigt torde undant;ig fran försäkringsplikten för utländska statsägda fordon komma att mt:ddt:las först sedan
särskild överenskommelst' har träffats med den främmandt: statl'n. Det
fiir förutsättas att i L'n s~idan ÖVt'rl'nskommelse tas in regin om i vilkt:n
ordning svenska st;iten skall kunna i1terkräva utgiven ersättning från den
andra staten. Ett förbl'l1åll om åtnkravsrätl i dt·ssa fall är giltigt 1.:nligt

26 §.
Enligt andra styckl'l skall vad som i !;igen föreskrivs om trafikförsäkringsanstalt i tiWimpliga (klar gälla staten, när den enligt rnrsta styckl't
skall svara för trafikskadt•t·rs~ittning bt't räffande visst fordon.
Andra styckl'l innt•bär bl. a. att föreskrifkn i 13 § andra stycket blir
gällande ocksä för staten och att regressregkrna i 20 och 26 §§ blir
tillämpliga i fråga om rätt for staten att aterkräva utgivl'n trafikskackersättning. Vidare blir fördt'lningsrt·gkrna i 22 och 23 §§ tillämpliga i fall
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då ett försäkrat fordon samt dt oförsäkrat fordon för vilket stal<!n sv;Jr;.ir
är inblandadt' i en kollision och dd därvid uppstår skada på p..:rson L'lkr
L'gendom utanför fordorwn.

Slutligen

får trafikförsäkringsfön:ningen

L'nligt 24 § tredje styckl'l rcgrcssriitt mot staten, om föreningen har
betalat L'fsättning enligt 17 §andra stycket därför att det skaJcorsakande
fordonets idL·ntitet inte har kunnat fastställas men fordonet sedermera
blir känt och visar sig vara ett fordon för vilket staten svarar.

17 § 1
Pi.lragrafen, som motsvarar 15 § i.ln<.lra stycht och 16 § i utredningens
innd1åller hestämmt'lser om skyldighl't i vissa fall för trafikförsäkringsanstalterna att solidariskt utgL' tr;.ifikskadL·ersiittning. Bestämmellagfi~rsli.Jg,

serna har i gällande lagstiftning motsvarighet i 5 § och 21 § första stycket
trnfikförsäkringslagen.
r-:nligt J('irsta stycket iir trafikförsiikringsanstalterna skyldiga att solidariskt svara för ckn trafikskadeersättning som skulle ha utgatt fdn
försiikringen för ett utliindskt, ickl- statsägt fordon som med stöd av 4 §
2 har undantagits från trafikförsäkringsplikt och till följd därav saknar
fö rsä kring.
F. n. har vissa föreskrifter om rätkn att i Sverige bruka utliindskt
fordon utan svensk trafikförsäkring tagits in i kungörelSL'n ( 1963:655)
med siirskilda b<:stämmels<:r angående försäkring å motorfordon som
införts för tillfälligt brukande i rikt'!. Som jag har niimnt i specialmotiveringen till 4 § riiknar jag med att rl'gningen i L'n särskilJ tillämpningsförfattning, som ersiitkr 1963 iirs kungörelse, kommer att ta upp nya
flirl'skrifter om undantag i vissa fall för utliindskt motordrivet fordon
fr3.n försäkringsplikt enligt trafikskadt'l:tgen.
Enligt första stycket har trafikfi"irsäkringsanstaltL'rna vidar<: ett sul,id:triskt ersiittningsansvar för skada som orsakas ;.iv ett fordon vilket i strid
mot lagt•n s<iknar trafikförsäkring. Anstalto:rna svarar i dl'tta fall för den
trafikskadl'nsiittning som skull'~ ha ut)!iitt friin trafikförsäkringL·n fi.ir
fordond, om sädan hatk funnits.
Av 11 § andra stycket framgår att försiikringstagaren normalt inte har
rätt till ersättning från det egna fordonets trafikförsäkring för skad;i som
fordonet ors;.ikar pa hans L'gt•ndom utanför fordonet. Ett undantag
härifrän gäller dock om fordo11L·t brukades olovligen. En tilliimpning av
Lknna und:tntagsrl'gei i fall när fordonet är oförsäkrat skulle medföra att
även (kn som ink fullgjort sin försäkringsplikt skulle ha rätt till
ersättning för sådana skador. Detta tordt' emdkrtid v;.ira att gii för långt.
På grund härav har i första stycket andra punkten av förevarande paragraf
fort::skrivits att försäkringsanstalterna i princip intl' svarar för sakskada
som tillfogas den försäkringspliktige. Od kan dock vara rimligt att dt'n
försäkringspliktige får ersättning för skador pii egenJorn utanför det
olovligen brukade fordonet, när detta antingen var avstiillt L'lkr varken
var eller skulle vara registrerat här i landl't. Ett sådant fordon är ju enligt
I
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2 § försäkringspliktigt bara när dt't används i trafik. Om fordonet i en
sådan situation brukas utan dl·n försäkringspliktigl's medgivande, finns
det ingen ankdning att utesluta honom frän den rätt till trafikskadeersättning som han skulle ha haft om fordond h:ide varit trafikförsäkrat.
1'.n särskild bestämml'lse härom har tagits in i första styckl't andra
punkten. Som exempel på fall d~t bt'stämmelsen blir tillämplig kan
nämnas den situationen att någon olovligen brukar annans moped, alltsä
ett motordrivd fordon som inte är registreringspliktigt. Om den olovligt'
brukaren därvid ors:ik:Jr skada pii annan egendom som tillhör mopl'dägaren, så har denne rätt att få ersättning för skadan fran trafikförsäkringsanstalterna. Detsamma gäller om brukandet avsag dt rl·gistreringspliktigt
men vid tillfälkt avställt motorfordon.
Enligt andra slyckt'l har trafikförsäkringsanstaltcrna ett solidariskt
ansvar även för den trafikskaLleL,rsättning som skulle ha utg~\tt frän
trnfikförsiikringt·n för motordrivet fordon vars idrnlitd inte kan fastställas. Bestämmelsen är tillämplig både när fordl)nd är hdt okiint och när
det inte kan utrönas vi] ket av två eller fll'ra kända fonlon som har orsakat
trafikskadan.
I de fall da trafikförs~ikringsanstalterna har solidariskt utgett trafikskadeersättning enligt första eller :indra stycket skall deras inbönks ansvar
förddas d·kr förhiillandet mellan beloppl'n av dl· prL·mier for direkt
tecknade trafikfi'>rsäkringar som för var och en av dem bcli'lpl'r P<t näst
fiiregiknde kalenderår. Detta framgär av 24 §,som ävl'n innehiilkr regler
om Merkravsrätt fi"ir försäkringsanstaltl'rna i vissa fall.
Att ersiittningsskyldighekn l'nligt förcvarancll' paragraf i princip skall
fullgöras av trafikförsäkringsföreningl'n som legal stiillfi1rl'triidarc för de
ansvariga försäkringsanstaltt.:rna framgår av 30 §.

18 §

Par:igrafrn. som mol SViJrar I 7 ~ i ut rl'dningcns !Jgförslag, innehiiller
bestämmelser om skadt·ständ med anledning av sk:tda i följd av trafik
med motordrivd fordon. Bestämmelserna har i den allmiinna motiveringen behandlats i avsnittet 5.5.
Trafikskadcersiittning utgiir inte vid al!:i trafiksbdor. Det viktigaste
lindantagd ~ir <ttt skador på dl motordrivet fordon eller därmed
befordrad L'gendom ersätts endast niir skadorna har uppkommit vid
kollision med annat motordrivet fordon och diirvid har orsakats gL·nom
vållande i samhand ml'd förandet av dd andra fordonet eller gl'nom
bristfällighet pii dl'! fordonet (se I 0 8 andra stycket l. I fall när
trafikskadeersättning inte utgar. alnstar möjlighl'll'll att yrka skadl'stiind
av någon som enligt skadestfodsriittsliga rl'gler är ansvarig för skadan. /\v
Jifrsta stycket i förL·varande paragraf framgår :itt n:1got hinder· mot
~;kaJL,standsanspdk inte foreliggn i dessa fall.
Första styckL'l innebär vidare att den skad<:'lidande kan göra gällande
anspråk p{1 skadl'stfod äwn niir han h;.ir riitt till trafikskadeers~ittning för
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skada.

l:::flt>rsom

s:idan

t'rsätlning bt'sl.iims 1m·d

tilliimpning :1v

skadeslandsräl tsliga principt'r, har dm skadelidandl' visserligt'n i dl' flt'sta
fall inll' nagot inlrt'SSt' av att i stället yrka skadt•stand av niigon rnskild
p.:rson. Som jag har niimnt i den allmiinna motivt'ringen kan det dock
framför allt i avtalsförhallandl'n k sig biide naturligt och praktiskt för
den skadelidande att hiilla sig lill sin avtalspartner i stiillet för att behöva
viinda sig mot trafikförS:ikringt·n med sitt L'rsiittningskrav. AVL'l1 i andra
fall kan det niigon giing tiinkas vara fördelaktigare för dm skadelidande
att kräva nsättning direkt friin dm skadestiindsskyldige. Sii kan t. ex.
vara falkt, om det iir tveksamt huruvida trafikskadt:ersiittning skall utg:i
rllL·dan dd är klart att skadesUindsskyldighd förl'ligger.
Av I C)
första stycket framgår att den som har utgdl skadesbnd

s

triidl'r in i den skadl'lidandl's riitt till trafikskadl'nsältning.
Vissa

inskriinkningar

fiireliggn L'ml'ikrtid i mi.ijlighl'1t'll all

kriiva

skadi.:stiind mL·d anledning av trafik.skada. Enligt första sty chl andra
punklt•Jl far skadL'sland:;ansprak i princip inte gi"iras gällande i den man
dL'n sk:1delidandes riitt till \rafikskadl'ersättning har satts ned c:lkr fallit

burt pii grund av omstJndighet som har inlriiffat eflt'r skadl'l1ämklsen.
'.\eds:ittning t'ller bortfall av trafikskadl'nsätlning kan enligt 13 ~ andra
styL·kct bero endast av dl'n sk:JdelidanJe själv. ExL'illpl'i pa s(1dana fall iir
att trafikskadeersättningen har preskriberats t>nligt 28 §.Andra fall. som
rl'gkras i försiikringsavtalslagl'n, Lir alt dl'n skadelidande driijer lllL'd att
anmiila försäkringsfalkt ( 21 l. att han inll' bitriidtr försiikringsgivaren

s

vid

utredningL'll

(22 §l dkr att han

uppsiitligen L'lln genom grov

vfmblöshei underlater all bt:gränsa sin sk;idJ \52 ~).

I nu berörda full fi\r dl'n ska delidandt' dock göra gällande anspråk pa
skaJestiind, om siirskilda skiil förl'liggn. Som jag har niimnt i dt'n
allmänna motiveringen kan sådana särskilda skäl ibland få anses föreligga
i avtalsförhållanclen. Framför allt gäller detta givetvis när en tolkning av
avtalet ger vid handen att parterna skall vara bibehallna vid sin rätt till
skadL·stirnd av motparll'n iiven i fall niir l'lt cventul'llt sk-:~dL·~t'tnd ir!t•: kan
å!t'rkriivas rr:in t1'arikförsäkringl.'ll. Vidare kan en ursiikllig försummelSL'
av dl'n skadt:lidandc att i lid yrka t1·afikskJdet'rsjttn;ng 1m·dföra att
särskilda skiil föri.:liggL·r, om drn skadniillande samtidigt skyddas av
ansvarsförsäkring. OL'ksi1 fall när trafikförsiikringsgivarl'll skullt' ha haft
regrt•ssrätt mot skadl'dllarl'n L'nligt 20 ~- om trafikskadt·t:rsättning ha<k
utgdts, kan komma att omfattas av den niimnda undantagsbestämrnelsen.
Enligt giillande riitt kan den skad.:lidandcs talan mot fiirsiikringsgivaren
om ersiittning fl"ir trafikskada föras i samband ml'd att (1klagari.:n för talan
mot

förarL:n om ansvar för vårdslöshet i trafik. Enligt utredningen

innebär trafikskadelagen

en

iindring av

r~ittsläget

p~t

dt:nna punkt.

Utrt'dningl'll anser att nsättningst:.lian mot försiikringsgivaren i fortsättningen intl' kan föras i samband ml'd L'lt evt'ntuellt :ital m\)t föraren,
L'fll'rsom gru1Hkn för lknna ersiittningsialan hL·lt saknar samband mt:d
fr~1gan hunnida föraren har gjort sig skyldig till straffbart fi:irfärandL' eller
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över huvud tagct iir persunlig..:n betalningsskyldig. Om det av proccssekonomisk:J skäl är fördelaktigt att i\tals- och ersiittningsfrftgorna prövas i
en och samma riitkgiing. fiir den skadelidande t'llligt utredningen i stiilkt
föra talan mot föraren om skadestand i samband med att denne ätalas.
För min del har jag en annan uppfattning än utredningen i denna fräga.
Om den skadelidanclcs rätt till trafikskadel'rsiit t ning är beroende av att
skadan har orsakats genom v[11landc i samband med förandet av visst
fordon, finns det enligt min mening inte n<lgot hinder mot att den
skadelidandes ersättningstalan mot försäkringsgivaren med stöd av
22 kap. 1 rättl'gfogsbalken förs i samband med ett <ital mot fordonets
förare för viirdslöshet i trafik. Den skalklidande behöver alltsft ink vikka
talan om skadestånd mot föraren för att fil viillandcfrilgan bedömd i
samband mcd åtalet.
En särskild fri1ga iir vad som skall giilla beträffande riittcgängskostnaderna i mål om ska destfod för trafikskada. Enligt I 7
första stycket
trafikförsiikringslagcn skall försäkringsgivaren under vissa förutsättningar
ersätta den skadclidandes kostnader i mal om sk::idestiind mol dl't
försäkrade fordonets ägare. brukare L'lkr förare. Detta gäller dock bara
när den skadelidande i milkt har tillerkänts skadt•st5nd. En ytterligare
förutsättning är att kostnaderna inle skiiligen har kunnat undvikas och
att rättegfogen har varit erforderlig för bestämmande även av försäkringsgivarens ersät tningsskyldighd.

s

s

Någon motsvarande bestämmelse har inte tagits upp i trafikskadelagen.
Som jag förut har sagl finns del i de fll'sta fall inte någon anledning för
den skadl'lidandc att yrka skadestånd av n~igon enskild skadevållarl' när
han i stället kan få trafikskadeersättning direkt av försiikringsgivaren. I
de undantagsfall då så änclii kommer att ske anser jag mig liksom
ulredn ingrn kunna förut sälta att förs:ikringsbolagen genom försäkringsvil lkoren frivilligt ät ar sig alt i den skadestiindsskyldiges stälk svara för
(kn sk:.1delidandes kostnader i den ulslriickning som är rimlig.
Andra stycket innehäller en bestäm1m:lse om jämkning av skadL'St5nd
för skada pit motordrivl't fordon oeh diirmed bd.ordrad egendom. Enligt
bestämmelsen jämkas siidant skadestfod efter vad som iir sk:iligt med
hänsyn till omständigheterna.
Bestiimmelsen tar i först:1 hand sikte pii skadest:1ndsanspräk som riktar
sig mot utomstående tredje man. l dessa fall innebiir den en fullstiindig
identifikation mellan alla dem som på motorfordonssidan har rätt till
skaCiest[md, dvs. ägart', brukare, förare elJer annan. som bl'fordrar
egendom med fordonet. Så t. ex. får lasrägaren finna sig i att dt'l
skadestimd som han kan ha rätl till av tredje man jämkas p:\ grund av
bilförarens vållande i samband med förandet av fordonet. Jiimkning :ivses
emellertid kunna skL· inte bara om det föreligger v[illande t:. d. p[t
motorfordonssidan. DL't objektiva ansvar som :!vilar trafikförsiikringen
grntcmot en skade lidande tredje man leder till alt skadL'Ständ av denne
för skada pii fordonet eller diirmcd befordrad egendom i rt•gel bör jämkas
oberoende av om vållandL' i samband ml'd förandet eller bristfällighet p[t
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fordonet kan läggas rnotorfordonssidan till last.
Jämkningsbestämmelscn i andra stycket är vidare tillämplig på
skadestiindsanspri1k mot förare av annat motordrivl'l fordon sLlm har
orsakat kollisionsskador. I detta fall bör den skälighetsbedömning som
skall företas enligt denna bestämmelse kda till att _iämkningsfrågan avgörs
efter samma principer som enligt 12 § andra stycket andra punkten skall
tillämpas i motsvarande fall när det i stället är fråga om trafikskadeersättning. Jämkning bör alltså ske endast när det föreligger vållande i sam band
med förandet av fordonet på den skadelidandes sida eller bristfällighet på
detta fordon. Även i ett sådant fall bör samtliga skadelidande på resp.
sida identifieras med varandra.
BL·stiimmelsen är i och för sig tillämplig också pi\ det inbördes
förhållandet mellan ligaren. brukaren, föraren och annan som befordrar
egendom med fordonet. l dessa relationer är det dock intL' avsett att
bedömningen av jämkningsfr~gan skall leda till annat resultat än som
följer av allmänna medverkansrl'gler. Sålunda torde en vållande förare
regelmässigt fä bl'tala fullt skadestånd till fordonsägaren. brukaren eller
lastligarL·n, om inte den skadelidande genom eget v{1llande har medverkat
till skadan. Det liggn i sahns natur att dessa skadelidande infl! skall
tillräknas förarens vi!llande som grund för jämkning. när skadesUndsansprf1ket riktas mot föraren själv. l\ågon identifikation mellan de
skade lidande sker alltså inte i detta fall.
Den särskilda jämkningsregeln i andra stycket gäller inte vid skador på
egendom utanför ett motordrivet fordon och intl' heller vid skador pii
sådant fordon som inte är i trafik. l fråga om skadestånd med
anledning av sädana skador tillämpas i stället elen allmänna mcdv:1llandeskadeständslagen (i paragrafens lydclsl! enligl
regeln i 6 kap. I
prop. 1975 :12). Detsamma gäller betrliffande skadestånd med anledning
av personskada.

s

19 §
Paragrafen inm:haller bL'StämmelSL'f om atcrkravsr:itt mot trafikförsäkringsgivare resp.. i fall so111 avses i 16 eller 17 §, staten i:ller
I rafikförsäkringsfört:ningen. Best:imrnclserna har i den allmänna motiveringen hl'handlats i <1vsnit1en 5.5 oeh 5.6.
I första stycket, som motsvarar 18 ~ första styckl'I i utredningens
lagförslag, rcgkras iitnkravsriitten f~r den som har utgett skadestånd med
anledning av skada i följd av trafik med rno1ordrivct fordon. Best~immel
sen innebär att dL·nne i säd;rnt fall i regl'i inträdl'r intill det utgivna
hl'loppet i den skäcklidandes rä1t till trafikskadeersättning. Undantag
gäller dock i vissa fall enligt första stycket andra punkten. Detta
undantag behandlas nlirnrnrc i det följandi:.
För alt första stycket skall bli tillämpligt krävs in le att skadeståndsskyldigheten har fastställts genom dom. Även när den skadeständsskyldige har frivilligt gått med på att bi: tala skadl'stiind har han

Prop. 1975/76:15

127

frterkravsrä!! mot trafikförsäkringen. En förutsättning hiirför är dock att
det utgivna beloppet ligger inom ramen för vad han enligt lag eller avtal
har varit skyldig att utge i skadestiind. Om parterna ii andra sidan har
ingått en förlikning som innebär att skadeståndsskyldighctcn fästställs till
Higre belopp. kan den skadeständsskyldigc givetvis inte iiterkräva mer iin
vad han faktiskt har utgett i skadestimd. För tydlighetens skull har det ta
markerats i lagtexten genom orden '"intill det utgivna beloppl'l''.
i\ ven om den utgivna ersiit tningen ligger inom ramen för den
skadestandsskyldigcs skadestfrndsansvar, är det inte helt säkert att han
kan kriiva hela beloppl?t iiter från trafikförsäkringen. I vissa undantagsfall
kan det nämligen förekomma att det belopp som han är skyldig att utge i
skacksti!nd överstiger den trafikskadeersättning som den skadelidande har
rätt till. El t exempel på L'tt sådant fall anges i betänkandet s. 31 7.
Det kan tilliiggas att Merkr;1vsriitl enligt första stycket inte föreligger
betriiffandc skadcst[rnd elkr motsvarande ersättning som har utgetts
enligt utländsk lag. Enligt 8 ~ skall si\dan ersättning avriiknas från den
trafikskackersiittning som den skaddidande kan vara berättigad till. I
detta fall utg;i.r a!ltså över huvud l.agt'l intl' nagon trafikskadeersättning i
den man skadan tiicks av skadest[rndet eller motsvarande ersättning.
Som jag tidigare har nämnt innd1ålkr första stycket andra punk len en
begränsning i den skadestandsskyldigcs riitt till återkrav mot trafikförsäkringsanstalten. Sadant aterkrav far inte göras gäl\ande i frf1ga om
belopp som trafikförsäkringsanstaltrn skulle ha kunnat kräva iiter frun
den skadeständsskyldige enligt 20 §.om anstalten i motsvarande fall hade
utgett trafikskadeersättning till den skaddidandc. Det innebiir till en
början att den som har vällal en trafikskada uppsåtligen elln genom grov
vårdslöshet inte kan rikta iiterkrav mot trafikförsäkringsanstaltcn för vad
han kan ha utgett i skadestånd. Vidart' far ägare elll'r innd1avare av
järnväg eller spårväg, som har utgett skadestånd för cn trafikskada för
vilken han enligt lag eller annan författning är ansvarig, inte återkräva
detta belopp från trafikförsäkringsanstalten i vidare omfattning än som är
skälig nlt'd hänsyn till grunden för det ersättningsansvar som åvilar
bnörda par!t'r oeh omständigheterna i livrigt.
Enligt 21 ~ kan trafikförsäkringsanstalt i försäkringsavtakt göra
förbehäll om att försiikringstagaren skall siä viss självrisk. Ett sådant
förbehåll kan i vissa fall fä betydelse för omfattningL'n av försäkringstagarens riitt till iiterkrav mot försäkringsgivaren i:nligt första stycket i
förevarande paragraf. Om försiikringstagaren har ådragit sig skadesttindsansvar för en trafikskada och ef!t'r att ha utgett skadestånd till den
skadelidande riktar återkrav mot försiikringsgivaren för det utgivna
beloppet, kan denne kvitta sin fordran på självriskbeloppet mot
försiikringstagarcns ilterkrav. Detta framgår av 29 § första stycket andra
punkkn.

Andra stycket, som motsvarar 18 ~ andra stycket i utredningens
lagförslag, innehålkr rt'gier om skadeförsäkringsgivares rätt att friin
trafikförsiikringen kräva äter vad han enligt försäkringsavtalet har gett ut
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i ersättning för skada i följd av trafik med motordrivet fordon. Enligt
denna bestiimmelse inlriider skaddörsäkringsgivaren i detta fall intill
beloppet av den utgivna ersättningen i försiikringshavarens rätt till
trafikska dL·crsäl t ning.
BcsUimmelscn innebär i likhet med motsvarande bestämmclsl' i 25 §
första styckl't förs:ikringsavtalslagen att skadeförsäkringsgivarl'n aldrig
kan fä bättrl' rätt till ersättning än den skadelidande försiikringshavarL'n.
Har dennl' varit vii.llande till skadan och skall hans trafikskadeersiittning
med anledning därav jiimkas, skall skadcförsäkringsgivarens i1terkravsanspråk enligt andra stycket i förevarande paragraf jämkas i motsvarande
man. Understiger dL'n utgivna skacleförsäkringscrsiittningen beloppet av
elen trafikskacleers~ttning som försäkringshavarcn har riitt till, inträder
försäkringsgivaren i dennes riitt endast intill del utgivna bcloppd. Detta
har för tydlighetens skull angetts i lagtexten. För återstoden är
försäkringshavarcn hibehiillen vid sin rätt att kräva trafikskadeersättning.
Aterkravsrätt enligt andra stycket föreligger även om skadeförsäkringen har tecknats i utlandet och utländsk lag är tilHimplig på
försäkringsavtalet. Frågan om försäkringen iir alt anse som skadeförsiikring torde emellertid höra avgöras enligt svensk bg. dvs. försäkringsavtalslagen.
Den nu behandlade bestämmelsen får praktisk betydelse inte minst
för vagnskadl'försiikringsgivare. Om ett fordon har skadats vid en
kollision och skadan täcks av vagnskadl'försäkring, intriider fiirsäkringsgivaren i den rätt som fordonsägaren enligt 10 §andra stycket kan ha till
ersiiltning från trafikförsäkringen för fordon på motsidan. Om det
skadade fordonet brukades olovligt n. ut g;I r skadcförsäk ringscrsäl l ni ng i
rcgd från sliildfcirsiikringen och inte friin vagnskadeförsUkring, iivcn om
sådan försäkring finns. Stöldförsiikringsgivaren för då samma iiterkravsrätt som en vagnskaddörsäkringsgivart·.
Om i ett kollisionsfall L'tt skadat fordon inte är vagnskadeförsäkrat
men dd däremot finns tn av bilfabrikanten utstiilld s. k. vagnskadegaranti fri111 vilken fordonsägaren för ersättning, blir diirL'mot andra
stycket inte tillämpligt -· s<lvid;1 inte garantin är utformad som L'J)
skadeförsiikring i försiikringsavtalslagens mening. Garantivillkoren torde
emellertid regelmässigt föreskriva att fordonsägare. som uppbär ersiittning enligt garantin, är skyldig att överlåta sin rätt till skadestånd på den
som har utstiillt garantin. En sådan överlfttelse är sjiilvfallet fullt giltig.
Ingenting hindrar att garantivillkoren i samband med den nya lagstiftningens genomförande kompletteras med en klausul som ålägger
fordonsägaren att överWta sin riitt till trafikskadeersättning pii den som
har utgett ersiittning på grund av garantin. En siidan överlåtelse träffas
inte av överlåtelseförbudet i 29 § andra styckl't.
Vad jag hittills har sagt har avsd! sakför:dl;;ing. Bestämmelsen i andra
styckl't är emellertid i princip tillämplig också pf1 ansvarsförsäkring.
· Sädan försiikring :ir nämligL·n i likhet med sakförsäkring alt hänföra till
skadeförsiikring. Om en ansvarsförsäkringsgivarl' har utgett crsät tning för
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en trafikskada, för vilken försäkringshavarl·n är skadestandsskyldig,
inträder alltsii försäkringsgivarcn i dennes rätt till trafikskadl'ersättning,
dvs. i rätten för försäkringshavarrn såsom skadcstandsskyldig alt l'nligt
första stycket träda in i den skadelidancks rätt till trafikskadeersättning.
Det förhållandd alt andra stycket endast avser skaddörsäkring
innebär att den som har betalt ersättning till elen skadelidande på grund
av en sjuk-, olycksfalls- eller livförsäkring inte kan återkräva ersättningen
från trafikförsäkringen. I den mån ersättning enligt olycksfalls- eller
sjukförsäkring avser det verkliga beloppet av sjukvårdskostnadcr och
andra utgifter och förluster som olycksfallet har medfört (se 25 § andra
stycket andra ledet försäkringsavtalslagen), bör emellertid åtcrkravsrätt
föreligga. Utredningen har inte ansett någon uttrycklig bestämmelse
härom vara nödvändig. Enligt min mening är del dock lämpligt att
trafikskadclagcn innehåller en bestämmelse på denna punkt. Bestämmelsen har tagits in i tredje stycket av förevarande paragraf.

20 §
Paragrafen, som motsvarar 19 § i utredningens lagförslag, innehåller
bestämmelser om regressrätt för trafikförsäkringsgivan:: mot den som
enligt skadestfmdsrät tsliga regler iir ansv<irig för skadan. Den har i den
allmänna motiveringen behandlats i avsnittet 5. 7. I.
I /örsta stycket föreskrivs att försäkringsanstalt som har utgett
trafikskadeersättning inträder intill det utgivna beloppet i den skadelidancles rätt till sk<ideständ <iv den som har vallat skadan uppsåtligen eller
genom grov vardslöshet. Bestämmelsen har utformats efter mönster ;JV
25 § första stycket försiikringsuvlalslagcn.
Regress enligt första stycket kan utövas bara i den mån den vållande är
ansvarig för skadan enlig1 skadeståndsrättsliga regler. Det innebär till en
början att den skaclestiindsskyldige kan mol försäkringsanstaltcn åberopa
de medvallanderegler som gäller inom skadeständsrätten. Om skadan har
v[illats uppsiitligen eller genom grov vårdslöshet av ett barn under 18 iir
eller av en psykiskt sjuk persern, skall regressansvarct vidare nedsätl<is i
samm<i utsträckning som skadcständsansvaret skulle ha satts ned enligt 2
kap. 2 ~ resp. 3 § skadt:stiindslagen. Et1 mera praktiskt fall är att
aterkravet riktas mot L'n arbetstagare som i sin tjänst har fört bil grovt
v<hdslöst. Enligt 4 kap. I (i skadestiindslagen iir denne i si\dant fall
ansvarig för skadan endast om det föreligger synnerliga skäl. Även den
allmänna jiimkningsregeln i 6 kap. 2 § skadestiindslagrn (i paragrafens
lydelse enligt prop. 1975 :12) kan tillämpas pii regresskravet.
Eftersom man inte kan ha ett skadeståndsansvar mot sig själv, innebär
första stycket vidare att försäkringsanstalten inte kan regressvis återkräva
från en skadelidande vad dt,~ne själv har uppburit från försäkringsanstallt'n. Detta gälkr även om den skadelidande har vi1llat skadan uppsåtligen
clln genom grov vårdslöshet. Däremot kan sådan<J omständigheter enligt
12 § föranled<i jämkning av den trafikskadeersättning som skall utgå till
honom.
9 Regeringen 1975. 1 sam/. Nr 15
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Andra stycket innchiilkr regler om regress mot iigäre eller innehavarl'
äV järnväg. Mellan trafikförsiikringrn och dL'n ansvarige för järnvägen skall
fördelningen ske eftl'r vad som är skäligt ml'd hänsyn till grunden för
ersättningsansvaret pii ömst' sidor och omständighl'!crna i övrigt. Detta
innebär att hänsyn sk:.ill tas till hl. a. riskfördelningssynpunkter. Man får
alltså bedöma i vilken omfattning som det fri111 sådana synpunkter är
skäligt att den uppkomn:i sbdan i det konkreta fallet bärs av
trafikförsäkringstagarkollcktivet eller av järnvägsinnehavaren. Som jag har
sag1 i den <illmänna motiveringen skall härvid beaktas de risker som
utövandet av dessa olika former av transportverksamhet innebiir. Hiinsyn
skall även tas till graden av vållande p:l de Mda sidorna.
Rcgresskyldigheten enligt <indra stycket förutsätter att ägaren elkr
innehavarl'n av järnvägen enligt lag elkr annan förfat1ning är ansvarig för
skadan. Härmed avses i första hand det ansvar som föreligger enligt 1886
års järnvägsansvarighetslag eller ska deståndslagen. Det kan emcllert id
också varn frJga om transporträttsliga regler i jiirnvägslrafikstadgan
(] 966:202) eller kungörelsen ( 1974:748) om internationell järnvägstransport. Eftersom skadeståndsansv:ird enligt dessa regler i princip giiller
oberoende av vållande, kan regrL'Ssansvarighctens omfattning bli att
bedöma pii ett annat sätt än när järnvägsföretagets sk<idl'sbndsansvar
grundas på 1886 års järnviigsansvarighetslag. Som utredningen har
framhållit ligger det niira till hands att låta jiirnviigsföretaget bära en
större del av skadan, när det svarar enligt transportreglerna. Regressansvarct
kan dock inte sträcka sig längre än järnvägsföretagets skadeståndsansvar.
Om det ansvar som föreskrivs i lag eller annan författning får begränsas
genom avtal, kan en sådan ansvarsbegränsning åberopas också mot
tra fikförsä kringsgiva ren.
Enligt andra stycket kan regress utövas även mot ägare el kr innehavare
av spiirvtig som L'nligt lag eller annan författning är ansvarig för skada för
vilken trafikskadeersättning har utgatt. 1 rättspraxis har 1886 :irs
järnvägsansvarighetslag ansetts tillämplig också på spårväg. Fördelningen
av ansvaret mellan trafikförsäkringen och den ansvarige för spårvägrn
sker på samma sätt som jag nyss har berört när det gäller regress från
trafikförsäkringen mot ägare eller innehavare av järnväg.
21 §
Paragrafen innehalkr hl'stiimmelser om självrisk. Den motsvaras
utredningens lagförslag av 20 §. Bestämmelserna har behandlats
avsnittet 5.8.2 i den allmänna motivl'ringen.
Till en början föreskrivs att i avtal om trafikförsäkring far göras
förbl'håll om rätt för försäkringsanstalll'n att av försäkringstagarl'n
återkräva utgiven trafikskadeersättning intill belopp för vilket. försiikringstagaren har atagit sig att stå självrisk.
J:::n sjiilvriskklausul av detta slag kan inte göras gällande mot anirnn än
försäkringstagaren. Försäkringsgivaren kan alltsa inte under äbcropande
av en siidan klausul göra avdrag friin den ersättning som enligt
trafikskadelagen skall utga till utomstående skadL'lidande. Sjiilvrisk-
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bcloppt'I fär i stället med stöd av förevarande paragraf [1ll:rkrävas från
försiik ri ngstagaren.
Vad jag nu har sagt gälkr i princip även när försäkringstagaren själv är
skaddidande. Fmellcrtid är dd naturligtvis inte en liimplig ordning alt
försäkringsanstalten först betalar ut hela ersättningen till försäkringstagaren och sedan återkräver en del av beloppet från honom. Med
anledning härav har i 29 § första stycket tagits in en bestämmelse om att
försäkringsanstalten i detta fall kan genom kvittning tillgodogöra sig
sjiilvrisk bclo ppet.
Om den skadelidande - vare sig det är försäkringstagaren eller .:n
tredje man -- yrkar skadestånd av någon som enligt skädesländsreglern<i
är ansvarig för skadan, inträder (knne enligt 19 §första stycket intill det
utgivna skadestiindet i den skade lidandes rätt till trafikskadeersättning.
Drnna iilcrkravsrätt paverkas i och for sig inte av att försäkringstagaren
stiir viss sjiilvrisk enligt förevarande paragrnf. Den skadeståndsskyldige iir
alltsil i princip berättigad alt få tillbaka hela del utgivna skadeståndsbeloppet friin t rafikförsiikringsgivaren. Denne kan emellertid diireftcr
viinda sig mot försäkringstagaren med återkrav för självriskbeloppet. Oni
dd är försäkringstagaren själv som iir skadL·st:1ndsskyldig och riktar
återkrav mot försiikringsgivaren för vad han har utgett i skadestånd, kan
dock försäkringsgivaren t'nligt 29 § första stycket kvitta fordran på
självriskbeloppet mot det belopp som försäkringstagarens återkravsriitt
avser. Fdgan huruvida försiikringstagarl'n i sin tur kan kriiva självriskbeloppet åter av annan regleras i 25 §.
Möjligheten att med giltig verkan avtala om självrisk är inte
obegränsad. Siilunda föreskrivs i andrn punkten att fysisk person aldrig är
skyldig att bdala eller gii med på kvittning för högre självriskbelopp än
som motsvarar en tiondedel av det basbelopp enligt lagen om allmän
försiikring som giiller för januari månad dd år skadcfallet inträffar.
Begränsningsr,·gdn g;iller även när ersättning utges till flera olika personer
med ankclning av en och s;imma skJdehänclelse. M;iximigränsen för
självrisken får alltså inte överskridas pä grund av att mer iin en person ;ir
heriit t ig:ad till nsiitt ning.
Den angivna undantagsregcln gäller inte staten eller kommunerna och
inte heller andra juridiska personer, såsom aktiebolag eller föreningar.
Dessa kan allts[1 träffa avtal om ·högre självriskbelopp. För större
kommuner och storföretag som kan räkna med en sådan riskutjämning
inom (kil egna verksamheten att dd iir ekonomiskt fördelaktigt att inte
teckna förs;ikring kan dt:t vara ett intresse att även pä detta område ha
möjlighl'l att i praktiken uppi riida som s. k. självförsäkrarc. Som jag har
niimnt i specialmotiveringen till l 6 § kan det även för stalcns del tiinkas
vara lämpligt att trafikförsäkring tecknas med hög eller rentav 100
procents självrisk.
Med di:n begränsning som anges i andra punkten kan självrisken ges
vilken utformning som helst. Sjiilvrisk kan uttas med ett bestämt belopp
per skaclehändelse eller 1m·d olika belopp vid olika slag av skadehändclser.
Parterna kan ocksä avtala om att självrisk tas ut endast vid vissa
skadehändelser men inte vid andra. Gränsdragningen kan exempelvis
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anknyta till om försäkringstagaren eller annan person har varit vållande.
En annan möjlighet är att självrisk tas i anspråk endast när försäkringsgivaren enligt förs:ikringsavtalslagens rL·gclsystcm skulle vara fri friin
ansvar. Också kombinationer av bonussystem och självrisk är tänkbara.

22 §
Paragrafen, som saknar motsvarighet i utredningens lagförslag, reglerar
möjligheten för försäkringsanstalt som har gett ut ersättning för personskada till förare eller passagerare att återkräva ersättningen från trafikförsäkringen för annat fordon. Bestämmelserna har behandlats i avsnittet
5.7.2 i den allmänna motiveringen.
Enligt första stycket gäller som förutsättning för återkrav från trafikförsäkringen för annat fordon att skadan har orsakats genom vållande i
samband med förandet av det andra fordonet eller genom bristfällighet
på fordonet. Har vållande eller bristfällighet förekommit också beträffande det fordon där den skadade föraren eller passageraren färdades,
fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som
är skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan som har förekommit
på olika sidor och omständigheterna i övrigt. Den slutliga fördelningen
sker alltså eftL·r samma principer som enligt 23 § skall tillämpas när
försäkringarna för två eller flera fordon svarar solidariskt.
Observeras bör att vållandet eller bristfälligheten på ömse sidor alltid
måste vara styrkt. Därigenom skiljer sig dessa regler från de principer som
f. n. gäller i fråga om fördelningen av ersättningsansvaret när personskada
har uppkommit vid kollision mellan motorfordon. Vad gäller innebörden
av begreppen vållande vid förandet resp. bristfällighet får jag hänvisa till
kommentaren till I 0 § andra stycket.
Kan återkrav enligt första stycket riktas mot försäkringarna för två
eller flera fordon, svarar dessa försäkringar enligt andra stycket solidariskt. Utgiven ersättning får alltså krävas åter från trafikförsäkringcn för
vilket som helst av fordonen. Den slutliga fördelningen mellan dessa
försäkringar sker enligt 23 § tredje punkten.
Det bör observeras att förevarande paragraf är tillämplig också när
staten eller trafikanstalterna gemensamt svarar för trafikskadeersättningen enligt 16 eller 17 §.

23 §
Paragrafen innchåller regler om den slutliga fördelningen av ersättningsansvaret mellan två eller flera trafik försäkringar som svarar soliJariskt för
samma skada. Reglerna, som motsvarar 21 § i utredningens lagförslag, har
behandlats i avsnittet S.7 .2 i den allmänna motiveringen.
Enligt trafikskadelagcn kan flera trafikförsäkringar i vissa fall bära
ersättningsansvar för samma skada. Det gäller dels situationer där l vi\ eller
flera motorfordon har orsakat skada på person eller egendom utanför
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fordonen (11 §), dels i kollisionsfall där det beträffande två dler flera
motorfordon har förekommit v;1llande i samband med förandet eller
bristfällighet och bägge fordonen på så sätt har orsakat skada på ett
tredje motorfordon eller på egendom som befordras med ett tredje
motorfordon (I 0 § andra stycket). I det praktiskt sett vanligaste kollisionfallet, nämligen då två fordon kolliderar och det därvid uppkommer
skador på dem som färdas i fordonen eller på fordonen eller därmed
befordrad egendom, uppkommer däremot inte något dubbelt ersättningsansvar utan det är beträffande varje sådan skada alltid bara en försäkring
från vilken ersättning kan utgå.
När två eller flera trafikförsäkringar svarar för samma skada, är deras
ersättningsansvar enligt 14 § solidariskt. Den skadelidande kan alltså
vända sig mot försäkringen för vilket som helst av fordonen med sitt
crsättningskrav. En annan situation då solidariskt ersättningsansvar för
11era trafikförsäkringar uppkommer anges i 22 § andra stycket.
Enligt första punkten i förevarande paragraf är huvudregeln vid
solidariskt nsättningsansvar för flera försäkringar att dessa vid en slutlig
fördelning skall sinsemellan ta lika del i ersättningsansvaret. Formellt sett
innebär detta en skillnad i förhållande till gällande riitt, där motsvarande
huvudregel är att fördelningen sker efter skälighet. Denna skillnad är
dock bara skenbar, eftersom den nuvarande regeln i rättstillämpningcn så
gott som undantagslöst har lett till en likafördclning av ansvarigheten.
Regeln om hiilftendelning skall emellertid frångås, om vållande i
samband med förandet av något av fordonen eller bristfällighet på något
av fordonen har medverkat till skadan. I så fall gäller enligt andra
punkten att försäkringen för fordon beträffande vilket vållande eller
bristfällighet ej föreligger inte skall belastas av något slutligt ersättningsansvar. 1lar vållande i sam band med förandet eller bristfällighet förekommit bdräffande flera av de inblandade fordonen, sker den slutliga
fördelningen l'nligt tredje punkten efter vall som är skäligt med hänsyn
till den medverkan till skadan som har förekommit på olika sidor samt
omständigheterna i övrigt. Bestämmelsen har alltså sakligt sett samma
innebörd som den regel som enligt 12 § tredje stycket skall tillämpas vid
jämkning av trafikskadl'ersättning på grund av medvållande på den
skadclidandcs sida.
Fördelningsreglerna i denna paragraf är tillämpliga också när staten har
utgett trafikskadeersättning t•nligt 16 §. Vad som sägs i förevarande
paragraf om ersättningsansvard för ett fordons trafikförsäkring avser i så
fall i stället staten.
När ersättning har utgetts enligt 17 § för skada som har orsakats
genom ett oförsäkrat elll'r okänt fordon, blir fördelningsreglerna i
förevarande paragraf tillämpliga på förhållandet mellan å ena sidan den
din c.k försiik ringsanstalter som har meddelat trafikförsäk ring för ett
clkr flera anc.lra inblandade fordon och å andra sidan samtliga försäkringsanstalter, företrädda av trafikförsäkringsföreningen, såsom ansvariga
för de ersättningar som skulli.: ha utgått från det oförsäkrade eller okända
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fordonets trafik försäkring om sådan hade funnits. Det inbördes förhållandet mellan försäkringsanstalterna på grund av deras ansvar enligt 17 §
regleras däremot i 24 § första stycket.

24 §
Paragrafen innehåller bestämmelser om den slutliga fördelningen av
belopp som trafikförsäkringsanstalterna enligt l 7 § svarar solidariskt för
och om återkrav av dessa belopp.
Enligt första styckl't, som motsvarar i's §andra stycket andra punkten
i utredningens lagförslag, fördelas trafikförsäkringsanstalternas inbördes
ansvar efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt
tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst
föregående kalenderår. Bestämmelsen skiljer sig något från den regel som
f. n. gäller i detta hänseende enligt 21 § andra stycket trafikförsäkringslagen men står i överensstämmelse mt·d den ordning som med försäkringsinspek tionens godkännande har tillämpats av försäkringsanstalkrna sedan
lång tid tillbaka. Som jag senare skall återkomma till bör denna ordning
lagfästas även såvitt gäller fördelningen av kostnaderna för trafiklivräntetillägg enligt 15 §lagen (1967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor.
I andra stycket, som motsvarar 22 § andra punkten i utredningens
lagförslag, behandlas återkrav för belopp som trafikförsäkringsanstalterna
har utgett för oförsäkrat motorfordon. Försäkringsgivarna medges att
från den försäkringspliktige återkräva ersättningen· intill det högsta
självriskbelopp som är tillätet för fysiska personer enligt 21 §. Härigenom
undviks att den som har kört ett oförsäkrat fordon kommer i ett bättre
läge i självriskhänseende än om han hade försäkrat det.
I andra punkten görs undantag för det fall att fordonet vid skadetillfällct brukades olovligen och därvid antingen var avställt eller varken var
eller skulle vara registrerat här i landet. I en situation som den angivna Lir
ett fordon försäkringspliktigt bara när det används här i trafik, och ett
olovligt brukande bör då inte gå ut över den försäkringspliktige.
Tredje styckl't, som motsvarar 22 § första punkten i utredningens
lagförslag, innehåller en bestämmelse om äterkrav mot försäkringen för
ett motorfordon, vars identitet inte har kunnat fastställas vid skadereglcringen men som sedermera blir känt. Visar det sig att fordonet är sådant
att staten enligt 16 § svarar för trafikskadeersättningen, får återkravet
stället riktas mot staten.

25 §
I denna paragraf, som saknar motsvarighl't i utredningens lagförslag,
regleras rätten för den som har utsatts för återkrav att i sin tur k riiva
ersättningen åter av annan regn:sskyldig person.
Paragrafen avser för det första det fallet att försäkringsanstalt som har
utgett trafikskadeersättning riktar återkrav mot någon som är regresskyl-
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dig enligt 20 §, dvs. någon som har vållat skadan uppsåtligen eller genom
grov Vardslöshet eller som i t'genskap <JV ägarl' eller innehaV<Jrt: <JV järndg
eller sparväg är enligt lag eller annan författning ansvarig för skadan.
Denne inträder då i försäkringsanstaltens rätt att kräva ersättning från
annan som är regresskyldig L'nligt den paragrafen. De regresskyldiga kan
alltså rikta anspråk mot varandra. Dl·n inbördes fördl'lningen får avgöras
enligt allmänna grundsatser om fördelningen av skadestandsskyldighl'l
m1:Jlan fkra skadeständsskyldiga.
Av 26 § framgår att den som är regresskyldig enligt 20 § inte får rikta
[1tcrkrav mot någon som inte har sådant regressansvar. Den regresskyldige
kan alltså inte vända sig mot annan somt. ex. på grund av enkel vårdslöshet
är ansvarig för skadan enligt skadeståndsrät tsliga regler.
Paragrafrn tar vidare sikte på fall när försäkringstagaren enligt 21 § har
utsatts för återkrav av självriskbelopp. Enligt utredningen är den förmögcnht:tsförlust som försäkringstagaren härigenom kan vidkännas att
anSL' som ren förmögenhetsskada. vilket skulle innebära att skadan i
allmänhet är ersättningsgill barn om den har orsakats genom brott. Vid
remisshehandlingen har man emellertid fran något håll ifrågasatt om
tknna uppfattning verkligen är riktig, åtminstone när försäkringstagaren
själv är den skadelidande. Även jag anser att denna fråga är tveksam. För
det fall att man i rättstillämpningen skulle bedöma självrisken som
persern- eller sakskada, bör en begränsning uppställas i försäkringstagarens
möjligheter att åkrkräva självrisken fran annan som enligt skadeståndsrättsliga regler är ansvarig för denna skada.
I enlighet härmed har i förevarande paragraf intagits en bestämmelse
om att försäkringstagaren får återkräva självriskbeloppet bara från den
som är regresskyldig enligt 20 §, dvs. den som har vållat skadan
uppsåtligen dkr genom grov vårdslöshet dler som i egenskap av ägare
dkr innehavare av järnväg t'ller spårväg är enligt lag eller annan
fi'lrfottning ansvarig för skadan. Enligt 26 § iir paragrafen i princip
tvingande.
Samma begränsadL' möjlighet till återkrav gäller enligt paragrafen även
för den som enligt 24 § andra stycket har krävts på belopp motsvarande
självrisk när det gäller ett oförsäkrat fordon.

26 §
Genom denna paragraf, som motsvarar 23 § i utredningens lagförslag,
görs rt>gressregkrna i 20-25 § § i princip tvingande. Paragrafen har
behandlats i avsnitten 5. 7.1 och 5. 7 .2 i den allmänna motiveringen.
Paragrafen innebär till en början att försäkringsanstalt som har utgett
trafikskadeersättning inte i vidare mån än som följer av nämnda
bt:stämmdser får återkräva ersättningen från annan. Återkrav får dock
ske gentemot annan än försäkringstagaren som har åtagit sig att slutligt
svara för ersättningt'n. L::tt sådant åtagande är giltigt även när det har
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gjorts av annan trafikförsäkringsanstalt. Som jag har nämnt i den
allmänna motiveringen bör försäkringsanstalterna kunna förenkla skaderegleringen genom generella överenskommelser som innebär vissa avvikelser från den fördelning av deras ersättningsansvar som följer av
trafikskadelagen. Dl'n totala fördelningen bör dock i huvudsak bli
densamma som enligt trafikskadelagen.
Vid sidan av överenskommelser mellan trafikförsäkringsanstalterna om
särskilda normer för fördelningen av deras ersättningsansvar får möjligheten till avsteg från regrt·ssreglerna genom åtagande sin främsta betydelse
vid avtal om återförsäkring.
Även en utomstående tredje man kan med giltig verkan enligt
paragrafen åta sig att gentemot en trafikförsäkringsanstalt svara för
utgiven trafikskadeersättning. Som ett tänkbart praktiskt fall kan anföras
att en motortävlingsarrangör, som önskar nedbringa premiekostnaderna
för de tävlandes trafikförsäkringar, utställer en genndl förbindelse till
försäkringsgivaren att intill vissa belopp svara för utgivna ersättningar.
Aterkrav enligt en sådan förbindelse är tillåtna.
Gentemot försäkringstagaren får däremot återkrav inte göras gällande
ens med stöd av särskilt åtagande från dennes sida, annat än i den
situation som regleras i 21 §.
Av 16 § andra stycket framgår att bestämmelserna i denna paragraf
g:iller också i fråga om statens möjlighet att utöva regress för trafikskadeersättning som staten har utgett enligt 16 § första stycket. Som jag har
framhållit i specialmotiveringen till den bestämmelsen för undantagsregt'ln i förevarande paragraf om återkrav på grund av åtagande betydelse
framför allt i sådana fall när staten svarar för trafikskadeersättningen för
ett utländskt statsägt fordon som med stöd av 4 § 1 är undantaget från
trafikförsäk rings plikt.
Paragrafen begränsar vidare möjligheten för annan än försäkringsanstalt att kräva åter ersättning som han har utgett enligt denna Jag, dvs. på
grund av regressbestämmelserna i 20 och 21 §§ samt 24 §andra stycket.
l vidare mån än som framgår av 25 § fftr sådant återkrav göras gällande
endast på grund av åtagande av annan än försäkringstagaren. Ett exempel
på ett sådant åtagande är när någon lånar en bil av förs1ikringstagaren och
därvid åtar sig att gottgöra vad denne kan få utge på grund av avtal om
självrisk.

27 §
Enligt denna paragraf skall ägare, brukare eller förare av motordrivet
fordon så snart lian har fått kännedom om händelse som kan medföra
förs1ikringsfall underrätta den trafikförsäkringsanstalt som har meddelat
trafikförsäkring för fordonet om denna händelse. Han är vidare skyldig
att på begäran lämna försäkringsanstalten behövliga upplysningar och
handlingar.
innehållet i paragrafen överensstämmer med 22 § första stycket
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trafikförsäkringslagen, som i sin tur grundar sig på en tilläggsbestnmmelse
till 1959 fars Europarådskonvenlion om obligatorisk trafikförslikring (se
prop. 1968 :115 s. 22). Till skillnad frfo utredningen har jag ansett att
dessa bestämmelser alltjämt bör finnas i lag.
Förslaget till trafikskadelag innehåller inte någon bt>stämmelse om
sanktion vid underlåtenhet att fullgöra de skyldigheter som föreskrivs i
förevarande paragraf. Givetvis kan dock försäkringstagaren som part i
avtalsförhållandct bli skyldig att erslitta försäkringsgivaren skada som h.ar
uppkommit i följd av underlåtenhet, t. ex. i form av ökade utrcdningskostnadcr (se härom prop. 1968 :115 ). Det är mera ovisst om enligt
svensk rätt en motsvarande skaJeståndsskyldighet kan åliiggas brukare
eller förare. Den frågan får avgöras i rättstillämpningcn enligt allmänna
skadcstån dsrättsliga grundsatst'r.
I 22 § andra stycket trafikförsäkringslagen finns f. n. en bestämmelse
om att den som för talan mot ägare, brukare eller förare av motorfordon
om ersättning för skada i följd av fordonet skall underrätta försäkringsgivarcn om denna talan i så god tid att dL'nne kan inträda i rättegången. Om
det då målet förekommer till handläggning inte visas att underrättelse har
lämnats skall käranden ges erforderlig lid att fullgöra underrättelseskyldighetl'n. Försittes den tiden, förlorar käranden sin talan mot försäkringsgivaren. Dessa bestämmelser har tillkommit för att förebygga att frågor
om ägares, brukares ella förares skadestiindsskyJdighet avgörs utan att
trafikförsäkringsgivaren har haft tillfälle att intervenera i rättegången (se
NJA Il 1928 s. 329).
I det nya trafikskadesystem som nu föreslås torde det bli mindre
vanligt att en skadelidande, som har rät_t till trafikskadeersättning, väcker
skadestandstalan mot den ~om enligt skadeståndsrättsliga regler är ansvarig för skadan. I de undantagsfall då siidan talan väcks är det en rimlig
ordning att försäkringsgivaren liksom f. n. hlir underrättad om rättegången och får möjlighet att inträda som intervenient. Däremot synes det
inte nödvändigt att göra det till en processförutsätlning all sådan
underrättelse har lämnats. Inte heller bör det komma i fråga att låta den
skadelidandes rätt till trafikskadeersättning påverkas av om försäkringsgivaren h.ar blivit underrättad eller ej.
I likhet med utredningen anser jag att en lämpligare ordning än den
nuvarande är att låta den domstol där skadestiindstalan väcks sörja för att
försäkringsgivaren blir underrättad. En sådan underriittelseskylJighet
kommer med all sannolikhet inte att bli särskilt betungande för
domstolarna, samtidigt som man får säkrart' garantier för att underrättdseskyldighetrn fullgörs än om denna uppgift läggs pii. de enskilda
skadelidande.
En bestämmelse om underrLittclscskyldighet för domstolarna i nu
angivna fall kan lämpligen tas in i den tilliimpningsförfottning som jag
tidigare har talat om (se 7 § trafikskadelagen). :\[1gon saJan bestämmelse
behöver därför inte tas upp i detta sammanhang.
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28 ~

Drnna paragraf, som motsvaras av 26 § i utredningens lagförslag,
innl'l1iilkr bt·stämmdst:r om preskription.
De preskriptionsbcsrnmmdser som utredningen har föreslagit innebiir
bl. a. att talan om anspråk på trafikskadet'fsättning skall väckas inom tre
iir fritn det skadan uppkom. Bestämmelserna har kritiserats av några
remissinstansn, som har förordat en tioårig preskriptionstid i enlighet
med nu gällande pn·skriptionsbcstämmdser för utomobligatoriskt skadestånd i allmänhet.
För min l.kl vill jag först nämna att den allmänna prcskriptionslagstiftningt·n
f. n.
ses
över
inom
justitiedeparkmentet.
I
avvaktan på den nya lagstiftning om preskription som sålunda kan
komma att genomföras anser jag inte att man nu bör genomföra några
mera liingtgåendt' ändringar i. de preskriptionsregler som f. n. gäller på
trafikskadeområdet. Den preskriptionstid som nu föreskrivs i bilansvarighetslagcn, dvs. två år från det skadan inträffade, fiir dock anses vara
alltför kort. Enligt min mening bör man i stället anknyta till försäkringsavtalslagens bestrimmdscr om preskription av fordringsrätt pä grund av
försäkringsavtal och införa en treårig preskriptionstid. Liksom är fallet
enligt försiikringsavtalslagen bör preskriptionstiden räknas frfm det att
den som framställer krav fick kännedom om att kravet kunde göras
gällande. Som yttersl~i preskriptionstid bör dock gälla en tid av tio år.
räknat från det att kravet tidigast kunde göras gällande.
Med hänsyn till det sagda har i första stycket tagits in en hänvisning till
29 § försäkringsavtalslagcn. Första styckd är tillämpligt, förutom på
anspriik på tra fikskadeersiittning som riktas mot försäkringsgivare eller
staten, också på åtnkrav som framställs med stöd av trafikskaddagcn och
på annan forclringsrätt på grund av avtal om trafikförsäkring. Däremot
avser första stycket inte talan om skadestånd. I detta fall är det inte fråga
om ersättning enligt trafikskadclagt•n.
Enligt 30 § försäkringsavtalslagen kan försäkringsgivare genom förbehåll i försäkringsavtalet föreskriva kortare preskriptionstider än dem som
gäller enligt 29 \:l samma lag. Denna möjlighet torde hittills inte ha
utnyttjats inom trafikförsäkringen. Enligt min mening bör en sådan
möjlighet inte finnas i det nya trafikskadt'systcm som nu föreslås. Med
hänsyn hiirtill har i andra styckt!t av fört'varande paragraf föreskrivits att
förbehttll som avses i 30 § försäkringsavtalslagen inte får göras gällande
mot den som har anspråk på trafikskadeersättning.
Andra stycket innehaller vidare L'n regel beträffande preskription av
fordran på premie enligt avtal om trafik försäkring. Bakgrunden till regeln
är bcstämmdsnna i 15 § försäkringsavtalslage.n som innebär att om en
försäkringsgivare, so111 är fri från ansvarighet till följd av bristande
premil'bdalning, vill anhängiggöra talan för att få ut premien, så skall dd
skL' inom tre månader från förfallodagen. Dessa bestämmelser är
tvingande till försäkringstagarens förmån. Eftersom en trafikförsäkringsgivare, som säger upp försäkringsavtalet på grund av bristande prcmiebe-
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talning, enligt 5 § första stycket trafikskadelagen normalt inte blir fri
från sin ansvarighet förrän en månad efkr Jet att han har anmält att
avtalet har upphört, skulle en tillämpning av tn:månadersrcgeln i 15 §
försäkringsavtalslagen kunna kda till att han förlorar rätten att få ut
obetald premie etkr det att rnmiinadsfristen har löpt ut. För att
förhindra i:tt sadant n::suJtat har i andra styckd av fört:varande paragraf
föro:skrivits att 15 § försäkringsavtalslagcn inte äger tillämpning på
prt:mie enligt avtal om trafikförsäkring. Detta innt:bär att prt:skriptionsbestämmelserna i 29 § försäkringsavtalslagen blir tillämpliga också i dt:tta
fall.
29 ~
Paragrafon, som motsvarar 27 § i utredningens lagförslag, innehåller
bestämmelser om hl. a. utmätningsfrihet för fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada, kvittning samt förhud mot överlåtelse av fordran i vissa fall.
l .törsta stycket för1:skrivs att fordran på trafikskadeersättning med
anledning av personskada inte får utmätas för den skadelidandes skuld.
Utmätning av livräntebelopp kan dock ske enligt vad som föreskrivs i
utsökningsJagen. Dessa bestämml'lser motsvarar vad som giiller f. n.
beträffande skadestånd med anledning av personskada. De förl'Skrifter i
utsökningslagen som avses är 66 9 3 och 8 mom. samt 67 d §.
I första stycket föreskrivs vidare alt twfikförsäkringsanslal! ftlr mol
försäkringstagaren kvitta fordran på självriskbelopp enligt 21 §.På grund
härav kan försäkringsgivaren rt:dan när trafikskadeersättning skall hl'talas
ut till försäkringstagaren göra avdrag för detta självriskbelopp. Detta
gäller vare sig försäkringstagaren har rätt till trafikskadeersättning som
skadelidande dkr enligt 19 § första stycket har trätt in i annans rätt till
trafikskadeersättning. Därt'mot får kvittning inte ske mot någon som
enligt den bestämmelsen har trätt in i försäkringstagarens rätt till
trafikskadeersättning. l ett sådant fall får självrisken återkrävas från
försäkringstagaren på vanligt sätt.
Kvittning kan också ske mot den som är försäkringsskylclig men som
har underlåtit att fullgöra sin försäkringsplikt. Kvittningrn avser i så fall
fordran på ersättning som avses i 24 § andra stycket, dvs. fordran på
belopp motsvarande det högsta självriskbelopp som får åberopas mot
fysisk person.
Enligt utredningens förslag skall även fordran på obetald premie kunna
kvittas mot försäkringstagarens fordran på trafikskadeersättning. Detsamma skall enligt förslaget gälla beträffande en av utredningen föreslagen
prcmil'avgift för den som inte har fullgjort sin försäkringsplikt. Med
;inledning därnv vill jag erinra om alt jag i den allmänn;.i motiveringen
(avsnittet 5.8.1) har hdrnndlat frågan om sanktioner mot dem som inte
fullgör sin försäkringsplikt eller som undt:rläter att betala premier i
enlighet med försäkringsavtalet. Jag har därvid förordat att man inte nu
tar slutlig ställning i dessa frågor utan avgör dem i sin hdhet i samband
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med prövningen av det förslag till nytt kontroll- och sanktionssystcm
sllm har lagts fram av en särskild arbetsgrupp. I enlighet därmed har jag
inte nu funnit sk1il att i lagen föra in bestämmelser om kvittning mot vare
sig obetald premie eller premieavgift.
I andra stycket föreskrivs att fordran på trafikskadeersättning med
anledning av personskada inte får ÖVL'rlåtas innan trafikskadeers1ittningen
har blivit tillgänglig för lyftning. Genom detta förbud hindras den
ersättningsberättigade att överlåta sin fordran till undcrpris.
Trafikskadeersättning torde fä anses vara tillgänglig för lyftning först
när betalningsskyldighd för försäkringsgivaren har inträtt enligt 22 och
24 § § försäkringsavtalslagen. Om försäkringsgivaren i visst fall vägrar att
betala ut ersättning, trots att betalningsskyldighet har inträtt enligt dessa
bestämmelser, torde ersättningen vid tillämpning av andra stycket i
förevarande paragraf likviil få anses vara tillgänglig för lyftning.
överlåtdsc i strid mot andra stycket är ogiltig. Försiikringsanstalten är
alltså inte skyldig att betala ut ersättning till förvärvaren. Skulle
försäkringsanstalten 1itH.lå göra det, kan den bli skyldig att pfl nytt utge
beloppet till dt~n skadelidande.
Det bör dock observeras att överlåklseförbudet avser bara fordran på
trafikskadL~nsättning med anledning av personskada. Bestämmdsen i
andra styckt't hindrar alltså inte att den skadelidande överlåter sin rätt till
annan ersättning än trafikskadcersiittning med anledning av skadan, vare
sig crsät tningen enligt 9 § trafikskadclagcn _jämfört med 5 kap. 3 ~
skadeständslagt'n (i paragrafens lydelSL' enligt pro p. 1975 :1 2) skall
avräknas vid bestämmandet av trafikskadeersättningen eller får uppbäras
vid sidan av sistnämnda ersättning. Som jag har nämnt i specialmotiveringen till 19 § andra stycket föreligger inte heller något hinder mot att
försäkringstagaren överlåter sin rätt till trafikskadeersättning för skador
på fordonet till den som har utställt en s. k. vagnskadegaranti.

30

~

Gen(lm denna paragraf. som motsvarar 2~ ~ i utredningens lagförslag.
lagfästs den nuvarande ordningen med trafikförsäkringsförening.
Fiirsta styckf.'f medför en skyldighet för trafikförsäkringsanstalterna
att sluta sig samman i en trafikförsäkringsförening. Friin associationsrättsliga synpunkter fär föreningen som hittills karaktär av ideell
förening.
f-öreningen skall enligt huvudregeln ensam företriida försäkringsanstalterna i alla fragor som sammanh1inger med det solidariska ersiittningsansvar som anstalterna har enligt 1 7 §. Den skadelidandc har att hiilla sig
till förc,ningen, niir han vill begära ersättning i ett fall dä den
bestämmelsen iir til!iimplig, och han kan alltsii inte vända sig mot niigon
av <instaltcrna. Uppkommer det tvist om riittcn till ersättning eller om
ersiillningens storlek, skall talan riktas mot samtliga anstalter, och dessa
förctriids dii av föreningen som legal ställföreträdare. Den regressrätt som
t'nligt 20 24 ~8 kan tillkomma anstalterna för utgivL"n trafikskadeersätl-
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ning skall också utövas av föreningen på anstalternas vägnar. Enskild
anst:Jll kan sttlcdes inte väcka rcgresstalan.
Frän principen att trafikförsäkringsförcningen exklusivt företräder
anstalterna i de nu nämnda fallen gäller dock det undantaget att
förL·ningen kan delegera visst ärende eller viss grupp av :irendcn till enskild
försiikringsgivan:. Genom detta undantag blir det möjligt att tillgodose
vissa utländska försäk rings;msta Ik rs önske mil I att företrii das av den
svenska trafikförsäkringsanstalt som i andra sammanhang företräder dem.
Trafikförsäkringsföreningcn har med den föreslagna regleringen ställning uteslutande som legal ställföreträdare för de enligt 17 § solidariskt
ansvariga försäkringsanstalterna och blir inte själv att anse som sadan
anstalt. Föreningens uppgifter är dock delvis av samma slag som en
trafikförsäkringsanstalts. Det finns därför behov av insyn och kontroll
över föreningens verksamhet. Med hiinsyn härtill har i andra stycket
tagits in en bestämmelse om att föreningens stadgar skall fastställas av
regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer. Vidare hör
föreningen även i fortsättningen stå under försäkringsinspektionens
tillsyn. En särskild föreskrift härom bör tas in i stadgarna.

31 §
Paragrafen, som motsvarar 24 § första och andra styckena i utredningens lagförslag, inncl1itllcr bestämmelser om straff för den som
underlåter att fullgöra sin förs~ikringsplikt eller som i annat fall använder
eller låter använda ett fordon som saknar föreskriven lrafikförsäkring.
Frågan om påföljder i hithörande fäll har behandlats i avsnittd 5.8.1 i
den allmänna motiveringen.
P<Jragrafrn motsvarar i huvudsak de nuvarande föreskrifterna i 24 §
trafikfiirsäkringslagcn. Avvikelse föreligger b<ira på en punkt, vilket
hänger samman med att trafikförsiikringspliktcn enligt 2 ~ trafiksbdel<igen har utsträckts till att avse varje registreringspliktigt fordon soni inte
är avstiillL oavsett om fordonet används i trafik eller inte. Motsvarande
utvidgning av straffansvaret har gjorts i förevarande paragraf.

32

~

*

Paragrafen, som motsvarar 24 § tredje stycket och 25 i utredningens
lagförslag, inneh~1ller vissa ytterligare bestämmelser beträffande den som
iisidos~itter förcskriftt·nrn om försäkringsplikt. I sak iivcrcnsstämmande
regin återfinns f. n. i 25 § trafikförsäkringslagcn.

Paragrafl'n, som saknar motsvarighet i utredningens lagförslag. föreskriver skyldighl'I för förare av moped att under färd medföra bevis om
att mopt~den är trafikförsäkrad och på anmodan visa upp beviset för
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trafikinspektör, bilinspektör eller polisman. Paragrafen innehallcr även en
bestiimmelse om straff för den som åsidosätter denna skyldighet.
Ikstämrndserna har förts över från 23 a och 24 a §§ trafikförsäkringslagen.

ÖJ!ergd11gsbestämme/ser11a

I fri:iga om övergångsbestämmelserna fär jag hänvisa till vad jag har
anfört i avsnitten 5.10 och 5.11 i den allmänna motiveringen.
Med anledning av en anmiirkning under remissbehancllingcn vill jag
framhålla att nu gällande koncessioner för trafikförsäkringsanstalt bör
iiga

giltighet

även

efter trnfikskadelagens ikraftträdande och alltsa

tillerkännas samma verkan som tillstånd som har meddelats enligt 5 ~
denna lag.

7.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik
1 2 § andra stycket bilansvarighctslagen finns f. n. en bestämmelse om
verkan av medvällancle p[1 den skadclidandes sida. Enligt den bestämmelsen, som gäller hade person- och sakskador, skall skadeståndet i ett
sildanl fäll hestiimmas t•fter en allmän skälighetsbcdömning. Enligt en
uttrycklig förL·skrift skall dock underlatcnhet att använda bilbälte eller
skyddshjiilm inll' tillriiknas den skadelidande som vållande. I enlighet
mt•d vad jag har sagt i den allmänna motiveringt.'n (avsnittet 5.lOl har
denna jämkningsregel ersat 1s med en hänvisning till de nya med va lian dl,_
reglerna i 6 kap. I ~ skadcståndslagen (i paragrafens lydelse enligt prop.
J 97 5: I 2). Dessa regler, som beträffande personskadä innebär ält jämkning i princip inte för ske vid medviillande, skall alltså tillämpas iiven på
trafiksbdeomr:idd fram till dt•ss att trafikskadelagt'n träder i kraft och
bilansvarighctslagen därnied upphör att gälla. Därefter tillämpas 12 §
trafikskadt'lägcn. som i ddta hänseende har samma innehörd som 6 kap.
I \i skadestandslagt.'n. Jag vill tillägga att underliitenhct att använda
bil bäl ll' clln sky ddshjäl m in te hc lie r i fortsättningen bör kunnu tillräknas
dt·n skaddidande som vållande vid pnsonskada. All ha rn uttryL·klig
regel härom har jag inte ansett nödvändigt. Jag far pa dc·nna punkt
hänvisa till vad jag har anfört i specialmotiveringen till I 2 § trafikskadelagen.
I 5 § andra stycket bilansvarighetslagen finns f. n. också en särskild
mc<ivållandcrcgcl som tar siklt' pa hiliigarnas och förarnas rätt till
skadt·stand i kollisionsfall. Savitt g:.iller sakskador skall den bestämmelsen
alltjiimt tilliimpas under bilansvarighetslagcns titcrstacndc giltighetstid.
Däremot skall bestämmelsen inte liingre tillämpas pa personskador.
Beträffande dessa skador gäller i stället hänvisningen i 2 ~ andra stycket
till 6 kap. I

S skaclcst andslagen.
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7.3 Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen

I enlighet Illl'd vad jag har anfört i den allmänn;i motiveringen (avsnittl't

5.11) har hänvisningen i 3 kap. 8 § sbdeståndsl;igen till nuvarande regler
om tr<.1fikförsäkring m. m. ersatts med en hänvisning till trafikskadclagen.
för att få överensstämmelse" med denna lag har vidare begreppl't
"motorfordon" i paragr;ifens nuvar;indc lydelse bytts ut mot "motordrivet fordon".

7.4 Förslaget till lag om ändring i lagen om tillägg till vissa trafiklivräntor
1 I 5 § ;indra stycket lagen om tillägg till vissa trafiklivräntor finns f. n.
en regel om trafikförsäkringswst;ilternas inbördes ;insv;ir för kostnader
som uppstår till följd av att tillägg till trafiklivräntor utgår enligt den
lagen. Denna regel har ändrats så att den överensstämmer med den
särskilda fiirdelningsregeln i 24

~

första stycket trafikskadclagen.

7.5 Förslagen till lag om ändring i lagen om överlastavgift och lag om
ändring i vägtrafikskattelagen
I 7 ~ lagen om överlastavgift och 35 § vägtrafikskattelagen finns
hänvisningar till 6 eller 7 § bilansvarighetslagcn när det gäller att ange den
kategori av brukare av motorfordon som i fraga om påföljder e. d. skall
jämstäJlas med fordonsiigaren. Eftersom några bestämmelser som svarar
mot 6 och 7 § § bilansvarighetslagen inte har tagits upp i trafikskadl'lagl~n.
har den nuvarande hänvisningen till dessa bestämmelser ersatts :.iv
uttryckliga regkr om vilka brukare som avses. Någon förändring i sak
gentemot vad som nu gäller avses inte.

8 Hemställan
hg hemställer att lagri1dets yttrande inhämtas över förslagen till
I. trafikskadclag.
2. lag om ändring i lagen ( 1916 :312) angilende ansvarighet för skada i
följd av ;iutomobiltrafik,
3. lag om ändring i skadestiindslagen ( 1972:207).
4. lag om ändring i lagen ( 1967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor.
5. lag om ii ndring i lagen ( I 97 2 :435) orn överlastavgift.
6. lag om ändring i vägt rafiksk<tt tclagen (I 97 3 :60 I ).
Regeringen beslutar i enlighet med förL'dragandens hemställan.
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Bilaga 1
Utredningens lagförslag

1 Förslag till
Trafikskadelag
Härigenom förordnas som följer.
Inledande bestämmelser
1 § För skada i följd av trafik med motordrivet fordon utgår
t.rafikskadeersättning enligt denna lag. Vad som förstås med motordrivet
fordon anges i fordonskungörelsen 0 972 :595 ).

2 § Denna lag gäller ej .i fråga om motordrivet fordon som är avsett
att föras av gående.
Lagen äger ej tillämpning på atomskada, i.fråga om vilken enligt 14 §
atomansvarighetslagen (1968 :45) gäller inskränkningar i rätten att göra
ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atomanläggning.
Trafikförsäkringsplik t

3 § För motordrivet fordon, som är eller skall vara registrerat här i
landet och ej är avställt eller som utan registrering här användes i trafik,
skall finnas trafik försäkring, om ej annat följer av vad nedan sägs.
Skyldig.het alt taga och inneha trafikförsäkring iivilar den som enligt

vad därom är föreskrivet är eller skall vara införd i bilregistret som
fordonets ägare eller innehavare eller, i fråga om fordon som ej är infört i
registret. fordonets ägare eller, om sådant fordon innehaves av någon som
förvtirvat det enligt avbetalningsköp eller i övrigt under äganderättsförbehåll, fordonets innehavare.
4 § Försäkringsplikt enligt 3 § föreligger ej i fråga om

a) motordrivet fordon som tillhör staten,
bl annat motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk
med nyttjanderätt enligt rekvisitionslagen (1942 :583), beredskapsförfogandelagi:n (1942:584), allmänna förfogandelagen (1954:279) eller
civilförsvarslagen (1960 :74) eller då fordonet brukas för att avlämnas
enligt någon av dessa lagar eller hemföras efter rekvisition eller
förfogande eller dil det brukas i samband med besiktning enligt
uttagningskungörelsen ( 1963 :110),
c) mo lord rivet fordon, som ej är upptaget i bilregistret, under tid då
fordonet innehaves av krigsmakten enligt skriftligt avtal, som träffats av
miliEir myndighet, eller brukas för att avlämnas eller hemföras enligt
sadant avtal.
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Regeringen kan förordna om undantag från trafikförsäkringsplikt
enligt 3 § i fråga om fordon som tillhör eller är registrerat eller eljest
hemmahörande i viss främmande stat.

5 § Trnfikförsäkring får meddelas endast av försäkringsanstalt som
erhållit regeringens _tillstånd därtill. Försäkringsanstalt, som erhållit
sådant tillstånd, är skyldig att på begäran meddela trafikförsäkring enligt
denna lag. Sådan skyldighet föreligger dock ej i förhållande till den som
häftar för obetald premie enligt avtal om trafikförsäkring, för belopp för
vilket han enligt sådant avtal haft att stå självrisk, för avgift enligt 30 §
eller för ersättningsbclopp som avses i 22 § andra punkten. Skyldighet att
meddela försäkring föreligger ej heller i fråga om fordon, vars närmast
föregående ägare eller innehavare häftar enligt vad nu sagts.
Regeringen får i tillstånd enligt första stycket medge aft försäkringsanstalten meddelar trafikförsäkring endast åt personer som tillhör viss
yrkesgrupp eller intrcsscgrnpp eller som är bosatta inom visst område.
Har regeringen beslutat återkalla tillstånd för viss försäkringsanstalt att
meddela trafikförsäkring, åligger det den som hos anstalten har tagit
trafikförsäkring och som enligt denna lag är skyldig att inneha sådan
försäkring att taga ny trafikförsäkring för fordonet inom en månad efter
det regeringens beslut kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar.
6 § Avtal om trafikförsäkring kan icke bringas att upphöra tidigare än
en månad efter det att anmälan om avtalets upphörande från försäkringsanstalten inkommit till statens trafiksäkerhetsvcrk eller, i fråga om
fordon som ej är upptaget i bilrcgistret, till myndighet som regeringen
bestämmer, såvida icke dessförinnan ny försäkring för fordonet blivit
gällande eller skyldighet att inneha trafikförsäk ring för fordonet upphört.
I fall som avses i 5 § tredje stycket upphör dock försäkringsavtalet senast
vid utgången av den där angivna fristen.

Ersättning från trafikförsäkring
7 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i
landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för fordonet.
Sådan ersättning utgår också för skada som i följd av trafik utomlands
med här i landet registrerat motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare eller den som har hemvist i Sverige. Från ersättningen avräknas
dock vad den skadelidande uppburit i skadeersättning enligt lagen på den
ort där skadefallet inträffade.
8 § Ersättning enligt 7 § utgår ej för skada på fordonet eller på
egendom som befordras med detta. Sådan ersättning utgår dock till
förare eller passagerare i fordone.t för skada på kläder eller andra
tillhörigheter som han ·bar på sig eller eljest medförde i fordonet för sitt
personliga bruk.
JO Regeringen 1975. I sam/. Nr 15
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9 § För personskada som i följd av trafik med tvi eller flera
motordrivna fordon tillfogas förare eller passagerare i något av fordonen
utgår ej trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för annat av
fordonen. Detsamma gäller i fråga om sådan sakskada som avses i 8 §
andra punkten.
10 § Uppkommer i följd av trafik med två eller flera motordrivnä
fordon skada på något av fordonen eller på egendom som befordras med
något av dem och som ej utgör sådana personliga tillhörigheter som avsl's
i 8 § andra punkten. utgår trafikskadeersättning från trafikförsäkringen
för annat av fordonen endast om skadan orsakats genom vållande i
samband med detta fordons förande eller av bristfällighet på fordonet.
Har ägare, brukare dler förare av något av fordonen lidit sådan skada och
har vållande i samband med förandet av eller bristfällighet på det
fordonet medverkat till skadan, jämkas ersättningen efter vad som finnes
skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan som förekommit på
ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Ägaren tillkommande ersättning jämkas dock ej om fordonet brukades olovligen.

11 § För sakskada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet
fordon utgår ej i något fall trafikskadeersättning till den som vid
skadetillfället uppsåtligen brukade fordonet utan lov eller till den som
medföljde fordonet eller lät egendom befordras med detta med vetskap
om att det brukades olovligen.

I 2 § I fråga om trafikskadeersättning äger bestämmelserna om skadestånd i 5 kap. och 6 kap. 2 och 3 §§ skadeståndslagen (1972:207) samt
bestämmelserna i lagen ( 1973 :213) om ändring av skadeståndslivrän tor
motsvarande tillämpning.
Trafikskadeersättning med anledning av personskada får dock jämkas
på grund av vållande på den skadelidandes sida endast om han själv
medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
I 3 § Trafikskadeersättning med anledning av en och samma händelse
utgår med högst trettio miljoner kronor från trafikförsiikringen för varje
motordrivet fordon som vid händelsen medverkat till uppkomsten av
skada. Beloppet innefattar ej ränta eller ersättning för rättegångskostnad.
Förslår ej i första stycket angivet försäkringsbelopp till gottgörelse åt
dem som är berättigade till ersättning ur beloppet. skall gottgörelse i
första hand beredas dem som har rätt till ersiittning med anledning av
personskada. Ersättningarna till dem som ej kan beredas full gottgörelse
ur beloppet nedsättes med samma kvotdel. Kan efter inträffat skadcfall
befaras att sådan nedsättning blir nödvändig, kan regeringen cllrr annan
myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare
skall utgå endast med viss kvotdel.
14 § Skadelidandes rätt till trafikskadeersättning med anledning av
personskada eller rätten för annan än försäkringstagaren att erhålla
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trafikskadeersättning för sakskada kan ej inskränkas genom villkor i
försäkringsa vtalet.
F örsäkringsanstalt som meddelat trafik försäkring äger icke till befrielse från skyldighet att utge trafikskadeersättning åberopa omständighet som beror av annan än den skadelidande eller, i fråga om ersättning
med anledning av personskada, omständighet som inträffat före den
händelse som orsakat skadan.

Ersättning för skada genom oförsäkrat eller okänt fordon
1S § Uppkommer skada i följd av trafik med motordrivet fordon, för
vilket enligt 4 § första stycket ej föreligger trafikförsäkringsplikt eller
vilket tillhör främmande stat och med stöd av 4 § andra stycket
undantagits från försäkringsplikt, svarar staten för den trafikskadeersättning som enligt denna lag skulle ha utgått från fordonets trafikförsäkring,
om sådan funnits.
Uppkom mer i annat fall än som avses i första stycket skada i följd av
trafik med motordrivet fordon, för vilket ej finnes trafikförsäkring enligt
denna lag, eller uppkommer sf1dan skada utan att det kan utrönas genom
vilket fordon skadan orsakats, åvilar motsvarande ersättningsansvar
solidariskt samtliga de försäkringsanstalter som vid skadetillfället innehade tillstånd att meddela trafikförsäkring. Anstalterna emellan fördelas
ansvarigheten efter förhållandet mellan beloppen av de premier för direkt
tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem belöper på näst
föreg[1ende kalenderår.
16 § För sakskada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet
fordon, . för vilket vid skade tillfället icke fanns föreskriven trafikförsäkring, utgår ej på grund av vad i 15 § andra stycket sägs trafikskadeersättning till den som var skyldig att inneha sådan försäkring för fordonet
eller till den som medföljde fordonet med vetskap om att försäkring icke
fanns. Ersättning utgår dock till den försäkringspliktige, om fordonet var
avställt eller varken var eller skulle vara registrerat här i landet samt vid
tillfället brukades olovligen.

Skadestånd för trafikskada och återkravsrätt mot trafikförsäkring
17 § Bestämmelserna i denna lag utgör ej hinder mot att anspråk på
skadestånd göres gällande med ankdning av skada i följd av trafik med
motordrivet fordon.
Är någon skyldig att utge skadestånd till ägare, brukare eller
förare av motordrivet fordon för sakskada, uppkommen i följd av trafik
med fordonet, och har vållande i samband med förandet av fordonet eller
bristfällighet på detta medverkat till skadan, jämkas skadeståndet
efter vad som finnes skäligt med hänsyn till den medverkan till skadan
som förekommit på ömse sidor och omständigheterna i övrigt. Vad nu
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sagts gäller dock ej ägaren tillkommande skadestånd, om fordonet
brukades olovligen.
18 § Den som utgett skadestånd med anledning av skada, uppkommen i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder intill det
utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning enligt
denna lag. Sådan rätt till återkrav föreligger dock ej i fråga om belopp
som trafikförsäkringsanstalten skulle ha ägt återkräva från den skadeståndsskyldige, om anstalten utgett trafikskadeersättning till den skade-

lidande.
Har enligt avtal om skadeförsäkring försäkringsgivaren utgett ersättning
för skada som uppkommit i följd av trafik med motordrivet fordon,
inträder försäkringsgivaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i
försäkringshavarens rätt till trafikskadeersättning.

Trafikförsiik ringsanstalts å terkrai•sriitt
19 § Försäkringsanstalt som utgett trafikskadeersättning enligt denna
lag får kräva ersättningen åter av den som vållat skadan uppsåtligen eller
genom grov vårdslöshet.
Är ägare eller innehavare av järnväg enligt lag ansvarig för skada för
vilken trafikskadeersättning utgått, äger försäkringsanstalten återkravsrätt
mot den ansvarige i den omfattning som med hänsyn till grunden för
ersättningsansvaret på ömse sidor och omständigheterna i övrigt finnes
skälig.

20 § I avtal om trafikförsäkring får göras förbehall om rätt för
försäkringsanstalten att av försäkringstagaren återkräva utgiven trafikskadeersättning intill belopp för vilket försäkringstagaren åtagit sig att stå
självrisk. Försäkringsanstalt är ej skyldig att meddela trafikförsäkring utan
förbehåll om sådan återkravsrätt eller med förbehåll om återkravsrätt för
ett självriskbelopp som för varje skadeorsakande händelse understiger en
fyrtiondedel av det basbelopp enligt lagen ( 1962 :381) om allmän
försäkring som gäller för januari månad det år skadefallet inträffar.

21 § Skall trafikskadeersättning utges solidariskt från trafikförsäkringarna för två eller flera fordon, skall försäkringarna sinsemellan
slutligt taga lika del i ersättningsansvaret. Har vållande i samband med
förandet av eller bristfällighet på något av fordonen medverkat till
skadan, skall dock försäkringen för det fordonet i förhållande till
försäkringen för fordon på vars sida sådant förhållande ej föreligger bära
hela ersättningen. föreligger förhållande som nu nämnts i fråga om två
eller flera av fordonen, skall ersättningsansvaret fördelas mellan försäkringarna för dessa fordon efter vad som finnes skäligt med hänsyn till
den medverkan till skadan som förekommit på ömse sidor och
omständigheterna i övrigt.
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22 § Har enligt 15 ~ andra stycket trafikskadeersättning utgetts för
skada uppkommt•n i följd av trafik med motordrivet fordon, vars
identitet ej kunnat fastställas, och blir fordonet sedermera känt, får
ersättningen krävas åter från den trafikförsäkringsanstalt som meddelat
trafikförsäkring för fordonet. Avser enligt nämnda lagrum utgiven
ersättning skada uppkommen i följd av trafik med motordrivet fordon,
för vilket ej fanns föreskriven trafik försäkring, får ersättningen intill ett
belopp motsvarande i 20 § andra punkten angivna lägsta självriskbelopp
krävas åter från den som var skyldig att inneha sådan försäkring för
fordonet.
23 § I vidare mån än som följer av 15 § andra stycket andra punkten
eller 19-22 §§ äger trafikförsäkringsanstalt ej återkräva utgiven trafikskadeersättning från annan. Vad nu sagts utgör ej hinder för sådan anstalt
att göra gällande återkrav på grund av åtagande av annan än försäkringstagaren eller annan trafikförsäkringsanstal t.

A nn·arsbes täm mt!lser
24 § Den som i fråga om här i landet registrerat motordrivet fordon,
som ej är avställt, underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt enligt denna
lag dömes till böter.
Användes annat motordrivet fordon än som avses i första stycket i trafik h;ir i landet med den försäkringspliktiges vilja eller
vetskap utan att föreskriven trafikförsäkring finnes, dömes den som
försäkringsplikten ålåg till böter. Till samma straff dömes envar annan
som använder eller låter använda motordrivet fordon i trafik här i landet
med kännedom om att föreskriven försäkring icke finnes.
Om någon under tid då han står under åtal för förseelse som avses i
andra stycket fortsätter samma förseelse, skall som särskilt brott anses
vad han förbrutit före varje åtal.
25 § Har någon gjort sig skyldig till förseelse som avses i 24 § första
stycket. kan domstol i mål om ansvar för förseelsen eller också på
särskild talan sedan domen i målet vunnit laga kraft förelägga honom vid
vite att fullgöra försäkringsplik ten.

ärriga bestämmelser
26 § Talan om anspr[1k på trafikskadeersättning enligt denna lag skall,
vid påföljd att rätten till t:ilan annars är förlorad, väckas inom tre år från
det skadan uppkom eller, när fråga är om återkrav enligt 18 §, inom tre
år friin den dag krav riktades mot den å terkravsber1ittigade, dock ej
senare än tio år från det skadan uppkom.
I fråga om annat fordringsanspråk på grund av avtal om trafikförsäkring gäller 29 § lagen ( 1929 :77) om försäkringsavtal. Bestämmelsen i
15 § nämnda lag äger ej tillämpning på premie enligt sådant avtal.
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27 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada
får ej tagas i mät för den ersättningsberättigades skuld. Sådan fordran får
ej heller överlåtas, innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.
Bestämmelserna i första stycket hindrar ej utmätning av livräntebelopp enligt vad som föreskrives i utsökningslagen. De utgör ej heller
hinder för trafikförsäkringsanstalt att mot fordran på trafikskadeersättning kvitta fordran på premie enligt avtal om trafikförsäkring, belopp
för vilket försäkringstagare enligt sådant avtal haft att stå självrisk, avgift
enligt 30 § eller belopp för vilket rätt till återkrav föreligger enligt 22 §
andra punkten.
28 § I fall som avses i I 5 § andra stycket företrädes de ansvariga
försäkringsanstalterna i mål om trafikskadeersättning eller om återkrav av
utgiven sådan ersättning av en av dem bildad trafikförsäkringsförening
eller av den av anstalterna som föreningen för visst fall utser.
Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestiimmcr fastställer
stadgar för trafikförsäkringsföreningen.
29 § Vad i denna lag är föreskrivet om trafikförsäkringsanstall skall i
fall som avses i 15 § första stycket i tillämpliga delar gälla staten.
30 § Den som underlåtit att fullgöra sin försäkringsplik t enligt denna
lag skall i mål om ansvar för förseelsen eller, om åtal för förseelsen ej
väckes, på talan av trafikförsäkringsföreningen åläggas att till föreningen
erlägga en avgift motsvarande försäkringspremie för den tid förseelsen
avser. Kan i fråga om icke registrerat fordon eller registrerat fordon, som
är avställt, ej utrönas under hur lång tid fordonet använts i trafik här i
landet utan att försäkring funnits, skall avgiften motsvara premie för ett
år.
Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkning av avgift som avses i första
stycket. Om indrivning och redovisning av sådan avgift gäller vad som i
dessa hänseenden är föreskrivet om böter.
31 § Regeringen eller annan myndighet som regeringen bestämmer
meddelar närmare föreskrifter om trafikförsäkringens ordnande.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976, då
l) lagen ( 1916 :312) angående ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik,
2) lagen (1929 :77) om trafikförsäkring å motorfordon,
3) lagen ( 1939 :776) med vissa bestämmelser om trafikförsäkring å
motorfordon, som nyttjas av staten. m m,
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4) förordningen ( 1946:175) med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldighden för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller nyttjas
av staten
skall upphöra att

g~illa.

2 Förslag till
Lag om ändring i skadeständslagen (1972:207)
Härigenom förordnas, att 3 kap. 8
ha nedan angivna lydelse.

~

skadl·ständslagen ( 1972 :207) skall

Föreslagen lydelse

Nurarande lydelse

3 KAP.

Bestämmelserna i det ta kapitel
gäll er ej i fråga om sådan skada i
följd av trafik med motorfordon
som vållats av fordonets förare, i
den mån ersättning för skadan
skall utgå enligt lagen (19:!.9 :77)
om trafikförsäkring å motorfordon eller skall utges antingen a11
någon som i egenskap al' fordonets ägare är ans11arig för skadan
men enligt 4 § nämnda lag iir befriad från trafikförsäkringsplik t eller a1• staten enligt lagen (1939:
776) med 11issa bestämmelser rörande trafikji)rsäkring 1/ motorfordon. som nyttjas al' staten, m. m.

Bestämmelserna i detta kapitel
g1ilkr ej i fråga om siidan skada i
följd av trafik med motordril'et
fordon som vållats av fordonets
förare, i den mån ersättning för
skadan skall utga enligt trafikskadelagen (i 9 75 :000 ).

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (I 967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor

s

Härigenom förordnas, att 1 5 lagen ( 1967 :663) om till:igg till vissa
trafiklivräntor skall ha nedan angivna lydelse.
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Nu1>arande lydelse

Föreslagen lydelse
15 §

De försäkringsanstalter, som meddelar trafikförsäkring, svarar
solidariskt för kostnader som uppstår till följd av att tillägg till
trafiklivräntor utgår enligt denna lag.
De sammanlagda kostnader för
tillägg som uppstått under ett år
fördelas mellan anstalterna i förhållande till de belopp som dessa
under
närmast
föregående
kalanderår uppburit i premier för
direkt tecknade trafikförsäkringar.

De sammanlagda kostnader för
tillägg som uppstått under ett år
fördelas mellan anstalterna i förhållande till beloppen av de
premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för rar och en av
dem belöper pd näst föregående
kalenderår.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976.

4 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1972 :435) om överlastavgift
Härigenom förordnas, att 7 §lagen (1972 :435) om överlastavgift skall
ha nedan angivna lydelse.
Nrll•arande lydelse

Föreslagen lydelse

7§
Överlastavgift påföres för bil, ägaren, och för släpvagn, ägaren av den
bil som släpvagnen drages av.
I fråga om bil som innehas på grund av avbetalningsköp anses
innehavaren som ägare.
Brukas bil av någon som är
skyldig att ersätta skada enligt 6
eller 7 § lagen (1916:312) angående ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik, anses brukaren som bilens ägare.

Brukas bil utan lov eller brukas
den av någon som innehar den
med nyttjanderätt och ingår i upplåtelsen befogenhet att anställa
förare av fordonet eller föres
fordonet utan att sådan befogenhet föreligger av annan förare än
den ai• ägaren anställde, anses brukaren som bilens ägare.

Denna kungörelse träder i krafl den 1 januari 1976.
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5 Förslag till
Förordning om ändring i vägtrafikskatteförordningen(l973:601)
Härigenom
förordnas,
att
35 §
( 1973:601) skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

vägtrafikskattdörordningen

Föreslagen lydelse
35 §

Brukas fordon utan lov eller av
någon som enligt 7 § lagen
(i 916 :312) angående ansvarighet
för skada i följd av automobiltra/ik är förpliktad att ersätta skada
dömes i ägarens ställe sådan brukare enligt 34 §.

Brukas fordon utan lov eller
brukas det av någon som innehar
det med 11_vttja12derätt och ingår i
upplåtelsen bejiJgenhet att anställa lärare av fordonet eller föres
fordonet utan att sådan befogenhet föreligger ar annan förare än
den a11 ägaren anställde dömes i
ägarens ställe sådan brukare enligt
34 §.

Denna kungörelse trnder i kraft den l januari 1976.
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Bilaga:::

SammansHillning av remissyttranden
1 Allmänna synpunkter
1.·1 J /\.: Trafikskadeutredningens försl:Jg till trafiksbdt:!ag motsvarar v~il
de krav pa en ny lagstiftning om trafik försäkring som kan ställas i dagens
liige. Den enda mera allvarliga bristen i lagförslaget lir enligt min 111l'ning
att ersiittning för skada på motorfordon eller p:i egendom som befordras
med detta inte utgår fr<ln trafikförslikringen för fordonet. Det har
emellertid inte legat inom ramen för utredningens uppdrag att överviiga
denna fråga. Enligt direktiven sbll fragan anstii. frlimst med hfosyn till
de kostnader som är förknippade 1m:d en övergang till ett system som
bygger pii '"no-faulf"-principen. Trots den nu antydda bristen innehiir
utredningens förslag ett stort steg mot ett friin riittstd.:nisk synpunkt
invändningsfritt system. De svagheter som finns är vlisentligrn betingade
av den ekonomiska ram utredningen haft att röra sig inom. J8g anser
sammanfattningsvis at1 förslaget iir väl iignat all upphö.ias lill lag iiVL'll om
jag vill ifragasätta om inte vissa smärre ändringar bör göras.
Det nuvarande ersättningssystemet bygger p~ fiktionen att skadestiind
utg:ir fr~1n en skadest;indsskyldig personligen. medan det i regel utgiir ur
en försäkring. Den mest framtriidande olägenheten med denna konstruktion är att fordonsföraren 11h:sluts friin ersiillningsrätt. I det föreslagna
systemet frikopplas den obligatoriska trafikförsiik ringen friin skadestiindsreglerna, vilket medför att den skadelid:mde, vem han än iir. far
ersättning för sin skada. En annan fördel med det nya syskmet iir att det
frim riittsteknisk. synpunkt är mindre komplieerat än det giillande med
d<!ss presumtionsansvar oeh inwckla,\c ansvarsbl.'tlömningar.
1.2 RA: Vid betraktande ;JV de reformer pi.i skudest'.mdsdttens omrade
som gen<Jmförts eller är under i\vervägande m:iste en iiversyn av
rcgelsyste met pa trafikskadest:!n dsriittens område niirmast betra k 1as som
en logisk nödvändighet. Siirskilt bestiimrnelserna om ersiittning för
personskada måste naturligtvis bringas i överensst1i111melse m..:d vad som
sbll komma att giilla beträffande sk.adestand i allmiinhel. Uven om
lagstiftningen rörande obligatorisk lrafikförsiikringsplikt ger det aktudla
rättsområdet en särställning. Liknand..: undantagsförballanckn räd<'r
emellertid även på andra omritden inom skadesl [ind~- och försiikringsrätten. En s.iälvklar målsiittning bLir var:1 att skadcsLmdsrättigheter som
1-.an hiinföras till ytlr<' sociala miljöförhiillanden bör ges en sii l;lngt som
mö.iligt likformig bedömning. Dl.'! kunde d:irför vai·~1 önskviirl alt ett
mera samlat reformförslag framl:Jcks för övcrviigandc'. Det nu aktuc'iia
förslaget ger som ut.redningen päpc~kat de' i trafiken skaddidande en i viss
m<in privilegierad stiillning. Skador. som iir att hiinfiira I il! vi1r;1 yttr..:
sociala förhållanden, vare sig de grundas på brottsligt eller culpöst
fiirfarandt' i allmänhet dkr p;I rena olycksh:indels.:r. horde rimlig1vis
utifr~1n det tiinkande som innebiir att stakn ansvarar fiir tkn t'nskildcs
trygght.:t medföra en i riiltsligl hänseende enhdlig hediinming. I lur dl'll
eh,nomiska sidan av saken skall ulfurmas mii v~1ra c·n politisk fr;ig~1. Den
kan lösas genom obligatoriska dler genom m<~r clkr mindre nödvändiga
frivilliga fiirsäkring:.Jr t'lkr genom att det allmiinna p;1tar sig ansvar. Dt't
kan konstateras atl det pii skadesUmdsrättens omriide fiir niirvaranLk
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aterfinns el t lrnnglumeral ar dl'SSa lösningar. A \'l'll mol denna h:.ikgrund
mäste dock som i andra fall ett partiellt reformarbete godtagas, trots· att
konsekvensl'rna kan vara svi'ira alt övl'rhlicka. Det har inte legat inom
ulrcdningl'ns uppdrag att utleda sig om de stiim.: linjerna i den framtil\a
ut vt·l·klingcn av medborgarnas skydd mot skador pil grund av Jen sociala
miljö som samhället utformar. Det synes inte särskilt osökt att ifrågasätta
en utretlning om en olycksfallsförsäkring inom ramen för eller gt'nom en
utbyggnad av den allmänna försäkringen. I:::n sådan anordning som väl
ntirmast 1miste ta sikte på förbättrade ersättningsmöjligheter för personsbda hindrar inte att skadeförs~ikringar pii frivillig väg alltjämt kan stii
till huds fiir den som önskar disponera sina inkomster för sådant
ändamiil. Ett förbättrat socialt grundskydd skulle emellerlid på sikt
troligl'n underlätta genomförandet av nödvändiga lagn:gkringar pi\ olika
skadi:omriiden. I dagens läge miiste dock siisom ;rnförts en partiell reform
pii trafikskadeornradet accepteras med det förbehållet att den lösning
som nu kan väljas miiste ses som en relativt kortsiktig anordning. Mot
denna bakgrund bör ingreppen i den bestiiende ordningen ske med viss
försik ligJ1et.
Med de n:scrv;itioner som anförts hör huvudprinciperna för utredningens förslag godtagas. Betiinkandets överviigandt·n far visserligen s[isom
tämligen hart bundna av direktiven inte anses ha varit särskilt förutsättningslösa. A andra sidan iir de viil motiverade och st:ir i god överensstiimmdse med den allmänna utvecklingen inom den svenska skadcstiindsrätten. Vidare har sil. lil.ngt det för niirvarandt' synes möjligt
tillhiirliga hiinsyn tagits till internationella förhallanden. Det är visserligen
beklagligt att större rättslikhet på det förevarande omrildet ink kan
åstadkommas ens mellan dl' nordiska länderna, men detta förha!LtnLk för
accepteras med de olika nationella förutsättningar som tills vidare rackr.
l .3 Svea horrätt: Hovrätten har en i stort sett positiv insUllning till
utredningens försLtg. Det är enligt hovriitl ens mening t illfredssr iill:mck :itt
fordonsfiiran:s möjligheter att erhålla ersättning fran trafikförsiikring
vidgas samt att de som tisamkats personskador i följd av motorfordonstrafik blir berättigade till ersättning oberoende av annans villlande.
Genom de föreslagna reglerna ökas ocksii den nordiska rättslikhcten pii
förevarnnde område vilket iir av stort viirde. Hovriil len anser alt förslagd,
som fiirdigställts p~ herömviirt kort tid, är väl ägnat att Higgas till grund
för lagstiftning.
llovriillen. som fiirulsiitter att förslaget hlir föremål för lagddsgranskning, liar ej kunnat göra niigon fullstiindig lagteknisk granskning.
1.4 Rikspolisstyre/sen: Utredningen föreslår att .::rsiittning för personskada skall utg;! efter helt objektiva grunder och all iivcn iigare. brukare
och förure :iv motordrivet fordon Hir rätt till ersättning ur lrafikförsiikringen. Förslaget innchiir en genomgripande förändring av nu gäll:rnde
regler. \kd hfosyn härtill hade det varit önskvärt ätt grunderna för och
effekterna av förslaget utretts och redovisats utförligare ~in som skett.
Styrels('n anser dock att de sociala och humanitära sk;il som ;lbcropats
har s:idan styrka att förslaget ändock kan tillstyrkas. l'ii grund av anfiirda
skiil anser sig styrelsen även kunn:1 godta att gL'11t'rella undantag frC111
ersättningsriittcn inte medges. Enligt styrelsen biir man på denn(l punkt
inte göra ni1gon :11skillnacl mellan pl'rson-. och sakskäclor.
l .:" FCF: C'ivilförvaltningrn finlll:r tkt tillfreclssti:illandc, att ifragavarande
bl'sliimmdser i huvud,ak sammanf\.)r1s en författning. Därigenom har
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erhf1llits en biittre iivnhlick av detta i sig självt sviiröverskädliga
iimnesornriide. Trots del beaktansviirda arbete utredningen utfört är dock
iiwn dt' nu föresl;1gna riit tsreglerna pii 0nu~1det hade komplicnade och
sviirgenomtriingliga. 1'(1 grund J1iirav ilar c'ivilförvaltningcn ink varit i
tillfiilk all under remisstiden i önskviirJ omfattning genomgi1 kunsekn:nserna av fiirfat.lningsfiirslagen p~i lkn statliga skadereglt:ringl·ns omrf1de.
Framför allt giiller detta sadana överenskommelser siisom rörande
jämkning od1 regress, vilka utredningen antytt i1tminstonc för tr~1t'ikför
säkringsanstalternas del. Civilförvaltningen, som hand!Ugger ca I 500
trafikskaddn:nden om ;in;L 11tg;ir emellertid fdn Jtt hithörande förslag i
den miin de beror p~i vederbörligt bemyndigande friin riksdag och
regering. dessförinnan hänskjuts till civilförvaltningen för yttrande.
1.6 Postraket: Friin styrelsens sida iir intet att erinra mol i bdiinkandd
redovisade författningsförslag. Av postverkets fordonspark har hilansvarighetsförsiikring och motsvarande tecknats för bilar och mopeder od1
si1vitl nu kan bedömas avser styrelsen inte att göra 11[1gon iindring diiri,
<)lll fiirfattningsforslagen genomföres. Styrelsrn överviiger alt ockst1
bdräffandL' postverkets truckar och traktorer teckna mot bilansvarighetsförsii kring svarande fiirsiik ring.
1.7 Tdercrket: PrinL:ipnna i lwtiinkanclet och utformningen av författningsförslagen förankder inga inviindningar fri111 televerkets sida. I vad
gäller de specit'lla synpunkter som teh~verkt"t i egenskap av iigare till ett
stort antal motorfordon av olika slag J.;an anliigga p~i lwtiinkandet vill
verko:t framhiilla nedansUiende.
Upplysningsvis kan nämnas, att televerkets motorfordon iir försiikrade
enligt s k hilansvarighetsförsäkring, som i sak motsv~1rar hdtrafikförsiikring
och som tilliimpas, dii försiikringsplikt fiir staten tillhöriga motorfordon
enligt bg inte föreligger, samt att televerket beriiknar alt, om utredningens förslag genomföres, vnkcts kostnader för bilansvarighelsförs:ikring
för sina motorfordon kommer att öka med ca 330 000 kr/är. Sistniimnda
belopp ilar hL"riiknats pi\ grundval av antalet motorfordon vid 1974 ilrs
ing:ing oc:h nuvarande försiikringspremier.
1.8 SJ: lkn av utrl'dningen för1?slagna konstruktionen av ersiittningssyskmct vid trafikskador ger ej anledning till erinran friln SJ:s sida.
I .'I Statl'llS 1·iigrerk: L!trc·dningt'llS förslag tillstyrkc·s i ;t\lt viist·ntligt.
Sidunda bitriider viigvcrkct bl. a. förslagd all stiirka personskadcskyddo.:t
p{1 väsentliga punkter. Verkc't syftar därvid på den föreslagna utvidgningen av den trafikfi"\rsäkringspliUig;i fordonskat.:gorien. förares och iigarc'S
inbcgrip;1nde i krl'tsen av ersiitlningsbcriiltigade, sorn sker genom en
omkonstruering av trafikförsiikringshegreppet samt jämkningsreglernas
nya 11tformning.

1.10 Statens trafiksäkerhetsrerk: Utredningen har redovisat den komplicerade och i vissa ddar svartillgiingliga materian som uppdraget
omfattar pil dt överskiidligt sätt. Den föreslagna övcrgiingen till dt pii
nhjrktiva grunder baserat ersiittningssystcm har fastlagts i dirt.!ktiven till
utredningen. [.itrcdningcns arbete har ocks:i priiglats av l~ll ;1npassning av
trariksk;1deersättningsrq!lenrn till de grundläggande principer som lt:gat
bakom utformningen av d.:n nya skadcstiindslagrn. Den viisentliga frägan
hur den föreslagna regleringen piiverkar tr;.ifiksiikcrhdcn har inte iignats
särskilt stort utrymme. Fr~igan har dock berörts i tva hiinseendcn:
crsiittningsskyldighetens hrottsfiirehygg;mdc effekt och premicsiillningens inverkan.
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1.11 1.uftfartsrerket: Ur dc synpunkter luftfort.sverket har att företräda
finn' intet att erinra mot vad utredningen i betänkandet anfört och
föreslagit. Kostnaderna för trafikskudeersät tningar iir för verkets del
marginella och dl gl'nomförande av dc föresbgna n.:fonnnna torde icke
komma att ändra detta förhiillande.
1.12 Statskontorct: Frän de synpunkter statskontord niirmast har att
fi.iretriida föranleder de förslag som lagts fram i angivet betänkande inte
nitgra erinringar eller uttalanden i övrigt fdn ämbetsverkets sida.
1.1 3 Genera/tullstyrelsen: Tullverket använder i sin verksamhet cirka
250 egna motorfordon, i huvudsak personbilar.
Den utbyggnad av
försäkringsskydde1 som föresliis av utredningen torde innebiira höjda
kostnader för staten såsom ansvarig för skada med statens motorfordon.
Man hör kunna utgi\ från att kostnadsstegringcn ungefär kommer att
motsvara den höjning av försäkringspremierna som enligt hetiink;mckt
förutsättes bli erforderlig. Generaltullstyrelsen anser emellertid att man
på de skäl utredningen anfört bör genomföra dcn fön:slagna lagstiftningen trots de ökade kostnaderna för försäkringstagarna och staten,
bl. a. med hänsyn till d<."n förenkling av ersiittningsreglerna som uppkommer därest förslaget genomföres.
1.14 Fr'irsäkringsinspcktioncn: Förutom förslag om avskaffande av reglerna om presumtionsansvar och införande av bestämmelser om objektivt
ansvar behandlar bet1inkandet tre huvudfriigor. För det första föreslås att
förare Uigarc, brukare) av motorfordon i princip far samma rätt till
ersättning ur trafikförsäkringen som tillkommer tredje man. För det
andra föreslås att l'rsätt ning för personskada skall kunna jämkas endast
vid uppsåtlig eller grovt v[1rdslös medverkan frim den skaJelidandes egen
sida. Slutligen och för det tredje föreslås att crsiittningarna till fönire ol"l1
passugcrare i ett motorfordon för personskada och skada p[t vissa
personliga tillhörigheter kanaliseras till och slutligt bäres <tv det ''egna'"
fordonets försäkring.
Förslagen i de tvii första huvudfrågorna, som innebär de mest
iögonfallamk förbättringarna i förhiillande till dagens ordning, tillstyrkes
i princ·ip av in;pl!Jdionen.
lJ I redningens tredje förslag bygger pa ett riit tsligt nytänkande som
torde leda till l'n omfattande omfördelning av premierna för fordonsiigarna genom att rt'gress mot annat fordons trnfikförsiikring enligt
förslaget omöjliggöres ifråga om förar- och passagerarskador. Det ligger
självfalld mycket positivt i att man syftar till att fjärma sig frtm
skuldtänkandet och i sliillet basera ersiittningssystemet
pil pcrsonskadesidan
pä n~got som i realiteten utgör en olycksfallsförsiikring men med
ersiittning enligt skadcst~lndsrältsliga beräkningsregkr. En nwra fullständig no-fault-konstruklion har utredningen i enlighet ml·d sina direktiv
stiillt pii framtiden. Säsom en följd härav ler sig utn;dningsfiirslaget
inkonsekvent. eftersom m:m pa sakskadcsidan blir kvar vid ansvarsgrundcn för nsiitlningen
må vara i en förändrad gestaltning i ckLiljerna od1 att man diirför i flertalet fall ändock måste göra en viillandeulrcdning:. J·ör~iikringsinspektioncn kan giv<."Lvis inte p~ grundval av
föreliggande utrcdningsmatcrial ta någon ställning till en fullständig nofaull-liisning konst'kvcnt genomförd över h<idc person- och sakonm!det.
DL'l sUr å andra sidan klart, all det erforderliga nytiinbndet på omdtdet
avsevärt skull<! underlätlas vid en s~dan totallösning.
Förutom en dcl internationella komplikationer, som förslaget om
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ändrade kanaliseringsn:gkr sannolikt skulle komma att nwdfiira, talar i
iivrigt mot 1.kss genomförande nu art nägon tillr~ickligt långtgående
utredning, hl.!lysande den för1indrack kostnadsbild för den enskilde, som
torde bli följden av det förcliggandc förslagd, icke presenkrats.
Utredningcn har nöjt sig ml.!d att söka belysa förväntadt förändringar i
gcnomsnitt. för olika ford<Jnsslag (personbilar, lastbil<lr ctc) men har
avstatt fran att uppskatta premiekonsekvenserna för olika riskgrnpper
inum respcktivc fordonsslag, niig1)t som för den enskilde konsumenten
torde te sig vida intrcssantarc. Ett iivl.!rgivande av nu giillande bonussystem, med vilkct de nya tankL·gfogarna torde vara bäst förenliga och
därför också förordats av utrl.!dningen. accentuerar premieproblematiken
ytterligare.
Sädant försiagl't nu fi.ir.:liggo:r vill inspcktionen allvarligt ifrilgasätta
lämpligheten av genomförandL't i clagsliigd. /i.mbdsvcrket menar, att de
viktigaste nyhderna i utredningens försbg kan ilvLigabringas genom
bcgriinsadc föriindringar i den giill;mde l;1gstiftningcn (<JL'11 eventuellt
genom nya frivilliga flirsäkringsproduktn). Sålunda torde jämkningsreglerna kunna anpassas till den ordning, som förviintas bli 1:.Jgfast i
skadesti\ndslagen pii grundval av skaclestf1ndskommiltens förslag. Likas:l.
synl's det möjlig I att förbättra förarskyddet pil det siitt som avsetts
gl'nom att antingen Eita dcn obligatoriska trafikfiirsiikringen inkludera
iivl.!n L'lt s;ldant skydd eller införa cn obligatorisk (eventuellt frivillig)
r<irarolyeksfallsfiirsiikring med ersättning enligt skadeståndsr~it tsliga heriik ni ngsreglcr.
Mot den hiir angivna bakgrunden förordar inspektionen att nuvarande
bilansvarighets- och trafikförsiikringsl:.Jgstiftning blir föremål fiir en
översyn med dl.!n mera bL'griinsadl' målsiittningen att ;istadkomnw dl
förbättrat förarskydd och liberalare j~imkningsregkr vid personskada
inom ett i övrigt oföriindral ersiitlningssystem. En överg[mg till del
riittsliga nytiinkandet p{1 trafikskadeomddet, för vilket i och för sig
m<lnga sk~il talar, synes höra grundas p<I dl mer;1 lfogtsyftande
utredningsarhete, där no-fault-tanken oeh dess konsekvenser hl a pii
kostnadssidan far klarare belysning och där man i sammanhanget mera
explicit hchandbr friigan om vad den obligatoriska trafikfi.irsäkringen biir
omfatta.
I.I 5 f.:.011sumc11tomh11dsmanne11: Utredningens förslag innebiir att ett
socialförsäkringsriittsligt betrakll.!lsesätt skall anläggas n~ir dl't giilh::r
personskador i trafiken. DL'lta medfiir hl a att tkt .:nllast i 11ndant;1gsfall
skall vara möjligt att jämka nsiitlning för personskador pi1 grund av
medvallande. KO finnn fiirslagd i hög grad tilltalande och tillstyrker att
nu gällande lagstiftning L'rsät ts med <'Il trafikskadelag enligt de principer
som utredningen föreslagit.
1.16 Ko11s11111e11trerket: Sedd med dagens iigon för.:ter giillandL' lagstiftning en rad brister; främst bör framh:illas att förare av fordon L'j är
heriittigad till ersättning ur egna bilens försiikring och därest skacklidandc
iir medvöllandc kan l.!rsiittningl.!n för honom jiimkas. I de förslag som
utredningL'll framläggcr har fri1gor om vällande och skuld triingts tillbaka
till förman för ett s. k. objL·ktivt ansvar. Konsumentverket finner de
fön~slagna bt'sUimmt'lserna vara tillfreclsstiillande.
1.17 Lä11.1·st1-·relse11 i ..ffrshurgs län: Länsstyrelsen ansluter sig i allt
väSL'ntligl ti.ll de synpunkter, som kommit till uttryl.!k i bl'länk~mdet.
Giillande regler om ansvarighet för skada till följd av automobiltrafik och
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diinllL'd sammanhiingandt• iildre författning<ir lunk sedan liing tid tillbaka
ha varit i behov av modnnisning för att diirigcnom biittre sväfa mot
dagens krav.
Det av utn:dningen föreslagna ersättningssystemc:t tillgodoser enligt
liinsstyn:lsens uppfattning myckt't bättre skadelidanJcs sociala behov av
~knnomiskt skydd och dä främst vid personskador än som är falkt med
nuvarandl' system. Särskilt har utn:dningL·n lJL·aktat förhällandct, att
förare av l'tt fordon L'nligt nuvarande ordning in!c kan fö nsiittning ur
det egna fnrdon.:ts trafikförsäkring. Vidare har utrcdningt:n uppställt
mindre striinga krav för den som iir medvållamk i tr;1fikolycka såvitt
avser pL'rsonskada, vilket för denne innebiir ett biittrL' ekonomiskt skydd.
Även den som försummar att betala sina försäkringsprernicr eller den
~l)m iir rattonykter i:lkr den som brukar ett fordon olovligt tillerkänns
försiikringsskydd fiir personskador, vilket, inte minst med tanke p[1
vederbörandes eventuella anhiiriga, iir betydelsefullt.

1.18 }'rkesskadekummittcn: Friin dl' synpunkter kommitten hur att
beakta bitriider kommitten utrl'dningens förslag bctriiffande ersättning
vid personskada. Kommitten finner ej anle~lning till erinran mol förslaget
i övrigt.
1.19 /,1•11sing11tredni11gt!11: Fran de synpunktl!r leasingutredningen h•ir att
fördräda finns ingl!t att erinra mot bc!iinkandds principiella innd1all.

1.20 Färsiikringsrättskommitten: Det framlagda förslaget har sin tyngdpunkt i reglerna om .:rsiittning för personskada i följd av biltrafik.
Diirutövcr har trafikskackutn:clningen tagit upp ett inte ringa antal fr:1gor
om l!rsiittning för sakskada. om trafikförsiikringL~ns allmiinna konstruktion od1 om förldllanckt mellan försiikringsgivare C"trafikfi.irsäkringsanstalt .. ) och fiirsiikringstagare vid trafikförsiikring.
Som hdhd utgör det framlagda belänkandd
inte minst ml'd tanke
på den bL:gränsadc lid som statt till utn:dningens förfogande
ett
ambitiöst och skickligt genomfört arbete, diir manga viktiga trafikskad.:riitlsliga probil'm givits en intriingande och viirddull analys. Detta
hindrar dock inte att försiikringsriittskommillen p•i fina punkter ställer
sig kri1is1' mot utredningens I"L'SO!lc'mang och förslug.
Särskilt de fr•igor som riir trafikförsi.ikringens allmiinna konstruktion
och förhitllandet mellan försiikringsgivan: och fiirsiikringstagare har niira
beröring med försäkringsrättskommittl'.·ns uppdrag. Kommitten, som nyligen börjat sin vt'rksamhd, har ännu ink kunnut utreda de fragor beträffande försäkringsavtal i allmänhl't som trafikskadeutrcdningen nu behandlar för trafikförsiikringen. Kllmmitten kan därför inte ta definitiv stiillning
till dessa frågor. Kommitten vill L'rinra om att vissa försäkringar, som inte
berörs av utredningens förslag, har niira samband med trafikförsäkring.
Särskilt giiller detta vagnskadl'fiirsiikring och annan kaskofiirsiikring av
bil. Siidan försäkring sammanförs för närvarande mt'd trafikförsiikring till
en gl'ml'nsam försiikringstyp, motorfordonsförsiikring, mo:d i många
avseenden gemensamma villkor. Avl'1~ vid försiikringsholagens pagående
arbete med att skapa gemensamma allmiinna försäkringsvillkor för
fiirsiikringar som berör privata konsumenter torde avsikkn varu att
villkoren skall gälla även trafikförsiikring i den mim tvingandt' lagstiftning
inte Uggcr hinder i vägen. Hur de av utredningen föreslagna reglerna om
trafikförsiikring skulle förh•illa sig till vad som kan komma att befinnas
lämpligt vid kaskoförsiikring av bil - Ol'h vid annan sakförsäkring
later
sig för närvarande ink övcrblick.u. Dl'lsammu torde gii!la försi.ikrings-
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givar<'ns rcgrcssriitt. vilken för närvarande är föremål för utredning av
skadestiindskommitten, Wt vara att trafikskadcutredningcn har samrått
med denna kom mil te och övcrensstiimmclse i vissa principfr~gor befunnits föreligga. Försiikringsrättskornmitten anser detta utgöra ett visst skiil
mot att hetriiffande fdgor som är jiimförelsevis hetydclselösa för skyddet
vid skador genom motortrafik nu införa 1vingande regler. -- ·
Försäkringsriitlskommitten ansluter sig till huvudpunkterna i förslaget
men anser all i enskildheter r.::glerna bör förenklas sakligt och riittstekniskl. 1 vissa avseenden torde en förenkling kunna ske genom att,
liksom enligt giillandc_ riitt, anknyta till allmänna skadest~nds- och
fiirsiikringsrältsliga principer i stiillel för alt konstruera lrafiksbdesystcmet som dt självständigt system vilket fordrar särskilda regler. En
sadan anknytning skulle ocksit underliilla samordningen mellan trafikförsiik1ing och annan motorfordonsförsäkring samt skadt'försäkring i
övrigt.
l .21 La11dsti11gsfiirh1111dct: Den föreslagna försäkringsreformen medför
att alla de som skadas vid trafikolycksfall far bättn: förutsiittningar att
sjiilva klara av fiiljdL·rna av en skada. Detta innehLir även att de krav pi:\
kompletterande stöd från samhällets sida, som för närvarande kan
uppkomma i fall där nuvarande regler 11lL'dgn skadeersättning endast i
hegrii nsad omfa t I ning e !ler in te alls, kom mer att. reduceras. Kostnaderna
fiir trafikskadeersältningar kommer sälunda enligt förslaget att i ökad
omfattning övnförns på motorfordonsiigarna via trafikfiirsäkringen.
Utifriin dessa principiella grunder i och konsekvenser ;iv utredningens
förslag anser landstingsförbundet att en sadan reform är motiverad.

1.22 1.0 tillstyrker utreclningsförslaget.
1.23 1"CO: Fi.irslagel övcn::nsstiimm1.:r i alll väsentligt med de tankegi:\ngar
som ligger bakom de avtal om trygghdsförsäkring som under 1974
triiffals mellan arbetsmarknadens parkr. I dessa avtal sätts den skadelidandes intresse i centrum och ersättning utg:ir oavsett vem som vållat
skadan. TC:O hLilsar därför lagförslaget med stor tillfredsstälh:lse och
anser sig - si1vitt avser personskada -· kunn<1 t.illstyrb förslaget med
endast den resnvatiom:n. alt jI-imkning pä grund av medvållandc borde
kunna begränsas till fall av uppsåtligt förfarande.

1.24 SA CO tillstyrker huvudprinciperna i utredningens förslag innt:hiirande atl crsät tning frirn trafikförsiikring skall utg~ för personskador pii
renl objektiva grunder. oavsdt om föraren iir prcsumtionsansvarig och
oavsett 1im brister föreligger pa bilen. SACO noh:rar iiven med
tillfrL·dsstiillelsc att också föraren omfatL1s av det nya personskaclcskyddL·t och att iigaren lleksil i L'genskap av passagerare fär full ersättning
niir han skadas.
1.2') S1atsanställdas fi"irbund: Den snabba utvecklingen på olika omri1den
i samhiillel för med sig stora krav pil ändringar av gällande regler i Jagar
och för I att ni11g;1r. L1 t om rit de som ;.dit för Hingi: hl ivit dtt.: rsa lt är
trafiksbdclagsliftningen. Krav på L"n rc:videring av systemet för c.rsättning
för 1rafiksbdur har allt oft<1r1.: framförts. 1'{1 senare tid har _iämföri:lsc:r
gjorls med dL·n reformering av ..:rsiil l11ingsskyddet vid personskada som
skdt inom arbi:tslivet gc:nom tillkomsten av olika former av trygghetsfiirsiikringar.
Statsanställdas förbund konstaterar med tillfredsställelse att trafik-
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skacleutredningcns nu framlagda förslag i allt väsentligt tillgodoser de
krnv som i olika sammanhang har framförts beträffande utformningen av
ett tidsenligt ersättningssystcm för trafikskador. Förbundet kan biträda
utredningens principiellt viktigaste förslag, vilket innebär att föraren skall
omfottas av försäkringsskyddct och att ersättningen till skadade personer
inte skall kunna jämkas annat än i de undantagsfall då den skadelidancle
uppsiitligen eller genom grov vardsli:ishet medverkat till skadan.
Utredningens övliga förslag k:rn också biträdas av förbundet och de
hör läggas till grund för utformningen av en ny trafikskadelag.
1.26 Svenska transportarhetareförbundet: Den snabba utvecklingen på
olika omradcn i samhället för med sig stora krav på ändringar av gällande
lagregler. Ett omn!Lk som alltför länge blivit eftersatt är trafikskadelagstiftningen, där kraven pti en revidering av systemet för ersättning för
trafikskador all! oftare framförts. Jämförelser har gjorts med den
modernisering av ersättningsskyddet vid personskada som skett inom
;irbetslivct genom tillkomsten av trygghetsförsäkringen, som ju förbundet
gick i bräschen för.
Det är dlirför med tillfredsställelse som förbundet kan konstatera att
trafikskadeutrcdningcns framlagda förslag i allt väsentligt tillgodoser de
krav som förbundet i olika sammanhang framfört beträffande utformningen av ett tidsenligt crsät tningssystem för trafikskador. Förbundet
biträder således helt utredningens principiellt viktigaste förslag att
föraren skall omfattas av försäkringsskyddet och att ersättningen till
skadade personer inte skall kunna jämkas annat än i de undantagsfall clii
den skadelidandc uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet medverkat till
skadan.
Förbundet biträder även merparten <tv utredningens övriga fiirslag och
anser att de skäll läggas till grund för den nya trafikskadelagen.
1.27 Sreriges adl'okatsamfund: Samfundet anser att den föreslagna
lagstiftningen på ett principiellt riktigt sätt tillgodoser både det sociala
behovet av förbättrade möjligheter till ekonomisk gottgörelse för
trafikskadade personer och det angelägna kravet att systemet för ekonomisk reglering av trafikskador förenklas, varigenom fördelar uppnas i
form av minskade administrationskostnader för och en snabbare handläggning av ersättningsärenden. Samfundet vill understryka att siirskilt
det förhållandet att utbetalning av ersättningar i det hittillsvarande
systemet inte sällan kunnat ske först S<!dan lång tid ·· ibland ett flertal år
- förflutit från skadetillfiillet upplevts som en betydande olägenhet för
enskilda skadelidande, som mestadels har behov av att skadcupprättande
iitgärder kan komma till stånd så snart som möjligt efter ett olycksfall.
I. 2 8 Trafikförsäk ringsjiJren ingen: önske målen om en översyn av trafikskadelagstiftningen har under senare ar vuxit sig allt starkare. En del
luckor finns i det ekonomiska skyddet för trafikoffren. I vissa fall
skyddar trafikförslikringen inte alls den som drabbas av trafikskada eller
erbjuder ett skydd som är ofullstiindigt. I begränsad omfattning lrnr
luckorna kunnat fyllas genom att försäkringsbolagen själva kompletterat
det lagreglerade skyddet. Ftl belysande exempel iir förarplatsförsäkringcn. På andra områden av samhällslivet har en modernisering av
ersiittningsskyddet ägt rum, med målsättningen att framför allt vid
personskada iistadkomma så fullständig kompensation som möjligt för etc
skadelidandc. En god illustration är trygghetsförsäkringen <TFY). Mot
bakgrund av denna utveckling kan det sägas att hilansvarighcts- och
11Regeringen1975. 1 sam/. Nr 15
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trafikförsäkringslagstiftningen 1 sin nuvarand.; form ink svarar mot Je
krav man frän medborgarnas sida har rätt att ställa på den. Insikten om
reformhehovet lrnr redan för fkra år sedan föranlett försäkringshranschcn
att pä egen hand starta ett ulredningsarhete. Syftet har framför allt varit
att fä ett underlag för bedömningen av frågan om vilka delar av del
nuvarande systemet som behöver reformeras och vilka lösningar som är
praktiskt möjliga att _genomföra. Arbetet, som bedrivits av den s. k.
no-faull-kommitten, har inte begränsats till försäkringsskyddcl vid
personskada. Ocksii egcndomsskador i trafiken, framför allt vagnskadorna, har behandlats.
Reformbehovet och de linjer efter vilka en reform lilmpligen bör
genomföras har följaktligen undersökts och utretts inom branschen.
No-fault-kommittens arhele har legat till grund för den skrivelse från
föreningen till Kungl. \'!aj:! den 26 november 1973 som synes ha bidragit
till att trafikskadeutredningen tillsattes.
Det är med tillfredsstiilklsc som föreningen kJn konstatera att de
punkter som den i första hand tagit upp i skrivelsen har tillgodosetts
genom det framlagda förslaget till trafiksk:Jdelag. Föreningen kan alltså
instämma i de viktigaste elementen i förslaget, nämligen att föraren
inkluderas i försäkringsskyddet och att jlimkning på grund av den
skadelidandcs medvällande i princip inte skall äga rum.
Även iivriga delar av förslaget synes väl ägnade att Higgas till grund för
l;igstiftningen och kan därför i huvudsak tillstyrkas av föreningen.
Reformens tyngdpunkt !ilggs vid en förbättring av crsättningsskyddct
vid personskad<i. 1 detta avseende har direktiven avgjort utredningsarbetets inriktning. Föreningen vill instämma i den målsättning som utredningen har preciserat och som hl. a. innebär. att systemets bestämmelser
bör utformas sa att de leder till snabbast möjliga skadercgkring samt att
systemet i administrativt hfoseende bör gestaltas så all ~1dministratiuns
kostnaderna hälls pa en rimlig niva med hlinsyn till de resultat som
eftersträvas. Föreningrn tror alt förslaget i dessa för försäkringsbolagen
viktiga friigor n[ir upp till den angivna miilsiittningen. Friigan om
ersättning för sakskada i trafiksammanhang hålls i väsentlig utsträckning
utanför det nu aktuella reformprogrammet. men förcningen vill något
heröra också sakskadornas plats i detta program.
Utredningen har beträffande sakskadorna i huvudsak begrlinsa t sig till
siidana förändringar i nuvarande ordning som betingas av ersättningssystcmets utformning i övrigt. Direktiven lwr förhindrat utr.;dningen all
närmare gå in pa .;n reform :iv ersättningen för vagnskada. Som nämndes
ovan har arbetet i försäkringsbolagens no-fault-komrnitte i princip täckt
in hela fältet av skador, således även vagnskadorna. l;nligt vad som
framgar av betänkandet hyser trafikskadeutredningen den uppfällningen
att bilskadesystemd hör reformeras också när det gäller denna typ av
skador. Det kan anmärkas att fi.irs1ikringsbolagen kommer att i viss
utsträckning fortsätta sitt eg<:t ut rcdningsarbek i friiga om lämplig
utformning av vagnskadeskyddel.
Genom den föreslagna trafikskadelagen införs i Sverige ett ersiitlningssystem som i flera hetydelsefull:i avseenden ställer de skadelidande i en
fördelaktigare position än som är vanligt i andra länders rättssyslL'm.
Föreningen kan redan nu förutse svårigheter niir det t. .:x. g1iller att dter
en skada där ett utländskt fordon har varit inhlandat övertyga utbindskt
bolag resp. gröna-korthyrå att föreningen enligt de svenska reglerna :ir
skyldig att utge ersättning ocksa till fordonsföraren. Dd kan erinras om
att den finska trafikförsäkringslagen av år 1959 i 15 § andra stycket
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beträffande motQrfordon som införts till landet för tillfälligt bruk
begränsar försäkringens omfattning sa att tkn inte gäller skador som
drabbat fordon.:t' ägare elkr förare (jfr ocksa 8 § i den finska
trafikförsäkringsforordningcn). Ett motsvarande undantag i trafikskadelagcn skulle t'ml'lkrtid rimligen förutsätta att föraren i kollisionsfall kan
fä ersättning för personskada ur motsidans försäkring.
Till trafikfi.irsäkringsförcningcns yttrande har uttryckligen anslutit sig
Srcrigcs färsiikringsholags riksförbund och i stort försäkringsho/agct
Ans1'ar. Avcn Folksam. som till hör föreningen, har förklarat sig i allt
väsentligt instämma i vad föreningen här anfört.

1.29 Försäkringsjuridiska föreningcn: föreningen delar uppfattningen
att det pii trafiksk<Jdeområdd finns skäl att principiellt övergå från ett
system med prl'sumtionsansvar till en ordning där rätt till ersättning
främst vid personskador föreligger på rent objektiv grund och där
ersLittningsrätkn för sk:Jdade förare förbättras jämfört med vad som
följer av hilansvarighetslagens regler. förslaget om att ersätta bibnsvarighdslagen och trafikförsäkringslagen med en enda trafikskatlelag synes
likaledes välgrundat. I ht>lysning särskilt av den begränsade tid under
vilkrn utredningen arbetat utgör betänkandet en imponerande prestation
i vilken omfattande och lagtekniskt komplicerade frågor diskukrats på
ett ingaende och uppslagsrikt sätt. Sammanhangen i lagförslaget är
emellertid delvis ~~1 invecklade, att det är angdäget att någon proposition
till riksdagen ej hastas fram.
Trots sin i huvudsak positiva grundinställning till betänkandet har
föreningen åtskilliga anmärkningar. som sammanhänger med att utredningen drivit ett rent socialförsiikringsrättsligt betraktelsesätt väl långt
men ocksa med hur hedömningl'n utfaller äV enskilda frågor om de
föreslagna reglernas lämpliga tiickningsomrilde. l utredningens kritik mot elt objektivt änsvar gruml<it på farlighet kan
föreningen fullt instiimma, om syftet är att diskutera olika viigar att
åstadkomma ett generellt sett bättre skydd vid olika typer av personskador. Farlighetskriteriet iir allmänt sett vagt. och ur sociala synpunkter är
det en bättre lösning att genom en utbyggnad av en allmän socialförsäkring söka fä till stand ett för alla verkande grundskydd vid personskador.
Lagen om allmän försiikring ger t>mcllcrtid numera ett högst heaktansviirt
grundskydd för alla i händelse av en kroppsskada eller sjukdom. I detta
Jiigc 1ir dl'! inte givet att man p~ omriidL' efter område hör söka bygga ut
ersiittningsrätten vid personskada med stöd av ett betraktelsesätt; som
säges vara socialförsäkringsrättsligt. I tanken på ett socialförsiikringsskydd hör L'nligt föreningt'nS mening friimst ligga att alla medborgare för
inträffade skador bör tillförsäkras samma grundskydd oavsett hur skadan
uppsU1tt. och detta grundskydd hör gälla ink blott skador genom
olycksfall utan även sjukdomar i allmänhet.
Mot denna bakgrund kan man visserligen diskutern införandet av ett
h1ittn: skydd iin vad den allmänna socialförsäkringen ger på speciella
omräden, där sätskild;i hänsyn talar därför. Det kan bli fråga om ett
objektivt ansvar för utövaren av en verksamhet, som är av påtagligt
riskfylld och samtidigt klart avgriinsbar karaktär. Det kan också bli fråga
om införandet av försäkringsanordningar direkt till cle skadelidandes
förman pii omrAden där det genom avtal eller eljest finns särskilda
förutsiittningar for si'idana arrangemang; exempel
detta är lrygghetsförsäkringen och patientfiirsäkringen. Enligt föreningens mening hör det
l"lllellertid då samtidigt belorrns att det i sjiilva verket inll> liingre är fråga
om en socialförsäkringsrält, eftersom förmånerna inte kommer alla
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skadelidande till del. liksom all de hänsyn som motiverar den utökade
ersättningsrätten på ett enskilt omräde kan vara av mycket varierande
slag. Föreningen har med hänsyn härtill svart att dela uppfattningen, att
trafikskadeområdet skulle vara ett med trygghctsförsäkringen och patil'ntförsäkringen i nu förevarande sammanhang "likvärdigt område''.
Likheten hcstär blott i att varje skadelidande har intn:sse av att fä
ersättning, heräknad efter sk<1dcståndsrättsliga grunder, st1 länge skadcständsrätten ger bättre förmåner än den allmänna försäkringen.
Enligt föreningens mening iir det visserligen, som angetts redan ovan,
motiverat att införa en n:nt objektiv crsättningsrätt vid främst personskador till följd av biltrafik, men grunden härför kan ej vara enhart en
önskan att en skadclidanclc skall få full ersättning för sin skada eller att
skador pä detta område iir vanliga och ofta svåra. Det synes nämligen
därutöver nödviindigt att till stöd för en riitt till ersät1ning på objektiv
grund åberopa, att biltrafiken iir en klart avgriinsbar och mycket riskfylld
verksamhet, vars utövare bör bära sina egna kostnader. Även om tanken
pä ett rent strikt skadestandsansvar generellt sett inte utgör mlgot
alternativ till värdet av en allmtin socialförsäkring, kan den pii bcgräns<.1de
om räden vara cl t klart argument för införande av ett objektivt ansvar
som ger bättre för maner. Bil trafiken utgör enligt föreningens mening det
kanske bästa exemplet på etl omräde där detta synsätt kan anläggas.
?i.ven om utredningen här och var i hetänkandct berör synpunkten, att
biltrafiken bör belastas av sina egna skadekostnader, synes denna tunke
inte spclu ni1gon roll, när utredningen med hänvisningen till sitt föregivna,
socialfiirsäkringsrättslig<1 hetraktelscsiitt motiverar varför ett rent objektivt nsiittningssystem bör införas för personskador.

l.30 Motorbranschens riksfiirbwul: Förhundct önskar inledningsvis instämma i de önskemäl som utredningen redovisar i syfte att få till stånd
en mer rationell hantering av försiikringsersättningar till följd av
trafikskador. De nu gällande bestämmelserna som till sina huvuddelar
tillkommit för ca 50 år sedan är i dag i betydelsefulla avsnitt föråldrade,
vilket i och för sig motiverar en modernisering. Utredningen tillfredsställer i de flesta hänsecmkn även högt ställda krav och de framförda
förslagen är också till övervägande delen väl underbyggda.
1.31 Motormännens riksförbund tillstyrker rent principiellt sett utredningens förslag i vad avser en förenklad. en förbilligad och en snabbare
skadereglering, framför allt vid personskador. Fiirbundd hiilsar vidare
med tillfredsställelse det förbättrade skyddet för förare som drabbas av
personskada.
1.32 KAK: Utredningen har enligt sina direktiv velat genomföra nofäult-principen. Det bör emellertid uppmärksammas att denna för
närvarande tillämpas i länder utan tillnärmelsevis det sociala skydd för
medborgaren som rl'dan finns i Sverige. :vlan har i dessa länder bl. a. haft
negativa erfarenheter av skadestiindsprocesserna. I USA hart. ex. ofta ca
SO% uv skudesliindct ätgätt att täcka advokatkostnader. Hos oss erhåller
som bekant den skadelidande hela skadeståndet medan advokatkostnaderna täckes av den skadeskyldige eller dd allmänna. 1 Sverige har man
ocksä elt 90 %-igt skydd genom sjukförsäkringl'n upp till en iirsinkomst
motsvarande 7. 5 x basbeloppet. Behovet av en no-fault-försäkring är
därför i Sverige inte så stort som i de länder fnin vilka modelkn hiimtats.
Förslugct innebär emellertid vissa fördelar dels med hänsyn till att

Prop. 1975/76 :1 S

165

sjukförsäkringen ej svarnr för det s. k. ideella skadeståndet och dels även
att en skadelidandc med kvarstäendc invaliditet som l'j uppgår till 50 %
erldller ett bättre skydd. Förslaget innebär även förbättrade möjligheter
till snabb ekonomisk gottgörelse för trafikskadade och en förenkling av
skadcrcgleringen, vilket torde medföra minskade administrationskostnader och snabbare behandling.

1.33 Motormännens helnykterhetsfärbund (MllF'): MHF vill allmänt sett
bedöma beliinkandet som en intressant produkt, vilken utredningsma n nen fram tagit berömvärt snabbt och där trafik forsäk ringens komplicerade och svilrgenomträngliga problem behandlats skickligt, lättillgängligt och klargörande. Konsekvenserna vid ett genomförande av vissa av de
framförda förslagen skulle dock enligt MHF:s mening bli sådana att
förbundet i fråga om dessa mäsk inta en starkt kritisk och avstyrkande
inställning.
Öppet har i utn:dningen redovisats att det är en socialpolitisk reform
som eftersträvas och att det nya systemet för ersättning för personskallor i följd av motorfordonstrafik i friimsta rummet utformats sii att
skadevållande och brottslingar i trafiken ska fä en ny social förmån "på
den kompensationsnivå som i dag gäller för de i crsättningshänseendc bäst
stiillcla trafikoffren". I själva verket är det fraga om att pätvinga
rnotorforclonsiigarna en kraftig omvälvning av hela det obligatoriska
trnfikförsäkringssystemet. med mycket egendomliga verkningar. -Den ekonomiska innebörden av omläggningen kan framför allt sägas vara
alt de förare, som i samband med begående av brott i trafiken ådrar sig
pcrsunsbdor, ska fä ersättning enligt den gynnsammaste skadeständsnivän. De skötsamma förarna atäggs att betala dessa obligatoriska
ersiittningar till brottsliga förare
till biltjuvar, rattfyllerister. körkortsliisa, fiirare av oförsäkrade fordon och sädana som använt bilen för
utövande av annan brottslig verksamhet. - -- - MllF anser det foreslagna
trafikfi.irsäkringssystemet stötande ur riitlvisesynpunktcr. skadligt för
trafiksäkerheten och till sina konsekvenser orimligt i vissa hänseenden.
No-fault-försäkringen innebär ett rent objektivt skadeståndsansvar. där
rätten till ersiittning i princip inte påverbs <1v att den skadclidande har
varit medvällande till skadans uppkomst. Iden om sådan försäkring har
hämtats fr{rn USA, diir den fyllt syftet att ge ett lättaJministrerat,
grundliiggande socialt skydu, ofta med schablonmässigt bestämda ersättningsbelopp inom på fiirhand fastställda gränser. Bakgrunden lrnr varit
svårigheterna fiir trafikoffrl'll att fört~ no-fault-fiirsäkringcns införande fa
ut skadcständsrättsliga ersättningar från försäkringsbolagen, eftersom
kraven ofta föranledde längvariga, tillkriingladc och dyra processer vid
dumstolarna. De skadelidande fick ofta vänta liinge p.1 crsättning. Vidare
uteslöt den amerikanska skadcstandslagstiftningen en stor andel skadade
frfo ersiittning. Premicniviin hade höjts avsevärt, dii mellan 50 och 60
procent gick till administrationskostnader. Detta föranledde i sin tur att
många körde oförsäkrade. Att no-fault-id~n i USA mötts av stort intresse
frirn försäkringstagarna kan till stor del tillskrivas det faktum att
premierna pil grund av enklare administration kunde siinkas samtidigt
som frirsiikringsvillkoren förhiittrats. I SvaigL' skulle en ihwgfö1g till
no-fault-fiirsiikring tvärtom enligt utredningens förslag medföra en kraftig
premiehi"ijning.
l Svl'figc finns ini\: de skäl för iivergilng till no-fault-försäkring som
fiirl'lt•gat i USA. Klagomill iiver fiirsäkringskri111gd har ink framträtt i
iliigrc grad. Vara socialförsäkringar och ATI' ger ett hctyJligt bättre
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grundskydd än det som no-fault-försäkringar ger i USJ\. Det gäller saväl
de personer, som hlir invalider eller eljest arbelsoföra. som trafikoffrens
efterlevande.
Utredningen belyser inte siffermiissigt behovet ;.iv ;.itt bygga på gJllande
sociala medborgerliga grunJskyJd med en no-fault-försäkring för p1.:rsonskador. lnk lidlcr helyses verkningarna för olika grupper av förslagets
genomfi.irandc. Det lämnas inga upplysningar om hur mycke1 av
kos1 naJerna för premie höjningarna.. som kan beräkn;1s falla pii de
brottsliga förargrupperna, och hur mycket som kan komma att falla på de
vanliga, skölsamma förarna och hilägarna, som ska betala kalas1.:t.
/\,;ell om ulrcdningsmu11nen amer Jet vara uttryck för tr;1dilionl'lla
och rnr;ildrade skadcstandsriiltsliga tänkcsiitt kan en motororganisa1·ion
som MHF ir<k undga al1 hävda, att det rn[1ste vara 1.rn allvarlig nackdel om
en av slö len älagd individuell försäkring ink fyller vedertagna elementära
k:·av pä rättvisa och rimlighl'l individerna emellan. Av g<1mmalt hrukar
man göra en skillnad mellan den som liJer en skada och skadegöraren och
ulga frfo all det är skatkgöran::n (eller hans försäkring) som ska ers1ilta
s'.;.adan. Här forölås all motsatsen skall giilla vid pl'.rsonskador. Om l. l".X.
en skötsam hili<>t kommer körande hdt klauderfritt och hlir påkörd av en
vilrdslös. bns'<.e rattfull bilfl.irare. sa ska d1.:n pil.kördes tr<ifikfiirsiikring
svara för eventuella livriintur och andra ersättningar för skadl.lr på honom
sjii\v och hans passagerare.
Förvisso anser också den tradiliundlt tänkamlc skötsamma bilisten, all
humaniteten kriiver hjälp och stöd al den som räkar ut för personskador.
men det ter sig nog lite svarförstiicligt för honom all just han ska hiiw
kostnaden för all al den som bestulit honom b1.:reda ersiittning utövn
vad van Iiga med borgare fä r vid olycksfall. 13iWgan:ns hu man i liira i.nställning är kanske oeksi:i något störd av att han fått sin hil kvaddad av den
olovligc hrukaren. siirskilt biliigare som inte hällit sig med en vagnskadeförsäk ring. (Med tillfrcdssl iillebe noterar u lrccl:.Jr1.'Il alt förslagd ··uppmuntrar" bilägarna till siidan försäkring!)
Vall gäller lank1.:n pil den samhiillsekonomiskl rationella slutliga
fördelningen av kostn:Hiern;i tror MHF all det blir svårt att i:ivertyga de
manga bilägarna -- över 2 I I 2 miljoner -·- att de är \!Il privikgil'!rad grupp.
som i jiimlikhetens namn ska tvingas all bekosla fi.irsiikringen för
själviidragna skador hos individer som brottsligt tillägnar sig och förstiir
deras egendom.
Som punkt nr 1 i den föreslagna rdormen har angetts att även föraren
och iigarcn av motorfordon ska få ersällning för sina skador vid
trafikolyckor. Föraren och biliigaren Jr merendl'ls samrna pl'rsunt:r. För
en motororganisation kunde denna omlänksamh.:t om bilägarna i
försl1.1nc le sig sympatisk. Men vid närmare beseende framstär reformen
som mindre gynnsam för vanliga bilägare. Man blir tveksam om dess
betydelse, när man observerar alt 98 procent av personbilsiigarna r,·dan
frivilligt ordnat saken genom förarplalsförsäkringar för egen del. För dem
själva ser del alltså ul som en fråga av mindre vikt, och för de ansUillda
yrkesförarna gäller yrkcsskadcförsäkringen. Man f:'.ir lätt misslankl'n alt
"felet" med de frivilliga fiirarplatsförsäkringarna iir att försäkringsgivarna
förenat dem med siidana förbehåll om inskriinkning av giltiglwten, som
uln:llningen för att skyddu trafikbrotlsling<Jrna vill avskaffa. En no-faultförsiikring, som omfattar envar förare men inte gör nagra förbehäll. är
tydligen erforderlig för att utredningens '"sociala" ambitioner inte till
n:igon dl'I ska missas.
l och för sig framstar det för MHF som el t onödigt och principiellt
tveksamt förmynderskap mot hilägarna att föra in deras skador som
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fi_irarc und..:r trafikfiirsäkringen. I vart samhälle brukar vi inte alägga dem
som driver mer elkr mindre farlig verksamhet, tex jordhrukare och
phitsl<ig:irmtistare. all försiikr:i sig mot egna skador i vt·rksamhekn. Det
har ITh:<l fog ansdls vara deras ensak, om de pcrsonlig..:n vill ha skydd
utöv..:r vad sucialfiir~iikringariw ger_ :\1en al d..:ras anstiillda och tr..:dj..:
man hör samhälld se till att försäkrin~ finns för skador.
lnbegripandet av förare och ägare ~under trafikförsäkringen anser ~HF
ii andra sidan inte vara niigon större fräg.i, ifall de förut diskuterade
fi_irh..:h;11len gentemot illegala förar..: genomförs. Fndasl under sistnämnda
förutsiittning och under villkor att en rimligare kanalisering av de slutliga
kostnad..:rna för skad..:ersättningar ordnas kan MHr hiträda lank..:n pä att
vidga trafikfi:irsäkring..:n till förare od1 iigarc.
M..:d hlinsyn till motortrafikens.karaktär av farlig vnksamhet har Ml-IF
däremot ingen erinran mot en no-fault-försäkring för p.:rsonsbdor, som i
väglrafikcn drahbar p..:rsoner utanför motorfonlonskolkktivet. Diirigenom skulle i första hand fotgängare och cyklister få ersättning, oberoende
av um de sjiilva viHlat skadan_ Det må dock ifdgasättas. om man inte i
praktiken i del nlirmasle nar den effekten redan med nuvarande
presumtionsansvar för motorförare.
Ut avgörande kriterium pä ctl hra trafikförsiikringssystem måste enligt
MHF:s m..:ning vara att det är iignat att minska antalet och omfattningen
av skadorna i viigtrafiken. Det är ju begränsningen av dessa skador, som är
huvudsaken !"rån samhiillets synpunkt och lfogt viktigare än en aldrig så
jämlik ersiittningsnivä. [n förutsiiltning fiir en omläggning av försäkringssystemet bör uppenbarligen vara, all vi kan vara övertygade om att
slopandet av alla hittillsvarande försäkringsmässiga anordningar i sådant
syfte inte skulle skada trafiksiikcrl1ell!n. Det är ju i många hänseenden
som holag..:n genom förbd1åll. premienedsättningar och ersättningspreforensn triiffat anordningar. som avsett att uppmuntra den enskilde
föraren/biHigaren till ett trafiksiikert beteende och att avskräcka från
värdslös och trafikfarlig eller direkt brottslig framfart.
Ml-lr. sorn alltid hiivdat att trafiksäkerheten måste bygga på den
enskildes ansvar och intresse, har stött dessa strlivanden. Skulle allt detta
ha varit meningslöst'? Utredaren tycks i huvudsak vara av den uppfattningen, även om han inte uttrycker sig sa. Man kan i vart fall konstatera
alt utn:dningen inll! innehallcr ncigot försök att hL·lysa om s:'.tdana
åtgiinkr har nägon ve·rkan pt1 förarnas hcteende eller ej. låt vara ntt
utredan•n i n:lgon m:\n kan vara ursäktad g..:nom sina direktiv. Men även
niir han oombedd ger sig in pii bonussysteml'l och utdiimer dess viirde för
trafiksiike.rhetcn stannar han vid diffusa, sugg..:stiva uttalanden av typen:
"Numera tord~ inte många anse cltt bonussystemet har någon större
skadeförebyggandl' effekt" (sid 68). Fiir att öka trovärdigheten upprepar
han senare p:jstiiendd i skiirpt form: "Få insiktsfulla hcdiimare lär i dag
omfatta tron pit honussysll!mets prevenliva betydelse". Kunde man inte
ens genom en rundfritga hos försäkringsbolagen få reda p:i meningen hos
de insiktsfulla rl'Sp. Je insiktslösa blund anhiingarc och motstilndare?
MHr vill kort och gott konstatera att utredningsmannen inte förehragt
n<igra skiil, iin mindre n;igra sannolika skiil, för att hittillsvarande
hänsynstagande till lrafiksäkerhell:n vid utformningen av de individuella
trafikfiirsiikringarnu skulle vara :ind:unålslösa. Härigenom saknas ..:nligt
fiirhulllkls mening en vik.tig förutsiittning för den förL·slagna omläggningen av trafikförsiikringen.
MHF vill rned hestämdhet hävda att främjandet av trafiksäkerheten i
vårt samhälle är en sil viktig uppgift att den icke fiir eftersättas. Om en
soeiulpolitisk rl'form till förmån för vissa brottshelastade grupper anses
nödvändig bör elen genomföras på annat sätt än genom genomförande av
utredningens förslag.
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1.34 S1'c:11ska motorr.:l'kc:lfiirbundet: Enmansutredaren har haft tre e.xpntcr frim försiikringsbransd1cn och en jurist som hjälp i utrcdningsarbetct. Detta präglar arbetet sätillvida, att de rent försäkringstekniska
aspekterna vid bestämmandet av kommande premier fäll för stor
genomslagskraft. Ut redningen synes ej ha tagit l illriicklig hänsyn till Lk
atg~irder i trafikskadehindrandc syfte, som är unJcr utarbetande i
kommunikationsJ~,partc mentcts regi. UtrcJningsgruppen sk ulk ha vunnit
på om den utökats med experter från bl. a. trafiksäkerhetsverket, NTF
och i vissa fall även från Svenska Motorcykelförbundet. Några enligt förbundets mening helt felaktiga värderingar kunde därmed ha undvikits.
Liknamlc synpunkter har framförts av Svc:riges 111otorcyklisters ce11tralorga11isatiorz. Fril'illiga motorcykelkdremas riksförbund har förklarat
att det till alla delar stöder Svenska motorcykelförbundets yttrande.

2 Tillämpningsomradet för ett nytt ersättningssystem
2.1 S1•ea hovrätt: I lovrätten anser det vara en fördel att det föreslagna
fonlonshegreppet kommer att överensstämma med vägtrafiklagstiftningens. Detta innebär en utvidgning i förhällande till gällande rätt pti så
sätt att trafikfi.irsäkringen kummer att omfatta iiven motorredskap.
Därigenom undgår man vid rättstillämpningen många svara gränsJragni11gsproblcm (sc t. ex. NJI\ 196Ss.468och 1973s.100).

2.2 SJ: Även med beaktande av vad motorredskapsutredningen anfört
synes det kunna vara förenat med vanskligheter att i enskilda fall avgiira
vad som skall omfattas av "trafik" ml'd motorredskap och sk omrädesfordun. Dd synes överhuvud kunna ifriigasättas om en aldrig sä obetydlig
förflyttning i horisontalled är ett rationellt och för motorredskap
relevant kriterium på den farlighet lagen avser att träffa med sin
anknytning till "trafik". SJ är emellertid samtidigt medvetet om ek
svårigheter som mäste möta varje försök till annan avgränsning än den
föreslagna.
2.3 Statens 1•ägrerk: Trafikskadehegreppets omfattning blir naturligtvis
också i framtiden .:n friiga för rättstillämpningen. Utredningen har dock
gjort vissa vägledande utl<tlanden om begreppets utsträckning i fdga om
motorredskap och detta ger vägverket anledning till följande reflektioner.
Såsom trafikskada torde f. n. även riiknas skada uppkommen genom en
till ett stillastäcnde motorfordon hörande rörlig anordning, som drives av
motorn. Beträffande motorredskap synes utredningen däremot vilja göra
en sådan avgränsning att trafikskada skall vara betingad av redskapets
förflyttning. Här uppkommer di\ en diskrepans i tillämpningen som
kanske ej är helt tillfredsställande. Backar exempelvis en grävmaskin
någon mekr och orsakar personskada utgår trafikskadeersättning. Men
råkar den utsvängande armen frän en stillastående grävmaskin välla
personskad<i tvingas den skadclidande att söka ersättning enligt skac\eständsrättsliga regler. Samma förhallanden kan intriiffa om redskapet är
en !astmaskin eller liknande. Vägverket anser all det bäde frän
likformighets- och trygghe!ssynpunkt vore önskvärt att trafikskadebcgrcppd beträffande motorredskap ges l'n sådan clefinilio:1 som närmar sig
den praxis som i dag gäller för exempelvis lastbilar med kran.
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2.4 Fiirsäkringsinspektionen: Enligt nuvarande n:gkr föreligger ej trafikfiirsäkringsplikt för s. k. omriidesfordon. I det av motorredskapsutredningen för kort tid sedan framlagda het1inkandct föreslås att detta
undantag begränsas sä att det endast kommer att omfatta motorfordon
inom inhi:ignat tiivlingsomrilde. Trafikskadeutredningen föreslär nu i sitt
heUinkande all omradesundantaget slopas hdl, vilket innebiir att även
tävlingsbilarna kommer att omfattas av lrafikförsäkringsplikten.
Försäkringsinspektionen har inget alt erinra mot det av trafiksk<tdeutredningcn framlagda förslaget. Med tanke på kontrollen av lrafikförsäkringspliklens efterlevnad synes emellertid registrering av de hiir aktuella
fordonen vara nödvändig. 1-:11 iindring av bilregislerk ungördsen i lkt ta
avseende bör därför åtfölja införandet av trafikförsäkringsplikt för
tävlingsfordon inom inhägnat omriide.
Utredningens utformning av 7 § andra stycket trafikskadt:lagen innebär alt hittillsvarande motsvarande frivilliga ätagande från trafikfiirsäkringsgivarnas sida skulle ersiittas med ett lagfäst skydd för berörda
skadelidande. Inspektionen tillstyrker att denna ordning legaliseras.
i\mbetsverkcl vill i sammanhanget ifragasätla om inte en motsvarande
legalisering är möjlig att åstadkomma i fråga om det förhällandel att den
svenska lrafikförsäkringen i praktiken fungerar som en ansvarighelsförsiikring vid trafik i de nordiska länderna, i de övriga Hinder som har
;rns!utit sig till det utvidgade EC-samarbetet pil trafikförsäkringsområdet
samt i övriga sk. gröna-kort-länder. Om del av olika skäl är mindre
lämpligt att inordna delta i en lagtext anser inspektionen det önskvärt att
man från stalsmaktern~'.S sida i annan ordning uttalar att trafikförsäkringen fortsättningsvis får omfatta ett s{1dant skydd.

2.5 /,änss1yrelsen i All-sborgs län: Utredningen har föreslagit en utvidgning av tillämpningsomradet till alt omfatta, förutom fordon enligt nu
giillande regin, även motorredskap. Utredningen lrnr avgr;insat de fordon,
pii vilka lagen skall vara tillämplig genom begreppet motordrivet fordon,
bestämt genom hänvisning till fordonskungörelsen. Länsstyrelsen gillar
förslagets lösning av lagens tillämpningsomriide.
DL'l hade varit fiirljiinst fullt om utreLlningen redogjort nägot för den
rikhaltig:i praxis, som finns i fri1ga om besliimningen av uttrycket skada
till följLI av trafik. Härigenom hade omfattningen av de skadefall varå
lagen skall ti!Himpas blivit på ett mera distinkt sätt förutsebar.
Enligt kx-loci-delieti-principen, som fastslagits av HD i NJA 1969
s. 193, har ink alltför sällan utomlands skadade svenskar uppburit
hl'lydligt lägre ers;ittning än vad som g;illt om svensk lag varit LiWimplig.
Utredningen har här kodifierat försäkringspraxis, varigenom dessa erh[lllit
hiit lrL' d.:onomisk l skydd. Det hade va rit till fördel om tilliimpningso rnriidet utvidgats till att omfatta alla de fall, där svenskar varit
inblandade i trafikolyckor utoml;mds. Länsstyrelsen har doek fi.irstildse
för all detta icke kunnat ske i nu förevarande sammanhang.
2.6 Tra/ikförsäkringsföreningen: I sitt yttranck över betänkandet Motorredskap (SOLI 1974 :26) har föreningen lämnat utan erinran motor. r~dskapsut redningens förslag a Ll bilansvaright: tslagen och trafikförsiikringslagen skall omfatta samtliga motordrivna fordon fransdi fordon
avsedda att föras av gai:nde. l'örrningen har följakt.ligen inll: heller något
alt inviinda mot att den nya Lrafikskadelagen får motsvarande omfaltning. Den Ilar pekat pil de problem som motorredskapsutn.:dningt:ns
förslag för med sig när det giiller premiedifferentieringen inom ckt
fordonsbestånd som i framtiden skall falla under t rafikförsäkringsplik Len.
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Lkssa problem kommer sannolikt att förstärkas genom tillkomsten av
trafikska\klagcn. dtersum de skall lösas samtidigt med förberL'delsearhctet för denna lag. Genom att Jelta arbete reJan nu har pahörjats
r;iknar förs;ikringsholagcn dock med att problemen skall k11nna bemästras.
Ocks;i i frilga om sin instiillning till tolkningen av begrc:ppd .. skada i
följd av tr~1fik .. med motordrivet fort.lon vill föreningen hänvisa till sil t
yttrande i.ivc:r bctiinkandet Motorredskap.
:'vlotorredskapsutredningcn föreslog att urH.lantaget friin trafikfiirsäkringsplikten när dt.:l gäller s. k. områJcsfordon skulle i huvudsak slopas.
Lncl:.Jst und:rntagd för furdon som används inom inhägnat Lävlingsomr:idL' skulle kvarsta. Tr;.ifikskadcutrnlningrn tar det ytterligare: sll!g
som ett slopande ocks;] av niimnda undantag innchiir. För..:ningen, som i
princip kan ansluta sig till detta fiirslag, vill frnmhalla nödvändighetcn av
parallellitct mellan trafikförs;ikringsplikt och registreringsplikt. En l'llektiv kunlroll av trafikfiirsäkringsplikten förutsätter att ocksii Uivlingsfordoncn registreras. \lotorr..:dskapsutredningc:ns förslag hör ltirför juskras pä lknna punkt.

2.7 Motorhranschens rif\sji'irhund: Lnligt motorredskapsutn:dning..:ns bc:Uinkandc skall bilansvarighds- od1 trafikförsäkringslagarna ävcn gmJa vid
framförandl· av samtliga motordrivna fordon med undantag av s<idana
som är avs..:dda alt föras :1v gtiende. Delta skull1.: således innL·bära att
tral'ikskadelagcn blir gälland..: i samma utstriickuing. Vidare fiiresl[1r
ulrcdningcn alt t!ivlingsfordon också skall omfatta.~ av trafikförsiikringsplikten. Riksförbundet vill för sin del icke motsätta sig en sådan utökning
;.iv försäkri ngsplikkn men önskar i sammanhanget betona vikten av att
man vid införandet av trafikförsäkringsplikt utanför det traditionella
motorfordonsomr:"idet beaktar kostnadsmässiga och ;.idministrativa probkm som blir en oundviklig fi))jd härav. I sammanhanget får hdkr inte
kontrollproblemen underskattas, eftersom dessa kan bli alltmer svärbcmästradc i lakl med att antalet försäkringsobj..:kt stiger. D..: aktudla
objektens antal, storlek, vikt och i övrigt speciella karaktär bidrar till att
accentuera dcss;.i sv3right>lcr.
2.8 Srenska 1110/orc,rl\l'i.fi'irhundct: Förbundet biträder intl! förslaget om
lrafikförsiikringsplikt för liivlingsfordon, som ..:nbart utnyttjas inom
inhiignal omri1de. Med inhägnat onu{itk 111en:1~ hiirvid omri1de till vilk..:l
publik iL·kc har tilllriidc. typ speedway-. mototross-oc!1 roadracinghanor.
hir siidana banor od1 liivlingar giilkr i dag särskilda fi.irsiikrings:1vtal.
Dessa bör ej hclkr fortsiittningsvis brytas grnom att allmän försäkringspi i k t p~1fiirs.

2.') S1·aigcs 111otorcyf\listers centra/organisation: Inte hdl..:r Sveriges
motorcykliskrs centralorganisation biträder förslaget om trafikförsiikringsplikt för tiivlingsfordon, som cnd;,ist utnyttjas inom inhägnat område.

3 Trafikskadeersättning för personskada
3. I J I\: Dt•n föreslagna bnaliseringen av förnres och passagl'rares
anspri1k pä personskadeersättning till fi'irsäkringen för det fordon i vilket
den skaddidanclc färdats synes vara till fördel för alla parter vid
skaderegkringen.
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Friigorna 0111 generell;1 undantag friin t!rsättningsriilten och om
jiimkning av ersiittning pii grund av medviillande kommer av allt att döma
att tilldra sig ett intresse som miihiinda är större än friigornas hetyddse
motin:rar. Cenerella undantag friin ersiittningsräl ten har ifriigasat ts
främst beträffande förare som gjort sig skyldig till olovlig körning,
rattfylleri dkr rattony k It: rhet, använt fordonet som hjiilmpedd vid
brottslig gärning eller olovligen brukat annans fordon.
Jag bn i flera hänscend..:n anslut:.i mig till utredningens resonemang.
Pä en punk! har jag emelkrtid svårt att dela dess uppfällning.
Utredningen synes me1ia att ekonomiska sanktioner mot hrntt
närmast
avses rattfylleri ot·h "bilstiihf' - inte bör användas utanför det i strikl
mening kriminalpolitiska sanktionssystemet. Enligt min 1m:ning bör man
i kampen mot brottsligheten inte '"Iasa in sig" i olika rum, där man ena
dagt'll h~handlar straffriittsliga sanktioner od1 en annan d;1g behandlar
ekonomiska påföljder i ett försiikringssystem. Alla lämpliga medel bör
tagas i anspräk för all tjiina kriminalpolitikens syften, oavsdt om de
faller inom ext,mpclvis straffriittens, skadesti1ndsriitkns elkr försäkringsrätkns domäner. i\ven med lkn nyss uttalade uppfattningen kan
slutsatsen givetvis bli den som utredningen kommit till men argumenten
måste da delvis bli andra än dem utredningen anfört. För min del anser
jag dessutom ·- men detta behöver inte strida mot utredningens uppfattning - att man i den här aktuella fragan bör i ett sammanhang bedöma
såväl friigan om undantag från rätten till ersättning som frågan om jämkning av ev. sådan ersättning pi:i grund av rncdvallande.
Alkoholens roll i tr;1fik<>lyckorna diskuteras ofta. /\ven om det rader
delade llleningar om graden av inverkan - vissa undersökningar pästas
t. ex. visa all vart tredje dödsofft:r i trafiken var alkoholpåverkat
är alb
ense om att förLiring av alkohol och förande av mol<Jrfonlon inte hör
samman. Siitillvida är det allrnänn:t riittsmedvdandc som ul redningen
talar om onekligen ,,n realitet. Huruvida och i vad mfin detta rä1tsmedvet;mde kräver en siirbeliandling av alkoholp:iverbde förare insättningshiinseende är det svårare alt med siiknhet utt.ila sig om. l'ör min del
;rnser jag det emellertid givet att ni1gon form av sädan särbehandling är
bade önskvärd och ofriinkomlig. Att en si\dan bedömning omfattas av en
bred opinion torde framg:'\ bl. a. diirav att medvållande umkr alkoholpiiverkan rnligt trygghetsförsiikringcn kommer att medföra helt bortfall
av crsättningsriitlL'n.
~är jag ansluter mig till dd allmänna riittsmcdvet;rndds krav pa att
alkohol pilverkade förare i ersäl tningshiinsL·ende sbll behandlas sämre iin
andra beror det främst pa att siidan;1 for:irc typiskt sdt iir mer
olycksbenägna än nyktra fi\rart'. Dctt<1 gäller givetvis framför allt
rattfylleristerna. Att en alkoholpiiverkad förare som råkar ut för en
olycka om han själv blir skadad drabbas av utebliven elln Ih.:dsatt
ersättning från försiikringcn är enligt min mening inte nagnt fel ens fr:ln
kriminalpolitisk synpunkt i sniiv mening. L1g har svårt att dela utredningens uppfattning om att ektmomisb paföljder mot t. ex. rattfylleri
bör tillämpas generellt och inte utformas '"sa al I de slumpvis drabbar de
lagövcrtriidare vilkas brott har dkat medföra att de själva tillfogats
personskador". [).:[ ligger visserligen niira till hands att presumera en
oly,:ka när en r:1ttfylkrist framU\r fordon lllt'n del kan llL'ksä hiivdas all
dd lir stor skillnad mellan att framfiira fordonet i hög hastighet pi.I <:n
livligt trafikerad väg och med läg hastighet pii en mindre väg. Om den
förre r;lkar ut för en olycka men den senare klarar sig har j;1g svart all
första varför påföljden i vidslriickt mening skulle behöva hli densamma i
Mda fallen.
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Utredningen uttalar sig i mycket skeptiska ordalag om den preventiva
t'fft'k\t'n av strikta nsällningsrt'glcr. Jag tror att min egen uppt'atining
liggn myckd nära utredningens. Diircmot anser jag all det nK'd hänsyn
till preventionssynpunkter iir farligt att gcnomfi)ra nagra mer genomgripandt.: rd urmer niir dl!l giilkr det straffrättsliga rc:ik t ionssystcmd pi\
dd ta omrädc.
Jag <mscr alltsä att alkolwlpåverkadc förar<.: i nägut hänseenJe bör
siirbehandlas när del gäller riillen till ersättning vid pcrsonskaJa. Det
iitnstär att avgöra hur. Vakt stiir därvid mellan å ena sidan total
uteslutning fdn rätt till ersiittning och<\ andra siJan <.:n principiell riitt till
ersättning kompletterad mcJ regler om jiimkning pil grund av mcdvallandc.
Många olika skäl t-.lar enligt min mening för den senare lösningen. De
avgiirande skälen är för mig tva. Dels uppn[1r man ökad flexibilitet
sätillvid.i som en jämkningsregel av här aktuellt slag blir fakultativ och
diirmcd ger möjlighet att döma med hiinsyn till omständigheterna i det
siirskilda fallet. Dels undviker man Je tekniska komplikati,lm~r som iir
förenade med en liisning diir föraren helt utesluts frfo rätt till crsät tning
ur försiikriJJgssystcmet. Jag syftar pä utreJningens päpckanJe om att en
si:idan lösning fi"\r vissa fall innebär en försämring i förhållande till vad
som f. n. gäller och på alt man inte heller kan acceptera en ordning som
innebiir ;1tt den skadeliJande i fall av Jetta slag under ilheropande av
ullmänna skadcstänJsriittsliga regler far vända sig mot exempelvis en
vällanJe förare i Jel kolliderande fordo111.:t. Denne skulle nämligen pä
grund av ersättning~systemcts konstruktion perSLJnligcn hli hctalningssky ldig.
·
Li)sningen hör allt.si\ sökas inom ramen för reglerna om jämkning på
grund av medvållande. I likhet med utreJningens expertgrupp anser jag
atl crsiillningen bör kunna jämkas så snart en straffbart påverkad fi.irare
genom '\·nkelt" vällande meJverk:.tt till sin L'gcn skaJa. Den av
utredningen antyJda möjligheten att Jomstolarna skulle kunna bedöma
en trafikovarsamhet, som i sig själv inte framstär som grov, som grov
värdslöshet när den begåtts av en alkoholpåverkad för<Jre, är inte
tilltalanJe frän principiella synpunkter. Rubriceringen av gärningen bör i
varje fall inle ske med hänsyn till ers1ittningssysternets regler. Det kan
inte heller ull'slutas att brut tsrubric:eringen har särskilda konsekvenser i
annat h1insecnde. Enligt min mening är en jämkningsregel som förutsätter
enkelt vällande jämtt: paverkan av alkolwl elkr annat berusningsmedel att
förcdr;iga. Det iir inte uteslutet att en sadan rL·gel ocksii får viss
allmiinpn:vcntiv verkan men ddta är av mindre betyJelse för milt
st iillningstagande. Däremot har jag när jag förorJar en särbehandling
genom jiimkningsn:gler inte kunnat bortse från all ersättningsnivän enligt
dL' föreslagna rl'glcrna m;iste anses hög. nilgot som jag i och för sig inte
har någon ninran emot. Jag har ocksä tillmätt det viss betydelse att
tr:.1fikonyk tcrhetsbrutt i allmänhet utreds mycket omsorgsfullt. Det ta är
viktigt frän rättssäkcrhctssynpunkt. Underlag för en nyans~raJ bedömning av sambandet mellan paverkan och skadefallct kommer med andra
ord oftast af t föreligga.
· Den jämkningsrcgel jag nyss förordat för speciella fall iir enligt min
nwning väs1:ntligt mer angelägen iin den utreJningen har föreslagit för fall
dLir den skadelidande själv nu:dverkat till skadan upps~itligen eller av gruv
vårdslöslu:t. Jag är t. o. m. tveksam om lämpligheten av utredningens
regel. Den är verkligen inte väl förenlig med det socialförsäkringsrättsliga
bctraktetsesätt som enligt utredningen bör vara väglcdandl' vid utformningen av nya i:rsättningsrl'gler pa trafil;.skalll:omrädet. Jiimkningsmö_ilig-
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heten torde sakna ekonomisk betydelse för trafikförsäkringslagarkollektivcl. Den kan förväntas bli tillämplig främst beträffande personer som
misslyckats med självmordsförsök
uppsi\tsfallen
och en förmodligen
mycket ungdomlig grupp av förare med böjelse för överdådig framfört.
Bäda grupperna torde vid skaddall vara i stor1 behov av ekonomisk hjälp.
Svärighet att styrka uppsåt kommer förmodligen ofta att föreligga.
Rättsfiguren grov vårdslöshet synes ha kommit till föga användning vid
avgörandet av trafikmål. Möjligheten att jämka personskadeersätlning i
de fall utredningen föreslagit torde med hänsyn till det sagda bli av
marginell betydelse, en form av säkerhetsventil i fall dä det skulle te sig
stötandc att utge full ersättning.

3.2 RA: I enlighet med vad som redan gäller i Norge och f-inland samt i
åtskilliga andra länder hör principen om skadesliindsskyldighet pii rent
objektiv grund såvitt g;iller trafikskador utan vidare kunna accepteras. I
överensstämmelse med skadeståndskommittens förslag om skadestand vid
personskada bör siltl<m ersältning också i princip utg{1 ojiimkad. Vad
gäller såväl person- som sakskador kan utmönstringen av presumtionsansvaret och exculpationsreglerna hälsas med tillfrL,dsställclse, eftersom
de alltjämt eflcr !äng tid är svåra all tilHimpa, men också med viss
tveksamhet i den mån den föreslagna lagstiftningen innebär att en
bevisligen oskyldig försäkringstagare genlcmot kontrahenten i skadesti'indsfallet och försäkringsgivaren obligatoriskt skall drabbas av förmögenhctsfiirlust. -- - Vad angår den kriminalpolitiska aspekten på frågorna om en brottslig
skadelid;rnde skall undantas fran ersiittningsriitt eller utsättas för regressanspräk kan jag dela utredningens uppfattning. Molivet härför lir niirmast
intc ett underkännande av skadestiindets preventiva effekt utan fastmera
ett konsekvent godtagantle av principen om det objektiva ansvaret som
inte bör reduceras av medvällande. Jag vill för min del förorda att man
sträcker sig s:l långt att undantag frän ers;Htningsriitt respektiva möjlighet
till regressrätl bör tillåtas endast i uppsiitsfall. Synpunkten kan synas
radikal men ger en enkel tilltimpning. Vid det nu anförda har med stöd av
vad som uppgivits i utredningens utgångspunkt varit att kostnaderna för
den föreslagna lösningen är jämförelsevis obetydliga.
3.3 Svl.'a hovrätt: Hovrätten har redan i remissyttrande över skadestiindskommilt~ns betänkande Skadestånd 111 (SOU 1971 :83) uttalat
att i de fall då fotgängare och cyklister skadas i trafiken och nagon
allvarligare form av oaktsamhet ej kan läggas dem till last de i regel
hiir tillerkännas fullt skadesti'lnd. Betriiffande övriga trafikantkategorier
är lwvr::itten av d1.:n uppfattning1.:n all även dc ofta drabbas av sv;lra
personskador i trafiken. Ocksa i fråga om dcm är det därför i hög grad
välmotivnat att jämkning på grund av mcdvall;rnde ni:ir det gälln
pnsonskadl1r bör förl·komma endast i undantagsfall. Hovrätten instämmer därför i utredningens förslag i fråga om jiimkning vid plTSonskada.
3.4 J<ikspolisstyrelsen: Utredningen anser all riilt till ersiillning för
personskada ej skall hegr;insas vid fäll dil vederbörande förare gjort sig
skyldig till rattonykterhet ulan att uppsät eller grov varclsliishd
föreligger. Styrelsen godtar de synpunkter som liggn bakom förslagel.
dvs. att behovet av ekonomiska påföljder för brottsliga förfaranden
första h<.1nd bör tillgodoses genom straffrättsliga sanktioner.
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3.5 Riks/ilrsäkringsrerkct: I hl'tiinkandct förcsE1s att samtliga sbdclidande i följd av trafik med motordrivet fordon fär rätt till ersättning fiir
pnsonsbda pii rt'nt objektiv grund samt att ägare. brukare och fiir;m' i
princip fär samma rätt till ersättning ur trafikförsiikringen som trcJjc
man. Samordning med ersättningar inom socialförsäkringen som kan
tillkomm•• den skadclidande skn genom hänvisning till den ny;i skadeständsl;igen enligt nettoprincipen. Vidare föreslas att jiimkning av
personskadeersättning på grund uv medvållande skall kunna ske bara vid
uppsiH eller grov vitrdsliishet. Riksförsiikringsverkel har i och för sig inget
att erinra mot d.:t frarnlagd<1 förslaget i dessa delar.

3.6 Stutens rägrcrk: Vägverkl't konstaterar att förares brottsliga förfarande vid förande av fordonet ej sbll ltinda till inskränkning i dennes riitt
till personskadeersättning. :Vkd hänsyn till lrafiksiikerhets- och prcventionssynpunkter kan man givetvis ställa sig niigot tveksam till förs1'1get i
denna dl!l. Da cmclkrtid preventiunssynpunkterna torde spl!!a en relativt
underordnad roll i sammanhanget bör dock en åtskillnad kunna göras
mellan ersättningsfragan och den slraffriiltsliga sanktionen. Därvid vore
det dock önskviirt, alt motivuttalandena i den kommandL" propositionen
ges den utformningen att de medverkar till att jämkningsrekvisitet '"grov
vardslöshct'' i rättspraxis kommer all omfatta även mer graverande fall av
rattfylleri.
3. 7 Statens trufiksäkcrhetsrak: '.'Jiir det gäller skadeståndets före byggande effekt har utredningen redovisa l dm uppfattning justitieministern ger
uttryck iit i samband med arbetet pä den nya skadestiindslagcn.
Trafiksäkcrhetsverket ansluter sig till justitieministerns uttahrnde att del
utan ingaende undnsökningar iir vanskligt att ta ställning i frftgor som
den om skadeståndets preventiva effekt. Utredningen har anslutit sig till
justitieministerns misstro angiicnde denna effekt, men har i några fall fört
in diskussionen pil detta omriidc. s~1 har skelt vid övervägandena kring
jiimkning på grund av medviillandc vid personskada. Verket finner den
restriktiva inställningen friin utredningens sida väl anpassad till de
grundtankar som förslagt.:t bygger
men ifrågasätter konsekvensen i
resonemanget niir det gäller medviil!ande under a!koho!p[iverkan. P<i
denna punkt har verket svart att godta utredningens ställningstagande.
Bärigheten i motiveringen framstår inte som stark när utredningen
accepterar slutresultatet jämkning på grund av medvållanclc via omvägen
över gruv viirdslöshct. J\ ven för dessa situationer LonlL- llll'd utredningL"ns
synsätt jämkning vara ett olämpligt kriminalpolitiskt instrument. :V1ot
denna bukgrund finner verket del vara onödigt att avsta friin den
eventuellt preventiva effekl som ligger i att en förare vid raltonykterhet
riskerar jämkning på grund av medvällande även vid ··enkel' viirdslöshet.
Med det ta påpekande tillstyrker verket genomförandet uv utredningens
förslag.

pa

3.8 Fiirsäkringsinspcktionen: Enligt utredningens försLtg skulle vissa
beteenden som i dag leder till regresskrnv fran trafikförsiikringsgivarens
sida i forlsättningen v~ra utan inverkan. S<ilunda skulle t. ex. en
rat tfvllerist din hiltjuv kunna fil ersiit tning för egna personskador.
l'.nd~st vid uppsat eller grov vånlslLishet skulle lid kunna bli tal om
_jämkning av personsbdeersättning.
Vid jämförelse med dagens situation kan en liberalisering enligt
utredningens modell framsLJ som synnerligen radikal och mang;i torde
även uppfatta det som stiit:.111de att en ruttfylkrist blir bcr~ttig<td till
ersättning för personskador som han själv adragit sig under rusets
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inverkan. Dd preventionsviirdc som ligger i ekonomiska sanktioner i här
aktuella L1ll torde dock enligt utredningen vara begränsat; en åsikt som
ävrn inspektionen kan ansluta sig till.
Ekonomiska sanktioner sl~r, som utredningen framhåller, blint och
slumpmiissigt ut<1n hänsyn till förseelsens svårighetsgrad. Ej sällan torde
del ocksii vara så att det inte är bara den som felat, som drabbas av
påföljden, utan även familjemedlemmar eller andra närstående. Även i
detta avsecrllk ddar inspektionen utredningens f1sikt om olämpligheten
av ekonomiska sanktioner som korrektiv.
Inspck tinnen tillstyrker således den utformning som utredningen getl
reglerna om inskriikningarna i ersättningsrätten och förordar att nuvarande lagstiftninf! kompki kras med föreskrifter i hiir berörda hänseenden.
3 .9 I\ 011su 111e11 trerkc t: Enligt u trcd ning,sf örslaget får trafikskadeersi\ttning med anledning av persunskada jiimkas på grund av vällande på den
skaclelidandL'S sida om han själv medverkat till skadan uppsiitligen eller
genom grov vårdslöshl't. Verket· delar pti denna punkt inte utredningens
standpunkl. Förslaget överensstämmer p<i denna punkt inte särskilt viil
med elen moderna syn pa hithi)rande frågor som utredningen redogjort
för.
Beträffande den preventiva effekten vill verket Uberopa de resonemang
justitieministern förde i propositionen angaendc skadestiindslagen. Detta
stiindpunktstagande avsiig skadestrindets roll men verket anser att
resonemanget rår ansc:s ha samma härighd när dt:t g:iller skador pa i:gcn
person.
Vad gäller ratlfylkri hävdar utredningen i i.ivri[!t i hetiinkandet att
detta ej i och för sig skall kunna åberopas för jämkning. Utredningens
gjorda restriktiva ställningstagande avser fall när rattfylleri är förknippat
med grov värdslöshet i övrigt. Verkd anser att påföljderna av grov vårdslöshet bör regleras pa annat sätt än genom att den skadade inte får full
ersättning för sina skador. Samhället känner mera ändamålsenliga
korrektionsmeclel härför. Verket är medvetet om att man i andra,
snarlika sammanhang, har låtit den enskilde bära konsekvenserna av grov
vårdslöshet men anser att dessa ställningstaganden ej får utgöra hinder för
att man här inför ett synsätt som bättre överensstämmer med en modern
soei3l syn.

3.10 /.än.utyrelsen i A!l'shorgs län: Uinsstyrelscn anser det vara viilbetti11kt att det sa kallade prcsumtionsansvaret -- presumtiv culpa
avskaffas i gällande ansvarssystem och att ersättning för personskada i
stället skall bestiimmas att utgå på rent objektiv grund. Härigenom kan
den skaclelidande för skada av angivl'l slag i större utstriickning än hittills
räkna med att utan rättegfog fä ut trafikskadeersättning.
3.11 YrkesskaJcj("irsäkringskummittcn: Beträffande fragan om inskränkning i rätten till nsätlning vid personskada för den som gjort sig skyldig
till brott vill kommittL:n endast anföra den reservationen att kommitten
ännu inte tagit ställning till innr;-hället i 28 ~ första stycket lagen
( 1954:243) om yrkesskadcförsäkring. enligt vilken h~stämmelse sjukpenning eller livriinta fiir skäligen nedsättas om den försiikr<.1de ädr;.igit sig
skadan vid förövande av handling, för vilken straff genom lagakraftiigundc dom ;!dömts honom.
3.1 2 Försäkringsrättskom mitth1: Kommit ten ansluter sig helt till principen att förare av motordrivet fordon hör ha samma rätt till ersättning
som passagerare men anser <.1tt den mycket generella omfattning som
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principen har fiitt i förslaget är diskutabel. Förslaget torde innehålla färre
undantag än som föreskrivs vid nagon annan ersättningsform som för
närvarande ger ersättning utöver allmän försäkring, inklusive privat
olycksfallsförsäkring och trygghetsförsäkring för yrkesskada. Även yrkesskadeförsäkringen har visst undantag för handlande som medför straff
(28 lagen om yrkesskadcförsäkring). Enligt förslaget spelar det sålunda
ingen roll om föraren varit berusad (bortsett från att utredningen räknar
med att berusning i framtiden skall kunna påverka bedömningen av vad
som är grov vårdslöshet), om han saknat körkort, om han stulit bilen eller
eljest brukat den olovligen eller om hun avsiktligt underlåtit att betala
försäkringspremic eller att teckna försäkring. Vad beträffar rattfylleri och
rattonykterhet samt avsaknad av körkort anser kommitten, i betraktande
av dels svårigheten att dra gränser och att styrka kausalitctsförhållanden,
dels det ersättningsbehov som kan uppstå särskilt vid invaliditet och
dödsfall, att en mild behandling kan vara motiverad, även om det
förefaller att gå väl långt alt tillerkänna den skadelidande rätt till
ersättning för sveda och värk jämte annan ideell skada exempelvis vid
rattfylleri. Däremot synes det saknas skäl för alt de som brukar bil
olovligen, s1irskilt billjuvar, skall vara privilegierade i förhållande till
skadelidande i allmänhet, vilka är hänvisade till socialförsäkring. Det bör
inte vara möjligt att genom uppsåtligt brott skaffa sig ett extra
försäkringsskydd på andras bekostnad. Ej heller rättstekniska skäl kan
åberopas för att inbegripa sådana fall i skyddet, eftersom förslaget
innehallcr undantag för sakskada i motsvarande fall. Detta undantag bör
därför enligt kommittens mening förändras till att gälla även personskada. Som konsekvens bör den som medföljer fordon med vetskap om
alt det brukas utan lov ej heller vara berättigad till ersättning ur
fordonets trafikförsäkring.
Vad beträffar skada som drabbar förare som uppsätligen und<mdragit
sig ätt betala premie för trafikförsiikring eller att teckna trafikförsäkring
är situationt'n liknande. Även denne förare har enligt förslaget det
siirskilda skyurl som åtföljer skador genom trafik merl motordrivet
fordon. Förslaget innebär häri ett avsteg från principen i nu giillande rätt
(där frågan blir aktuell främst när den som var skyldig teckna försäkring
men underlåtit detta medföljer som passagerare i egen bil, se 21 ~ I st.
2 p. trafikförsäkringslagcn). Kommitten anser det tveksamt om ersättning
bör utga i såd:rnt fall. Även hiir kan det vara fråga om att genom
uppsåtligt straffbart förfarande skaffa sig ett försäkringsskydd pä andras
bekostnad. Särskilt sväri1d1dcn att avgränsa de ursäklliga fallen från de
grova misshruksfallen kan dock anföras till stöd för den föreslagna regeln.

s

3.13 SA CO: Enli11t ulredningens förslag skall även rattfyllerister, olovliga
förare m. fl. som f. n. undantagits friin trafikförsäkringsskyddel fii
ersättning för personskador. S/\CO instämmer i detta fiirslag. R<ittfylleri
hör motarbetas med kriminalpolitiska mcJel och med körkort sålerkallelsc. Risken att råka ut för personskada och att inte få ersättning ur
trafikförsiikringen torde inte ha ni!11on nämnv1ird individualpreventiv
effekt for en berusad person som överväger om han skall köra bil eller ej.
Samhi.illels behov av regler som förstärker det moraliska fördömandl!t av
rattfylkri hör inte tillgodPses pil ett siitt som riktar sin udd blott mot de
skadad<' rattfylleristerna.
U treJningen föresrnr vidare all jiimkning av personskadeersättning
skall ske L'Ildast vid uppsåt eller grov vårdslöshet. SACO tillstyrker att
enkel v~irdslöshet inte längre skall föranleda jämkning och att något
undantug för synnerliga skäl e. d. inte heller upptas i lagen.
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3.14 Lantbrukarnas riksförbund: förbundet delar utredningens uppfattning om att samlliga skadelidande som färdats i ett och samma fordon
hör ha samma ekonomiska skydd. Förare och passagerare bör vara
likställda i detta sammanhang. Ur den skadelidandes synpunkt måste det
också uppfuttas som positivt att vållunde- eller skuldfrii.gan vid personskador elimineras och att ersättning utgår på rent objektiv grund.
Diskussionen om vållandet i samband med en skada har för många
försäkringstagare varit svårbegriplig. Speciellt har detta gällt presumtionsansvarct dler den omvända bevisbördan. för lanthrukets del har
prcsumtionsansvaret inneburit att många djurägare kunnat få ersättning
för ihjälkörda djur. Det nya lagförslaget innebär att denna typ av skador
ersättes av trafikförsäkringen pa objektiv grund.
Genom att föraren i skadehänseende jämställes med pussageraren
förutsiitter utredningen att elen nu vanligen förekommande förarolycksfallsförsäkringen upphör. Enligt vad som framgår av förslaget kommer
ersättningen från trafikförsäkringen vid dödsfall ej att omfatta något
speciellt döclsfallskapital. Då nuvarande förarolycksfallsförsäkring omfattar en ersättning till efterlev;mde om 50 000 kronor kan det framlagda
förslaget uppfattas som negativt främst hos gruppen egna företagare,
t. ex. lantbrnkare som saknar obligatorisk grupplivförsäkring.
Utrt!dningen föreslår att elen skadelidandes medvållande vid personskada inte skall påverka vederbörandes ersättning. Även om förbundet
har förståelse för utredningens sociala ambitioner i detta avseende ställer
man sig tveksam till förslaget att rattfylleri, olovlig körning och brukande
av fordonet som hjälpmt'del vid brottslig gärning ej skall påverka
skadeersättningen. I utredningen saknas en utförlig redovisning av de
följdverkningar detta kan få. Likasä saknas en ekonomisk redovisning av
vad denna liberalisering kan tänkas kosta övriga laglydiga försäkringstagart:.
Förbundet motsätter sig förslaget att ersättning skall utgå även om
fordonsägaren försummat att teckna försäkring. Att i efterhand erlägga
en avgift motsvarande försäkringspremien kan inte vara ett system som
bidrar till att förbättra laglydigheten. Att ägaren avett fordon skall erhålla
ersättning från en försäkring som aldrig har tecknats anser förbundet vara
att gå alltför litngt i sina sociala ambitioner. Förbundet hävdar att i dylika
fall är det främst ett intresse att skydda tredje man varför de nu gällande
bestämmelserna bör bibehållas. Redan i dag finns ca 80 000 försumliga
fordonsägure som saknar trafikförsäkring. Om utredningens förslag går
igenom kan man förvänta att denna siffra kommer att stiga oroväckande.
3.15 S1•enska trafikbilägares riksorganisation, till vars yttrande S1·enska
åkeriförbundet har anslutit sig: Det kan redan konstateras, att förslaget på
vissa punkter orsakat negativa reaktioner hos allmänheten. Särskilt gäller
detta det försäkringsskydd, som avses tillkomma onyktra och körkortslösa förare, biltjuvar, försäkringsskolkare och därmed jämförliga personer. Vi hegränsar oss i detta sammanhang till en samlad reell värdering för
yrkesbilismens del och finner därvid, att vi inte vill motsiitta oss
genomförande av förslaget efter inskränkning av den föreslagna crsättningsriitten till nyss nämnda lagfrånvända förarkategorier.
3.16 Folksam: Vi utgår ifrån att reglerna på detta område så långt
möjligt bör sammanfalla när det gäller olycksfall i trafikl:n och på
arbetsplatserna, bl. a. därför att samma olycksfall kan hänföras till båda
omradcna i ett inte obetydligt antal fall. När det gäller olycksfall i arbetet
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är det i varje fall tillsvidare villkoren i trygghetsfiirsäkringen som kommer
ifråga och som skall jämföras med regeln i 12 § i förslaget till
trafikskadelag.
Enligt § 50 i villkoren för trygghetsförsiikring liimnas inte nsättning
"till den som uppsåtligen eller genom grov vi!rdslöshd sj:ilv vållat
skadan·' och ink heller "för skada föranledd av att den skad<idc v;irit
uppenb:irligen påverkad av alkohol eller annat berusningsmedel". Denna
bcstiimmdse skall <1lltså jämföras med andra stycket i 12 § trafiksk<ldelagen, som lyder: "Trafikskadeersättning med anledning av personskada
för dock jämkas på grund av vållande på den sbdelidandes sida endast
om· han själv medverkat till skadan uppsåtligen eller genom grov
v~rdslöshet." Bestämmelserna får betydelse såväl för den skadclidande
sjiilv som för hans eftalevanc!e för den hiindelse h~m avlider.
Tryggllctsförsiikringens bestämmelse, som ju innebär att nsiittningsrättcn försvinner om den skadelidande orsakat skadan på det sätt som
siigs i
50, kommer såvitt vi förstår cncL.ist att tillämpas i ex tre m:i
undantagsfall och bestämmelsen är diirför i huvudsak att se som en
siikerhetsventiJ. Behovet av en sJdan uppkommer i fall diir det ~nligt de
flesta miinniskors känsla ter sig i hög grad stötande at1 ge ut ersättning
(annat än från det för alla människor gäll:imk sociah::rsättningssystemet).
Sadana fall kan mycket väl tänkas fi)rekomma inte bara om skadan
Villlats uppsåtligen utan även vid de hfida övriga grunderna för avböjande
av ersättning. Ifråga om huvuddekn av de kriminella eller <mdra
klanderv~irLla beteenden som diskuterats som i sig själva tänkbara skäl till
en crsiittningshcgriinsning vid trafikförsiikring kan således bortfall av
ersättningen från trygghetsförsäkringen inte komma ifraga.
För att fa en riktig belysning av bestämmelsens innebörd måste man
halla i minnet att de som omfat1 as av trygghetsförsäkring, dvs. praktiskt
t<1gd alla löneanstiillda personer i landet, under sjukskrivningstid på
grund av olycksfall nästan und<rntagslöst når en kornpensationsniva för
inkomst bortfall som överstiger 90 '/C - genom skilda fiirsiikringar av
social karaktiir.
.:\ven trygghetsförsäkringcn och trafikförsäkringcn i enlighet med Lid
nu framlagda förslaget har obestridligen socialförsiikringskaraktär. Enligt
Folksarns rnL·ning borde därför den jämkningsbcst1irnmelse, som säknligen är ofrankori11ig, aldrig få till resultat alt den sbdelidande under
sjukskrivningstitkn n[1r en kompensationsnivii liigre än 90 %. S;lvitt vi
förstår kan begreppet jämkning numera mycket väl ges sådan innebörd
att man nar det resultat som folksam således vill förorda, även om
möjligen uttrycket "minskning·' av ns;ittning hade varit att föredra för
att förebygga missförstånd.
Det utrymme som vid ett realiserande av vår uppfattning p<i denna
punkt skulle ålcrsti1 för jiimkning bör vara tillräckligt för att ge uttryck
även ar den reaktion som är ofrånkomlig och naturlig i cl irek t stötande
fall. Det ger även möjlighet till en viss gradering av övriga fall där
lagregeln kan leda till reducering av ersättningen. D:irvid bör denna
reducering sannolikt i första hand gå ut i.iver ideell ersättning och då
främst ersiit tningen för svi.:da och värk. Huruvida även ers~t tning för
framtida inkomstförlust bör minskas av nu diskuterad anledning finner vi
vara något tveksamt. Minskningen bör i s[1 fall drabba ers:it tningsdelar i:IV
ideell karaktär.
folksam har inte n<igon erinran mot utformningen av jämkningsregeln,
men anser att departementschcfen bör uttala sig om hur regeln skall
tillämpas. De synpunkter vi här ovan fr:imfört önskar vi därvid bli

s
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bcakl<ide.
Vad därefter gälkr ersättning till efterlevande kder trygghctsförsäkringens regel till att de efterlevandes ersättning utgar helt oberoende av
hur skadan vållats av den avlidne. Reduce1ing cller bortfall av ersättningcn vid självmord kommer alltså inte ifråga och samma regel skulle
enligt utredningens förslag komma att gälla även vid trafikskador.
folksam finner denna lösning vara lämplig och anser således att det inte
finns behov av den av Trafikförsäkringsförcningen förordade undantagsregcln.

3.1 7 Trafikförsäkringsji)reningen: Enligt förslaget till trafikskadelag skall
ersättning till förare e !ler passagerare för pc rsonskada och skada pa
tillhörigheter för personligt bruk kanaliseras till försäkringen för "eget''
fordon (9 §). Föreningen lrnr i princip ingenting att invända mot denna
regel, som synes vara väl ägnad att förenkla skadercglcringsarbetct, men
förutser att den kan framkalla avsevärda sv[1righeter i den svenska
trafikförsäkringens förbindelser med utländska försäkringsgivare. Om ett
utländskt fordon här i landet kolliderar med svenskt fordon och det
svenska fordonet bär all skuld till sammanstötningen torde det, åtminstone under den första tiden efter trafikskadelagens ikraftträdande, bli svårt
att förklara för det utländska fordonets försäkringsbolag eller gröna-kortbyrån i dess hemland att alla personskador i fordond samt skador på
kläder och andra bruksföremål skall stanna på fordonets egen försäkring.
Från denna synpunkt hade en slutlig uppdelning av ansvaret med hänsyn
till vållande och andra omständigheter varit utt föredra i sådan<!
kollisionsfall där utländskt fordon är inbl:mdat. De fördelar som
kanliscringen för med sig vid skadereglcringen Jrndc emelh:rtid då inte
kunnat vinnas. Troligen hlir dd i ställd nödviindigt att frf111 svensk sida
lämna information om den nya lagstiftningens innebörd och särskilt peka
på den utjämning av effekter av nyss angivet slag som i längden kan antas
uppstå. I en annan situation än den exemplifierade kan det ju vara så att
allt vållande i stället ligger på det utländska fordono.>ts sida.
I enlighet med sina direktiv har utredningen haft all utforma nya
trafikskaderegler som svarar mot de höga krav som från sociala och
ekonomisk<! synpunkter kan ställas på ett ersättningssystcm för trafikoffren i dagens samhälle. J\låld har varit att åstadkomma ct1 fullgott
ckonomiskt skydd för Je skadelidandc. Endast starka ekonomiska elkr
preventiva skäl har av utredningen till:itils inverka pii friigan om undantag
i vissa fall bör göras från ersättningsrätten. I direktiven har särskilt
uttalats att jämkning av ersiittningen för personskada är ett i princip
olämpligt korrektiv om den skadelidande själv har medverkat till sin
skada, även i fall där förare saknat körkort, brukat fordon utan lov eller
varit påverkad av alkohol.
Ekonomiska skiil kan knappast åberopas för inskränkningar i ersättningsrätten vid kriminaliscradc eller andra klanderviirda beteenden. Det
är troligt att en inskränkning ;iv möjligheterna att jämka eller utesluta
ersättning i enlighet med förslagct ink har någon större invcrkan på
trafikförsäkringspremien. Friin trafiksäkerhctssynpunkt kan förslaget
förefalla diskutabelt. Vilken betydelse reformen kan ha niir det gäller
människornas beteende i trafiksammanlrnng är emellertid nästan omöjligt
att klarlägga.
Efter att ha gjort den nödvändiga avvägningen av skälen för elkr mot,
finner föreningen att de förfaranden som är aktuella i sammanhanget,
nämligen olovligt brukande, körning med oförsäkrat fordon, brottsligt
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förfarande i samband med förande, rattfylleri, rattonykterhet, olovlig
körning samt brukande av fordon som hjälpmedel vid brottslig gärning
inte i och för sig bör lcd:i till reduktion eller helt bortfall av ersättning för
personskada enligt d..:n nya Jagen. Det kan framhallas alt stegl'l t.ill den
nya ordningen inte är så långt som det kan synas eftersom de
ifragavarandc förfarandena i och för sig inte har lett till reduktion av
trafikförsäkringsersättningcn från motsidan i kollisionsfall.
Reaktionen mot av samhället icke önskade bcteendrn bör, i enlighet
med utredningens synsätt, utövas genom kriminalpolitiska medel och inte
genom fullständigt eller partiellt bortfall av rätten till personskatleersättning, något som kan drabba inte bara den skadelidande själv utan
också hans närst:iende. Ståndpunkten synes enligt föreningen medföra att
större tyngd bör läggas vid de olika vägar på vilket samhället kan reagera
mot dessa beteenden. röreningen vill särskilt peka på de möjligheter i
detta avseende som iippnas om trafikmålskommittens förslag i beti:inkandd "Rätten till ratten" genomförs.
När det gäller verkan av den skadelidandes medvållande finner
föreningen att stötande resultat skulle kunna uppkomma om ojämkad
ersättning till efterlevande alltid skall utgå även om den avlidne har
handlat uppsåtligen, dvs. vid självmord i samband med biltrafik. Den
föreslagna regeln i 12 § bör av denna anledning kompletteras nwd en
föreskrift att jämkning av trafikskadeersättning skall kunna äga rum om
den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.

3.18 Fursäkringsbolaget Ansvar: Utredningen föreslår att ojämkad ersättning för personskada i regel utgår även till rattonykter/rattfull förare.
Försäkringsbolaget Ansvar anser att en sådan regel skulle få negativa
verkningar från preventiva synpunkter och härigenom indirekt påverka
trafiksäkerheten. De nuvarande reglerna överensstämmer i stort med en
bred allmän opinion. En ändring skulle därför kunna uppfattas som en
signal till en allmän nedtoning av samhällsåtgärderna mot trafikonykterhet. Med hänsyn härtill bör man kräva mycket starka skäl för en ändring.
Med hänvisning till det väl utbyggda socialskyddet i Sverige kan det sägas
:itt sadana skäl med anknytning till vederbörandes ekonomiska situation
knappast föreligger och inte heller eljest anförs av utredningen. Försäkringsbolaget Ansvar föreslår för sin del att nykterhetskravct kommer till
uttryck pä sii sätt att crsiittningen till den rattfulle/rattonyktre jämkas
mt:tl hänsyn till hans vållande.
Samma resonemang skulle kunna föras beträffande olovlig körning och
olovligt brukandt:.
3.19 Försäkringsjuridiska fiireningen: Även om föreningens rättspolitiska överväganden i viss mån avviker från utredningens, kan
föreningen instämma i åtskilliga av de föreslagna huvudlinjerna för en
ny lagstiftning. Beträffande personskadorna framstår det som särskilt
angeläget :Ht få till stånd ett ersättningssystem pi1 rent objektiv grund,
och reparationsintrcsset kan motivera att ersättningsrättcn innefattar
även ägare och förare, som skadats av "eget" fordon. Pä grund av de
starka praktiska skälen kan föreningen även acceptera den föreslagna
regeln i 9 \i om kanalisering av rätten till trafikskadeersättning på
objektiv grund vid personskada till det ''egna" fordonets försäkring, låt
vara att detta i någon mån medför en diskutabel förskjutning av
försäk ringskostnaden från stora till små bilar. - Utredningens förslag (12 §) om hänsynstagande till den skadelidandes
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medvällande inom ramim för den allmänna medverkansregdn i skadeständslagen, men med begränsning vid personskada till uppsåt eller grovt
medvallande, synes lämpligt. Utöver dessa allmänna principt:r för
hänsynstagande till mcdvi\llanJe har utredningen föreslagit ett undantag
från ersättningsrättel1, nämligen vid sakskada då. olovligt brukanJe
förekgat (11 ~). Samtidigt har utredningen t:fter utförlig diskussion
avvisat tanken på ytterligare liknande undantag vid fall av rattfylleri ellt:r
olovlig körning dler Jå fordonet brukats som hjälpmedel viJ brottslig
giirning eller varit oförsäkrat.
Enligt föreningens nu;ning kan längre gående inskränkningar i ersättningsrätten komma ifråga i vissa av de särskilt nämnda fallen; undantagsregeln i 1 1 § förefaller samtidigt mindre lämplig. Utgångspunkkr för
föreningens bedömning av dessa frågor är, dels att en grund till den
föreslagna objektiva ersättningsrätten vid personskador bör vara - vid
sidan av ett allmänt reparationsintressc -- att !äta biltrafiken bära den
ekonomiska kostnaden för uppkommande skador, dels att det härigenom
skapas förmåner för de skadelidande som är bättre än enligt den allmänna
sodalförsäkringen vid sjukdom och olycksfall vilka som helst. Med dessa
utgångspunkter blir det möi!igt att diskutera ett hänsynstagande till
olovligt brukande och andra nämnda förfaranden som gör skillnad mellan
rätten till ersättning dels på objektiv grund, och dels niir motorfordon
förts vi\rdslöst eller varit bristfiilligt.
Enligt lagförslaget är rätten till trafikskadeersiittning beroende av
vållande vid motorfordons förande eller av bristnillighct hos fordonet
blott vid fråga om sakskada (I 0 ~). Inom den allmänna skadeståndsrätten
kan det emellertid inte antagas att ett anspråk grundat pii annans culpa
skulle kunna jämkas redan på den grund att den skadelidande varit
berusad, gjort sig skyldig till olovligt brukände etc. Jämkningsfrågan blir
från fall till fall beroende på om det klandervärda beteendet kan
klassificeras som jämkningsgrundande medvållande till den inträffade
skadan. Som förut berörts är det i 11 § föreslagna undantaget från rätten
till trafikskadeersättning vid olovlig brukande olämpligt i kollisionsfall
redan av det skälet att det inte har någon motsvarighet i den allmänna
skadcståndsrätten. Med tanke på kollisionsfallen, där vållande är den
grundläggande ansvarsförutsättningen, bör 11 § sålunda utgå. Samtidigt
måste emellertid observeras att undantaget blir tillämpligt också på
sådana sakskador, som täcks av den objektiva rätten till ersättning enligt
8 §, dvs. skador på förares eller passagerares kliider och personliga
tillhörigheter. För dessa fall förefaller det däremot fullt möjligt att ha
undantaget kvar.
foörcningen vill i sammanhanget anlägga vissa allmänna synpunk tl'r på
frågan om undantag från crsättningsrättcn på objektiv grund vid s[1viil
pcrsonskador som saksLidor, lat vara att reparationsintrcsset för ersättning framstflf som mera behjärtansvärt i de förra fallen. Bedömningen av
rä1 ten till ersättning när den skadelidande gjort sig skyldig till olovligt
brukande etc. kan bli en helt annan vid fråga om rätt till ersättning på
objektiv grund. då man inte iir hunden av klara jämfördsepunkter i den
allmänna skadeståndsrättcn. Eftersom rätten till ersättning på objektiv
grund framstår som en siirskild favör jämfört med vad som gäller vid
olycksfall och sjukdom i allmänhet, är det i och för sig möjligt att
acceptera en gränsdragning där vissa skadelidande, som betett sig särskilt
klandervärt, utesluts från det förbättrade skyddet. Av de olika kategorier
skadelidancle, som här är i fråga, synes skiilen för ett uteslutande från
ersättningsrätten vara starkare i vissa av fallen än i andra. Vid rattfylleri
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och olovlig körning kan i särskilt hög grad <lberopas att föraren i hög grad
själv ökar trafik.risken såväl för andra som för sig själv genom sin körning.
Oavsett om det kan visas att h:.m kört vurdsliist just vid det tillfället, dit
han själv drabbats av skada, kan dl'lta förhallande aoeropas som dt skäl
mot alt ge honom dd förstärkta skydd som dl'n objektiva rätten till
l'rs1ittning innebiir. Samma resonemang kan i viss m~lll föras vid olovligt
brukande, särskilt om detta innebär tillgreppsbrott. Däremot finns det
enligt föreningens mening inte anledning att överväga umLrntag fri111 den
objektiva ersättningsrättrn därför att fordonet använts som hjiilpmedel
vid brottslig gärning överhuvudtaget. Detta rättsfakturn är alltför vagt.
och fordonets användning behöver i dt:ssa fall typiskt sl'l t inll: öka
trafikrisken vare sig för utomstaende ellt:r föraren själv.
Föreningt:n vill inte taga best1imd ställning till frågan om och i vad mån
undantag från den objektiva ers1ittningsrätten bör uppst1illas i d..:
diskuterade fallen. Föreningen har dock velat redovisa att <'n riittspolitisk
bedömning, som inte har samma utgångspunkt i l'tt socialförsäkringsrättsligt synsätt som utredningen gjort, kan leda till andra avvägningar än
lagförslagets. l varje fall betriiffand..: sak.skadorna synes en begränsning
börn ske, vilket emellanat skulle rn praktisk bdydelse, siirskilt för
ersättningsrätten för personliga tillhöright:tcr enligt 8 §. En bl'gränsning
av ersättningsrätten på objektiv grund även vid p.:rsonskador kan kanske
inte heller helt frfinkännas betydelse. när det gäller den allmiinna
moralbildningcn kring tex dL:t förkastliga i att köra bil under alkoholpåverkan.
Av de tänkbara undantagsf:.Illi:n frfm den objektiva rätten till ersiittning
aterstår att beröra förslaget att undantag inte skall göras från ers1ittningsrätten ens för ägaren av oförsäkrat fordon, en rt:gel som tänkes vara
undantagslös vid personskador men kunna siittas ur spel genom försiikringsvillkor såvitt angår sakskador. Bakom utr.:dningens ståndpunkt ligger
främst dess socialförsäkringsrättsliga betraktelsesätt. l\kd föreningens
utgångspunkter, att rätten till ersättning på objektiv grund är en av
s1irskilda skäl införd förbättring i jämförclst: med socialförsäkringen, blir
även här d.: reparativa synpunkkrna generellt sett mindre ömmande.
Jämfört med vad som gälkr inom förs1ikringsr1itten i allmänhet framstar
det som ett anrn1irkningsvärt avsteg, att den som aldrig tecknat försäkring
eller vars försäkring upphört, skulle vara skyddad av försäkringen.
Föreningen anser sig inte heller på denna punkt kunna biträda utreLlningens förslag och åberopar ytterligare att förslaget framstiir som särskilt
diskutabelt, om en bilägare under längre tid undvikit att försäkra sitt
fordon.
l den män det i lagförslaget införes ytterligare undantag från rätten till
ersättning pii objektiv grund, kan tydligen den skadelidande fä ett ökat
intresse att vända sig mot främst förare av annat fordon med ersiittningsanspräk p{i grund av vållande. Som rt'dan påpekats förutsätter detta, att
vallandeansvaret täcks av trafikförsäkringen, sa att inte föraren av detta
andra fordon eller annan person blir personligen skadeståndsskyldig utan
försäkringsskydd. Sådana ändringar i lagförslaget kan nödv1indiggöra vissa
inskränkningar i principen om kanalisering av personskador för fi-\rare
od1 passagerare till det egna fordonets försäkring. Utredningen har
avvisat tanken pii varje avsteg fran k.analiscringsregcln i 9 ~med h1invisning
till att detta i ett antal fall skulle leda till en sad<II1 dubbel skadereglering,
som kanaliscringsregdn syftar till att förebygga. Det bör t'ml'llertid då
observeras att vad föreningen h1ir diskuterat är möjligheten för en
skaddidande, som i vissa fall avskäres fran rätten till ersättning på
objektiv grund, att i stället f1lieropa rätt till ersättning pa grund av annans
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culpa. Denna senare möjlighet bör i de fksrn fall uppl'nbarligen framst<i
som
sekundär och oförmiinlig i förhiillande till den "kanalist:radc"'
ersättningsrättrn pa objektiv grnnd, att de aclministr:.iliva vinsterna av
kanaliseringsprincipen inte sk:.ill behöva risi<<'ras.

sa

3.20 Moturbransch<'ns riksförbund: Uln.:dningcn förcsUr :.itt ersättning
till för:.ire eller passagerare för personskada och skalla p~i tillhörigheter för
personligt bruk skall kanaliseras till försäkringen för Jet egna forJond.
Riksförbunde.t har i och för sig funnit den föreslagna regeln välmollvcrau.
I sammanhanget torde dock vissa tilliimpningsproblem i förhallandc till
utländska försäkringsgivare komma att kunna uppstå i samband med
reglering av ersättning på grund ;iv skad;i mellan inhemska och utländska
fordon. De risker som härutinnan kan uppkomma torde kunn;i eliminer:is
genom särskild överenskommelse mellan berörda försäkringsgivare.
I utredningen anförs som motiv för införande av en "no-fault"-besti:inunelse t:n del allmänna. sociala och ekonomiska synpunkter. Som ett
utflöde härav föreslfrs ocksii alt nsiittningsrätten skall omfatta personskada i samb<ind med olovligt brnbnde, körning med ofi.irsiikr:1t fordon,
brottsligt fiirfuramk i samband med förande, rattfylleri, r~1ttonykthcrht'l,
olovlig körning samt brukande av fordon som hjälpmedel vid brottslig
giirning. rn1n olika hall liar framförts att den premiemässiga effekten av
att liita försäkringen bli giltig vid sädana brottsliga förfaranden skulle vara
marginell. Aven om dcnrw uppfattning är korrekt - vilket riksförbundet i
och Uir sig icke har anledning att betvivla - kan ej Ikgligerhara
principiella skäl anföras mot en sådan utvidning. Man torde dessutom
inte kunn<i förbise den nu gällandt: regleringens allmänpn:ventiva funktion, vartill kommer <itt ett borttagande ;iv dessa undantag för flL'rlalel
laglydiga biliigare kommer alt kunna verka stiitandc för riittskiinslan.

3.21 Motormännens riksförbund: :\är det gäller frågan om jämkning
anledning av pcrsonskad<i pa andra grunder iin en medverkan genom
uppsåt eller grov viirdslöshct, instämmer förbtinctl'l i att det, på sätt
utrednfngen poängterar, från social synpunkt sett kan anses mindre
tillfredsställ<inde att t. ex. rattfyllerister och oförsäkrack uteslutes från
ersättning. Emellertid bör icke utredningens försl<ig i dessa sammanh<ing
- iive.n nm det rör sig om smärre ökningar av premierna - ekonomiskt
drabba <k försiikringstagarc som lojalt fullgör sin<i atagandcn och rättar
sig efter giillandc bestämmelser. Ersättning härvidhig bör i stället
kanalisl·ras via förslagsvis stxialförsäkringen och siilunda hl'lasta ett
betydligt större kollrktiv fo det som utgöres av de trafikförsäkringspliktiga fordonsägarna.
Enligt förbundets mening bör sålunda trafikskadeersättning med
anledning av personskåda kunna jämkas i enlighl't med nu gällande regler;
i vart fall bör jämkning kunm ske i enlighet med den föreslagna lydelsen
av 6 kap 2 § skadestandslagen.
Förbundet vill även nagot beröra vad som anföres av utredningen
angående en utvidgning av det nuvarandt' begreppet grov viirdsliishet i
trafik i syfte alt få till stånd en måhända i och för sig motiverad jämkning
om l!n alkoholpåverkad fordonsförarc drabb<is <iv personskada. En s3dan
utveckling skulle atminstone frCrn straffrättslig synpunkt öka helastningcn
för en siidan för:irc genom alt vederbörande drabbas av straffrättslig
p~följd för siiväl trafiknyktcrhctsbrott som grov vårdslöshet i trafik.
R<:.sonemanget torde iiven innebära en sammankoppling <iv det straffrättsliga sanktionssystemet och en ekonomisk sanktion. nägot som utredningen i övrigt motsiitter sig.
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3.22 KAK: Med hänsyn till ofta uppkommande svåriglu:ter att bedöma
vid trnfikolyckor samt till att det från sociala synpunkter
är betydelsefullt att pcrsonskaderegleringen blir så snabb och dfoktiv
som möjligt, finner KAK att det objektiva ansvaret i personskadcfrågor
bör :iccepteras. KAK vill emellertid påpeka att viillandcfrågan måste lösas
vid sakskador, och dylika förekommer praktiskt taget vid varje tr<ifikolvcka.
·KAK finner det helt otillfredsställande att jämkning av personskadeersättning pa grund <iv medvållandc rndast skall kunna skc vid uppsåt
eller grov vårdslöshet. Att biltjuvar, rattfyllerister och personer som
brukar ett fordon som hjälpmedel vid brottslig handling skall erh[1lla
ersättning på bilägarens bekostnad avstyrkes. Det k<tn inte vara biHigarkollcklivets sak att svara för ideell och annan ersättning till hiltjuvar,
särskilt inte om ersättningen skall vara "utmätningsfri'', så att bilägarcn
saknar möjlighet att ur den biltjuven tillkommande försäkringsersät tningcn täcka av tjuven orsak<id skada. Ersättning för nämnda kategorier
av brottslingar bör icke utgå. Därest man av sociala skäl anser sig höra
genomföra förbättrat skydd för dessa, hör ersättning endast lämnas för
den rent ekonomiska förlusten och i varje fall s. k. ideell ersättning icke
utg~L Lrsällning till dessa kategorier bör i stället kanaliseras via
socialförsäkringen och därmed belasta hela samhället och ii.:ke endast
biläg<irna.
v~illandefrågan

3.23 Motorfiiramas helnykterhetsförbund: Den hittills gäll:Jnde inställningcn i vårt land till förbeh<ill vid rattfylleri m. m. framgår av de
normala förbehall om återkravsrätt, som trafikförsäkringsbolagen i gemen
gi>r i försäkringsvillkoren. Den obligatoriska trafikförsäkringcn giiller
sjLilvfallet iiven i dessa f:.tll för sådana skador, som v<lllas tredje man, men
innebörden är att försäkringsbolaget k:.tn göra [1terkrav gällande för
utbetalda ersättningar. ···
När enligt utredningens förslag förare och
ägare av motorfordon sb beredas i princip samma rätt till ersiit lning för
personskada som tredje man blir friig<in om dylika rörhehiill än mera
betydclsdull.
Det borde numer.i vara onödigt att erinra om de risker, som
alkoholbruk i trafiksammanhang medför. Med hänsyn till utredningens
resonemang finns dock skäl att här återge några uppgifter fnln den
statliga utredningen Trafiknyk terhetsbrott (SOU 1970 :61 ). Enligt denna
är alkoholpäverkade förare inblandade i I 0-30 % av dödsolyekorna i viirt
land. Varje iir omkommer 100-300 personer i olyckor, där alkoholpåverkade förare varit in blandade. I singelolyckor är nära hälften av de
dödade förarna alkol10lpåvcrkade. Vid personskade- och egendomsskadeolyckor är andelen pilverkade förare L'<l l 0 %. Det motsvarar <intalsrnässigt
omkring I 500 personskadeolyckor och 5 000 egendomsskadeolyckor
per år. Statistiken iir oroväckande men ända kan de redovisade talen av
Oera orsaker antagas vara .ivsevärt lägre än vad som motsvarar verkligheten.
Vid personskada ska enligt utredningens förslag skadestånd ffi jämkas
endast i fall då den sk.adelidande själv har medverkat till skadan
uppsiitligen eller genom grov vårdslöshet. Detta är det enda förbehållet.
Ett av sk<1deståndskommittfo nyligen framl<igt förslag inne biir att
jämkning dessutom ska få ske "om eljest synnerligare skäl fön.:liggcr".
Därmed avses sådana fall som att skadan framstår som väsentligen
självförvållad eller att den skadade medvetet och utan rimlig anledning
utsatt sig för risk att skadas.
På trafikskadelagens område avböjer utredningen även den möjlig-
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hdcn.· Den skulle vara mindre väl förenlig med det socialförsäkringsrättsliga synsätt man vill anlägga här. Därjämte görs gällande att det inte
skulle vara alltför vanligt all en person mcdfölj..:r i en bil med vetskap om
att föraren är påtagligt alkoholpåverkad! Undantag från ersät tningsrättcn
skall enligt utredningens mening inte få göras vid rattfylleri, olovlig körning osv. och ej heller vid försummad försäkringsplikt.
Som t:n ringa tröst för all rattfylleri ej skulle få åberopas som grund
för jämkning vid personskada anför utredaren (mecl stöd av några danska
rättsfall om försäk ringsgivares regressrätt mot alkoholpåverkude förare)
att det finns unledning tro att svensku domstolur i åtskilliga fall kommer
att anse personskada vållad uv grov vårdslöshet, när föran:n varit i
påtaglig grad piiverkad uv berusningsmedel och därtill gjort sig skyldig till
trafikvårdslöshet. Detta förefaller MHF vara en osäker för att inte säga
illusorisk grund att bygga en lagstiftning på. Cl'l1om <itt i lagen inte
uttryckligen ange rattfylleri som grund för jämkning mister m<in
väsentligen den avsedda preventiva cffckkn. Svenska domstolars praxis
vid tillämpning av 1 och 4 §§ trafikbrottslagen talar därjämte emot det
gjorda antagandet. Redan i begreppet rattfylleri inkluderas ot't<I ett
bdydande mått av vårdslöshet i trafik, och det är relativt sällan det döms
för grov vårdslöshet vid sidan av rattfylh:ri. Utredningens utläggning i
denna fråga gör förslaget att ej uttryckligen föreskriva jämkning av
ersättningen till alkoholpaverkade förare ej mindre utmanande.
Vid sakskada görs en viss men frän ekonomisk synpunkt betydelselös
inskränkning i crsättningsrätten för biltjuven (avseende honom tillhörig
egendom som befordras med fordonet). I övrigt ska inte olovlig körning,
straffbar alkoholpåverkan eller användande av bil som hjälpmedel för
brottslig gärning i och för sig kunna ftberopas som grund för all begränsa
ersiittningsrätten vid skada på motorfordonet eller därmed befordrad
egendom.
Avcn försäkringsbolagens rätt att genom regress av försäkringstagare
iitcrkriiva utbetalta crsiittningar ska enligt förslaget inskränkas till fall av
uppsåt och grov vårdslöshet. Om en förare genom enkel vårdslöshet vållat
trafikskadan och därvid varit rattfull eller rat tonykter får försäkringsbolaget ej som nu göra gällande regress. Utredningen åberopar här att det
iir ganska ringa belopp bolagen indriver regrcssvis, särskilt om man jämför
ml'd prc rnieinkomstcrna. Vidare anförs alt de allmiinpreventiva synpunkterna tillgodoses mera genom straff och körkortsindragning än
genom hot om regress. Eftersom alla tre åtgärderna verkar i samma
riktning fiirdulkr L'n jämförelse dem emellan vara mindre udekvat.
Jämförelsen kan ju logiskt sett inte ge skäl for att minska den summa av
ätgärdcr, som verkar återhållande på rattfylleri od1 rattonykterhet.
Slagkraften i denna argumentation om straffets och körkortsindragningens betydelse framstår i märklig rclieL när man erinrar sig att tva av
justitiedepartementets kommitteer under senare år framlagt förslag som
syftar till att begränsa bacle straff och körkortsindragningar för alkoholpåverkade förare.
Utredningen går med undra ord ganska konsekvent emot försäkringsförbchåll av sådan art, som hittills ansetts främja trafiksäkcrht:ten och
avhålla från trafikbrott, trots att sådana förbehåll måste bli ännu
bdydelsefullar..: än förut. niir nu föran.: och fordonsägare föreslås komma
med i trafikförsäkringen. 1'f1 snart sagt varje punkt giir man ut<in att
förete några som helst bevis gällande, att kostn<idsbcsparingen genom
dylika förbchal! mot att de olika brottslingsgrupperna, rattfyllerister,
körkortslösa, biltjuvar etc får full ersättning blir obetydliga och att den
preventiva verkan av sådana förbehåll är ringa eller obevisad.
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Mot dessa resonemang må inviindas att koslnadsbesparingc~n givetvis
inte är nagol själviindam<IL h':irbd1alkns värd1.: bn främsl antas ligga i att
de jiimtc andra :itgärder bidrnr till alt slä fast samhtillt:ts uppfattning om
det förkastliga i de trafikbrottsliga gärningarna. L:pphyggnaden av
fiirsiikringsvillkoren är s:idan att den stödjer och i dl!tta avsl!1.:lllk positivt
p[1verkJr trafiksäkerheten och dct allmiinna rättsnwdvet:ind.:t. Man har
hittills antagit :1tt dylika förbL·hilll pii sikt bidrar all minska antalet
ödesdigra olycksfall genom att hälla tillbaka körning undn :ilkoholpåwrkan. bilstölder och körkortslös körning. Det är givetvis svart att bland
olika piiverkande faktorer miitbart bevisa en såd:rn v1.:rkan. lvkn den som
gar emot gällanuc system od1 pästår att motsatsen skulle gälla hi.ir vara
den som har skyldighet att ge beliigg för sina ptiståenden.
Slopandet av dylika förbel1åll kan helkr inte vara en nödviindig följd
av att försiikringen i princip ska bygga på rent objektivt ;1nsvar. Detta
frarngiir med iinskvärd tydlighet av ek nya norska och finska trafikfiirsiikringsl:.tgarna. so111 byggl·r på denna princip och även inkluderar förare
och ii!!äfL' under trafikrörsiikringen. Enligt norsk l:.tg finns inte -- om inte
si.irskilda skäl föreligger
riill till erslillning för skaddidande. som av fri
vilja har följt med fordon som frånhänts iigaren genom broll elkr följt
111~d fordon .som använts i samband med brottslig handling dkr som förts
av förare, vilken var påv1.:rkad av alkohol elkr annat berusningsmedel.
Rl!gressrätt stadgas bl a mot den som broltsligcn tillgripil fordon eller
medverkat till fordonets brukan(k med vetskap om olovlighell:n sumt
mot alkoholpåverkad förarl!. äwn om egentlig berusning ink fördegat
och oavsett om påverkan varit så stark att föraren inte h:ir kunn;.it fiira
fordond på bdryggande siitl. Regressansvarig är också rörare, iigan.:,
brukarl!, 1.:ller passagerare som medverkat till att fordonet brukats trols
fiirarcns piiverkan. Finsk lag h:ir likartadi.: regler. Alt i dessa hänscemkn
vi.ilja en väs1.:ntligt annan linje än våra grannl1indcr måst 1.: anses olägligt.
[)d borde rimligtvis kräva en övertygande motivering i sliilkt för ett
förbigående av den viktiga friigan 0111 nordiskt sam:irbetc.
För utredningsmann1.:n horJe dd också varit en tankeställare att man
t. o. m. i no-faull-försäkringcns hemland har funnit det påkallat att göra
förbehäll gentemot vissa förare. L'nligt 1974 års försbg till federal
lagstiftning i USA skall sadan förs~kring
trots att den avser att c~ndast
ge ett grundskydd - inte gälla till förmån för den som stulit fordonet.
Ersättningen reduceras ocks[1 kraftigt för elen som ink bl'lalt premkn.
Fn ännu egendomligare diskrepans företer utredningsmannens avvisande :iv dylika förbehåll, om man jlimför förslaget med den hos oss från och
med 1974 införda s. k. trygghc:tsförsiikringen till skydd vid personskadefall inom arbetslivet. Denna försäkring har av utreuan:n omnämnts s:isom
förebildlig till sin typ för försäkringsanordningar på personskadeomr:ldet.
Den avs1.:r att bereda kompletterande skydd
utöver soeialförsäkringl!n
- vid yrkesskada och i vissa fall ocksa vid yrkessjukdom. Ersiittningen
ska liksom vid den föreslagna trafikförsäkringen utgå på objektiv grund
o..:h enligt skadeståndsrättsliga n:gkr, så att utfyllnad av socialförsäkringen i princip sker till full kompensation. Denna trygghetsförsäkring
gäller för samtliga arbetstagare i landet som omfattas av kolkktivavtal.
di.ir partnna är medkmmar i SAF och LO. Sådant ansvar gäller för övrigt
också för lkt :illmännas Lid flir samtliga :rnställda i statlig och kommunal
tjänst, varvid stakn och Je större kommunerna uppträder som självförsäkrare.
Det intressanta med denna nya förebildliga försäkringsform är att
förbeh<ill för att ersättning inte utgår göres. förutom vid uppsål och grov
vårdslöshet. när skadan föranletts av att den skadelidande varit alkoholpåverkad. Sävitt \1H I· kan törsta skulle resultatet mot denna bakgrund
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bli niirm:.isl stötande om utredningens förslag till trafiksbcklag skulle gå
igc·nom utan förbehiill for rattfylleri m. m. Inom hl'la arbc:tslin:t, diir
trygghetsförsiikringen gäller. fär en alkoholpiiverbd person som :idrar sig
skacld:.ill nöja sig med del grundskydd. som soci:.ilförsiikringen ger vid
sjukdom oeh invaliclitc-t. \kn inom lrafikomritdd. där alkuholpi1verkan
hos föraren iir siirskilt farlig 0L'l1 diirför allvarligt bl'slr:.iffas :iv s;1mhiilkl,
sknlk det bli tvärtom. D.:n rattfulle brottslingen som drabbas av
personskada skulle premi.:r:.is framför den skadade alkoholpiiverbde
arbt:taren gl'nom all utöver socialförsäkringens grundskydcl f;J skadel'rsättning enligt dl'n högsta skadest~ndsnidn. Och en si[dan trnfikfi.irsiikring skulle staten_ patvinga biliigarna, medan st:.ilcn sjiilv star bakom
trygghetsfi:\rsäkringL'llS regkr tills:.immans mc·d LO och SAF. Om politikc·n styrs :.iv något sinne för konsekvl'ns och logik bordt· utrl'dningens
förslag p;t dl'nna punkt vara ogl:nomförbart.

3.24 Svenska 11wturc.1·kelfiirb1111det: Motorcykelförbundet hit1<id.:r i
princip utredningens uppfattning "om rätt till ersiitlning för personskador pa objektiv grund" sii att "ägare, brukare od1 förare for samma
rätt till ersättning ur trafikförsäkringen som 1rl'dje man" och likaledes alt
pc,rsonskadL'ersättning knyts "till försiikringen för del fordon i vilket den
skadelidamk färdats".
Beträffande fullstiindig ersättning för personskada. när den skadelidande iir vitilande eller medviillande, bortsett fr<in uppsiit eller grov
vårdslöshet, är förbundet tveksamt med hänsyn till lagt'fterlevnad. A
andra sidan bör icke skadelidande belastas ekonomiskt nnckr kanske flera
år för en ringa lagÖVLTlrädeJse. Brottskkniskt bör lagövertriidelser kunna
beivras på annat säl t, varför Motorcykdfi.irbundet även i detta avsi:endc
bitriider utredningens uppfattning.
Fiirhundd biträder dock icke :.itt den skaddidande som försummat sin
försiikringsplikt skall få nsiittning för .:gl'n pcrsonsbua. Lagfästs en
siidan regl'I riskeras att riiltsmedvetandet uppluckras alltför mycket.
Liknande synpunkter :mförs av Sveriges motorcyklisters cc11tralorga-

11isatiu11.
4 Trafikskadeersättning för sakskada

4.1 JK: Utredningrns förslag, att fran trafikförsäkringt•n för ett fordon
skall utgii ersiittning till förare eller passagerari: i fordonet för skada på
kläckr eller andra tillhörigheter som han JllL•dförd.: i fordonet för sitt
pt'rsonliga bruk, iir iignat att mildra olägenhl'lerna av huvudregeln att
ersiittning inte utgår för skada p<\ egendom som befordras ml'd fordonet.
l\kd hiinsyn till de ekonomiska fiirutsiittningar utredning.:n haft att
utgå fran har jag ingen invändning mot t'i.irsbgd att ersiittningsansvaret
för kollisionsskador skall bygga pa viill:.indeprincipen. Slopandl'l av
presumtionsansvaret i kollisionsfolkn iir en från rältstcknisk synpunkt
och friin skaderi:gleringssynpunkt tilltalande i1tgärd.
Förslagets bcstämmdso:r om gennella undantag frJ·n ersiittningsrättcn
när dd gäller sakskada avser .:ndast do:n som uppsåtligen brukar ett
motorfordon olovligen elkr som medföljer eller la!t'r L'gc:ndom befordras
med ctl <tdant fordon med vetskap om alt det brukas olovligen. \teet
hänvisning till vad jag ovan anfört till stöd fr,r infi"\randl'I av i:n regel som
medger _jämkning <IV personskadeersiittning till fordonsförarl' som medverkat till sin egen skada genom L'nhlt vt11lande och vid skaddillfället
varit straffbart påvnkad av alkohol, ansl'r jag att ett gt·nerellt Ulllf;mtag
frän riilt till ersättning vid sakskada bör omf;Jlta iiven sisln;imnda
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kategori.
Jag vill fästa uppmärksamheten pii att de som undantas från räl tl'n till
trafikskadct:rsät tning för sakskada · både från "eget" och annat fordon
har möjlighet att undt:r åberopande av allmänna skadcsU\ndsrättsliga
grundsatser kräva skadestand av t. ex. en kolliderande förare. Det kan
ifrågasättas om inte inskränkningar bör göras i sådan skadclidandes rätt
att kräva skadestånd.
Vid sakskada skall den skadclidandes medvällande kunna inverka enligt
vanliga skadeständsregkr. Olika medvallandcregler blir alltså tillämpliga i
fräga om person· respektive sakskada. vilket kan te sig svårbegripligt för
den skadelidande. För att man skall undgå olligenl1der härav förordar
utredningen att försäkringsgivarna i trafikförsäkringsvillkoren skall förbinda sig att inte jämka sakskadcersättning under en viss nivå, förslagsvis
mellan 1/4 och 1/2 basbelopp. Utredningen förutsätter att staten i
motsvarande omfattning frivilligt avstår friin att piikalla jämkning av
sukskadeersät tning.
Jag gillar tanken bakom utredningens förslag men skulle helst se att
den kom till uttryck i ett h1gstadgande. Behov av en reglering av frågan
kommer förmodligen att k varsU1 under avsevärd tid. De jiimkningsfall
som avses torde vara myckd vanliga. Det iir av intresse för både
skadelidandc och trafikförsäkringstagare att jämkningsreglcrna utformas
enhetligt och att de vinner stiirsta möjliga publicitet. Härtill kommer att
en lagreglering av frågan skulle göra det onödigt att äV riksdagen utverka
ett särskilt bemyndigande för regeringen att eftcrge statens jämkningsrätt.
4.2 Srl!a liorrcitt: Fnligl hovrättens mening bör i första punkten av 8 §
tilläggas att nsättning enligt 7 §, utöver visst belopp, ej heller utg~1r för
skada å ägaren tillhörig egendom som finns utanför fordonet. Trafikskadeersättningsriitten för st.dana skador bör begränsas, dtersom den
s. k. områdestrafiken, som nu ej omfatt.is av trafikförsäkringen, enligt
ut redningens förslag skall täekas av di;nna. Kostnaderna för mera
om fallande skador som det här skulle kunna bli fråga om, t. ex. inom
fabriksområdl'n, synl's ej biira belasta trafikförsäkringskollektivct.
Bestämmelsen om ersättning för skada på tillhörigheter som förare
eller passagerare "eljest medförde i fordonet för sitt personliga bruk" kan
medföra betydande tillämpningssvårighetl'r. Man kan naturligtvis inte i
den föreslagna lagl·n uttömmande ange de föremål som här avses. En
exemplifiering iir inte i ni:igon högre grad ägnad att lösa gränsdragningsproblemen. En värdegräns såvitt avser ersättningen kan inte heller
förväntas få sådan effrkt. Trots detta talar starka skäl för t·n värdegräns.
På så sätt synes man åtminstone kunna från tillämpningsområdet utesluta
sådan med fordonet befordrad egendom som typiskt sett ej bör omfattas
av trafikförsäkringen.
Hovrätten instämmer i och för sig i förslaget att olovliga brukare och
de som försummat sin försäkringsplikt samt passagerare vilka är i ond tro
i nu ifriigavarandc hänseenden ej bör äga rätt till ersättning för sakskada,
såvitt gäller försäkringsförsumliga, ur det egna fordonets trafikförsäkring
och, beträffande olovliga brukare jämte passagerare, från trafikförsäkring
iivcrhuvulltaget. Sådana sociala och humanitära skäl som föranledn ött
nu nämnda kategorier trots sitt klandervärda bdeendc bör berättigas till
trafikskadc.:rsätt ning för personskador föreligger knäpp<isl i frilga om
sakskador.
4.3 FCF: Civilförvaltningen ifrågasätter - både

fråga om k1inda och
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okänd;i fordon - om trafikskadeersättning skall utges för exempelvis
sprickbildningar på fastighet, vilka visas ha uppkommit som följd av
markvibrationer av fordonstrafik, och ävensåsom enligt luftfartsansv;irighctsl:lgen -- för skada pil grund av ljudvågor från fordon, allt utan
regressmöjlighet för trafik försäkringsgivarcn.
Civilförvaltningen har i princip ingen erinran mot lagförslagets materiella ändringar av gällande rätt. 1 förslagets enskildheter får civilförvaltningen anföra följ;indc.
·
Civilförvaltningen tillstyrker den föreslagna omfattningen av p;issiv
identifik;ition enligt I 0 § liksom även föreslagen inverkan pil ersättning
vid rattfylleri, brottslig verksamhet, försummad försäkring m. m. Möjligen får konsekvenserna av den i 11 § upptagna bestämmelsen om
ersättning vid olovligt brukande anses ej tillfredsställande. Här åsyftas det
förhalhtndet att vid kollision föraren av det fordon, med vilket det
olovligt brukade kolliderar, i fall av eget vållande personligen får stå för
kostnader avseende skada på såväl personliga tillhörigheter som befordrad
egendom i det andr;i fordonet, och detta alltså enbart pii grund av dd
olovliga brukandet av det andra fordonet. -

4.4 Telel'erket: Enligt förslaget skall ersättning få utgå till förare eller
passagerare för skada pil kläder eller andra tillhörigheter som vederbörande medfört i fordonet för personligt bruk. Dii verkets bilar i stor
utsträckning medför mätinstrument och verktyg, som används i personalens yrkesutövning och som alltså inte är att betrakta som last i
distribution, vore det värdefullt om sådant materiel kunde anses omfattas
av förslaget om ersättning enligt ovan.
4.5 SJ: I fråga om egendom som passagerare bär på sig eller för med sig i
fordonet brukar trafikföretagen pi\ frakträttslig grund begränsa sitt ansvar
till visst belopp, åtminstone beträffande s. k. dyrbarheter. Det torde
kunna ifrågasätt:1s om ej på motsvurande sätt en begränsning borde ske av
den skadelidantles rätt till trafikskadeersättning beträffande sådan egendom. Trafikutövare i landsvägstrafik kommer djest att via en utvidgad
försäkringsplikt åläggas ett längre gående ekonomiskt ansvar än det som
på frakträttslig grund kan utkrävas inom de andra transportgrenarna_ En
bcloppsbegränsning skulle också medföra den fördelen att det i praktiken
säkl'rl mycket svårtillämpade kritcrkt ''för sitt personliga bruk" skulle
kunna an-aras_
Bestämmelsen (i I 0 §) ger ej anledning till erinran i materiellt
hänseende. Det synes emellertid böra prövas om den skulle kunna ges en
mindre komplicerad redaktionell utformning.

4.6 Statens l'ägrerk: Skäl finns för antagande att rättegångar i kollisionsfall med endast sakskador kommer att vara ovanliga även i framtiden.
Med presurntionsregelns bortfallandc och införandet av culpan:geln med
den "rättvända" bevisbördan - varemot vägverket i princip ej har något
att invända -- hlir den skadelidande i högre grad än tidigure beroende av
försäkringsbol:lgens bedömningar. En skärpning av bcviskravet kan
medföra att i åtskilliga fall båda bilägarna blir utan ersär.tning, trots att i
realiteten den ene eller bäda varit vållande. Ett säkert stöd förs k styrkt
viillande torde man nämligen endast fä. när det föreligger klara brott mot
trafikreglerna. Vägverket ifrågasätter därför om inte "ett rättstillämpningens status quo'' bör upprätthilllas. vilkd i så fall skulle kunna ske
genom en regel om halv ersättning till vardera parten, när vållandefrågan
ej kan klargöras.
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4.7 Försäkringsinsriektio11e11: BL'lriiffandl' jiimkning :iv L'rsättning pa
grund av medvållande kder utredningens förslag till att olika regler
kommer att gälb för person- och sakskador. För att slipp:i d.:: problem
som ligger i en separ.it vallandchedömning för Jämkning av saJ..skadorna
förcsliir utredningen :.1tt försiikringsgivarna skall avstä fran jämkning av
ersättning vid bagatellartade sakskador. Lnder förutsättning att ett
uttalande av denna inn.::börd göres av statsmakterna har inspektionen
inget att erinra mot att bolagen underlater att piikalla jämkning i här
berörd<i fall. En lämplig beloppsgrfos synes enligt inspektionens mening
ligga vid ett fjärdedels basbelopp.
1 fräga om skador på ann:.1l tr:.1nsportmedel föreslår utredningen att
objektivt ansvar skall gälla även för skador som tillfogas järnvägståg. Då
ett mindre strängt skadcstandsansvar [1vilar innehavare av järnväg medför
detta en viss övervältring av skadekostn:ider från jiirnvägstrafiken till
motorfordonstrafiken. För att få till stand en mera rättvis kostnadsfördelning är en n:videring av skadeståndsreglernä flir järnvägstrafikcn
nödvändig, och inspektionen vill i detta samrrlänhang endast understryka
betydelsen av att en sådan revidering sker snarast möjligt.
4.8 Konsumentrerket: Beträffande skada på det försäkrade fordonet och
därmed befordrad egendom säger utredningen att det skulle i och för sig
ligga väl i linje med den allmiinna målsiil tningen för reformarbetet på
skadeersättningsomri1Jet. som har angetts i förarbetena till skadeståndslagen, att införa en ordning som innebär att även skada på fordonet
ersätts friin trafikförsäkringen för fordonet. - -Verket delar för sin del de synpunkter som utredningen anför till
förmån för ett no-fault-system och är inte övertygat om att den samlade
skadekostnadcn för bilägarna skulle öka i nagon nämnvärd grad. Den
preventiva aspekten pa frågan bör inte iiverviirderas här lika litet som när
det gäller personskador i enlighet med vad verket ovan anfört. I
propositionen till skadeståndsbgen anför justitieministern att preventionssynpunkterna 1rnlste sannolikt tillmätas större betydelse pil sakskädeområdet (än på personskadeomrädetl. Statsrådet anför emelll'rtid i
samma sammanhang att man bör eftersträva att sakförsiikring vinner
ökad utbredning. Ddta innebär dock L'nligt verkets bedöm:inde, att man
minskar just den preventiva effekten.
Verket beklagar att det inte varit möjligt för utredningen att gå längre i
sina förslag och vill därför föresla att frågan om infi.irandet av l'i t
no-fault-system för ersättning av sakskador snurast göres till förem[tl för
särskild utredning.
4. 9 l.änsstyrelsen i .1i"li>shorgs län: Länsstyrelsen anser det vara välbetänkt
ätt det nuvarande presumtionsansvaret avskaffas även när det !!äller skada
på egendom som befinner sig utanför motorfordon och skada pa förar('S
eller p<Jssagt'rarcs kläda eller andrn pt'rsonliga tillhöri!!heter som medfi:ires i ett motorfordon. För sbda på motorfordon och på övrig t'gcndom som befordras med fordonet skall enligt utredningens förslag trafikskadeersättning inte utgå pa objt'ktiv grund. I kcliisionsfalkn har i stället
en särregl'i införts. Trafiksk::!tkcrsättning ut!!är från motpartens trafikförsäkring endast vid bevisat villlande. Länsstyrelsen anser, att tiden ännu
inte är nmgt•n ätl även härutinnan infi"ira regler om ersättning: pil rent
objektiv grund.
I förslaget har utredninf!en angett att olika jämkningsrcgler skall tillämpas då skadelidande själv medverkat till skadan. En särreglerin!! har sålunda skett vid personskada. Länsstyrelsrn befarar att vissa praktiska
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olägenheter ur administrativ synpunkt kan uppstii vid tillämpningen.
Dessa kan dock icke vara särskilt stora om försäkringsbolagen ifräga om
smärre sakskador siisom utredningen förutsatt underlåter att påkalla
jämkning.
4.1 O Försäk ringsrättskommitten: De regler som trafikskadcutredningen
föresliir har betrtiffande sakskada blivit rnyeket komplicerade. Förslaget
skiljer i första hand mellan tre olika typer av egendom, nämligen I)
förares oeh passagerares kläder och andra personliga tillhörigheter (skada
ersättes oberoende av vållande ur det egna fordonets trafikförsäkring, 8 ~
1 p .. men ink ur nagot annat fordons trafikförsäkring, 9 § 2 p. ), 1)
motordriv.:t fordon och L'gendom befordrad med detta, med undantag
för sådan egendom som faller under 1 ), (skada ersättes aldrig ur det egna
fordonets trafikfiirsäkring men vid kollision med annat fordon ur dettas
trafikförsäkring vid viillande dlcr bristfällighet ptt det kolliderande
fordonet, 8 § I p., I 0 ~). samt 3) egendom i övrigt (skada crsiittes
oberoende av vallanck, 7 § 1 st.l.
l'örslaget innehttllcr vidare ett undantag för olovligt hrukand..: ( 11 ~).
som kan tillämpas på samtliga nu nämnda kategorier av egendom. Vid
sakskada som inträffar ml'<l trafik med oförsäkrat fordon finns ett
särskilt undantag (I 6 si, som dock är mindre vittgående än det
nyssnämnda {dd utesluter nämligen inte rätt att vid kt)l!ision med :.mnat
motordrivet fordon erhåll:.i ersättning ur dett:.is trafikförsäkring). Därjämk finns avt;ilsfrih.:t - bt::träffandc samtliga tre kategorier av egendom
-- för sakskada som träff:H försäkringstagaren (14 § 1 st., senare kelet).
Allmänna rättsregler, exempdvis bestämmelser i FAL, kan :lberopas
beträffande omständigheter som beror av den skadelidancle (14 § 2 st.).
Det torde inte erfordras n:igon detaljerad genomgång av olika tänkbara
skadesituationer för att visa hur komplicerade tillämpningssituationer
som kan uppstå när de olika reglerna kombineras med varandra.
Härtill kommer att de föreslagna reglerna synes leda till diskutabla
olikheter i behandlingen av likartade skador. Avtalsfriheten beträffande
skada som drabbar försäkringstagare avser inte skada som träffar :.11111an
person om denne för bilen. Om villkoren exempelvis föreskriver
ansvarsfrihet för sak skada om föraren saknar körkort, har detta villkor
inte verkan om anmin iin ägaren kört fordon utan att ha körkort och
därvid vJIJar skada pil sin egendom (I 4 § 1 st.). Om den skadelidande inte
iir identisk med försäkringstagaren synes man nödgas gå in p:l en
bediimning huruvida h:ms handlande medför ansvarsfrihet fiir försäkringsgivare p[t grund av FAL (i vilket fall ansvarsfrihell.!n kan godtas enligt
14 § 2 st.) eller på grund av avtalsvillkor (i vilket fall ansvarsfrihet ej
uppstar enligt 14 § 1 st.). }..kd hänsyn till att bl. a. säkerhctsföreskriftL:r
(51
FAL) mc.dför verkningar genom en kombination av särskilda
handlingsföreskrifter och lagbestämmelser är fragan inte utan praktisk
hdydclse. Niigot sbl till att hiir införa tvingande regler utöver dem som
ingår i FAL synl~s inte fön: ligga.
Enligt vad som framgår av motivt:n räknar emellertid utredningen med
att försäkringstagaren skall kunna ålägtyas självrisk i villkoren för skador
som drabbar ilven exi:mpclvis hans familjemedlemmar, och denna
självrisk skall Jä kunna aterkrävas av försäkringstagaren (20 § 1 p.).
Bortsett
att konstruktionen är invecklad förefaller det föga
tilltalande, att ckn enda möjligheten för försäkringsbolag att skaffa sig
ansvarsfrihet för sakskada som drabbar ann:.in än fiirsäkringstagaren skall
vara att övervältra förlusten p:i denne.
Det kan ocksii tyckas sakligt egendomligt att om maken till ägaren av
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en oförsäkrad bil får sin egendom skadad genom att den senare kör på
egendomen med bilen, maken inte erhåller ersättning om han själv
mcJföljer i bilen men alltid eljest, se 16 § 1 p. Sistnämnda stadgande
avser, i motsats till 11 §, blott den som medj(Jljer försäkrat fordon, inte
den som själv brukar sådant fordon, utan att vara den försäkringspliktige,
något som är svårhegripligt (möjligt är att det föreligger ett redaktionsfel).
Det kan också ifrågasättas om det är rimligt att göra så stor skillnad
beträffande sakskada som drabhar person som medföljer hil med
kännedom om rätta förhållandet när premien är obetald men försäkringen likväl fortsätter att gälla ( 14 § ), när försäkringen har upphört alt
gälla därför att tidsfristen efter anmälan till myndighet har löpt ut ( 16 §
I p.), när bil föres olovligen (11 §), när bil föres utan giltigt körkort
( 14 § I st.), och när föraren är berusad ( 12 § 1 st.).
Försäkringskommitten anser att en avsevärd förenkling av de föreslagna n:glcrna är önskvärd och även kan ske utan sakliga olägenheter. Såsom
utredningen själv i olika sammanhang framhåller kan ett obligatoriskt
skydd för sakskada inte tillerkännas tillnärmdsevis samma betydelse från
samhällets synpunkt som skyddet för personskada. Det synes redan
därför onödigt att införa ett kompikerat obligatoriskt försäkringssystem,
med vissa element av avtalsfrihct, för sådana skador. Visserligen är det
från synpunkten att biltrafikcn bör bära de skador som den orsakar
önskvärt att även sakskaclor förs in under den obligatoriska försäkringen,
men genom att skador på försäkrat fordon och last befordrad med detta
är undantagna (8 § I p.) innehåller försäkringen från denna synpunkt så
många luckor, att det knappast lönar sig att komplicera systemet med
invecklade specialregler med sådant syfte. Detta gäller även den av
u1 redningen i motiven utförligt diskukrade begränsningen i tillämpningen av medvållanderegler vid sakskada genom frivilligt åtagande av
försäkringsbolagen. I sakligt hänseende kan man f. ö. beträffande nämnda
begränsning anföra, att om jämkning skall underlåtas vid sakskada till
följd av biltrafik, detta bör skc främst vid störrc skador, t. ex. om den
skadelidande fär ett dyrbart arbetsredskap skadat av vilket han är
beroende för sin försörjning, inte vid ekonomiskt betydelselösa småskador såsom utredningen förordar. Eftersom frågan vad beträffar staten
anses förutsätta 1m:dgivande från riksdagen, torde den böra beaktas även
vid den fortsatta hehandlingen av utredningens förslag.
Utredningen föreslår för kollisioner mellan motordrivna fordon ett
ersättningssystem baserat pä ansvar för vållande samt för bristfällighet på
fordonet (10 §). h)rslaget synes väl motiverat. Såsom utredningen
framhåller lärer förslaget inte innebära någon mera betydande saklig
förändring och det medför en rättsteknisk fört:nkling. Ytterligare
rättstcknisk förenkling synes emellertid kunna vinnas genom att tillämpa
samma princip för sakskador i allmänhet. Utredningen har utförligt
diskuterat ersättningssystcmet vid skador på andra transportmedel än
motordrivna fordon samt på last som befordras därmed (avsnittet
7 .3.4.5) och bl. a. konstaterat, att valet mellan culpaansvar (jämte ansvar
för bristfällighet) och rent strikt ansvar inte kan antas ha större
ekonomisk betydelse. Det synes rimligt att därav dra motsatt slutsats mot
den som utredningen drar, nämligen att det är bäst och enklast att för
sädana skador ha samma ansvar som för skador på kolliderande
motordrivna fordon. Sakligt sett är det svårt att se något skäl varför det
skall gälla olika regler om exempelvis en bil kolliderar med en huss eller
med en spårvagn. Därigenom skulle också undvikas vissa konst:kvenser av
de föreslagna reglerna beträffande kollision mellan motordrivet fordon
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och järnvägståg eller spårvagn. som nu bekymrat utredningen. Det synes
ocksii vara en fördel om man beträffande sk<1dor på annat motordrivet
fordon undgar att tillämpa särskilda regler när del ta är stadigvarande
parkerat och i s{i fall inte anses vara "i trafik"'. Inte heller beträffande
skador pä vägmärken, vägportar, garagedörrar osv. synes skillnaden
mellan culpaansvar och rent strikt ansvar vara sf1 stor att elen motiverar
att riittssyslemet kompliceras med oliki.!rtade regler.
Skador på kläder och andra personliga tillhörigheter som befordras
med motordrivd fordon (8 § 2 p.) synes liksom hittills kunna överlämnas
det privata initiativet och den enskilda försiikringsverksamhcten, något
som bl. a. medför att man undgår de skäligen obetydliga men av
utredningen utförligt diskuterade frågorna om vad som skall anses v:ira
personliga tillhörigheter. En mrnan möjlighet, som ocks<1 kunde övervägas, vore att generellt likställa skador på kläder med personskador. Att
det av utredningen föreslagna obligatoriska skyddet har ringa ekonomisk
betydelse framgar av olika uttalanden av utredningen.
En annan mö.il ig förenkling är att vid sakskada generellt medge
avtalsfrihet i den män inte 1:AL:s tvingande rt!gler ger skydd.

al

4.11 SA CO tillsiyrker att trafikförsäkringen svarar strikt för sakskador
på egendom utanför fordonet och på passagerarnas kläder och andra
tillhörigheter som m<.:dfördes i fordonet för personligt bruk. SACO
instämmer ocksii i utredningens förslag att skador på befordrad egendom
undantas fran trafikfi)rsäkringsersättningen. Det viktigaste problemet iir
här skador på gods som befordras yrkesmässigt. Det kan visserligen siigas
att skador på befordrat gods kan bero p~ bilismens farlighd och att
bilismen hör bära dylika skador. Emellertid är det de som efterfrågar
siid:ma varutransporkr som i första hand drar nytta av bilismen. Därför
är det rimligt att dessa och inte 1:.!stbilsägarn<i filr bekosta försäkringspremier för ifrågavarande skador. Aven om trafikförsiikringen täckte
dessa skador skulk premiern<i på trafikförsäkringen förmodligen ända
vliltras över pii befraktarna genom höjda priser på frakten. Ett annat skiil
för att trafiksacleersättningen inte bör täcka dylika skador är behovet
av trafikpolitisk neutralitet. Den som befordrar gods på järnväg har inte
rätt till ersättning fran järnvägen på objektiva grunder utan måste själv
bekosta sin försäkring.
Sum utredningen framhålkr kommer de ändrude reglerna för kollisionsskador, vilka hl. a. innebär att ersättning för skador på eget fordon
inte utgår från rnotsidans försäkring utom niir mutsidan varit styrkt
vårdslös, att kd:.1 till ett nagot försiimrat skydd för skador på egna bilen
och öka behovet av vagnskadeförsäkring. Eftersom många iig:.1re av äldre
bilar anser det ofördelaktigt al I la vagnskaddörsäkring ifrägasiiller SACO
om inte prt'Surntions:rnsvaret borde behållas pii denna punkt.

4.12 Folksam: Utn:dningen var enligt direktiven förhindrad att behandla
fdgan om en no-fault-lösning för sakskadorna i samband med kollisioner
melbn trafikförsäkringspliktiga fordon. Dessa skador, dvs. i huvudsak
skador på fordonen, kan i stort sett sägas vara ell problem enbart för
fordonsägarkollektivet, men varje rntionell lösning av problemet förutsäl!c·r iindring av giillandc lag.
Vi anser att det är angeläget att snarast försöka nå en lösning.
Därigenom skulle det kunna bl i möjligt för försäkringstagarna att vinna
kontroll över kostnadsutvecklingen pa bilreparationsomd1det, samtidigt
som handliiggningskostnaderna skulle kunna pi\verkas i gvnnsam riktning.
Enligt Folksams mening finns det därför anledning att låta utredningsJ 3 Regeringm 1975. 1 sam/. Nr 15
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mannen få fortsatt uppdrag med sikll' pi1 att skapa lagregler som
möjliggör en rationell lösning av niimnda probkm.

4.13 Trafikförsäkringsföreningen: Försiikringsholagen har en positiv
instäJlning till en reformerad lagstiftning ocksii när det gäller vagnskadorna. Frågan har inte legat inom ramen för den förl'!iggande lagstiftningsetappen, men försäkringsbolagen kan instämma i utredningens uttalande
att en utveckling i riktning mot att även skada på fordonet ersätts från
fordonets egen trafikförsäkring kan befinnas önskvärd.
I avvaktan på en utveckling i nu angiven riktning i kollisionsfalkn
finner föreningen de delar av förslaget som berör vagnskadorna vara väl
avvägda. Att presumtionsansvaret försvinner i kollisionsfallen och ersätts
av ett ansvar byggt p[1 viillande eller bristfällighet på fordonet inne här en
viss ökning av risken att en fordonsägare ställs helt utan ersiittning från
trafikförsäkringen för fordon på motsidan. Enligt försäkringsbolagens
bedömning kommer emellertid reformen på denn<1 punkt att fii tiimligen
begränsade praktisk:.! följder.
Sbda på kl3der och andra personliga tillhörigheter skall enligt
förslaget tiickas av försiikringen för det fordon i vilket den skadelidande
har färdats (8 § 2 p). I huvudsak innebär detta ett h1gfästande av en
praxis som redan har tillämpats frivilligt av trafikförsiikringen sedan flera
decennier. Den utvidgning i förhållande till niimnda praxis som förslaget
innebär finner föreningen väl motiverad.
Utredningen har tämligen ingående behandlat frågan om trafikförs:ikringens ansvar för skador på annat transportmedel framför allt luft fartyg
och järnvägstag. Fragan om ansvaret för skada pil järnviigsti1g och därmed
befordrad egendom har <ivsevärd praktisk betydelse. Eftersom utredningen inte har föreslagit nagon utvidning av kollisionsreglerna till s[1dan
skada kommer trafikförsäkringens objektiva ansvar att giilla ockst1 här.
Föreningen anser det vara otillfredsställande att ansvaret hamnar på
trafikförsäkringen fastän järnvägen i samma grad som bilt.rafiken bör
betraktas som bärare av trafik risk. Om bil och t[1g kolliderar, leder
förslaget till att hela kostnaden för skador p(1 li'iget, på passagerare och
egendom som befordras nwd detta etc. r~lr biiras av bikns trafikförsäkring, under förutsättning att järnvägen inte kan iiläggas ansvar pi1 grund av
vållande, Den balans mellan de båda trafikmedlens ansvar som förefaller
rimlig bör kunna åstadkommas genom en översyn av Järnvägsansvaret
enligt 1886 års lagstiftning. Föreningen vill understryka betydelsen av alt
en sadan översyn snarast kommer till stånd.
Utredningen föreslår att den som uppsatligen brukar fordon utan lov
inte skall ha rätt till ersättning för sakskada i följd av trafik med fordonet
(11 §). Det bör papekas att den bilist som rakar kollidern med di.:n
olovlige brukaren och därvid skadar di.:nnes egendom, t. ex. tillhörighekr
som han för med sig i bilen, kan komma att utsättas för skadestiindsanspråk som inte täcks av försäkring. Denna konsekvens av undantagsrege\n
finner föreningen vara stötande. Det kan i själva vnkl'l ifrägasättas om
inte mera besvärande konsekvenser kan uppkomma med regeln iin utan
den.
Föreningen är positiv till förslagd att försäkringsbolagen skall förbinda
sig att· inte påkalJa j:imkning av ersiittning för sakskada p;J grund av
"enkelt'' mcdvallande pa den skadelidandes sida. Regeln bör endast
gälla annan sakskada än sådan som avses i I 0 § i lagförslaget och
lämpligen utformas efter "självrisk''-modell, dvs. jiimkning skall inte ske
för den del av skadan som ligger inom beloppsramen. En liimplig sådan
ram synes vara 1/4 basbelopp enligt lagen om allmän försiikring. dvs. för
närvarande 2 250 kr,
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4.14 Försiikringsjuridiska föreningen:
fråga om sakskadorna föref;:ilkr
det klart motiverat att ge ersättning p[1 objektiv grund till utomstaendc,
som lidit skada, men att i varj..: fall undantaga vagnskadorna frän del
obligatoriska skyddet. Med föreningens utgångspunkter finns det heller
inte anledning att i fråga om vagnskador i kollisionsfall bibehålla det
nuvarande presumtionsansvaret enligt bilansvarighctsl<igen. Däremot kan
det vara tveksamt hur man skall rcgkra skador pf1 befordrad egendom,
vilka kan uppfattas som följder av biltrafikens särskilda risker. Föreningen anser emellertid hiir att utredningen funnit en lämplig avvägning
genom förslaget att skador pä pass:igernres kliider och andra tillhörigheter
för personligt bruk skall omfattas av samma rätt till ersättning på
objektiv grund som personskadorna, s;;imtidigt som skador på befordrad
egendom i övrigt undantages fran ersiittningssystcmet på objektiv
grund.·
I avd 7.3.4.8 har utredningen diskuterat verkan av den skadelidandes
rnedvållande vid sakskada. Utredningen räknar med att trafikförsäkringsanstalterna skall komma att frivilligt avstå frän jämkning på grund av
mcdv:lllande, som inte är grovt. vid sakskador av mindre omfattning och
ej överstigande dl halvt basbelopp, samt att staten genom beslut av
riksdagen skall frivilligt förbinda sig att tillämpa samma principer i sin
skadereglering. Skiilet till förslaget iir att det iir önskviirt med enhetliga
medvallanderegler df1 personskador och mindre sakskador sammanfaller.
Enligt uln:dningcns mening la ter sig resultat dock svårligen åstadkommas
genom en lagn:glcring.
Föreningen kan instämma i synpunkten att en enhetlig medvallanderegel är önskviird i de åsyftade fallen. Enligt föreningens mening bör dock
en lagregel i fragan efterstriiv<is, eftersom det föreslagna förfarandet med
bl. a. siirskilt riksdags beslut synes än krångligare.
4.15 .Motorbramchens riks.fi}rbund: Förbundet har inga erinringar mot
ut redningens förslag att borttaga presumt ionsansvarct vid sakskador. På
sikt torde det dock vara realistiskt att räkna med en anpassning av
reglerna fiir sakskador till det sysll' m som föreslås för personskadeersättning, dvs. att skada ersätts friin fordonets egen trafikförsäkring.
4.16 KAA': Trots att utredningen upprepade gangcr framhåller att man
inte på ni1gon punkt vill försiimra en skadclidandcs ställning innebär
förslaget en försämring fiir vissa skadelidande. Drtta gäller t. ex.
sakskador säsom skada på bil, eftersom den omkastade bevisbördan tages
bort. Vidare innebiir förslaget en försämring av det nuvarande passagerarskyddet som fungerat tillfredsstiillande, eftersom passageraren enligt
förslaget endast kan fä ut ersättning ur den egna bilens försäkring. Vid
nuvarande lagstiftning kan han även vända sig till det försäkringsbolag
som representerar annan av de vid trafikolyckan inblandade bilarna.

4.1 7 Sl'eriges motorcyklisters centra/organisation och Aktionsgruppen
mot MC-olyckor: Organisationerna anser att den av utredningen föreslagna ändringen av bevisbördan vid sakskador inte kan anses som socialt
beriittigad. Den skulle innebära att man, för att få ut ersättning för
sakskada, skulk vara tvungen att lwvisa motparkns vållande. Detta skulll'
drabba dem som blir allvarligast skadade genom olyckan och således är i
störst behov av ersättning, särskilt hårt dä dessa ofta p. g. a. sina skador
har mycket sdrt att driva en sådan process, medan däremot de som
skadas mindre allvarligt eller inte alls har mycket bättre förutsättningar
att, om så verkligen är fallet, bevisa motpartens vållande. Ett införande av
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ett sådant system skulle. som utredningen själv påpekar, minska tk
sammanlagda l'rsäl tningsul betalningarna. Det la anses. Ol'ksii enligt utredningen, stimulera lill ett ökat tecknande av vagnskaddörsäkring, vilket i
sin tur skulk förenkla en framtida övergäng till no-fault-syslem iivcn vad
gäller saksk<.ldor. Den motiveringen kan inte kompensera det förhållande
att innan ett sådant system eventuellt införs, av alla dem som sakm1r
vagnskadeförsäkring, det skulll' vara de mest behövande som drabbas
hårdast.

5 Skadest:ind för trafikskada och äterkravsrätt mot trafikförsäkring
5.1 J K: Tidigare har jag nagot berört det enligt min mening otillfn:dsställande förh[lllandct att person som av preventiva hänsyn iir undantagen
från rätten till ersättning enligt den föreslagna lagen har möjlighet ätt
kriiva skadestiind enligt allmänna skudest~lndsregler. Fn inskr:inkning i
denna rätt bör övervägas.

5.2 Srea horriitt: llovrältt:n vill peka på en icke önskvärd konsekvens av
här föreslagna regler. hmlik t 17 ~ första styckd i den föreslag11<:1
trafikskadelagen utgör lagens hestämmdser ej hinder mot att anspr~k pd
skadcstiind görs gällande med anledning av skada i följd av tr;.1fik med
motordrivet fordon. Antag Jtl en hilförare. tillika bilägart', (i fortsättningen kallad bilisten) riktar skadest[mdsanspråk mot en cyklist och
yrkar ersättning för skador på sådan personlig egendom som avses i 8 §
andra punk ten. Bilisten pitstår att cyklisten varit v;Jllande enligt allmänna
skadest;1r1dsrättsliga regler. Cyklisten befinnes ensam dllandc och förpliktas därför utge ojämkat skadestånd till hilistt'n. Om bilisten uppfyllt
sin trafikförsäkringsplikl ~r han emellertid berättigad att ulfö ersättning
för nu nämnda skador ur det egna fordonds trafikförs1ikring och detta
oherocmk av cyklistens vållande. Den icke försäkringsförsumligc bilisten
torde väl därför i ett fall som det förevarande ej komma att rikta
skadest<1ndsanspråk mot cyklisten. Skulle han 1ind[1 ha gjort det la får
cyklisten jämlikt 18 § första stycket inträda intill det utgivna beloppet i
bilistens rätt till trafikskadeersättning (sävida cyklisten ej vallat sk<.1dan
uppsåtligen eller genom grov värclslöshet
ett ganska teoretiskt fall).
Den försiikringsförsumlige bilisten som vill ha skadan ersatt har inget
annat val än att kräva cykliskn. Och det belopp som cyklisten har utgett
till Jen försumlige biliskn kan eyklisl<!n inte få tillbaka från bilistens
trnfikförsäkring, eftersom bilisten p<i grund av sin försummelse inte har
någon rätt till trafikskudeersättning. Det blir alltsä cyklisten som drabbas
av konsekvenserna äV bilistens försumlighet. Visserligen förutsattes i
exemplet att cyklisten var ensam vällande till skadorna. Cyklisten har
dock genom en <:1nnan persons försummelse, fiir vilken han ej kan
klandras, kommit i ett mycket sämre 11ige än skadeståndsskyldiga i
allmänhet kommer att befinna sig i enligt förslaget. \:u anförda exempel
kan ändras på det siittct alt bilisten är en olovlig brukare. ;\ven i det
fallet blir det den skadest?mdsskyldigc cyklisten som slutligt får biira
ersättningen utan möjlighet att rikt:i ~tcrkrav mot trafikförsiikringen.
Fnlii::t hovriitlcns mening hör hithörnnde frägor bli föremål fiir
ytterligare iiverviigarHkn under lagstiftningsiircndcls fortsatta handläggning. Målsättningen hör därvid vara att lika skadl'stiindsskyldiga
behandlas lika.
5.3 Statens riigrerk: Den föreslagna regeln il)~ lrafikskadcl<1gen bidrar
till att förenkla och paskynda skadercgleringen. Niir det gäller det
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solidariska ansvaret ml'llan ansvarssubjekt och trafikförsäkringsgivaren
har utredningen nöj I sig med att föreslå kanalisaing genom subrogation,
synbarligen av det skäkt att vissa problem eljest skulle uppstå pil
sakskadeområdd. Enligt viigverkcts mening kan dock ifrågasiittas om inte
en tvingande kanalisering biir införas för personskadornas del. Fräg:.in k:.in
visserligen synas överflödig mot hilkgrun<l a~· iltt de flesta sbdelidande
viinder sig direkt till trafikförsiikringsgivaren, men del finns och kommer
att finnas pnsoner som kanske·-· utan sakskäl
vill rikta sina krav Jin:kt
mol ansvarssubjektd. I sistnämnda fall måste ju ansv:.irsfrågan lösas och
Lien skadade kan miitas av invändning om m1.:dvi1lland..: på grnnd av
'\y nnerliga skäl" och m~ihända k<ln också den allmiinna jämkningsn:geln
<ibcrnp:.is, därest sk<1dest iindskommittens förslag genomfört:s. Den mest
patagliga oHigcnhetcn torde dock vara den tidsutdriikt, som kan bli
följden av att m<inga friigor kanske m~iste lös:.is processviigcn och
<tnsvarssubjekkt dessutom saknar tillgiing till dd utmärkta och snabbt
vcrkande "förlikningsorgan" som lrafikförsäkringsanstalternas nämnd
utgör.
5.4 Försäkringsrättskommilt~n: Förddningen av ersättningsansvaret besutms enligt förslaget av dels spccit'lla regler om skadclidandcs medverkan
för några typer av skador ( 12 § 2 st. beträffandt' personskador, 10 § 2 p.
och 17
2 st. bt'triiffande vissa sakskadorl, dels allmänna regler om
skadclidandcs mcdverkan fiir övriga skador (hiinvisning i I 2 § 1 st.). dl'ls
r..:gkr om fördelning av ansvaret ml'llan olika trafikfiirsäkringar (9 §, 10 §
1 p. och 21 ~ ), dl' is l'n rcgcl om riit t för dcn som lidit sbd:.i i följd av
trafik med motordrivet fonl<Jn att göra giillande skadest::indsanspräk
( 17 ~ 1 st.), dds l'n regel om riitt fiir Lien som utgivit skadcsti\nd med
ankdning av skada i följd av trafik mcd molordrivet fordon att inträda i
lkn s'kadl'iid:.indes riitt till trafikskadeersiittning ( 18 1 si.), dl'ls rn regel
om rcgressriitt frän skadcfiirsäkring mot lrafikfiirsiikring ( 18 § 2 st.), och
dels slutligen rcgln om rcgressrätt fr[111 trafikförsäkring mot den som
v[dlat skadan ( 19 §I.
Komplikationen i dcss:.i rL'glcr heror till stor del pä ett rättstekniskt
sk:il, niimligen att utr1.:dningen inte k<Jnstruerat riittcn till trafikskadeersättning som en rätt till skadestand mcn likviil menar att i väSL'ntliga
avseenden skadestiint!sriiltsliga principer skall tiWimpas. Sjiilva utg~ings
punklcn iir siitillvida tvivelaktig som lagstiftningen skall tillämpas iiven pft
·staten som biliigarL' niir <knna inte tecknat försiikring I 29 ~ ). niigot som
b\:slyrker alt särdragen i det föreslagna systemct mindre beror av att
detta administreras gL'nom försiikring än av att skadorna hiirrör frfrn
biltrafik ot:h därför anses böra crsättas cnligt särskilda principer.
I flera avscendcn visar sig ocksft att anknytningen till skadcsttindsrcgkrn~1 är starkare iin som framgiir t!irekt av lagtexten. [nligt 19 ~ I st. äger
fiirsiikringsanstalt som utgett trafikska(kcrsätl ning kriiva ersättningen
~tkr av den som vällat skadan uppsiitligen eller genom grov viirdslöshct.
Rl'geln innehåller ingen hänvisning till skadestiindsrcglerna. och det är
omöjligt att ur lugtcxtcn utläsa att dessa skall beaktas vid sidan av vad
texten innchi'tller. Fnligt motiven skall likväl sä ske. D1:n föreslagna
rc,digL'ringen synes mi>svisande. Vid sidan .iv 19 § l st. finns i 19 ~ 2 st.
en spet:ialrcgd om regr\:sS mot järnväg. 1 realiteten innebär detta att
bctriiffandc trafikfi\rsiikring 2:" § FAL crsiitts av en huvudrcgel och en
undantagsrcgel (b~ida i 19 §), såsom det förefaller huvudsakligcn av
prngmatiska skäl. Nitgot väg;llldc skäl varför här skulle giilla annan regel
iin L'Xempclvis vid vagnskadel'i\rsäkring som iir och i fortsiittningcn skall
vara underkastaLl 25 § FAL -- synes inte finnas. 18 § 2 st. innehaller en
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spedalregel om regress mot trafikförsäkring från skadeförsäkring. Det
torde inte vara helt liitt att med hNlp av lagtexten genomskada att
meningen här är att överföra den nu enligt 2 5 § FAL gälLinde
regrl'Ssregeln i vad den avser krav mot bilister rrn:d ofl.h:indrat sakligt
innehall men med en redaktion som är bding<Hl av all den nya
trafikskadeersiittningen formellt inte anses utgöra skadestiind.
I ;indra fall har L'mellertid motviljan mol att direkt anknyta till
skadestimdsreglcrna lett till sakligt tvivelaktiga resultat. Inskr;inkningar i
skadelidandes rätt till ersättning för sakskäda som beror av honom, t. ex.
när han brukar bil olovligen ( 11 §).går ut också över annan skadeståndsskyldig om ckn skadelidande då kriiver skadestfod :1v den senare,
eftersom han då inte kan utöva regress mot trufikförsiikringen enligt 18 ~
I st. Engi:ingshelopp som utgår ur exempelvis olycksfallsförs1ikring skall
enligt föreslagna skadestiindsrättsligu principer avr1iknas om försiikringsgivarL·n förbeh:illil sig regressrätt, men s[1dant belopp skäll likv1il enligt
utredningens mening inte kunna avräknas från trafikskadeersättning,
därför att sådan inte utgör skadestimd. Saken torde visscrligcn ha ringa
praktisk betydelse men olikheten framstår som oni)dig och strider
framför allt mot önskemäict att lika fall skall behundlas lika.
Enligt kommittens mening skullt.: det vura önskvärt att mera generellt
hiinvisa till skadeståndsreglerna och därigenom pa rn gång uppn:'i en
riittsteknisk förenkling och undvika att det på enskilda punkter uppstår
olikheter mellan li!Wmpning av skadesti:indsrättsliga principer och de
regler som skall gälla vid trafikskade.ersättning. En sildan ändring skulle
ocksa oni.idiggöra att vid framtida reformer av skadestandsriit ten öwrprövning och eventuella följdändringar av ett antal regler i lagstiftningen
om trafikskadeersättning blir nödvändiga. Det är också möjligt att en
.iuskring av rl'gler om skacklidandes medverkan och om flera sk:lckvallarc
i skadestandslagen skulk onödiggiira nägra av de spccialrL'gkr som
utredningen tar upp i sitt förslag. Kommitt.l-n vill s<ilunda n1imna
möjligheten all bristnillighet
transportmedel generellt jämställs med
v~tllandt.: (resp. med vållande) till skada, varigenom den allmiinna medverkansregdn i skadestandslagen skulle kunna tillämpas ävL'll pil skador i
följd av trafik med motordrivet fordon.
En detaljfråga är fi:iljamle. Enligt motiven utgar uln:dningen fdn alt
svi:nskl försäkringsbolag inte medddar försiikring som tiicker regrcssansvaret vid upps:ltligl och grovt drdslöst handlande. H:irtill kan erinras om
att ansvarsförsäkringar i allmänhet t1ickcr ävt.:n skadeständsskyldighl'l för
grov v[1rdslöshet. Vad som föruts~itts av utredningcn innebiir s{tlunda en
form av begriinsning av avtals friheten p<I dctla umrftdc, 1[1t vara att de
undantag fijr skada genom trafik med motorfurdon som villkoren för
ansvarsfi.irsiikring vanligen innchtilkr minskar fdgans praktiska vikt.
Principiellt synes friigan alltför kompliccrad för att höra avgöras genom
ett motivuttalande i förbigiienck.

pa

5.'i Landstingsjiirb1111det: Mot hJkgrunden av de intresscn förbundet
fördriider har förbundet inte funnit anledning att n~irmare pröva de
enskilda detaljerna i förslaget. l:örbundl'l ser det dock sum angdägd att
formerna för en samordning mellan trJfikförsäkringcn och framfiir allt
trygglletsförsäkringen övervägs ytterligare. D<.:t 111[1ste var~t till f\irdel för
skadelidand.: att dcl klart framgar vilk.:n ftirs1ikring som primärt svarar
rör skaderegkringen. l\~ir det giiller tr~1fikskador som även täcks av
trygghctsförsäkringen bör övervägas om inte dessa skador i första lwnd
skall reglcras via trygghetsfiirs1ikringcn. Dd slutliga kostnads:111svurct biir
dock i enlighet med huvudprinciperna i uln:dningsfiirslagl't Uiggas pii
trafikförsäkri ngen.
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5.G Srcr(r;cs /örsiikringsbo/ags riksförh1111d: Riksförbundet kan ansluta
sig till dd yllranJc över bdänkandd 'om liar avgdis av Trafikförsiikringsförening.:n. Diirnlövcr vill förbund.:t gfaa ett papd:..and.: av mera
principiell natur i anlnlning av fiirslaget. Trafikskadeutredningcn liar i
betiinkandet tagit upp prohkm som rör saviil trafikförsäkringens egen
rätt till regress för utgiven ersiittning som regressriit ten mot trafikförsäkringL·n fiir .:rsiittning som slutligt skaJJ stanna p:1 denna. Utredningen har
hiir kommit in pa fri1gor som for niirvarande prövas av skadeståndskommittcn. Samråd har OL'kså iigl mm med d.:nna kommilte. Utöver de
synpunkter som har framförts i Trafikförsäkringsföreningens yttr:.mde
;.111g[iende n:gressrätten mot viighällare har riksförbundet inte någon
erinran mot de lösningar som trafi!.;skadeutrcdningen
presenterar i
denna dd Ri1'sförbundc:t vill doc1' understryka vikten av att de lösningar
av regrc-ssfdgurna som nu viiljs p:i trafikskadelagcns tilliimpningsomr[1de
bn omprövas när n:sultatd av skadestfrndskommittens mera ingiknde
l.iverviig:rnden över dl större fält föreligger.

5. 7 Fiirsäkri11gsj11ridiska ji"irt!ningcn: 1-n riit tssysk m~1tisk huvuMriiga
gälkr samband.:! mellan rätkn till trafibkadeersättning och dd personliga skadesbndsansvaret enligt i första hand den allmiinna culpan:geln i 2
kap I ~ skadestfrnclsbgen fi.ir ägare. brukare eller förare. Utredningens
förslag innehiir alt all riitt för en skadt:lidande att .:rh<llla tnifikskadecrsiii t ning frikupplas fr[rn friigan om pt:rsonligt s1'adestfodsansvar för
n~igon. t-:tt helt fristiiende försäkringssystem föresl?is siilunda. Den enda
motiveringen härför synes vara att en s[1dan frikoppling från skadest[mdsregkrna är nödviindig för att förare och ägare av motorfordon skall
kunna bL·rcdas samma riitt till ersättning vid personskada som andra
sbddidande. Det syn1.:s ocksit inviindningsfritl att en fristfrende ersätlningsanordning är nödviindig på just den angivna punkten. Trafikförsäkringens genomg:iende frikoppling från skadestdndsansvaret iir emellertid
ett betydligt mera liingtg:icndc steg och motiveras 1'nappast rnbart av det
angivna argum~ntet. En alternativ möjlighet skulle !.;unna vara ett system
där trafikförsiikringen på L'n giing ges den samtidiga karaktären av
ansvarsförsiikring för iigare, hruk<1re och förare av motorfordon och en
garantiförsäkring, som i vissa avseenden går längn: iin samma personers
skadeständsansvar. Som utredningen själv uppmärksammat hade 1957 års
lagförslag (SOL I 9 5 7 :3 6) .i ust denna in nc biird ..\ven en siida n lösning
orsakar emellertid riittstekniska problem, och det torde inti: utan mera
ingi1ende iivervägnnden. som inte aterfinns i utredningsförslagd. kunna
avgöras vilken lagteknisk konstruktion som blir 1.:nklast och friast friin
komplikationer. 1:öreningen vill dock hiir pek:.! pii niigra pttnkt.:r av
bctydcls.: i sammanhanget.
t::nligt 17 §i filrsbget skall d.:t inte i och för sig föreligga hinder för en
skaJelidande all aheropa allmänna skadestandsreglcr fiir talan mot ägare.
bru1'are dkr förare, men en slidan talan blir nornialt utan intresse för
honom, när rätt föreligger till trafikskade.:rsättning på objektiv grund.
1-:nligt I 0 § i förslaget iir dock sakskada i kollisionsfall ersättningsgill
enligt lagen blott om skadan orsakats genom viillande av förure pa
rnobidan (eller hristfiillighet
det fordonet). Förarens vi1llande ger här i
princip upphov till tvii skilda anspråk. dt fristiiendc anspråk pa
trafikskadeersättning och ett skaJestirndsanspråk mot l'öraren enligt dc·n
allmiinna culparegdn. För den skadelidnndi: kan det n<igon gång tänkas
vara praktiskt av processuella skäl att vända sig med krav mot föraren
personligl'n. Om föraren tvingats utge skadestfrnd pi1 grund av sitt
culpaansvar. inträder han .:mellertid i den skadelidandes rätt till

pa

Prop. 1975/76:15

200

trafikskadeersättning .::nligt regkrna om s. k. ekonomisk kanalisL·ring i
18 § 1 st. Teoretiskt kan även andra liknande fall länkas, t. ex. att den
som lidit personskada begär skadestånd av vällande förare av annat
fon.lon. Lagen tillåter cklla, men den vållande föraren fär enligt 18 §
jämförd med 7 och 10 § § regressrätt för vad han utgivit. -·· l dessa fall
kommer trafikförsäkringen tydligen indirekt att fungera som en ansvarsförsäkring. Denna lösning kan i och för sig vara lika tillfrcdsstiillande som
om försiikringcn uttryckligen sagts vara en a nsvarsförsiik ring.
Sambandet är emellertid ett annat i fall, då
det enligt 7 § inte
föreligger rätt till trafikskadeersättning vid skada på det "egna" fordonet
eller på egendom, som befordras med detta. Här synes det vara
underförstått alt dl eventuellt personligt ansvar för föraren enligt
culpan:gdn inte skall kunna föras tillbaka på trafikförsäkringen ens
genom regresskrav enligt 18 §. Lösningen överensstämmer visserligen med
vad som nu gäller, eftersom bilansvarighctslagcn och trafikförsäkringslagen
aldrig täcker skada pfr egendom, som befordras med fordonet, men
förhållandet framgår inte av den föreslagna lagte.xtc'n.
Vad som nu sagts har gällt rent lagtekniska fr<lgor där samma lösningar
kan uppnås genom olika regelteknik. Mera bekymmersam iir emellertid
risken att den principiella frikopplingen av trafikförsäkringen fran
skadeståndsreglcrna äv.:n i andra fall skulle kunna medföra. alt ägar.:,
förare och brukar.: kan bli bdastade meLI ett personligt skadeståndsansvar
därför att rätten till trafikskadeersättning försetts med undantag, som
inte har någon motsvarighet inom skadeständsriitten. Eftersom inskränkningarna i rätten till ·trafikskadeersättning gjorts ytterligt f<i, torde
diskrepanser av angivet slag inte kunna uppst;l mera iin i ganska sp.:eiella
situationer. Dd kan emellertid vara svårt att överblicka alla tänkbara fall.
Föreningen vill här peka p:i ett par luckor i systemet.
Fnligt I 0 ~ skall rät ten till trafikskadec:rsättning i kollisionsfoll jiimkas
bl. a. om bristfällighet pä det fordon, med vilket den skadade egendomen
befordrades. medverkat till skadan. Det är här fritga om dels hiinsynstagande till bristfällighet utan krav på subjektiv culpa hos någon. dels
identifikation, dvs. bristfälligheten hos fordonet liiggs den skadclidamk
till lasl i iiimkningsfrågan. Motsvarande grundsatsn kan emelkrthl i detta
fall inte ~nses klart erkända inom den allmänna skadeständsriit ten. Som
lagförslagd konstruerats kan det därför tiinkas, att den skadclidande,
som fatt finna sig i .iämkning av trafikskaLlcersättningen, viinder sig rnut
en villlande förare pa motsidan och begär sin överskjutande skada ersatt
enligt allrniinna skadeståndsregler. Denna ersiittningsskyldighet kan föraren inte enligt 18 §föra tillbaka pfi trafikförsäkringen.
El t motsvanmde överskoll av personligt skadeståndsansvar k:.in tänkas
enligt 11 §. som från rätten till trafikskadeersättning för sakskada
utesluter d.:n, som bruk<1t det skadegiirande fordonet utan lov eller Ettit
egendom befordras med ett olovligen brukat fordon. I kollisionsfall
betyder detta att den skadelidande inte kan åberopa 10 ~' som ger
honom trafikskadeersättning 0111 det andra fordond förts vardslöst dlcr
varit behiiftut med bristfällighet. Men enligt allmiinna skadest<lmlsregkr
kan det inte antagas att den andru bilens förares skadestirndsansvar för
vällande till kollisionen helt upphör därför att han kolliderat med el t
fordon, som brukats olovligen. Även här kan man tydligen tänka sig ett
personligt skadest<lndsansvar för föraren. vilket inte kan föras tillbab pä
t1 afik förs~kringen.
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Dt: nu diskukrade inadvt:rti:nsi:rna sammanhängi.:r tydligen mi:d att
trafikförsiikringen inte konstrut:rats som en ansvarsförsäkring, oi:h de
uppstar i den mån lagen fdn trafikskadeersättning undantar fall, då det
enligt allmiinna skackståndsri.:gkr kan tiinkas finnas dl personligt
skadestiindsansvar fi.ir någon. I Ji.:n man man ökar fallen av undantag från
riittrn till trafikskadeersiitlning (t. i:x. pii grund av rattfylleri, olovlig
körning dler dylikt) utövi:r vad utri:dningen föri.:slagit, ökar också antakt
fall då det kan kvarstii ett personligt skadcs1C1ndsansvar för ägar<.:. förarL'
dkr brukarl' utan tiickning av trafikl'örsäkringcn. Dt·ssa sammanhang
talar i och för sig för att lagt:n bonk inm:h:J.lla bäde momt~nt av
ansvarsfiirsiikring od1 L!n rl!gkring av skadestiindsansvard för iigare.
förarL' och brukare av motorfordon. Att fiirsiikringi.:n t:j konstruerats som
en ansvarsförsäkring kller för övrigt ocks<l till alt en iigarl! dkr förare.
som utsätts för skadt:stf111dskrav, inte utan vidare h<lf försiikringsliickning
av sina riittegangskostn:ider. Hiir har utrL·dningL'n viss1:rligen (s. 245 f)
tiinkt sig att försiikringsbolagen frivilligt skall iltaga sig siidan täckning,
men det rramsti:ir som ot illfrl'llsstiillande alt resultatet ink uppn<is red:m
genom fi.irsäkringens grnndliigg:1nde utformning. -- ·I 17
andra stycket regleras fragan om jämkning vid sakskada, när
ägare, brukart: eller förare si)ker ersiittning av utomst:1ende t. ex. L!yklist,
fotgängarl! L!ller jiirnviigsfön:tag. Utredningl!n föresli1r att jiimkning skall
kunna ske när dllandl! i samb.ind med föranck av fordonet l'ller
bristfällighd pii detta medverkat till skadan.
Fnl igt föreningens mening bör emellertid regeln ut formas sil, <il t
jämkning kan ske ävl!n utan att vållamk vid förandcl elll'r bristfällighet
hos fordond fördegat. Utgångspunkkn fi.\r drnna uppfattning iir det
förhållandet, att reglerna om riitt till trafikskadl!L!rsiittning pii ob_it:ktiv
grund inm:biir, att biltrafiken pi1 goda grunder bel<tslas med vad som i
skackstandsrälten brukar kallas rent strikt ansvar. Som utredningen sjiilv
framhiillil
flera andra ställl'n i betiinkandct torde det kunna anses vara
en allmiin princip inom skadeståndsriitkn, att utövaren av en verksamhl'l.
som biir rent strikt ansvar gentl'mot utomst[1L!nde. redan med l1iinsyn
härtill fiir finna sig i jiimkning av egna skadesti\ndskrav mot utomstiknck.
Bakom denna uppfattning ligger naturligt nog tankl!n att dt:n särskilda
riskfyllda VL!rksamhl!ten skall bära sina egna kostnader iivl!n niir uUivari:n
av verksamlwten själv drabbats av sbda genom densamma, li1t vara att
skadc:sti1ndskrav samtidigt kan framstiillas mot utomst[1cnde. l.itrt:dningens skäl för att jiimkning skall kunna ske blott vid v:ilbndt: t:llL'r
bristfiillighet iir rl'nt formL,lll. ni:imligen att dt'n fiirl!slagna lagl'n inte
innehålkr ni1gon rl!gcl om skärpt skadesti1ndsansvar för ägare. brukar,·
L!lkr för<lfl!. 1 rcalikkn innebär dock fiirslaget L!ll strikt ansvar för
biltrafikt:ns utöv<irt:, låt vara att utn:dningen valt en teknisk kisning som
inrll'burit frikoppling friin personligt skadl!stiindsansvar. Det framsUir d;\
som följdriktigt utt jiimkning av ägares, brukares och förares skadestandskrav skall ku nn:.i ske oavsl!l t v<illamk l'lkr hristrälligha:i. Ut redningens
förslag innl!bär för övrigt att man tillskapar en sådan obalans i
förl1illlanda: till det existeralllk rent strikta ansvaret rör flygpbnsiigare
och det l'fterstriivadl! rent strikta ansvard för innehavare av järnväg, som
man pi1 tal om kollisioner mellan bilar od1 andra transportmedel sagt sig
vilja undvika.
1 18
anlir<i stycket ger utrnlningen förslag om rL'gri:ssrätt fl>r
försiikringsgivari:. som utgdt crsiitlning pi1 grund av skaddörsäkring, mot
trafikförsiikringen. l'iircningl!n insliimlllL'r i förslaget att sild<in rt:gressriitt
i princip bör fördigga redan pii grundval av den objektiva riitten till
trafikskadl:'ersiittning. hirt:ningcn anser det dock nödvändigt att ävi:n den
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tilltänkta n:gressmi)jligl1eten i fall, dä persunfiirsäkring tagits i ansprak,
uttryckligen anges i lagen. Det iir ur riittsteknisk synpunkt inte tillfylkst
alt. som utredningen Uinkt sig anse lösningen följa blott på grund av en
analogi med den föreslagna regeln om sbdeförsäkring.
Det. kan dessutom noteras, att bchovei övahuvudtaget av en siirskild
regel vid sidan av 25 § försäkringsavlalsbgen uppstiir end~st till följd ~1v
k<Jnstruktionl'n, att rätten till trnfiksk:.Jd<:ersiittning formellt frikopplats
friin skadestiindsrätten.
Föreningen vill i sammanh<mgd markera en principiellt mera positiv
inställning till n:gressmöjlighet1.:n mot biltrafiken, såsom i realiteten
belastad 111ed ett rent strikt ansvar enligt förslaget. än vad utredningen
gett till k!.inna. Enligt föreningens mi.:ning g:1r utredningen s:tlunda för
långt när den pii liingre sikt framhi1ller som l~n mi)jlig huvudprinL·ip. att
sakskadorna bör stanna p::i den försiikringsgivare, som meddelat sakförsiikring. Det må vara att n:gressrätten för niirvarande spelar liten
ekonomisk roll. att lkn kan nra administrativt betungande att utöva, i
varje fall om den skall bygga pa L'n L'lllpabedömning, all det för
niirvarandc finns L'n klllkns i lagstift ningcn att inskriinka regressmöjlighetcrna, och att desamma som bekant hell borttagits ur den allmiinna
försäkringL~n och yrkesskaddörsiikringen. :O.kd l:mke pi1 de mycket stora
skadekostnader för samhället, som biltrafikcn [1stadkommer, 0L'11 med
tankt.: pä det principiella iinskemåld, att biltrafikcn hör hiira sina egna
kostnader och all Lkssa hl'ist iippel hör rellovisas, iir det c:mL·lkrtid inte
sj~ilvfallet, all denna utveckling iir den liimpligasll:. Det kan vidare noteras
att en regrcssmöjlighet mot en verksamhet, som är belastad nwd dl rent
strikt ansvar. oeh där L'ttlpal'dgor i stor utstrih.:kning eliminerats. kan
tiink:.Js bli utformad dter sd1ahlonrcgkr. Sl.lll1 inte behi>v.:r orsaka sådana
administrativa pnihlem, som individuell ro:grt'ss i samband nwll culpabediimning.

6 Trafikförsäkringsgivares aterkravsrätt
(i. I J K: Lfkrsom fL'grc·ssinkomsterna inte tnrde ha n~igon ekonomisk
betydelse· för lrafikförsiikringsanstalterna har utrcdningL'n prövat regressriittcns omfattning utcsluta11llc med hiinsyn till riskfiirddnings- och
preventionssynpunkter. Endast uppsat och grov vardslöslwt skall kunna
förankda regress mot den som på grund av eget viillandc: iir ansvarig fiir
en trafikskacla. Rattfylkri skall alltså inte i och för sig kunna ge upphov
till regresskrav.
I konsekvens med den st{rndpunkt jag ovan intagit i fr:Jga om
möjlighl'len ut t jiimka föraren tillkomr;1andL· l'fSiit tning för personskada i
fall av enkelt viillando: i för.:ning m1.:d rattfylleri. anser jag <itt mii.ilighet
till rl:~ress bör finnas iivc:n i Lkssa fall.
DL·;1 kiinnl'dom som jag genom min skadercgkringsverksamhd fött om
stakns vägh~lllningsansvar gör att j;1g med tillfrL·dssliilldse ser all
utrl'dningen inlL: vill föresLl uagon rätt till :1terkrav mot väghällarc.
6.2 Si·c>a hoPriitt: J:nligt ulrl'dningrns förslag skull, i stort sett i motsats
till vad nu gäller, ersättning för personskada och i 8 § andra punkten
uvst'cld sakskuda utgå fr<ln det egna fordonets trafikf<'irsäkring ävt'll i de
s. k. kollisionsfalkn. Denna ändradt' ordning kan komma att medfiira
vissa icke önskvärda konsekvenser. Sälunda skall vid kollision mellan
personbil och lastbil, i vilkl't fall förevarande slug av skador av naturliga
sbl normalt blir större' för dem Sl'lll färdas i personbilen än i lastbilen,
lkn "mindre skadt'görarL'ns" trafikförsäkring betala för de skador som
den "stötTL' skaclegörart'n" ilstadkornmit. Som en följd härav torde
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trafikförsäkringspremkrna komma att öka för personbilar och minska för
lastbilar. Utredningen har också räknat med detta. Det synes hovrätten
att l'n sådan konsekvens skulle komma i konflikt tnt'd utredningens i
anrwt sammanhang uttalade lovvärda malsättning, nämligen att en friln
samhällsekonomiska synpunkter rationell slutlig fiirddning av skadckostnaderna bör iistadkommas.
Trots dd anförda vill hovrätten erndkrtid ej avstyrka utredningens
förslag i förevarande hänseende. lkt är tänkbart att dl· olägenheter med
förslaget som hovrätten nu pekat på kan undanröjas t. c.\. genom
försäkringsbolagens premiesättning, när dl'l gäller lastbilar.

6.3 SJ: Enligt uttalandt: i specialrnotivl'lingen omfattar hänvisningen i
andra styl,ket till ansvarighl't "'cniigt lag" ocks~\ den ansvaright:t som
enligt jiirnviigstrafikstadgan od1 de inll'rnatio1lt'lla fördragen CJM och CJV
iivilar järnviigs inm:havarc för skada pil l'gcndom som hL'fordras med
jiirnvägcn. Detta ansvar är emellertid av fraktriittslig natur Llch vilar
sakd1.:s pil konlraktuel! grund. f::nligt uttrycklig beSUilllllll'ISl' i jiirnvägstrafikstadgan och fördragen äg1.:r jiirnvägcn, om nsiittningskr:1v avseL'nde
gods~kada görs giillande plJ annan grund iin avtal, i\beropa vad bdordringsavtah::t med stöd av giillande regler innehaller om frihet frfrn ansvar
dia om ansvarsbegriinsning. S~idant förhehiill far oL·ksil t1lwropas av
personer för vilka järnvägen svarar Uiirnvägstrafikstadgan 78 §. Cl M art.
40). Trafikskadelagl·n biir under inga förhiillanden få lkn verkan alt
jiirnvägt'ns ansvar för gods som mottagits lill hcfordr:rn ges en vidare
omfattning än som följer av befordringsavtald och pa detta tilliimpliga
frak I rättsliga regk r. För ni'igot skälighetsöverviigande som f iiresliis i
!Jgrnmnwt finns här ej något utrymme. An mindre föreligger ni'1gon
grund att. siisom i motiven anföres, lt1ta järnviigen "'bära L'n större del av
skadan när .iärnviigen svarar enligt transportrl'glerna". Observeras bör
vidare de särskilda preskriptions- och preklusiunsregkr som gäller
hcträffamk det frakträttsliga ansvaret. Dessa bör ej fä kringgås med
tillämpning av trafikskaddagen. Lj heller i övrigt hör denna lag tillåtas
inkriikta pä den frakträtlsliga regleringen av riiltsfi.irhallandet mellan
fraktförare och godshavare. Till förebyggande av sådant missförst<lnd i
tillärnpningen vartill utredningens framställning synes kunna ge anledning
i denna del iir det angdiigd att i lagen upptag<:s dl ultryl·kligt f(irbddll
fi.ir den hegriinsning av ansv:.m.:t för befordrat gods ud1 ek fi.ir jiirnviigen
som frakt förarL~ giillanclc riit tighctcr vilka fliljer av fraktavtal od1
till:impliga regkr pä dl!! fraktriittsliga områlkl.
6.4 Försäkringsrättskommitth1: I sakligt avseende i\berop<tr utre_dningen
i manga sammanhang riskförddningssynpunkt1.:r bcträllandL' fördelningen
av kostnader, iiven när det giiller ganska obetydliga kostnader som kan
väntas hu ringa inverkan på pr.:mierna. r\är det gäller den väsentliga
fdgun om fördelningen av kostnader för personskada vid kollisioner
mellan motordrivna fordon har utredningen emellertid stannat för
prinl.:ip1.:n att lit ta varje sida bära sina egna kostnader, I rots att detta
innebiir att exempelvis lastbilstrafiken gynnas genom en omfördelning av
premiekostnaden (förslaget kder hl. a. till att de som för sina dagliga
resor iir hänvisad.: till moped, t. ex. m[inga i glesbygd bosatta iildre
personer, for L'n kraftig ökning av premierna). Utredningen anför till stöd
hiirfor huvudsakligL'n att detta överensstämmer med no-fault-systemct.
Ett siidant argument kan dock inte vara avgörande. Det synes viktigt att
skad.:st:rnds- och försäkringsrcgh::r utformas sii att de medför drn bästa
riskförclelningen fran ekonomi>k synpunkt i d~n mdn sii kan ske utan att
administrationskostnaderna ökar. Inom försiikringsverksamheten giillt:r
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som bekant skiiliglietsprinc·ipL'll ( 282 \i ~'. mom. I st. lagen um f<_irsiikringsrÖrL~lseL vilken bl. a. innebiir a(( prL!miekostnaden skall slit i
proportion .till risk..:n. D..:nn:.i princip synes biira IJL•aktas ävt'll vid
utformning..:n av rL·gkr 0111 ersiit tning för trafikskad:.i. Kommitt.en vill
därflir förorda att möjlighet inl'iin:s till rurdelning av kostnader äv..:n för
pnsonskador m..:llan olika sidor. efl..:r samma princip..:r som gälkr för
fönk In ing..:n av skador pit fordon och last. l liinsyn till ad minislrntionskostnaden synes in!L! kunna anfi.iras som skiil här..:mot, 1.:flerso111 dels en
fördelning antas skola sk..: hdriirfandl! de niimnda sakskadorna (samt vid
skador som triifl'ar utornsti1..:mkl. dels det bör finnas möjligh<.:t, i den
man det iir önskvärt, för försiikringsbolagen alt tilliimpa "kollisionsöv..:renskommdser" iiven bt:träffond<.: p..:rsonskador 0111 :H.lministrationskostn:llkrna kan n..:dbringas Lliirig:L!nom. I sammanhanget mii framhållas, att
ut redningen förutsiitkr att försiikringsholagen inte skall kunna lriiffa
iiverL·nskommels..: om annan fiirdelning mellan trafikförsiikringsanstalter
iin s•.im Uiljer av lagen. Lagstiftaren bör dock inte lägga hinder i vägen
mol standJrdiserade uppgörelser, som :1vscr all pii liing sikt (1stadkomma
samma resultat som om rcgn:ss hade utövats i varje siirskilt full, även om
d,·ssa skulle fri annan form iin nu tilhimpade kollisionsöverenskommelser.
6.5 Trajikj'iirsäkri11y,sj{!re11i11gcn: Fi'irslagt't innebär att i praktiskt lagd
alla fall utgiven ersiiltning skall stanna p<i trafikfiirsiikringe11. Regress mot
enskild p..:rson iir begränsad till de fall diir uppsat eller grov vårdslöshet
kan konstateras. Avcu om begreppet grov viirdsli.ishet kan komma ull få
L'n 11:'1got mer vidstriickt tolkning än hittills till fiiljd av reformerna innm
skadeständsrätl<:n och lrafikförsiikringcn, kolllllll'r återkravsriitt för
fiirsiikringcn Jll fi)rcligga cnd:1st i und<tntagsfall. H.\reningen har ..:mellt::rtid inlL' någon inviinJning mot förslagL!l i denna del. Det kan vitsorJas att
inkumsll'rna av regn.:ss mot enskilda (fysiska) personer idag i det stora
hL·la saknar L'konomisk vikt fi)r trafikl"örsiikringskollektivet.
i\ wn n:gresscrna mot viigvcrket och SJ har underordnad ekonomisk
betydelse. Detta far inte hindra en prövning av frilgan huruvida
n:gressriitten i Jess:.t fall ändii bör bibehitllas i det nya systemet.
Hireningen instämmer i den sttindpunkt som utredningcn har tagit niir
det giiller r..:gress lllOI innehavan.: eller iigare av jiirnviig. lkn kan däremot
int<.: instiimllla i fi.irslaget att regress int.e längre skall kunna utövas mol
viighilllare. För..:ningen tror att ulr..:dningen här har fast fiir stort avsc..:nde
vid att viigverk<.:ts utbd:.tlningar p<i grund av regresskrav frirn trafikförsiikringslwlag (tabell 1 'i i bil:.tga 2) liggL·r ptt en mycket !tig niva. De !tiga
b..:lopp..:n kan i nägon man !ta sin förklaring i att väghiilbrna anpassar
viigunderhalkt d'ter trafiksiiknhetcns krav. LI redningen synes vidare inte
ha tagit hänsyn till alt regress ocksa utövas mot andra snhjl'kt, l. ex.
kommuner, i L'gensbp av vägh;lllare. Det hör ocksii heak!as all fi.irslagd
innl'biir L'll vidgning av trafikfiirsäkringens ansvar. framför allt när det
gäller förarskadorna. Rcgressfriigan far därmed större betydelse än hittills
för forsiikringsgivarn:.i. Föreningen stiillcr sig tvl!ks<im till det beriitligade i
att en viss verksamhet
i detta fall trafiken med mo1orfordon ·på det
Siitt Slllll förslaget medfiir fCtr bära skaderiskcr SOill kan härledas till en
annan verksamhet, i detta fall viigh~illningen. Det hör pitpekas att deh
stirndpunkt som man t:ir i detta lagstirtningsärende kan ha verkan OL'li.sii
fiir i'rilgan <l!ll vagnskaddörsiikringen skall ha regress eller inte, ntigot som
för niirvarande prövas av skad1:stiindskommit tl-1i.
Den nu tiir,·sti1enLk reformen av tr:1fikförsäkringen kan, som ulredningL'll framldllit. st?s som ett StL'g pii viig.:n mot ett fullt utvecklat
no-I':.1ult-system. I vissa delar :~vden nya lrai'ikskadl'lagen har utredningen
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liitit no-faull-lanken slil igL~nom i full omfattning. Hit hör bestämmelsen i
9 § om k;rnalisering av ersiit tning rill fiir:1re och passagerare för
pnsonskada och skada på vissa personliga tillhi.irighl'ler till "eget"
fordons försiikring och det diirtill anknytandL' principiella förhudl'! mot
regress mellan trafikfiirsäkringsbolag i 23 §.
Även föreningen har den uppfattningen aH no-fault-principL'n hiir fä
s1yra utformningen av de nya t rat"ikskadcn.:glerna. Kanaliseringsprincipen
torde leda till en i viss mån förenklad skadcrcglering och andra fördelar av
ädministrativ och ekonomisk natur. Den hör därför godtas som huvudregel för pbcaingcn av dt' ifrågavarande kostnaderna inom trnfikförsiikringen. -·
Europeiska trafikförsiikringsgivare börjar under våren 197 5 inom Comite Europecn dcs Assurances diskutera ett västtyskt förslag till kollisionsövcrenskornmclse. gällande skada pä egendom utanför fordonen vid
kollision mellan fordon hemmahörande i olika länder. Överenskommelsen avses i stort g~I ut
att skada upp till visst belopp skall slutligt hiiras
till lika delar :J\' inblandade fordons försäkringsgivare.
Fn ÖVL'rl'nskommclsc <lV delta slag synes inte vara förl'nlig med reglerna
om fiirJelning av trafikskadl'ansvar i den föreslagrw trafikskadelagcn. I
21 ~ anges hur crsiittnings:msvaret slutligt skall fördelas mellan trafikförsäkringarna for tvii eller flern fordon i situationer diir tr:Jfikskadecrsättning sk:ill utges solidariskt från försäkringarna. Av 23 § följer att dL'SSa
bestiimmelser iir tvingande. I specialmotiveringen till 21 § pfapekas i
enlighet härmed att paragrafen inte k<in itsidosiittas genom att lrafikförsäkringsanstaltt'rna sinsemellan triiffar överenskommelser som innebär att
nsättning som en försäkringsanstalt har utgett skall kunna återkrävas
friin annan försäkringsanstalt eller belasta annan försäkring hos samma
anstalt i vidare omfattning än som följer av lagens fördclningsreglcr.
DL'll planerade kollisionsiiverenskommelscn innebär att försiikringsgivarl' för inblandat fordon kan komma att hL"lastas med ansvar i vidare
man iin som följer av lagens bestämmelser. Om i.:xempl'lvis en svensk och
en dansk bilist kolliderar här i landet med sbda på egendom uLrnför
fordonen som följd od1 den danska bilisten iir ensam vållande skulle dl'n
svenska fiirsiikringsgivarerr. om han deltar i överenskommelsen. slutligt få
bära halva skadekostnaden upp till avtalat belopp, fastän ansvaret enligt
21 § i trnfikskaddagen - som kommn alt varn tiWimplig eftersom
olyckan intriiffat h~ir i landet -- bort i sin hellH~I. slutligt hamna hos den
danska bik ns försiik ringsgivare.
l:öreningen kan inte fin1rn all ulri.:dningcn har anfört ni.Jgra biirande
argument till stiid for att regleringen i 21 ~ i fi.irslaget till trafikskadelag
bör vara tvingande. Det finns diiremot starka skiil. framför allt möjligheterna till förenklad skadereglcring. som kan ftheropas för att hcsttimnwlserna i denna del bör varn dispositiva. N<igot avsteg fdn bnaliseringsprincipl'n, som utredningen fäst stor1 avseende vid och som förl'ningen i
sitt yttrande anslutit sig lill. skulle inte därigenom uppkomma. Föreningen anser del vara angeläget att lagstiftningen inte lägger hinder i
viigen för svenska trafikfi.irsiikringsholag :.111 delta i ÖVL'renskommelser av
det slag som nu plancrns. Dd iir ett starkt intresse att SvcrigL' inll' stiilkr
sig utanför överenskommelser som syftar till alt förenkla regleringen av
skador vid inkrnationell trafik.
Med hänsyn till det anförda hemstiiller föreningen att i förslagds 23 §
sker tillägg av innebörd att paragrafen inte hindrnr överenskommelser
rnl'llan försäkringsgivare om annan slutlig fördelning av ansvaret för
tredjemamskador än som följer av 21 §.

pa
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6.6 Försäkringsbolaget Ansi•ar: Bola~ct bedriwr sin verksamhet helt
inom krt'tsen av hdnyktra pcrsonL'L Detta har för bolagets del mcdfön
en genomsnittligt något Higrl· skadefrckvcns och en lägre genomsnittsprernie för försäkringstagarna jiimförl med försäkringstagarna i andrn
trafikförsäkringsbolag. Det har iiven medfört ätt genomsnittligt fler
försäkringstagare hos Ansvar bcfinnn sig i ek högre bonusklasserna
jiimfört med försäkringstagare i andra 1rafikförsäkringsholag. Detta synes
gälla även om jiimförclscn görs mellan Ansvars försäkringstagare <l ena
sidan och de i)vriga trafikförsäkringsbolagens nykkrhetskollektiv å andrJ
sidan.
Ut redningens förslag, att trafikförsäkringsbolagen vad gäller personskador skall sakna regressrätt mol varandra i kollisionsfall da v[1llande
finns hos motpartsföraren, iir en direkt följd av genomförandet av
no-fault-prindpen. Utredningen är hdt på det klara med att detta medför
omförddning av risker och kostnader mellan olika fordonskatcgoricr.
Diirl'mot syns inte utredningen ha i tillhiirlig mån be~1ktat att fiirslagd
järnviil innebär en omfördelning av risker och kostnader mellan ägare
ir;om samma jiJrdonskategori i fall där olika riskgrupper kan urskiljas
inom i.:n sådan kategori.
Försiikringsbolagd Ansvar finner anledning att konstatera. att, om
förslaget genomförl's. Ansvars försäkringstagare
som grupp hetrakbd
genom omfördelningen av risker ävl'n inom en och samma fordonskalegori i pr<.:mil' hiinscende kommer i ett siimre liigc iin hittills. vilket kan leda
I ill L'll minskning av de hittillsvar;mde prcmicskillnaderna mellan hclnyktra fiirsiikringstagare och andra. Denna skillnad är inte bara en
rättvisefråga. utan har därjämte visat sig hJ stor betydelse då det gäller att
uppmärksamma allmänht.:ten pa alkoholens roll i trafikskadesammanhang.
Cnder senare år har det klart dokumenterats att alkohol vid bilkörning
i oroväckande hög grad varit orsaken till uppkomm;rnde trafikolyckor,
resulterande i dödsfJll eller svåra personskador. l.Jr trafiksäkerhetssynpunkt mi1ste dl't diirför anses angeläget all p<i alla möjliga siitt motverka
anviindandd av alkohol i samband med bilkörning. Det bör även
frnmhållas all utredningen i ett annat avseende föreslår en ändring, som
innebär en minskning av de repri.:ssiva {1tgärderna mot trafikonykterheten
genom alt rallonyktra/rattfulla i fortsättningen i princip skall fä ojämkad
ersiitlning vid personskada. Skulle detta förslag antagas av statsmakterna
blir betydi.:lsen av dl hibchi!llande av möjlighden till en premicskillnad
ml'llan ett hl'lnyktcrt kolkktiv och övriga försiikringstagare iin större.
Försäkringsbolaget Ansvar vill även peka p[1 det förhållandet alt
förslaget om slopad regrcssriitl försiikringsbolagcn emellan genom sin
omfördclningseffckt mellan olika fordonskategorier oi.:h olika försäkringstagarkollektiv synes vara mindre väl förenligt med skiilighetsprincipen inom trafikförsäkringen. För skiilighctsprincipcns uppr~itth:dlande
krävs all riskskiljarn:k faktorer kan beaktas vid premiesiittningen.
l\1ed hänsyn till vad ovan anförts finner Försäkringsbolaget Ansvar för
sin del all trafikförsäkringsbolagen bör i Lkn kommande trafikskadelagen
medges rätt till ömsesidig regress i de fall da viillandet till personskada
uppenbarligen endast ligger pii c:n av tva eller J'lera förare. Genom
ömsesidig Ö\'erenskommdsc bolagen emellan kan regressrätten frivilligt
inskr~inkas till endast sådana skadefall, som är av stöm.: ekonomisk
betydelse.
Frivilligt avtal om poolning kan givetvis även träffas. Ett sådant
poolavt<il kriiver doL:k som utgångspunkt en laglig rcgrcssriitt för varje
enskild pooldeltagare. Eljest h<ir försäkringsbolag mc:d speciell samman-
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säUning av sitt försäkringstagarkolll'ktiv knappast möjlighet att utverb
rimligt hänsynstagande till detta kollektivs intressen. Försäkringsbolaget
Ansvar vill här peka pa att regressavtal redan nu finns inom förs~ikrings
hranschen, där bolagen frivilligt pat<Jgit sig en avseviird inskriinkning i sin
lagliga regressrä it.
Fflr den händelse dd inte :rnses mö.iligl all i lrafikskadelagen inta en
heloppsmässigt obegränsad regressriitt trafikförsäkringsbolagen emellan i
pcrsonsk::!dor föreslås alternativt att regrcssr~itt medges i personskadefall
utövl.!r vissa i lagen angivna större belopp. Ytterligare en möjlighet kunde
vara att Försiikringsinspektionen regkrack regressförfarandel som ett led
i sin kont roll över premiesättningen.
Trafikförsiikringsbolage ns n.:gressrät t bör givet vis in te på nagot säl t
pi.iverka den skadclidandes rätt alt alltid viinda sig mol trafikförsäkringen
för "'den egna bilen"'. >iiigon konflikt med no-fault-grundsatsen av
pniktisk betydelse skulle genom n.:grcssrätten inte behl.iva uppkomma, ej
heller någon nämnvärd piiverkan på administrationskostnaderna.
6.7 KAK: I utredningen föreslås att regressrätten i huvudsak borttagl'S.
KAK ans<:!r att n.:gressrätlen bör bibehällas i betydligt större utstriickning
än som fi.irL·slagits. Denna har en viss psykologisk inverkan dä det gäller
att fj bilförnrn:J all efterlev:i giillande bcstiimnwlser bl'triiffande trafiknykkrhd, inbeta!:Jmk av premier m. m. och har därför l'it friin
trafiksäknhl'tssynpunkt betydelsefullt syfte. Av allmiint preventiva skiil
är eld ocksii i.inskviirt att r<:!gressrätt mot vägh~tllan: bihehMles.
Kanaliseringen av passager:Jrersättningarna k:m ocksa leda till snedbelastning av försäkringarna, som ger oliimpliga konsekvenser för premiebetalarna. iOm 1.:xempdvis en histhiL som sirnan lwr p:iss:Jgl'rnre, kolliderar
med en fullsatt huss skall, även om lastbilens förare iir ensam v~lllande till
olyckan, bussens försiikring svara för samtliga passagerarskador.)
Det m:i även p~ipek<is att personskador iir särskilt v:inliga och sdra på
motorcykt'lförare och -passagerare. Om dessa skador oavsett v:illandc
alltid skall biiras av motorcykelns fi.irsiikring kommer förs:ikringspremierna för dessa fordon att nå en s:Hian höjd, att de r:n en rent prohibitiv
effekt p:i motorcykeliigandct.
6.8 Mntorjårarnas helnyktcrhetsförb1111d: Vissa av de förut påpekade
orimligheterna i det föresl;igna systemds funktion sammanhiingcr uppenbarligen med at 1 ersiili ningen för personskada hos förart:' och passagnare
i kollisiunsfall inte skall rcgrcssvis L;is ut av trafikförsiikringen för dl'!
fordon på motsidan, vars förare varit vallande till skadan eller vars
bristfiillighd orsakat cknna.
1 och för sig är det möjligt att göra den fodringen i systeml'1 att
vållandcprincipn tillämpas iiven i friiga om den slutliga kostnadsförciclningen för personskadornas del. Det objektiva skadestandsansvarcl utgör
inte ni1got hinder hiin: mot. S<tsom framgar av motsvarande regkring i den
finska och norska lagstiftningen. ·
Utan rn iindring av det slutlig:.i kostn:.idsansvaret blir bl. a. den i
försäkringslagen :rngivna möjligheten att i koncl'ssion för bolag göra
förhellall för olika yrkes- och intressegruppers försiikringar närm:.ist
illusorisk. Situationen för ett försäkringsbolag som endast försiikrar
helnyktra hlir viisentligt ruhbad, och en för de lägre ink.omsttagarna
belastande förskjutning i premierna inträffar mellan bolag som mest
försiikrar mindre personbilar och bolag som främst fi.irsäkrnr dyrare
personbilar och lastbilar. Det finns starka skäl för alt genom en fodring
av den slutliga kostnadsförddningen b1::gränsa förslagets egendomliga
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förskjutning i premiekostnaderna mell:m olika fordonssh1g. Det är föga
tilltalande alt den större sarbarheten i trafiken för förarL' av rnopedi.;r oi.;h
motorcyklar skall kda till närmast prohibitivt verkande försäkringskostnadcr. medan det massiva skydd som lastbilarna bi.;reder de egnä förarna
sk:dl ävlasta kosl nath:rna för deras dd. samtidigt som lastbilarnas stora
farlighet för andra motorfordonsförare vid kollisioner sk~irper premiekosl.nadcrn:1 för småbilar m. fl.
Det vore clt mycket enkelt ingrepp i det förcslagn<J systemet alt pil
rknna punkt göra rn iindring och få till sl.~nd en rimligare f"iirdelning av
er~;ät tningsansvaret mellan olika trafik försäkringar. Motivd för utredningsmannens standpunkt är helt enkelt. utredarens målmedvetna strävan
fiir ett framtida full! utvecklat no-fault-svslem.
I.kl värde man tillmäter denna argum~nlering beror givetvis på vilken
syn man har pii det angivna framtidspcrspektivct. Det finns anledning
förmoda <ill delta perspektiv ler sig lockande inom s\ora delar av
försiikringsbranschen. Man tycks där vara beredd att ta förs!Llget som elt
paket och all sålunda utan vidare springa ifrån ek förlwhåll i fråga om
ilkgala förare, som hittills v<1rit självklara inom trafikförsäkringen och
vilkas bihehallande uttryckligen förutsattes i trafikförsäkringsförcningi:ns
fr:1mställ ning. Om det är äkta känsla och förståelse för ut redningsmannens "sorialriittsliga synpunkter" som ligger bakom m[1 varn osagl.
Dd är dock svilrt att förbise~ att el.I obligatoriskt trafikförsäkringssystem
llll·d no-fault-iden genomförd iiven för fordonsskador kr sig gynnsamt ur
bolagens synpunkt (i:1tminstone på kort sikt). Det torde nämligen
innc~hära att bil!illverkarnas vagnskaucgarantkr bleve utslagn<i och bolagen skulle <tlcr.:rövrä denn:i givande försiikringsform.
Dd :mgiv11<1 framliuspcrspcktivl!l med fullt utvecklat no-fault-system
sUilkr ocksii en annan, principiellt större fråga, som gäller försäkringsverksamhetens ordnande pil längre sikt. Redan inför det nu föreslagna
personskadesystcrnct har yppa! sig iltskilliga fdgor om oräl!visor elkr
orimligheter mellan olika individuella försiikringar. Fullt ut byggl komma
systemet att med ännu större skärpa resa spörsmålet. om det över huvud
taget kan vara meningsfullt att bygga trnfikförsäkringen pil individuella
försiikring:n. Vad t_iiinar det till all ha individuell<1 försäkringar. när di:n
enskilde bilägarens/bilförarens beteende och iitgiirder i trafiken prak tiskl
taget hcli ska sakna bl'tyuelse för belastningen p[1 hans fiirs:ikring~ Ett
sådant syslem :iktualiserar lätt tanken att del vore för samhällel
ända mals,:nligan.: och för biliigarcn rimligare att ordna trafikförsiikringcn
k<.1lkk1ivt och !äta d(:n bekostas exempelvis av bensinskattemedel.
Mil!' iir givetvis inte berett att nu ta stiillning till fr~gan om dl s~idant
kolkktivt ordnandt' av trafikförsäkringen men har funnit nödigt att peka
p:.i denna möjlighet för att erinra om att det i ett individuellt ordnat
obli1wtoriskt system mås!L' finnas gränser för det godtycke och den
11Dnchalans. varmed biliigarnas vedertagna föresliillningar om rätlvisa och
rimlighet kan åsidlls:ittas. Lltredningsrnannen har i1beropat detli:l framtidsperspl'kliv som skiil för att förbjuda regrl'SS av det slutliga ersäll ningsansvaret till \rafikförsiikringen för det fordon. vars förare eller vars
brist fiillighet viillat personskadorna. Som framgiir av det nyss anförda SL'r
vi cktta framtidspt!rspekliv snaras! som avslöjandet av en ytterligare fara.
och dt.·t 111g:i'1r cliirför ett stark! sLil för hiliigarna att med skiirpa kriiva all.
om förslag till iindrad lagstiftning framliiggs, ätminstone den ändringen
f!iirs. att del slutlig:1 ansvard för personskador regressvis sb pMöras
fi.irsiikring.:n för det fordon, vars förare eller vars bristfällighet orsabt
sbdan.
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7 Särskilda fragor rörande trafikförsäkringen
7 .1 Trafikförsäkringsplikten

7.1.1 JJ.:. har ingen erinran i denna del.
7 .1.:2 R A: Vidkommande straffstadgandena har utredningen mot bakgrund bland annat av ett uttalande av Brottsförebyggande rådets
arbetsgrupp rörande kriminalpolitik diskuterat frågan om bibehållandet
av sådana sanktiorn:r. Med hänsyn till att kretsen av dem som bör utsättas
på pi1följd för underlåten trafikförsäkring är svår att entydigt bestämma
och da vill'sföreläggandc om fullgörande av försäkri:1gsplik:fn J::ttast kan
bcgiir::is i samband med lagföring tiilstyrkcs fiir närvJr:mde att straffsanktionerna bibehålles.
7 .1.3 Srca lwrrätt: I 10 och 17 § § anviinds uttrycket "ägare av fordon".
Av utredningens motivering framgår att vid tillämpning av dessa
bestämmelser dl! i 3 § angivna försiikringspliktiga subjekten är att anse
som ägare. Delta förhållande bör, enligt hovrättens mening. komma till
ut tryck i lagtexten, l!ventuellt i ett nytt, tredje stycke av förevarande
parngraf.
Enligt utredningens förslag skall försäkringsanslalt fä möjlighet att
vägra meddela trafikförsäkring för dem som själva häftar eller vars
fongesmiin häftar för vissa i förevarande bestämmelse närmare angivna
skulder. Hovrätten finner det betiinkligt att någons oförmåga eller
tredska att reglera en skuld skall leda till att vederbörande nekas att
fullgöra sin trafikförsäkringsplikt och därmed ådrar sig straffansvar.
Sagda påföljd synes ännu mindre godtagbar om den drabbar den
betalningsskyldiges godtroende successor. De missförhiillanden som den
föreslagna bestämmelsen ~ir avsedd att komma till rätta med bör man,
enligt hovrättens mening, söka lösa pa annat siilt, t. ex. genom effektivare
kont roll och indrivning. ·· -- -·
Enligt hovrättens mL·ning bör samtliga kategorier som är försäkringspliktiga _ii:imlikt 3 § omfattas av straffbestämmelsen i 24 §. Utredningen
har emellertid utan närmare motivering från straffbestämmelsen undantagit dem som försummat fiirsäkringsplikt i fråga om registrcringspliktigt
ml!n faktiskt icke registrerat och ej i trafik använt fordon. Enligt
hovdttcns mening saknas skiil att undanta nu nämnda kategori.
7 .1.4 Bi/registernämnden: Nämnden vill beröra några problem som har
sin grund i nuvarande lagstiftning och den praxis som utvecklats i
anslutning till do.:nna. Den nuvarande lagstiftningen innehåller samma
grundregel som den föro.:slagna trafikskaclelagen, niimligen att det är
fordonl'ts ägare som är skyldig att taga och vidmakthälla trafikförsiikring.
Enligt nämndens mening måste detta anses innebära att när ett fordon
s1iljs upphör trafikförsäkringsavtalet automatiskt beträffande det fordonet. Försäkringsbolagen tillämpar emellertid regeln så att om ett försäkrings bevis blivit utställt på visst fordon och ägare måste beviset för att
upphöra att g1illa avanmälas oavsett om fordonet hyll 1igare eller ej.
Avanmäls inte försäkringsbeviset kan det i ett senare skede få rättsverkan
bolagen emellan även om fordonet för vilket försäkringen tecknades bytt
ägare flera ganger. Beviset behöver inte ha getts in till bilregistrct för att
Ut riit tsverka n.
Denna praxis medför stora administrativa olägenheter och kostnader
utan att
enligt nämndens mening - innebära fördelar för någon.
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Försiikringsholagcn liiggcr ner mycken möda och tid på att spiira gamla
försäkringsbevis med avsikt att avanmäla dem eller att hevisa att något
annat bolag är crsiittningsskyldigt. Därvid tas även stora resurser hos
myndigheterna i anspr;lk. BilregisternämndL:n vill därför föreslii art det nu
skapas enkla regler som underlättar och förenklar administrationen s;iviil
hos myndigheterna som hos försäkringsbolagen och som medför att
datatekniken k:m användas i större utsträckning iin för närvarande.
Enligt nämndens mening bör -· med utgangspunkt från b1:sEimmelscrna i 3 § TSL att försiikring skull tagas och hållas av forclonds iigare
följa nck giilla.
Ett avtal om trafikförsäkring beträffände visst fordon skull i och med
alt fordom'! byter iigan; upphöra att gälla. Därigenom kommer trafikfi:irsäkringsbevis som u!stiillts i anledning av avtalet att bli ointressanta med
undantag för den historiska upplysning de kan ge.
Genom en säd an regel behöver merparten av de fdutredningar som nu
sker inte genomföras eftersom det iir tillriiekligt att konstatera att
fordonet bytt iigare och att eventuella försäkringsbevis som utställts p~
tidigare ägare silledes inte liingre är giltiga. Vidare kan myndigheternas
åtgiirder gentemot elen nye ägaren påbörjas omedelbart för de fäll han
underlåtit att teckna försäkring.
Enligt förslaget (första stycket sista punk len) skall försiikringsanstalt
inte vara skyldig all meddela trafikförsäkring om fordonets föreg[wndc
ägarl' eller innehavart' häftar i skuld för försiikringspremie, självrisk eller
s. k. premieavgift.
Bilregisternämnckn har nfarL:nhet av en liknande konstruktion p{;
viigtrafikskatteomritdet där det visat sig att i praktiken sbttebetalningen
kommit alt överviiltras pii köpare av fordon i de fall tidigare ägare
underl~1tit att erlägga pilföre! skatt. Delta förl1iillandc upplevs som
stötande och har föranlett kritik. Enligt niimndens mening bör dylib
konstruktioner undvikas.
Införandet av den föreslagna regeln torde medföra att uppgifter om
''försäkringsskuld'' för fordon måste finnas lät l tillgängliga för <1llmiinhetl'n. Siilecles skulle i bilr.:gistret behöva registreras förhi\llandcn som
innchiir all försiikringsbolag inte iir skyldigt att meddela trafikförsiikring.
Av hänsyn till den pL:rsonliga inll!gritcten kan cll!t vara tveksamt om
tillst:lnd komml'r att lämnas till inragande av dessa uppgifter i bilregis!ret.
l\agra tekniska hinder flircligger inte för att ta in uppgifterna i
biln;gistret, men det bör påpekas att det för en nH:ningsfull registrering
fordras ett mycket omfattandl! systl!m för databehandling inom installationen för bilrcgistret. Dessutom skulle kriivas ett omfa! tande rapporteringssystem mellan trafikfiirsäkringsgivarna och bilrL:gis!ernämnden.
Av ovan anförda skäl avstyrker bilregisterniimnden infiirandet av
ifrågavarande bL:stämme !se.
Ltredningen förcsliu i 5, 6, 24, 25 och 30 §§ TSL olika regkr i syfte
att friim.ia efterlevnaden av trafikförsiikringsplikten. I övrigt fi.irutsiitter
ut redningt'n att den vidare översyn som görs inom samri1dsgruppen för
kontroll av trafikförsiikringsplikten kommer att fortsätt:J.
Som utrL:dningen konstaterat iir övervakningen av trafikförsiikringsplikten ett stort problem. Genom tillkomsten av det nya bilregistrl'I
skapades miijligh~l t:'r att Jdministrativt övervaka försiikringsplikten men
även att överblicka problemet i hd:1 dess vidd. Erfarenheterna av det
nuvarande kontrollsystemet har visat att systemet iir kostsam!, oms!iindligl och ineffektivt.
I bilregistre! antecknas pl!r vecka ca 5000 fall där försiikring saknas.
Genom piirninnelser fran bilregis1crniimnclcn och llinsstyrclscrna har
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rnedel!al 80 ';:;-, av dessa klarats upp efter 2-3 månader. Av de
ursprungliga 5000 falkn ilterstår sitlt:des c:i 1000 fäll snm tillstiills
länsstyrelsen för utredning. Av deSS<I iiverHimnas mellan 500 och 800 per
vi:cka till polismyndigheterna.
De fall som inte klaras upp under utredningsarbetets gtrng sbll enligt
nuv:irande regll'r i'>vcrEimnas för ~it<ilsprövning. Andelen fäll som verkligen leder till åtal är, enligt vad bilregisternämnden nfarit, mycket liten. I
de fall {1tal sker kan forclonsägaren inte äliiggas att betala försäkringspremie för elen tid lwn försummat försäkringsplikten. Det kan således
iiven om piiföljcl döms ut ha lönat sig för fordonsägare att strunta i
försiikringsplikten. Dessa omständigheter kan utnyttjas av den som
kiinnt:r till systemet.
Oavsett om unclerWtenhct att hålla trafikförsiikring beror på försumlighet dler Unnedom om bristerna i kontrollsystemet, leder dt!t anförda till
onödigt många utredningsfall. Det iir saledes de nuvarande rapporteringsoch paföljdsformerna som gör det möjligt för fordonsäg<1rna alt med eller
utan avsikt orsaka dt omfattande utredningsarbete.
litredningi:n föresl{tr (30 ~ TSL) en sktirpning av p:lföljden för
underl:ltelse att fullgöra försäkringsplikten genom att den skyldige,
utöver vad som gäller s<:dan tidigare, skall äUiggas att t•rlägga en avgift
motsvarande försiikringspremien för den tid förseelsen avser. Enligt
utredningens mening bör fri\gan om effrktivisering av trafikförsäkringskontrolkn lös<is av samddsgruppen för kontroll av trafikförsiikringspliktt:n (SG-TFKL Samritdsgruppcn har numcrn lagt fram förslag om ett
;.1drninistrativt avgiftssystem som ersättning för det nuvarande paföljdssystt' md.
Enligt niimndens mening iir det föreslagna <:1vgifissystemcl att föredra
framför det nuvarande pCtföljdssystemet - även om detta förbättras i
enlighet med vad utri:clningen föreslår.
7.1.5 Fiirsäkringsinspektionen: Utredningen berör i sitt betänkande cle
problem som sammanhänger med trafikförsiikringskontrollen och utta!<Jr
att fdgan bör lösas av ''Samradsgruppen för trafikförsiikringskontroll",
som vid tiden för utredningens behandling av dettä avsnitt dock ej häde
pres.:ntcrat något slutgiltigt förslag. L"trcdningen har diirför. i avvaktan pii
samr:idsgruppens förslag, sett sig nödsakad att själv utforma n:gkr för en
cffe ktivare trnfi kförsiikringskon troll.
De regler som utredningen presenterat ger försäkringsbolagen biittre
formella möjlighekr att driva in obetalda premier. Enligt inspi:ktionens
mening ~ir det praktiska v~irckt av ek föresl<:1gna reglerna emellertid starkt
begr1insar, och inspektionen förordar därför en lösning enligt de riktlinjer
som dragits upp i samrCtclsgruppens slut rapport, vilken av försäkringsinspek tionen överlämnades till justitiedepartementet elen 11 december
J 974.

7 .1.6 Leasingutr.:Jningen: Som föreslagits i betänkandet bör försäkringspliktcn i första hand knytas till den som iir eller skall vara införd i
bilrcgistret som fordonets iigarc eller innehavare. Eftersom leasingutredningen kan komma :itt föresl[i att vissa inhyrare av fordon skall - i likhet
med avbetalningsköparc
likstiillas med ägare bör förfat tningstextcn
vara utformad s:l att elen inte behöver lindras om dd förslaget genomförs.
Andra stycket sista delen i 3 § bör alltså skrivas om av detta sk1il.
Samtidigt hiir orden "ej iir infört i registret" ändras till "ej skall vara
infört i registret". De fordon som ej iir införda men skall vara det har ju
redan behandlats i andra stycket första delen.

Prop. 1975/76 :l S

212

3 ~ andra stycket bör från dessa synpunkter skrivas förslagsvis:
"Sky ldighd att taga och inneha trafikförsäkring åvilar den som enligt vad
därom iir föreskrivet ~ir eller skall vara införd i bilregistrct som fordonets
ägare eller innehavare eller, i fråga om fordon som ej skall 1•ara infört i
registret, den som skulle ha rarit det om registreringsplikt fure!egar.··
4 § a) som texten är föreslagen leder till att staten blir försäkringsskyldig när fordonet inte til/hiir staten men innehas av staten p. g. a.
avbctalningsköp eller - om nyssnämnda tankegilngar beträffande inhyrare realiseras - hyrs in pil långtidskontrakt. l::n ändring i författningen
pä denna punkt synes därför nödvändig. Den torde kunna ske enklast om
man knyter an till försäkringsskyldigheten i stället för fiirsäkringsplikten
!.dvs. till försäkringssub.iektet i ställd för försäkringsobjektet) och anger
att staten ej är försiikringsskyldig enligt 3 § andra stycket. En sildan
bestämmelse synes logiskt höra hemma som ett sista stycke i 4 §eller kan
ev. läggas till i 3 § andra stycket.

7. l. 7 Försäkringsrättskommitten: V<id betriiffar skadclidancles rätt till
ersättning när premie för trafikförsäkring inte är betald. fordon är
oförsäkrat o. dyl., föreslår utredningen i stort sett samma system som
hittills har gällt, dvs. den skaclelidandt: kan kräva försäkringsgivaren resp ..
efter anmälan till myndighet om uppsägning och förloppet av en m~rnad,
trafikförsäkringsanstalkrna gemensamt (i praktiken trafikförsäkringsföreningen). Vissa detaljer har redan berörts. Betriiffande förhållandet
mellan försäkringspliktig och försäkringsgivare föreslår utredningen Järemol betydande ändringar.
Fnligt nu gfäande rätt tilliimpas på förhållandet mellan försäkringsgivare och försäkringstagar.:: i stort sett FAL:s regler och allmiinna
försäkringsvillkor. En betydande olikhet mot andra försiikringsgrcnar
b..:sLir dock däri, att dii försäkringsgivarcn är fri från ansvar gentemot
försiikringstagaren på grund av underlåten pr..:miebetalning, uppsägning
eller överträdelse av biförpliktclse, han vid lrafikförsäkring inte kan vägra
att utge ersättning till drn skadelidande utan enligt 20 ~ I st. trafikförsäkringslagen inträder i elen skadelidancles rätt mot försiikringstagaren.
Dl'! är alltsii inte tillräckligt för att beloppet skall kunna ilterkrävas att
försäkringstagaren har försummat premiebetalning el. dyl., utan dd
fordras OL'ks[1 att lian iir sbdcständsskyldig för dt•n sbda som för<.1nlclt
ersiittningsbetalningen (jfr NJA 1972 s. I 08). Motsv<.1rande gäller när det
g..:mensarnma tnifikansvard till skadelidande fullgöres för oförsäkrad bil
( 21 § 3 st. lrafikförsiikringslag..:n). I praktiken har emellertid försäkringsbolagen avsevärda svärighetcr att g..:nomföra regresskrav vartill de är
berättigade, och regressrätten har därför inte samma ekonomiska
betydelse som ansvarsfrihet vid frivillig skadeförsäkring.
Trafikförsäkringsutredningen föreslår ett helt nytt system för de fall
där premie inte b<:talas (eller el.iest försiikringsanstalt enligt allmänna
regler eller villkor skulle vara helt eller delvis fri från ansvar). Till l'l1
början skall det inte längre förekomma att en försäkring upphör att gälla
till förmiin för försäkringstagaren men likväl fortsätter alt giilla till
förmån fi::ir dem som lider skada, utan ända till dess en m<lnad förflutit
från det anmiilan inkommit till myndighet gäller förs1ikringen till fullo
även till förmim för försäkringstagare (6 § l p.l. I praktikl'n syn..:s detta
innebära att en försiikringstagare får en betydligt förlängd respittid för
betalning av fiirsäkringspremie, nagot som synes anmärkningsviirt i
betraktande b:lde av de svårigheter som redan nu rådt:r att driva in
trafikförsäkringspremier och av vad som eljest gäller vid privatförsäkring.
Vidare skall regressrätt för försiikringsanstalt mot försäkringstagaren
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övnhuvuJ inte för..:komma (bortsett frt111 alt han kan ha vi'tllat skadan
uppsiltligt:n t:lkr av grov vårJslösllet, i vilket fall h~rn iir utsatt för
rcgn:sskrav på samma sätt som vem som helst). I prin..:ip har försäkringsanstaltcn blott riitt att kräva ut obetald premie samt sjiilvriskbelopp ( 20,
23 ~~). Detta synes innebära att driijsmi\l med betalning av prl'mi..: och
i.iverträtklse av biförpliktelse över huvud intt: medför någon som helst
sanktion (bortsett fran vad som kan följa av avtalsfrihct..:n vid sakskada
som drabbar försäkringstagaren själv, enligt 14 § 1 st.), ..:n fran försiikringsriittslig synpunkt förvånande regd.
Att iiga och bruka bil utan att tel'kna försäkring, dkr att fortsätta
därmed dkr det att försäkringen upphört i enlighet med 6 § 1 p., skall
visserligen liksom hittills medföra straffansvar (24 §),vilket dock i många
fall torde vara en rnyckd lindrig påföljd, men inga civilrättsliga
sanktioner (med undantag för förlust av rätten till ersättning för sakskada
enligt 16
Trafikförsäkringsföreningen kan blott utkräva avgift, motsvarande premiL' (30 §)samt dl mindre självriskbelopp (22 § 2 p.l.
Utrl·clningen fön.~slar i gengiild vissa bestämmels..:r som sk:Jll undnlätta
indrivningi:n av premit'r, nämligen undantag från skyldighden att
meddela trafikförsäkring i vissa fall (5 § 1 st. 3 och 4 p.J samt undantag
den sp.:ciella preskriptionsbestämmelsen för fordran på premie enligt
15 § FAL ( 26 § 2 st.}. Oe föreslagna bcstiimmclscrna om und;intag från
skyldigheten att mt'ddela trafikförsiikring måste emt'llertid befaras vara
skiiligen ineffektiva som medel att framtvinga premiebetalning i tid, och
de iir dessutom inte utan betänkligheter från allmän synpunkt, något som
bl. a. frnmgiir därav att utn:dningen säger sig förutsätta att försäkringsanstaltcrna med försiktighet tillämpar de befogenheter de crh~lller att
vägra att meddela försäkring (ses. 241 ff.).
Lnligt kommittens mening mi'tste man befara att det nu nämnda
systemet är indfektivt som medel att förmii försiikringstagare att teckna
försiikring, betala premier samt iaktt:.1ga de biförpliktelser som följer av
lag .:!ler avtal. All försäkring bygger på att ett stort antal försäkringstagare betalar premier m.:n att ersättning utgår endast i ett förhålland..:vis
ringa antal fall. Eftersom sannolikheten är mycket större för att
underlatenhet att betab eller överträdelse av biförpliktelse upptäcks och
beivr;.is bland dem som ri\kar ut för skada än bland dem som inte gör det,
miisk det finnas effektiva metoder för att säkerställa att premin betalas
ä\·en när ersiittning inte utgår. Regler om rätt till kvittning av fordr.in på
premi.: mot skyldighet att utge ersättning (såsom föreslås av utredningen
i 27 ~ 2 st. 2 p.) är därför av ringa b.:tydelsc. Den omständigheten att det
nuvar.inde regressystemt'! är ineffektivt hör inte föranleda att man
övngår till ert syst..:m som kan befaras vara ändå mindre effektivt.
Dd föreligg.:r emellertid ett förslag att in.föra nya metoder för att
säkerställa betalning av premier för trafikförsiikring (se härom Försäkringstidningen 1974 nr 10 s. 6). Ett genomförande härav torde göra en
del av lrafikförsiikringsutrcdningens förslag inaktuella, och Jet är ocksii
möjligt att systeml't skulle innebära tillräckliga sanktioner mot övertriidels.: av hiförpliktelser. De närmare konsekvenserna låter sig intl!
överblicka f. Il. Kommitten vill emellertid fästa uppmärksamheten på
vikten av att dröjsmål m.:d premiebetalning samt överträdelse av
biförpliktt:lse förankder n~tgon sanktion, både på grund av sakens vikt i
och för sig och för följdriktigheten i förhållande till annan privatförsäkr_ing.

n

fran

7.1.8 SACO ställer sig avvisande till ett system som skulle innebära att
trafikförsäkringsanstalt inte är skyldig at l meddela tr~fikförsiikring på
b1;gäran av n~igon som äger ett forJon vars närmast föregårnde iigare
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häftar i skuld för premie eller sjiilvrisk. Al mins ton.: om den nuvarande
ägaren inlo: hade skäl att misstänka att föreg[1endi: iigan:n gjort sig skyldig
till en sådan försunundse, bör han ha rätt till trafikförsiikring utan att
först behöva betala föregaende iigarcns skulder.
7.1.9 Srcriges adrokatsamji111d: 1 5 §första styckd sista punkten staJ.gas
att skyldight'l att meddela trafikförsäkring inte föreligger i fråga om
fordon vars närmast för.:gaL'lllk iigare hiiftar för premier, självriskbelopp
dkr motsvarande avgifter. Denna regd motiveras endast mo:d att dd
djest finns möjligheter att kringgii reglerna om försäkringsplikt ger1om
skenavtal. Även om sådana avtal kan komma alt ingäs, tordL' dei
emellertid ske i obetydlig omfattning. Sv:irigheterna oeh riskerna för
riittsförluster för köparen av motorfordon har utredningen emellertid
underskattat betydligt. l den mån försiiljning och köp av en bil sker via
en välrenommerad bilfirrna uppstår i regel inte större problem vare sig för
bilfirman som köpare eller för den som köper av bilfirman. Ln inte
obetydlig handel med bilar sker doek även, t. ex. per annons, dirt::kt
mellan bil1igan:. Ungdom säljer i regel mopeder direkt sig emellan. Denna
handel skulle avsevärt försvaras genom införande av det föreslagna
stadgandet. En enskild person har ofta inte förmåga att genom bilrcgister
och andra datasystem undersöka hur det förhilller sig med sLiljarens
försäkringsförhilllanden. Att dessutom utröna om säljaren hiiftar för
självrisk eller avgift enligt 30 § torde vara praktiskt taget omöjligt för en
privatpcrson. Samfundet avstyrker därför det föreslagna stadgandet i 5 §
första stycket sista punkten.
7 .1.10 J"rajikfijrsiikringsj"öreningen: Ett intensivt arbete pä ~n effekt ivisering av trafikförsiikringskontrollen h:.ir bedrivits under det senaste iiret.
Detta arbete har skett i samrad med olika berörda organ inom den s. k.
samridsgruppen för trafikförsäkringskontrollen (SG-TFKl. Arbetet har
resulterat i betänkandet ··oförsäkrade fordon - Förslag till nytt
p:iföljdssysl<:'m", avJ;imnat i december 1974 till fiirsiikringsinspektionen.
'.\frd hiinsyn till uet anförda är förening~n inte benägen att y ltra sig över
utredningens förnlag i 30 ~ till särskild avgift för ckn som har underhitit
att fullgöra försäkringsplikten. Ln eventuell reglering av det ta slag bör ses
i sitt sammanhang med andra i1tg~irder som syftar till t:n mera fullstiindig
efterlevnad av trafikflirsäkringsplikten. Samma sak gLiller övriga förslag
friin utredningens sida som berör trafikförsäkringskontrolkn. ·· l syfte att förbättra försäkringsgivarnas möjligheter att driva in
obetalJ::i premier har utreJningen i 27 ~ andra styek;:t trafikskaddagen
föreskrivit undantag från utmätningsförbudd i paragrafcns första stycke.
Undantaget innebär att trafikförsäkringsbolag mot fordran p:l trafikskadeersättning skall kunna kvitta bl. a. "fordran pa prcmie enligt avtal
om trufikförsäkring".
Den föreslagna lydelsen gör det tveksamt om kvittningsriitt föreligger
oeks[t i s:ld:ina fall där visserligen premie har bi.:talts mt'n denna varit för
lag i förh[illande till fordont'ls användning. Fordonet har t. cx. körts
längw årlig körsträL·ka än som anmälts till försäkringsgivarL'n, eller det har
använts vid tävling fastän premien inte har beräkn:its med hfosyn hiirtill.
Fiireningen anser att kvittning ocksii bör kunna iiga rum av fordran
avscendc skillnaden mellan riitt premie och faktiskt erlagd, och hemställer därför om förtydligande av förslaget pci denna punkt.

7.1.1 l Motorhransclu'ns riksförbund: Riksförbundet ansluter sig till den
m..:d all sannolikhet av dt.: flesta medborgare omrattadt• principL'n att
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fordonsiigarna i framtidL'll som hit! iIls skall vara skyldiga att leckna
lrufikförsäkring. I ett spt'ciellt hiinscende som avser trafikförsiikringsplikten önskar dock riksförbundet anmäla en avvikande mening. Utredning..:n fön::shlr i syfte att uppna t'n bättre dtcrkvnad av n.:glerna om
trafikfiirsiikring att trafikförsiikringsanstall inte skall vara skyldig att
meddela trnfikförsäkring
hegiiran av n<igon som hiirtar för obo..:tald
trafikförsiikringspremic L'lkr sjiilvrisk eller rör fordon vars närmast
förl'g(1L'ndc iigarl' häftar i S<idan skuld. Den föreslagna regeln medför att
man skulll' öv..:rföra ansvaret för irafikförsäkringen fdn försäkringstagaren till rordonl't och därmed till tredje man. Fi.ir bilhandelns del
skulk dt gl'nomföranck av bestiimmelsen innehiira att bilhandlaren för
att kunna salufiira ett fordon som inbytts dkr atertagits behiitbt med
obetald försiikringspremi..: tvingas erlägga det s:llunda utest:iend..: bdoppct för att en ny tral'ikfi"irsiikring fiir fordonet i friiga skall kunna h1:viljas.
TrL·dje man skulle s{1ledcs tvingas att utan nitgot rättsförhtillanck till
fi.irsäkringsgivaren erlägga resterande försiikringshelopp utan möjlighet alt
komp1.:nsera sig för dylika "'utUigg" mol fi.irsiikringstagaren. - -· - ·
1 samband med att L'n ny trafikskadclagstiftning införs finnl'r
riksförbundet det angeliigd at l en m..:r 1.:ffektiv kontroll rörande
el'terkvnaden av trafikförsäkringskravd kommn till stånd. Färska
utr1.:dningar ger vid hand..:n att kriminaliteten pii d..:tta områd..: har en
betydande omfattning. Dd är riksförbundets förhoppning att statsmakterna ink minst med hjälp av de för fordonsiigarna dyrbara maskininveskringar som fördagits inom biln:gisteromradet finner möjligheter till
en sådan intensifierad övervakningsvcrksamhd.

pa

7.1.12 Motormännens riksj(irb1111d: Att en nybliven ägare till ett
trafikförsiikringspliktigt fordon ich skall kunna teckna trafikförsäkring
utan all i praktiken· sjiilv :itminstone preliminiirt f:i svara för vad
föreg:iende ägare i angivna fall underliitiL kan icke godtagas. /\ven om
man här har att göra med en skyldighet att ingå o..:h vidmakthiilla ett
civilriittsligt avtal, är det enligt förbundets mening att gå för långt ·att
övervältra tidigare avtalskontrahcnters underliitenheter pil en senare.
Att tillstånd för viss försiikringsanstalt att meddela trafikförsäkring
äterkallas 111i1ste i praktiken bedömas inträffa ytterst siillan. Att ckn
enskilde försiikringstagan;n under siid:ma förhålland..:n själv skall hälla sig
undcrriiltad hiirom samt i s:idant fall k..:kna ny trafikförsäkring synes
icke förbundet realistiskt. I hiindelsc av att tillst:°md enligt ovan återkallas
bör i stiillet regeln vara den att samtliga trafikförsiikringsanstaltcr gemensamt
förslagsvis via Trafikförsiikringsföreningen - utan l'Xtra kostnad
för försäkringstagarna övertar trafikskadeansvaret för iitcrstodcn av den
tid för vilken premie l'rlagts iivcnsom undcrriittar för~äkringstagaren
härom och ålägger honom att efter avtalstidcns utgång teckna ny
trafikförsäkring i annan trafikförsäkringsanstalt.
7.1.13 l\AK: Utredningen förcst:ir att skyldighet att meddela trafikförsiikring inte skall föreligga beträffande fordon vars föregaendc ägare
hiiftar for premier Jlier avgifter. Sviirigheterna och riskerna för rättsförlustcr för köpar1.: av motorfordon synes ha u1Hkrskat tats av utn::dningen.
Fn l'nskild bilköparL' som inte köper sin bil hos något av de störn:
hilförctagen torde ha fa möjligheter att undersöka siiljarens försäkringsförh(11Jandt·n.
7 .1.14 Motorji'iramas h<!lnyktcrhet~j'iirbund: Bland enskildheter som
\1Hf fäst sig: vid i förslaget mfi niimnas Lkn egendomliga sanktion. som
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utredningen vill införa för den som framför fordon utan föreskriven
försäkring, nämligen skyldigheten att efteråt betala försäkringspremien
för ifrågavarande period. För lojala försäkringstagare framstår det som
ganska egendomligt att den som drabbas av eller vållar en olycka för del
av försäkringens skadct.!rs:ittning och i efterhand bt.!höver betala premien
b~1ra för den tid förseelsen avser. Vidare vill förbundet avstyrka förslaget
att bitägare ska kunna vägras fiirsäkring, om tidigare ägare av bilen
underliltit betala fiirsäkringsprcmie. Köpart.!n av en begagnad bil har
bt:tydligt sämre möjligheter att ko.ntrollera tidigare ägares försummelst.!r
än försäkringsbolagen s_iiilva, och dessa hör därför inte med stöd av lagen
kunna vältra över kostnaden på utomstående enskilda.

7. 2 Bonussystemet
7 .2.1 RA: Det bör övervägas om det ur social synpunkt viilmotiverade
förslaget att fullt skadestånd alltiLI skall utgä vid personskada nödvändigtvil; måste innebära att d..-:n grupp av bilägare, som faktiskt i mindre
utsträckning än andra är inblandade i trafikolyckor, skall i denna sin
egenskap oberoende av villlande fil utstå c:n ekonomisk påföljd som
ytterst är ägnad att tillgodose alla medborgares intresse. Det ärat t märka
att denna ''skötsamma" grupp inte kan hänföras till någon kategori som
har särskilt god ekonomisk kapacitet. Införandet av ett objektivt ansvar
med den premissen att ersättning skall utga från det ''egna'' fordonets
trafikförsäkring kder emellertid med nödviindighct till att bonussystemet
förlorar sin nuvarande bdydelse. Utredningens antagande härvidlag är
viilgrunJat. Diircrnot kan förslaget om ett obligatoriskt sj1ilvrisksystem på
objektiv grund såsom nedan utvecklas inte godtagas utan vidare.
Utgångspunkten för reformen är att personskador skall ersiittas fullt ut.
Det ta leder med ni)dvändighet till att kostnallerna för t rnfikskadornas
bestridamle siisom påvisats i utrcdningL;n ökas. Om man utgiir från att
dessa ökade utgifter skall bekostas av bilägarna uppstiiller sig fr[1gan
huruvida och pi'i vad sätt niigon åtskillnad i den ekonomiska bördan skall
göras mellan olika kategorier av bilägare.
Som ett alternativ till utredningens förslag att dd ekonomiska
:itagandet i huvudsak skall bäras lika mellan biHigarna mil framföras
fi:iljanlk. Den så kallade durationsrabatten, innebärande att den nye
bilägaren till följd av sin högre risk för betala en större andel av
trafikförsiikringspremien, bör bibehållas. Detta har utredningen för övrigt
om än nagot i andra hand godtagit. Det synes vidare inte finnas niigot
som hindrar att bonussystemet bibehålles i den formen att trafikförsäkringstagaren får finna sig i en nedgiing i bonusklass om han i samba11Ll
med försiikringens utnyttjande är övertyg:ad om villlande. Beträff<.rnde
den av utredningen förutsatta självrisken. som för närvarande i allmänhet
s<iknas vid trafik försäkring, synes inte finnas bärande skäl för utkriivande
i annat fall än då försiikringstagaren visats vara villlande. Bedömandet av
skuldfragan kan viil i båda de nu anförda fallen schablonmässigt lösas
genom konstaterande om det föreligger viirdslöshet i trafik eller ej. Den
nagot förhöjda premie som ett bibehållande av ett antytt bonussystem•
od1 ett begränsat uttagande av självrisk vid trafikförsiik rings fall medför
torde lättare kunna ti!las av bilägarna än det alltför strikta ansvar som
förslaget innehiillcr.
7 .2.2 Rikspolisstyre/sen: Med den utformning
foreslas erhälb far det anses följdriktigt att
avskaffas. Styrelsen kan i o..:h för sig godta att
självrisk införs. Storleken av självriskbeloppet,

som trafikförsäkringen
nuvarande honusn:gler
i st:illet någon form av
i vart fall vad gäller
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personskada, bör dock avpassas så att de sociala skäl som åberopats till
stöd för lagförslaget ej förlorar sin verkan. Viss risk kan annars fördigga
att de försiikringstagarl', som är i störst behov av ersiillning, viil_ier
försäkring med sii hög s_iiilvrisk alt de rn tillkommande ersät ining ej fyller
avsedd funktion.
7 .2.3 FCF: Ri.irande konsekvenserna i övrigt av del nu fi.ireslagna
systemets införande i lagstiftningen vill civilförvaltningen h1invisa till vad
utrl'dningen anfört betr[iffande självriskfrågan och därvid uttrycka viss
forhaga för ökade skaderegkringskostnader pä grund av ifrågasatt rätt till
g:ottgört'lse för sjiilvriskbclopp.
Slutligen utgar civilförvaltningen frän att trafikförsäkringsgivare ej
avtalar um sä högt sjiilvriskbdopp. att den avsedda sociala effekten vid
skada, främst vid personskada på förs1ikringstagaren sjiilv. minskas.
7.2.4 Försäkringsinspektionen: Mot bakgrund av ch! iindrade regler om
kanalisering av trafikskad.:eersiittning som förslaget innehiiller behandlar
ulrl·dningl'll fdgan om i.ivergi\ng från rrnvarande bonussystern till
självrisksystem
eventuellt kombinerat ml'cl durationsrabatt. Detta är
inte n{rgon lagstiftningsfraga, vilket äyen utredningen p:lpekar, men
iindock av stort intresse i detta sammanhang.
En eventuell övergång till no-fault-principer ifråga om personskador
medför naturligtvis att vallandeutreclningar ej kommer att vara nödvändiga vid renodlade personskador utan samband med egcndomsskador.
Med utredningens föreslagna ersiiltningsprinciper i kollisionsfall komml'r
dock nödvändighckn av vållandebedömningar att kvarstå i merparten av
trafikskadefallen. Det torde' därför ei framstå som särskilt orealistiskt att
göra bonuspåvcrka"nbedömningar -- eventuellt schabloniserade
för
samtliga skador.
Sdt fr:ln administrativ synpunkt framstiir bonussystemet som Hittan:
att handskas med än l'lt sjiilvrisksystem; i vart fall torde inkassering av
sjiilvriskbelopp kunna medföra betydande praktiska problem. För försäkringstagaren torde även den utspridning på flera år av en extra
premiekostnad som bonussystemet medför vara att föredra framför en
självrisk, som måste betalas p[1 en gång.
Ftt slopande av honus8ystemd skulle även inn<Cbära höjd premie för
fkrtakt förs1ikringstagare enbart genom den omfördelning av prcmicbiirdan som skulle bli följden. Lägger man därtill dt: ökade kostnaderna
för d t )!enomfi.irande av de förbiittringar på ersättningsomrädct som
föreslagits av utredningen skulle premieökningen för m:inga te sig
betungande.
Mot bakgrund av det ovan anförda anser inspektionen att bonussystemet tills vidare bör bibehållas -- eventuellt i niigot modifierad form.
~ innl'här att försäkringen i fr:iga om personskador kommer att fungera som en garantiförsäkring. Det blir siilunda inte möjligt att genom villkor i försäkringsavtal
inskränka den skaclelidandes riitt till trafikskadeersiittning vid personskada. Detta gäller emellertid, såsom utredningen själv framhaller. ink
alldeles utan reservation. Genom reglerna i förslagets 20 ~ blir det
siilunda möjligt för trafikförsäkringsanstalt att ti.l in förbehall om siälvrisk
för försäkringstagaren i försiikringsavtalet. Utredningen har inte- diskuterat friigan om att införa en regel om högsta tillåtna sjiilvriskbelopp vid
personskada. Att n[rgon maximering av självrisken e_i skett kan tänkas
medföra risk rör att rt'formt'ns grundtankar omintetgörs när det gäller
personskador som drahbar försäkringstagarna s_iiilva. Försäkringstagaren
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kan av L'Xempdvis L'konon1iska skiil välja s;l hög självrisk att han vid egen
pnsonskada inte fär tillriicklig ersättning. Det finns t:nligt KO:s mening
skäl att noggrant fö]i:i utvecklingen hiirviJl:Jg och. om anledning diirtill
skulle visa sig, niirmare i.iverväga huruvida en maximering av självriskbelopp<:l bör ske.
7 .2.6 F,:irsiikri11g.mlttsko111111ittc11: Svenska fiirsiikringsbolag har hittills
för premie-sättningen för trafikförsäkring tillämpat ett bonussvstem, i
L'nlighet med föreskrift i koncessionsvillkoren för trafikförsäkring. S<tvilt
iir bekant har detta system anselts fungera i stort sett tillfredsställande.
Utredningen anser L' mdkrtid att detta system passar mindn.; väl till ckn
föreslagna försiikringsformcn och förordar i stiilkt ett syskm baserat
s,iiilvrisk. Systernd föresl:ls inte direkt inskrivet i Ligen, men det finns
sL.1dganden i lagen som är baserade pc! att ett sädant systi:m skall
tillämpas (se 5 ~ 1 st. 2 p., 20 ~). Siirskilt ek tidigare niimnda reglerna om
situationen niir premie iir obt'lalcl synes utgå fdn att sjiilvrisk skall
tillärnp<IS.
l'rcrniesiittningL'n har hittills ansetts vara en fdga som ankommer p{1
försiikringsbolagen, i enlighet med tillsynsl:.tgstiftningen och under
kontroll av försäkringsinspt:ktionen, inte pä den civilrättsliga lagstiftningen. Nagon möjlighet att här diskutera den invecklade friigan om
bonussyslemets för- och nackdelar finns inte. Kornmitten vill \ikv1il erinra
om att i USA, där bonussystemet inte tillämpas, det riider mycket
betydande svilrigheter särskilt att bereda försäkring åt mindre goda
förare. Kommitten anser därför att lagreglerna om trafikförsäkring inte
bör vara sa utformade att de förutsätter eller gynnar övergång till ett
självrisksystem utan att de bör vara ncut rala i förhållande till olika
system för prl·miesättning.
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7.2.7 SACO: /i.ven om fdgan strängt taget faller utanför förslaget till
trafikskaddag vill SACO ;Jvslutningsvis framhålla det vara önskvärt att
förslaget gi:nomfiirs s~I att försiikringsbolagt:n bereds tillfälle att ut veckla
t:tt bonussystem baserat pit utn:dningens förslag. SACO instämmer :11ltsa
inte i utredningens uppfattning att övergång bör ske till ett självrisksystem
med stcra omfördt:lningar av pre 111iekostnaderna. Aven om sjiilvrisken
bn införa ett visst preventivt moment i trafikskadcsystcmd, tror SACO
<ttt risken l'ör honusförlust iir ett minst lika effektivt ml:'del i dl'tta
sammanhang.
7 -~ .8 Srcnska trans110rtarbC'tarcfi]rbu ndet: Förbundet vill ifriigasiit ta
utredningens synpunkter på frågan om "'bonus eller självrisk". Enligt
förbundets uppfattning finns intt.: anledning att överge bonussystemet
eftersom det av bilisterna i:ir allmänt aecl'ptcrat som en rättvis grund för
diffcrcntining av preminnas storlek. l::tt självrisksystem kan dessutom
genom den "periodisering" av premierna, som systemet skulle till:\la, leda
till ett icke önskviirt upplösande av sambandet mellan skadefrekvcns och
pn: miestork k.
Samma synpunkter har anförts av Statsa11stii//da.1· J(.irbund. 1.0 har
anslutit sig till vad för\1unden anfört.

7.2. 9 Sreriges trafikbiliigares riksorga11isatin11: Förbundet vill ifriigas1itta de synpunkter utredningen anför betr1iffande frågan om "bonus
eller sjiilvrisk'". hirhundct finner inte sk1il föreligga att l.ivcrg1: bonussystemet, vilket av bilisterna ~ir allmänt acc.:pterat som 1.·n riktig grund
för differentiering av prl'rnicrnas storlek. Ut självrisksystem kan enligt
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förhundt:Ls mening leda till t'lt icko.: önskviirt upplösande av sambandet
mellan sbdcfrckvcns och premiestorlek.
Vi föruts:itter även, att fr•lgor om l. ex. bonus och sj:ilvrisker hör
kunna avhandlas med försäkringsgivan: i för!iandlingar 0111 yrk.csbilismens
försiikringsvillkor utan alltför stur bundenhd till utreLlningens nyss
n1imnda uttalande. Yrhstrafikcn erliiggcr i förhallamk till andra trafikanter hiiga premier i kronnr riii-.n•ll, varvid hög bonus iir d!crstriivansviird och av mycket stor betydo.:lse för att hiilla kostnader tillbaka. Vi iir
såkdes ink för dagen beredda att aL·cepkra liingtg:iende verk.ni:igar i
nivel k ringshiinscende pii p n: miesid<lll.

7.2.10 Trajikjiirsti'kri11gsji]re11i11ge11: Utredningens synpunkter på bonus;;ystc111et har stort intresse. De har väckt en debatt inom försähingsbranschen som ännu inte är avslutad. Föreningens inställning för
n:irvarande iir att bonussystemet i princip bör bibehtillas. Dess preventiva
d'f<::kt m[1 vara begriinsad. Bonust'n uppfattas emdlertid inte bara pii
fi)rsäkringshäll utan också i myekl!l hög grad bland bilisterna själva som
en t1imlig~n rättvis regulator när det gäller att anpassa prL'llliens storlek
till risken. Systemd medger vidare att sjiilvriskL,n ''tas pä avbetalning''
och därigenom inte blir lika kännbar för försäkringstagaren som om hela
beloppet 111iiste bet:ibs pa en girng. Detta blir siirskilt bdydelsefullt om
han rt1kar ut för rler:i skador under en relativt kort period.
Alt Lkn nya crsiittni11gsordningen för Lrafikskador hör förankda e11
översyn av bonussystemet är emellertid tiinkbart. Dt:n möjlighet lill
sjiilvrisk ocksii i trafikförsiikringen som utredningen har öppnat genom
best:immdsen i 20 !i trafikskadelagt:n kan göra kummunde överväganden
mera fiiruts:ittni11gslösa.
7.2.11 JCijr,\'äkringsjuridiska ji"ireningcn: l'öreningcn har inte anledning
eller möjlighet att hiir taga slutlig ställning till friig~Jll om t'l t tr~1fiHiirsiik
ringssystem, uppbyggt pii principen om riitt till crs:ittning pii objektiv
grund. bi.)r medföra överg~ng friin l'tt bonussystem vid premiebetalningen
till en ordning med självrisk för intriiffadc skador. Ett vägande skiil för
bonussyskmet iir doek otvivelaktigt. att det generellt sett gynnar
biläg:ire, som aldrig eller ytterligt siillan behöver laga trafikförsäkringcn i
anspri1k. Hiirigcnom ästadkommes typiskt sett l'ft gynnandc av försiktiga
förare jiimfiirt mcu mindre försiktiga, och det iir i och fi.'1r sig önskviirt alt
en s[id•rn skillnad fär sl~1 igcnom i kostnadstäekningen för försäkringen.
h.irl!ningcn vill siirskilt fiista uppm1irksamheten p:l utredningl!ns
uttalanden i specialmotiveringen till 20 ~ genum vilht lagrum fiirsiikringsgivarc'n ges möilighet att gentl'mot försäkringstagaren uppstiilla
villk<lf om sjiilvrisk. Enligt utredningens uttalande iir förlust av självrisk
att uns<: som r~n förmi)genhetsskada. vare sig förlusten går tillbaka pa en
fysisl-. skada för tredjl' man elln för försiikri11gstagaren sjiilv. Som
utn:dning<:n framhdllcr skulle Jctta normalt innebära, iltt fi.irsäkringstagarL'n skulle kunna rikta sl-.adesUndskrav mot annan blott om han kan
iilwrnpa 2 kap 4 ~ skad<:st:mdslagen om ansvar för skada vi1llad genom
brott. h1d:Jst om sk<Jdan vållats g<:nom kl eller försummelse i offentlig
verksamhet skulle dd giilla ett vidare eulpaansvar
grund av st:Jdg:mdd
om det allmiinnas ansvar i 3 bp 2 § sLidest•indslagen. Fn försiikringstag:are som förlorat sjiilvrisk skull<: siilunda kunna ithcropa <urnans culpa till
stöd fiir ersätlning for sin fiirlust om anspr<lket riktades mot t. ex. staten
som viighiillare men däremot t:'j, om kr:Jvt'l riktades mot en vårdslös
cyklist dler fotgiingan::, som inte gjorl sig skyldig till brottslig handling.
Det angivna rL'SOnemanget är enligt föreningens mening ink h•illk1rt. I
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va rj<: fall om den fysiska sku Lb n, som föranld t rätt till försitkringse rsätlning, drabbat försäkringstagaren sjiilv clkr hans egendom, kan c.kt inte
radu nilgon tvckun om att förlusten av självrisk i!r en s~tdan allmän,
ekonomisk föl_idsk<lda till den fysiska skadan, som inom skadesUrndsriilten rL·gkras eft<:r sammu principer som rätkn till ersiittning i övrigt för
den fysiska skadan. lJiirernot kan det miijligen tyckas nagot oklart hur
ersättningskravet för fiirlust.:n av självrisk skall bcdiimas, när drn fysiska
skadan drabbat trt•djc man, dvs annan än fiirsäkringstagan:n sjiilv. Det
nuturligaslt' synes dock här vara att betrakta fiirsiikringstagan:ns krav pii
grund av självrisken som ett härlett krav på grund av att hans försiikring
tagits i anspri1k pil samma sätt som skyldighet att utge skadesUiml kan ge
upphov till regn:sskrav mot annan skadcstirndsskyldig. Sakligt sett iir det i
varje: fall svärt att se n[1got skäl till en olik:Jrtad bchundling av
crsättningskravet fiir självrisken beroende på vem som träffats av den
fysiska skadan. Mot utredningens resonemang kan ocksa invändas, att del
är svar! att se något rimligt skäl for att mun i lien <Jktuella gruppen av
skadefall skulle tilHimpa den allmänna culparcgcln pil vägh~illares ansv<Jr
men blott ansvar för brottslig handling vid krav mot cyklist eller
fotgängarL'. ?i.ven pä denna punkt framstår utredningens arguml·ntation
som rent formdl och ulan beaktande <JV lagreglernas funktion.
7.2.12 Molurbranschens riksfi'irbund: Utan alt direkt framlägg<J förslag
hiirom uttalar utredningen sitt intresse för att försiikringsholagen överger
det nuvarande bonussystemet i trafikfi.irsäkringcn vid införandet av ett
"1w-fa1dt"-systcm och crsiitkr den med sjiilvriskn:glcring. Även om dd i
och för sig kan finnas grundad unkclning till leknisk onrnrbetning :•v
bonussystemet i anslutning till den föreslagna trafikförsäkringslagstiftningen, ser sig riksfiirbunuct ni.idsakul att molsiitla sig en ddinitiv
avveckling av dl'lsamma. Sblcn härtill är i och fiir sig uppenbara och
innd1iir främst alt bonussystemet torde ha en hciydande pr<:ventiv
funktion i trafiksammanhang. Ln kiinnbar höjning av försäkringspremierna innd1iir för de fkst;1 hiliigure en betydande ekonomisk ht'lastning som
dessa är ytterst ang:eHignu att undviku. Aven allmänna rältviseskäl talar
för att den som icke förorsakar skador i trafiken erhaller en lägre
försäkringskosinad. Riksförbundet finner det i och för sig icke otänkbart
alt frågan i dl senare skede kan komma i ett annat liige niir
erfarL·nhetcrna av en ny trafikskadclagstiftning har vunnits. Att i dagens
läge överge bonussystemet pi\ lrafikfi.irsäkringsområdct framslfir emellertid hade socialt, ekonomiskt och trafiksiikt:rhetsmässigl som yttcrst
l ve ksa ml.

7.2. l J Motormiinnr?ns riksfi'irb1111d: Förbundet vill fästa uppmiirksamhetcn pii att det n:sonemang som utredningen för beträffande det
nuvarande bonussystemet i åtskilliga sammanhang kan uppfattas såsom
oriitt vist av försäkringstagarna. Förbundet vill icke med bestämdhet
hävda atl nuvarande bonussystem har en preventiv effekt när det gäller
att undvika trafikolyckor, men så Hinge det finns åtskilligt som talar för
att sa iir fallet. saknas anledning att avskaffa systemct. Förbundet
accepterar ej heller en tankegång innebärande att försäkringstagare som
ligger i hiigsta bonusklass skall drabbas av en höjning av sin totalpremie
på ca I 00 %, under det att försäkringstagare utan bonus kommer i
åtnjutande av en sänkning med omkring 45 %. En omläggning av delta
slag kommer enligt förbundets bestämda uppfattning att mötas av stort
motstånd fri!n de försäkringstagare som efter åtskilliga ftrs olycksfri
körning lyckats nedbringa kostnaderna för sin trafikförsäkring,
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Förbundet förordar sålunda L"lt bibehållande av ett bonussystem motsvarande det nuvarande.
7 .2.14 KAK: Utredningen anser det sviirt att kombinera det nuvarnncle
bonussystemet med ett no-fault-system och förordar därför att bonussystemet ersiitts med självrisk. KAK anser att nuvarande bonussystem i hög
grad bidrar till ökad försiktighet hos bilförarna och därmed till ökad
trafiks1ikerhet. Det är enligt KAKs uppfattning av största betydelse att
bonusfrågan frikopplas frän personskaderegleringarna så att systemet kan
bibehållas, i synnerhet som ett borttugande av bonusen skulle bli
ytterligare en belastning för fordonsägarna, vilka om förslaget genomföres med säkerhet kommer att vidkännas uvscvärt ökade försäkringskostnader.
7.2.15 Svenska motorcykelförbundet: Utredningen anser nuvarande
bonussystems skade hindrandl! och därmed t rafiksäk!.!rhetsfriimjande verkliga effekt diskutabd. A andra sidan är detta system väl inarbetat. Ett
infiirande av ett självrisksystem enligt utredningens modell kommer
sannolikt att väcka en hel del opposition, särskilt bland ek förare, som nu
har förmånt:n av hög bonus.
Men, eftersom dt systt:m med sjiilvrisk ändå förefaller att b1ittre iin
bonus passa dd allmänn::i försäkringssystemet cnligtno-fault-principen,
biträds självrisksysteml!ls införande under den bestämda förutsiittningen
att det fören<is meds. k. duraticinsrab::itt så att premieökningen för förare
med hög bonus begränsas.
Svenska '.Vtotorcykclförbundet är därutöver icke främmande för
t::inken, att ett sjiilvrisk/durationssystem komhineras med möjligheten att
pMägga en extra premie. utöver grundpremien, vid forts;Jtt försäkring
efter en inträffad olycka, om försäkringstagarens vållande orsakats av
uppenbar eller bevisad vårdslöshet (dock ej grov sådan).
7. 2.16 Cykel- och mopedfrämjandet: Beträffande förslaget om försiikringsanstalts rätt till aterkrav av självrisk intill ett belopp motsvarande en
fyrtiondedeJ av beloppet vill CMF ifrågasätta om detta bör bli en generell
regel. Eftersom utredningen föreslår att jämkning av personskadeersättning pä grund av mcdvållande endast skall ske vid upps~tt eller grov
vi\rdslöshet
vilka förhiillanden torde förekomma i mycket få bevisbara
fall - innebär förslaget, att full ersättning skall utgä även vid rattfylleri,
rattonyktcrhct. olovlig körning eller vid fordonets anvfod:rnclc vid
hrot tslig gärning. CM F vill starkt ifrågasätta, om denna gencri\sa
inställning utan inskr~inkning bör giilla i de aktuclla f<tlkn.
CMF vill i stället föreslå, att självrisk resp. jämkning skall förekomma
vid personskada p:1 förare pä grund av medviillancle vid uppsåt, grov
värds löshet, rat tfyller~ rattonykterhet. olovlig körning och vid fordonds
användande vid brottslig gärning. I övriga fall av medvållanLk bör ingen
sjiilvrisk eller jämkning före komma. CM F vill i detta sammanhang ich ta
ställning till självriskens storlek.
7.'2. l 7 Sreriges motorcyklisters centralorga11isation: Det är ett känt
faktum att förare med nyare körtkort och därmed också mindre vana att
framföra sitt fordon i dagens komplexa trafikmiljö oftare är inblandade i
olyckor som föranleder ingripande av försäkringsbolag än de som haft
körkort en längre 1id. Dt't är ocksä känt att det finns ett litet antal förarL'
som orsakar l'tt stort antal olyckor, mt'dan däremot det stora fkrtalet
sällan eller aldrig blir inblandade i något tillbud. SMC anser att det är av
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mycket stor bl'tytklsL' all nä!!On påtaglig prL'miL·ring, i form av bonus pä
trafikförsäkringspremien, bibehålls för dl'ssa förare. Ett rabatteringssystl'm pä sjiilvrisk,~n iir olämpligt dij dl'tta ,~j gynnar förare som aldrig
utnyttjat sin trafikförsäkring. Himförl'lsl'n nlt'd t. l'X. hL'mförsiikringL,n
med dess fasta självriskbelopp är i det hiir fallet irrekvant av drn anledningen att diir saknas niigot JiknandL· förhiillandl' som i trafikl'll där man
ml'd årL,n blir en säkrarl:' förare.
7. 2.1 8 A ktio11sgr11ppen mot MC-o/yckor: Det är el t känt faktum att
förare med nyare kiirtkort och därmed också mindre vana att framföra
sitt fordon i dagens komplexa trafikmiljö oftare iir inblandade i olyckor
som förnnleder ingripandi: av försiikringsbolagen iin de som haft körtkort
en liingrc tid. Det är diirför av mycket stor betydelse att n[1gon piltaglig
premiering i form av bonus på trafikförsäkringspremien bibl'hålls för
dessa srstniimnd:i förare. Ett rabatteringssystem p[i sjiilvrisken är diiremot
klart olämpligt då detta ej t,rynnar förare som genom försiktighet och
omdömesgill körning aldrig behövt utnyttja sin trafikförsiikring.

7.3 Försäkringssummorna
7 .3.1 Fiirsäkri11gsi11.1p('k tio11c11: I sitt bet iinkandL' föreslår utredningen att
nuvaranclt.: försäkringssummor, 25 milj. kronor vid personskad:1 OL"h 5
milj. vict egendomsskada, slås samman till ett "globalt" försiikringsbelopp
om 30 mil.i. kronor, vilket i första hand f~r tas i anspriik fi)r
personskadeersiit t ningar och i andr<i hand för betalning av egcndomsskador. Försäkringsinspektionen har intet att invända mot förslaget.

7.3.2 Ko11su111e11trerket: I 13 § fön:slar utredningen att i den nya lagen
tas upp bestiimmelsc av innebörd att L'rsättning mnl anledning av cn och
samma hiindl'lse skall utgi1 fri.i.n trafikförsiikringen för varje motorfordon
som medverkat till uppkomsten av skada med sammanlagt hiigsl 30 milj.
kronor. UtreLlningen <inför do..:k <.1tt man inte ens med ett s;1 hiigt
begränsningsbelopp som föreslagits helt kan uteslut:i mö.ilighden av en
trafikolycka aY katastrofkaraktiir med s:l om fat r;mde sk:ideverkningar att
beloppet trots :illl skulle visa sig otillriidligt. Ct redningen har diirfiir
i.)verviigt om man med tanke p[1 s~dana fall - bl. a. för att bereda siiväl
iigare och förare av motorfordon som andra personer skydd mot risken
:ilt drabbas av sk<ilkstimdsansv:H för den del av skadorna som överstiger
begr~nsningsbeloppet - borde. delvis efter mönster av alomansvarighetslagstiftningen. införa rL•gkr om dt l'ivilriittsligt, supplerundc ansv:1r för
staten. Ltredningcn becliimer c·nH:lkrtid sannolikheten för L'n olycka av
säd<.1n omfattning som utomordentligt ringa. Utn:dningcn avvisar d~irför
dt sil.dant arrangemang.
Verket finner ulrt!dningcns analys av frag:1n riktig men drar inll:
samma slutsats som utredningen. Enligt vcrkets mening bör intc den
enskilde individen drabbas av att bcloppsgriinst:n satts för lagt. Detta bn
undvikas L'Xempelvis genom att staten Jliiggs ett supplcrande ansVJr eller
i,;enom att den föreslagna beloppsgriinsen avlägsnas.
1.3.3 l.ä11sst_1•rdsrn i A.'lrsborgs län: Utn.:dningrn har faststiillt den högsta
ersiit lning som kan utg~1 vid varje skadebring:mde hiincldsc till 30
milj. kronor. Med beaktande av den konstruktion som förslaget givits vid
konkurrens mell:m person- och sakskador anser länsstyrelsen att del
angivna beloppet är tillräckligt.
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7.4 Skadereglering m. m.

7.4.1 RÅ: Utredningen har i flera fall utg{1tt fran att do: ensk ilcl;1
förs:il:ringsbobgen i den miin avi;dsfrihet får råda fi\ljer dess rekommendationer. H:irvidlug har utredningl'n förlitat sig på att övervakningen av
;1tt lagstiftarens intentiono:r fullfriljs skall fullgöms av förs:ikringsinspektionen. konsumentombudsmannen .:!ler ;indra siat liga myndighl'lcr. i\ ven
om instruktionerna för de tänkbara myndigheterna föruts:ittcr och
tillåter en sådan tillsyn m;'tste ifrågasiittas om inte ett uttryckligt
lagstadgandc bör införas till stöd för erforderlig kontroll.
7.4.2 Srca hm·rätt: Den föreslagna bestämmclsrn i 7 § första stycket
akt ualiser;.ir en del processuella frågor. Utredningen ango:r emellertid inte
varför i förslagt:l ej upptagits ni1gon regel motsvarande bt:stiimmdsen i
17 ~ första stycket trafikförs:ikringslagen om skyldighet för fiirsäkringsgivare att bestrida skadelid;indes rättegångskostnader i skadest[Jndsm[tl
mot ägare, brukurc ellcr förare av fordon. Vad utredningen anför i detta
hänssendc synes ej helt övertygamk. Hovrätten är niirmast av den
uppfattningen att försäkringsgivarc iiven i fortsättningen bör förpliktas
ersiitta skadelidande deras riittegångskostnader i förevarande fall.
7. 4. 3 Fiirsäkrings inspek tiunen : Försäkringsinspektioncn förutsätter sJsom helt klart, att nu ikraftvarande koncessioner för trafikförsäkring
betraktas såsom koncessioner enligt den nya lagstiftningen om sådan
genomförs. Hittillsvarande trafikförsiikringskoncessioner har av Kungl.
'\faj :t med stöd av 27 § lagen om trafikförsiikring nwddclats under
förutsättning att vissa särskilda villkor iakttas ( koncessionsvillkor). En del
av de nu gällande punkterna torde komma att helt förlora sin aktualitd
och andra kan behön överses. De villkor som bör bibehJllas -· eventuellt
modifierade - synes emellertid vara av den generella natur, att de
lämpligen bör inflyta i den föreslagna trafikförsäkringskungörelsen.
Den nya försäkringen synes om den mera noggrant analyseras fdn
rörelsesynpunkt utgöra en kombinationsprodukt av personförsiikring och
unnan försäkring än personförsäkring medan den gällande trafikförsäkringcn si\som utgörande en ren ansvarsförsäkring - må vara av speciellt
slag - rörelsemässigt iir att hiinföra till omradet för annan försäkring iin
personförsäkring. Härvid bortses från utg[1ende skadclivräntor. som uppstätt i rörelsen. Frfm förlusttiickningssynpunkt innebär dagens trafikförsiikringskonstruktion, att förlust pt1 rörelsen är uttaxeringsbar i ömsesidigt försäkringsbolag ( 197
lagen om försäkringsrörclse). Förlust pft
personförsäkring är däremot inte möjlig att uttaxera I 168 :i samma lag).
Den nya kombinerade försäkringen, som saknar motsvarighet i dagens
branscher. synes av praktiska och bolugsordningstekniska skäl böra
betraktas såsom unnan försiikring än personförsäkring. Den omkonstruktion av trafikförsiikringen som förslaget till ny lag innebär torde inte vara
tänkt att mcdföru en uppdelning av hithörande affär i en personförsäkringsdcl och en icke-pcrsonförsiikringsdel. Inspektionen föruts:itter pa
anförda skäl att den nya försiikringen i sin helhet mt1 behandlas såsom
annan försäkring iin personförsäkring.
Utredningen har hävdat. al 1 Trafikförsäl\.ringsföreningen i sin ny:t
utformning inte kommer att stil under inspektionens tillsyn. Inspektionen finner detta påstående i s:tk orimligt. Vi har hiir att göra med .:n icko:
oviisentlig del av det obligatoriska trafikcrsiittningssystemet och det iir en
sjiilvldarhl'l att förL,ningens verksamhc:t diirfrir miistc falb under tillsynen.
Skulle med ett formalistiskt betraktelsesiitt detta uteslutas genom

s
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fiircningens nya konstruktion, måste denna konsekvens på 1indamålsenligt sätt korrigeras. för egen del menar emellertid inspektionen, att redan
de allmiinna tankeg<ingar, som bär upp tillsynslagstiftningen - f. ö. klart
accentuerade i 287 a § lagen om fiirsäkringsrörelse såvitt rör försäkringsrörelsc i allmänhet
är klart tillräckliga för att hävda en i denna del frCtn
utn;dningen avvikande mening. Vad utn;dningen i övrigt anfört rörande
stadgarna fi.ir föreningen synes oavsett utgangspunkten viilhctlinkt och
liimpligl.
7.4.4 Sl'Crigcs adrokatsumjimd: I specialmotiveringen till 15 § berör
utredningen möjligheten att staten utnyttjar de enskilda förs1ikringsanstalternas organisation för skackreglcring. En särskild utredning rörande
statens skadercglcringsverksamhet har tillsatts. Samfundd vill i det ta
sammanlrnng understryka ol1igenhekn med att olik<! statliga myndigheter
har att ta befattning med trafikskadercglcring. Det iir samfundets
förhoppning att nämnda utredning kommer att leda till snabbare och
säkrnre trafikskadercgll'ring fran statens sida.
Samfundet har uppmärksammat att under hittillsvarande system
oni"idiga dr<'>.ismiil vid trnfikskadercglering kunnat inträffa på grund av att
försäkringstagare försummat skadeanmälan till sin försäkringsgivarL'.
Mycket vore härvidlag i det praktiska arbetet att vinna, om den
polismyndighet som utreder trafikolycka illadcs skyldighet att vid fall av
personskada
sä snart anmälan upptagits hos polismyndigheten
skicka
in trafikolycksfallsantcckningar till vederbörande försäkringsgivare. Man
kunde ytterligare överväga att i koncessionsvillkor för försäkringsbolag
föreskriva skyldigl1et för försäkringsbolaget att inom viss kortare tid.
efter det alt besked om trafikolycka inkommit, anmoda skadelidande att
anmäla sina skadesti111dsanspriik.
Beslut inom området för lagarna om all män försäkring och yrkesskada
piiverkar storleken av trafikförsäkringsgivares ersätt.ningsskyldighet. Då
nu objck tivt ansvar för personskada införs, bör det enligt samfundets
mening vara följdriktigt att ifriigasätta om inte försäkringsgivare vars
ersättningsskyldighet cnligt det objektiva trafikskadeansvan::t piivcrkas av
bcslut avseende allmän förs1ikring och yrkesskada hör tillcrkiinnas
besvärsriitt över si:idant beslut. Det Lm exempt:!lvis tänkas att försiikringsgivaren gcnom den utredning som fön::tagits i fri:iga om personskada
fiirfogar över utförligan: och bättre underlag för bedömning av personskadan än den som st~itt den beslutande myndigheten till huds.
7.4.5 FijrsäkringsjuriJiska ji'ireningen: Föreningen anser beträffande
29 ~ om statens jämställdhet med trafikförs1ikringsanstalt, att stadgandet
är niigot svärläst och bör omarbetas.
7.4.6 Motormännens riksfärb1111d: Viss<1 statliga myndigheter omhändcrhur ett stort antal motordrivna fordon och vissa endast niigra få. I
konsekvens därmed maste situationen rimligen bli den att en del statliga
myndigl1etcr har mindre erfarenhl'I av skadcrcglering i dessa sammanhang. Det föreslås därför <ttl, för den hiindelse skadcregh::ring i anledning
av sk.ida med statligt fordon icke skall handhas av försäkringsbolug, en
st;1tlig myndighl'l handliigger samtliga ärL·nclen av dessa slag.
Tyvärr förekommer det icke alltför sällan alt skyldigheten att anmäla
inträffad skada icke efterlevs. I sådana fall uppkommer ofta besvärande
dröjsmål för den skadelidande. Förbundet ifrågasätter därför om icke en
sådun underlåtenhet bör straffsanktionerus. I vart fall bör övervägas om
utredande polismyndighet kan åläggas att underrätta vederbörande försäkringsgivare om inträffad olycka.
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7.5 Preskription
7.5.1 Sreriges adi•okatsamjimd: Preskriptionsregcln i lagförslagets 26 §
är väsentligen hämtad från bilansvarighetslagen. Att en kort preskriptionstid förekommer där har emellertid sin orsak i det presumtiva
ansvaret. som innebär omkastad bevisbörda, s. k. exculpationsskyldighet.
Om en skadelidande kan dra ut på liden med anhängiggörande av krav vid
domstol, kunde i värsta fall skadevållaren pa grund av att lång tid
förflutit betas möjligheten att föra exeulpationsbcvisning. Därför är en
förhållandevis kort preskriptionstid motiverad.
Om man emellertid
skull ha ett system med objektivt ansvar och (som i 10 och 21 §0 ett
culpaansvar, där den skadeståndskrävande har bevisbördan, bortfalla dm
betalande sidans behov av kort preskriptionstid. Dessutom kan en så kort
preskriptionstid som tre år i vissa fall vara till betydande nackdel för
skadelidandc i personskadefall. Stundom yttrar sig inte verkningarna av
en personskada förrän efter flera år. Försumlighet och okunnighet hos
allmänheten eller anlitade ombud kan med kort preskriptionstid leda till
rättsförluster. Ingen beaktansvärd olägenhet kan skönjas med en längre
preskriptionstid. Frugan är ocksft varför i ett systern med objektivt ansvar
anhängiggörande av talan vid domstol skall behövas för preskriptionsavbrott. Dd borde anses tillräckligt att en enkel anmälan till försäkringsbolag om skadeståndsanspråk p::'t grund av viss angiven trafikskada görs.
'vlan får inte här glömma citt i flertalet skadefall drn enskilde kan
förhandla direkt med försäkringsbolaget. För den enskilde ligger det inte
nära till hands att tänka på att iaktta preskriptionstid eller att fordra en
bekräftelse före preskriptionstidens utgång att skadestilnd pi:i grund av
pcrsonskadci skall utges.
Det är självfallet lämpligt att preskriptionstiden i trafikskadelagen blir
lika lång som för utomobligatoriska skadeståndsanspråk i övrigt. A andra
sidan synes anledning saknas att redan nu föregripa en ändring av den för
närnrande gällande tioåriga preskriptionstiden. Aven vid bestämmande
av ändrad preskriptionstid för utomobligatoriska skadcståndsanspråk i
övrigt torde i det föregående av samfundet anförda förhållande. som talar
för en längre tid än tre år, förtjäna beaktande. Det hör därjämte
uppmärksammas att, om preskriptionstiderna inte överensstämmer,
följden kan bli en onödigt stor frekvens av skadcståndskrav grundade på
culpaansvar enligt skadestandslagen. ·· Samfundet förordar följaktligen
att den i 26 § föreslagna preskriptionsregeln ytterligare övervägs och
omarbetas med h1insyn till här anförda synpunkter.
7 .5 .2 Motormännens riksförbund: Förbundet anser det icke motiverat
med en kartan; pn~skriptionstid än den allmänt gällande tioåriga
preskriptionen vid utomobligcitoriskt skadestånd. I sammanhanget hör
anmärkas att en kortare preskriptionstid k<ln medföra nackdelar för såväl
den skadelidande som den skadevållande. En skadelidande bn efter elen
föreslagna treåriga preskriptionstidens utgång under åberopande av
allmänna skadeståndsrättsliga regler förci talan mot skadevållarcn och få
sig skadeständ tillerkänt. I en sådan situation 1ir skadevMlaren personligen
hetalningsskyldig. något som siilumla kan medföra nackdelar för bitda
par(erna. Förbundet förordar därför att preskriptionstiden skall överensstämma med den enligt ovan allmänt gällande.
7.5.3 KAK: Med hänsyn till att den omkastcide bevisbördan horttcigits
kan KAK icke finna något skiil att ha kortare preskriptionstid än den
allm1int gällande.
15 Regeri11ge111975. I sam/. Nr 15
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8 Kostnadsberäkningar
8.1 Lantbrukarnas riksförbund: Förbundet konstaterar att utrL·dningen
endast getts tillfälle arbeta några månader med dessa fragor som berör ca
3 miljoner fordonsägarc. Tidsbegränsningen återspeglas i bdiinkandet
som t. ex. helt saknar kalkyler över vad rl!formförslagct kommer att
kost<J företag och enskilda.

8.2 · Trafikfiirsäkringsföreningen: Beräkningarna av förslagets inverkan p<i
premierna har utredningen främst gjort på grund av inom försäkringsbranschcn utarbetat material. Det bör understrykas att materialet är av s[1
förhållandevis begränsad omfattning att slutsatserna endast kan användas
med stor försiktighet. De beräkningar som utredningen framlagt får enligt
föreningens åsikt endast uppfattas som avsedda att ge en grov antydan
om vilka premiehöjningar och premieförskjutningar som kan förväntas
om utredningens förslag genomförs.
8.3 .Motorbranschens riksförbund: Enligt riksförbundets mening är del
en svaghet att utredningen icke närmare analyserat storleken av de
kostnader som är förenade med en omläggning eller vilka beriikningsprinciper som ligger till grund för utredningens ekonomiska bedömningar. Eventuellt borde kostnadsfrågan närmare utredas genom exempelvis jämförelser med utländska försiikringsgivare som tillämpar ett mot de
framlagda förslagen svarande ersättningssystern.
8.4 Si>enska motorcykelfiirbundet: Antalet motorcyklar ( 51 100) är
försvinnande litet jämfört med antalet personbilar (2 595 000) eller
knappt 2 '.lo. Motorcykelförarna konstateras också huvudsakligen vara
ungdomar - underförstått: särskilt farliga för sig själva och andra. Men,
utredningen berör icke hur många ungdomar i bilgruppen -·farliga för sig
själva och andra
som ävenledes borde fil bära sina egna och i sf1 fall
avsevärt högre kostnader.
Genom att denna differenth:ring icke gjorts poängteras därvid särskilt
motorcykelförarnas ''farlighetskritcrium'". Denna begränsade grupp siitts
sitlunda i strykklass och åläggs betungande kostnader i faktiska tal räknat,
vilket dessutom hälsas med tillfredsställelse av utredningen.
Härutöver måste påtalas att premien för motorcykel - på grund <iv
dess faktiska storkk -- är klart odemokratisk såtillvich1, att endast den
ungllom som har tillräckligt med pengar (egna eller pappas) kommer att
få råd att hade införskaffa motorcykel och betala den höga premien.
Svenska Motorcykelförbundet vill med skärpa framhålla att innan
kategoriska påståenden enligt citat ovan görs, bör dessa ledas i bevis.
Följande borde först ha utretts:
1. Ar verkligen förare av tung (liitt) mc som regel särskilt vållande'?
2. Hur många bland personbilförarna kan ävenledes bctcckn<is som
särskilt vållande?

Undersöks dessutom de yngre hilförarnas skaclekriterium och jämförs
med motorcyklisternas torde det vara försäkringstekniskt möjligt och i
allra högsta grad önskvärt att astadkomma en r:ittvisarc fördelning i
premiesättningen för bilförare och motorcyklister.
Utjämningsmetodikcn som siidan övcrl!nsstämmcr sannolikt icke med
nuvarande försäkringslagar och normer. Skall [1 andra sidan no-faul L-principen genomdrivas -·- i och för ~ig <::n förändring av nuvarande normer synes en lagändring i påtalat avseende icke bara möjlig utan som ett
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nödvändigt komplement för 110-fault-principens genomförande.
Innan proposition om framtida försäkringspremier framläggs förutsätter Svrnsk:.! Motorcykelförbundet att jämkningsmt:todik enligt ovan
diskuteras och att pågäendc och påkallade utredningars resultat avvaktas.
Utredningens förslag i nuvarande form kan därför icke godtas. Detta
grundar sig icke enbart på försäkringstekniska faktorer utan även på
andra utgängsvärden som bemöts nedan.
Även när det gäller frågan om motorcykeln som nyttofordon och
(eller) ren lyx- och nöjesartikel saknar uppenbarligen utredningen reellt
underlag för sitt ställningstagande. Viss används motorcykeln på sina håll
som enbart lyx- och nöjesfordon. Men detsamma kan sägas om bilen.
I många andra fall ger motorcykeln utlopp för ett ackumulerat fritidsoch motorintresse. En undersökning i Gävle 1971 har klart visat hur stort
detta intresse i jämförelse med andra fritidssyssdsättningar verkligen är. I
Gävle tillfrågades 1000 ungdomar mellan 10 och 17 år. Av 27 olika
idrotter kom km1ttecross som nr 3 bland pojkarna. 1 en liknande
undersökning i Göteborg kom motorcykel på första plats bland pojkarna
och pä tredje plats bland flickorna.
Motorintressd går icke att stävja genom enahanda fiskaliskä ingripanden mrn väl att känaliseru och styra genom handledning och uppfostran,
en utveckling som är på gilng. Huvuddelen av motorcykelutövarna är i
dag anslutna till klubbar:
SVEMO: 40 000 (varav 50 % ungdomar upp till 25 år) fördelade på
254 klubbar,
SMC: 3 500 fördelade på 70-talets klubbar.
Inom SVFMO utövas motorcykelsport i ett 10-tal grenar bl. a.
speedway, motocross, road racing, tillfiirlitlighct, trial och snöskoter för
att nämna de viktigaste, och mer turistbetonad verksamhet i form av
rallyn. Ven senare verksamheten är SMCs huvudsakliga.
~fot denna bakgrund torde med fog kunna sägas att många av de
51 100 motorcyklar, redovisade i tab I, kap 5.1, tillhör klubbanslutna
förare. Motorcykeln (ofta tung sadan) är i detta sammanhang ett
nödvändigt fritids- och sportredskap för att tillgodose dessa människors
fritids- (frilufts-) och idrottsbehov. Utredningens kategoriska uttalande
att motorcykeln är en "ren lyx- och nöjesartikcl" är därför missvisancte
om ickL: klart felaktig.
Om motorcykeln som nyttofordon är utredningen också klart negativ
och har intill dags dato kanske rätt. Nedgangen av totala motorcykelbeståndet fran 160 000 mc 1960 till 3b 000 ar 1972 tyder pa detta och
ut t hilcn i de flesta fall ersatt motorcykeln.
Orsakerna till den efter 1972 uppåtg~iende trenden bör dock närmare
undersökas. Ovan påtalade allmiinna motorintresse kan vara enda skiilet,
men iir det sannolikt icke. Bilarna har blivit allt dyrare liksom driften av
dem. Dl'! är därför tänkbart att motorcykeln i dag under gynnsam årstid
används till och från arbete i stället för bilen, även om sadan finns, för att
nedbringa kostnaderna. Pägt1ende samhällsekonomisk utveckling kan leda
till lit! motorcykeln även fortsättningsvis kommer lltt utnvttjas mer för
detta ändamål "och i ökande antal fall helt ersiitta bilen ~Ber allmänna
färdmedel. Utvecklingen hittills bör närmare undersökas och fortlöpande
följas. Denna k:m i sin tur komma att p{1verka försäkringspremiens för
motorcyklar storlek.
8.5 (~\•kel- och mopedfrämjandet: De merkostnader förslaget medför
skall bekostas av högre trafikförsäkringsprcmier. När utredningen beräknar en höjning av premierna för mopeder pi\ 400 %. på personbil:lr J 5 %
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och på l:1stbilar 5- 1::?. %, vill C'v!F framföra en mycket stark reservation.
Enligt C!v1 Fs mening får kostnaderna för trafikförs1ikringsprcmicrna för
mopederna ickc uppg{1 till ett högre belopp än motsvarande nuvarande
premie plus premien för fi"iraro\ycksfa\I. Avcn detta innebär en kostnadsökning för mopediigarna pt1 i runt tal I 00 %, då de allra flesta mopedföran~a idag saknar förarplatsförsäkring.
Vid bedömningen av kommande olycksfallsrisker för mopedisterna
maste i detta sammanhang ocksii räknas in Nordiska trafiksäkerhetsrådets
försl<1g om obligatorisk hjälm för mopcdföran:>.
Med hänsyn till att det "normala" förhällandet vid en inträffad
kollision mellan en bil och en mopcd - oberoende av viillandefrågan lordt~ vara, att mopedisten rakar mest illa ut i skadehänsecndc, maste det
anses rimligt, ;;tt bilförsäkringsprcmien belastas h5rdare än mopedens
premie.
8.6 S1·crigcs motorcyklisters centralorganisation: Enligt senast tillgänglig
detaljstatistik är andelen singelolyckor med personskad;i, av samtliga
mc-olyckor, lägre än andelen singelolyckor med personskada för andra
motorfordon. För rnc var andelen singelolyckor enligt VTJ:s (St<1tens
Väg- och Trafikinstitut) rapport nr 35 :1973 för år 1970 20.6 %. Fnligt
TSV:s (Statens Trafiksäkerhclsverk) l'M nr 4.197::?. för år 1970 21,4'.lc.
För sumtliga motorfordon var andelen enligt tabell 5 SOU 1974:87 för [tr
1973 22,5 o/r· (år 1972 :22, 7 %). Det bör påpekas att motorcykl;irn;; utgör
en sä liten andel av den totala trafiken, endast ca : ?. %. att det inte medför
några korrigeringar i tabell 5 om mc:n räknas med bl;;nd motorfordon,
eller icke.
Andelen olyckor dtir g~lende eller cykel/moped iir inbland;ide är för
motorcykeln (enligt samma respektivc statistik) enligt TSV 12,4 % och
enligt VTI I :2,6 %. Andelen olyckor diir gående eller cykel/moped är
inbl:1ndad, iir för motorfordon 31,::?. '.:·(; f30,5 %J.
Av den stora andelen motorcykelolyckor, nästan 70 %, som utgörs av
kollisioner med annat motorfordon är det :indra fordonet i 72,8 '}(; av
fällen det enligt lag vållande ( YTI 1973 :3 5 ), dvs. har brutit mot lag om
stopplikt, mot 37 § VTK eller 38 ~ VTK_
Ingen av ovanståcnde punkter motiverar en så ytterligt hf1rd belastning
av motorcyklarna i försäkringshiinsernde. I utredningen pat<ilas på flern
stiilh:n att matl'rialet varit alltför omfattande för utredaren att studern i
sin helhet. Med all uppenbar tydlighet ligger motorcykelolyckorna
utanför det material som studerats. De resultat som erhällits vill de
kalkyler som gjorts för att utröna hur stora premiehöjningarna skulle bli
om me:ns försiikring sbll tiicka skadorna på det egn<i fordonet:; förare.
har därför endast kunnat kommenteras med lösa antaganden och
fiirmodanden. Sa förmodar ut redaren bl. a. att nu.: :n troligen orsakar fler
olyckor iin bilarna och att en stor del av antalet mc-olyckor är
singdolyckor.
I statistiken syns att <indden singelolyckor med personskada ligger
klart under genomsnittet för motorfordon. I lär finns alltså e_i någon
motivning till att bclusta m..::n hiirdare iin andra motorfordon. lnlt' heller
om man ser pii den grupp <iv trafikskad;:ide som har mycket dåligt
försiikringsskydd finns någon ankdning att döma mc:n h<lrdan:. De
orsakar .in per fordon endast hälften sii. mycket olyckor, som fiir ligga
samhiillet till last. som övriga motorfordon gör. - -Om ett no-fault-systern införs för personskador innebär detta att
motorcyklisterna för betala ytterligare 300 % (de ursprungliga :25 '..:{,plus
iiven de 7 S % bilisterna varit vallande till). Ett no-fault-system, där varje
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fordons försiikringsprernie finansierar det egna fordonets skadekostnader
(person- och ev. i framtiden även sakskador). bör fungera bra inom en
och samma trafikantgrupp, men är icke ti!Himpbart mellan tvä olika
trafikantgrupper. Då motorcykl:.irna, som ovan bdonats, iir sa direkt
beroende av den totala trafikbilden och även orsakar färre olyckor per
motorcykel, som är specifika för fordonsslagct, iin bilarna giir finns ingen
anledning till en sadan pn:miehöjning som fi.)reslas av utredningen.
Kostnaderna bör istället riitteligcn fördelas ungefär lika pi samtliga
registreringspliktiga motorfordon. fiir att ett no-fault-systems extrakostnader sk:.Jll kunna hiinföras till rätt kostnadsbärare.
Att m~\nga endast använder motorcykeln som nöjesfordon iir allmänt
Lint, men att ddta skulle giilla samtliga anser SMC vara felaktigt. Ftt
stort antal motorcyklister användl'r mc:n, i stiillet för bilen, till och från
arbetet under clc varma i\rstiderna. Betriiffande nöjesfordon bonlc detta
gälla äwn d t stort antal bilar. Om motorcy kcln i dag klassas som ett
lyxfordon, måste den av utredningen förL·slagna premiehöjningen bidra
till att mc:n verkligen blir ett lyxford<>n som endast ett fatal kommer att
ha rad att iiga. Att utredningen uppenbarligen saknar reellt underlag för
sitt stiillningstagande betriiffande motorcykelns farlighet, visar statistiken
som l idigarL' redovisats. Visst förekommer det alldeles för mycket
olyckor där motorcyklister är inblandade, men, som tidigare sagts, är
oftast bilen vållande till olyckan. Alt med höjda premier försöka kuva
motorcykelintresset, kan SMC inte se som nagon trafiksiikerhetsfrärhjande ätgiird. För dagens motorintresserade ungdomar måste motorcykeln ses som ett nihlvändigt fritids- och sportredskap för att tillgodose
dessa personers fritids- och idrottsbehov. Utredningens kategoriska
uttalanden om motorcykeln är därför missvisande.
Liknande synpunkter i fråga om premieberiikning har anförts av
Aktionsgruppen mot MC-olyckor.

9 Ikraftträdande m. nl.
9.1 Srenska tra11sportarbetarejiirb1111det: Betriiffande tidpunkten för
lagens ikraftträdande anser förbundet att den 1 januari 197 6 är ct t
liimpligt datum med hänsyn bl. a. till alt en samordning med genomförandet av motorredskapsutredningens förslag är nödviindig. Förbundet
förutsätter att en proposition framliiggs av kommunikationsdepartcmcntct till riksdagen ang~knllc försäkringsfrågan för motorredskap i enlighet
med motorrcdskapsulrcdningcns förslag och att en samordning av
reformerna sker vid samma tidpunkt.
Liknande synpunkter har anförts av StatsanstJl/das j(irbund.

'J.2 Traji"kFhsäkringsf(:irrningen: Såvitt nu kan bt:dömas är ett ikraftträd:mde den I januari 1976 praktiskt möjligt i vad ankommer på
trafikförsiikringsbolagen. En komplikation är koordineringen mt•d kommande fi.irslag pa grundval av motorreskapsulredningcns bctiinkande. D.::t
synes tveksamt om detta förslag kan triida i kraft den I januari 1976.
Frt1gan iir d:i om tr<1fikskadelagL·n kan sättas i kraft utan samtidigt
ikrafttriidand1: av regler om registrcringsplikt för samtliga motordrivna
fordon. Utredningen har utgått från all del av praktiska skiil inte kan
komma i fråga att införa försäkringsplikt för motorredskapen innan dessa
blivit registn:ringspliktiga. Fr<lgan har diskuterats inom försäkringsbolagen. Det har diirvid framkommit att det inte är helt nöclviindigt att
koppla ihop de b:ida förslagen tidsmässigt.
Två lösningar synt:s vara praktiskt möjliga om motorredskapsreformcn
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inte kan genomföras redan den 1 januari 1976:
1. Trafikskaddagen sätts i kraft som planerat men får tills vidare avse
endast de fordonskatcgori.:r som den nuvarande trafikförsäkringslagstiftningen omfattar. Senare '"kompktteras"' lagen med kvarvarande kategorier.
2. Trafikskadelagen sätts i kraft som planerat och far omfatta alla
motordrivna fordon(= motorredskapsutredningens oi.:h trafikskadeuln;dningens förslag). Beträffande "nytillkomna kategorier" dvs. de motorredskap som för närvarande inte är trafikförsäkringspliktiga samt alla
omrädesfordon förutsätts t.v. att trafikförsäkringsplikten fullgörs utan
kontroll av registreringssystemet. Det kan erinras om att trafikförsäkringsplikt utan registreringsplikt har förelegat betriiffande terrängskotrarna och föreligger för närvarande beträffande mopeder. Det bör vidare
särskilt beaktas att de flesta motorredskapsägare är företag.
Det är praktiskt ingen svärighet att genomföra alt. 2 fr:1n försäkringsbolagens sida. Arbetet med pn:mictariffcr o. dyl. för de nya kat.:goricrna
kan beräknas bli klart i tid. Alt. 2 är troligen att föredra för bolagens del.

10 Följdändringar i annan lagstiftning
10.1 JK: Vad utn;dningen anför till stöd för alt upphäva förordningen
( 1946: I 7 5) med vissa bestämmelser rörande skadcståndsskyldigheten för
förare av motordrivet fordon, som tillhör eller nyttjas av staten, samt
kungörelsen (1969:113) om statligt förarskydd, ger mig inte anledning
till någon erinran.
10.2 FCF har p:1 de av utredningen anförda grunderna ingen erinran mot
upphävande av 1946 års förordning.
I 0.3 Riksförsäkring.m.:rket: På grund av att ersättning ur trafikförsiikringen föreslås skola utgå även till förare, finns i betiinkandel upptaget
förslag till upphävande av kungörelsen ( 1969: 1 13) om statligt förarskydd. Verket vill i detta sammanhang erinra om att ersättning 1ill förare
av statligt motorfordon enligt 2 § i nämnda kungörelse kan utgå, förutom
vid olycksfall under färd med motorfordon, iiven när föraren under en
kort stunds uppehåll i färden befinner sig i eller pii fordonet eller i dess
omedelbara närhet. Liknande giillcr enligt villkoren i den s. k. förarplatsförsäkringen. Upphävandet av det statliga förarskyddct kan alltsit, da
personskada inte orsakats av trafik med motordrivet fordon, innebära ett
minskat skydd för föraren i jämförelse med vad nu gäller.
I 0.4 Statens väg~·erk: Enligt nu gälland.e förordning med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldighet for förare av motordrivet fordon
som tillhör eller nyttjas av staten (SFS 1946 :I 75) har staten regressrätt
mot fordonsförare i vissa fall (grov vårdslöshet i trafik, rattfylleri eller
rattonykterhet, uppsåtligen vållad skada, brukande av fordon utan lov).
Utredningen anser att dessa förare i fortsättningen skall ha samma
skydd som tidigare. Vägverket - som en av st<itliga myndigheter mL'd
stort antal anställda förare av motordrivna fordon - ansluter sig helt till
utredningens mening, innebiir:mde att regressrätt enligt trafikskadelagen
kan utövas mot förare endast om han vallar skadan uppsåtligen eller grovt
viirdslöst. På grund av bcstämmt'lsen i 4 kap. 1 ~ skadeståndslagen torde
fordonsförare ej heller annat än i rena undantagsfall kunna utsättas för
krav från statens sida för skada som tillfogats själva fordonet eller därmed
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befordrad egendom .
.V1ed hänsyn till v:id som ov:in anförts och dii förar.: av motordrivet
fordon kommer att fii en ovillkorlig rätt till trafikskadeersättning för
personskada har vägverket intet att 1::rinra mot att SFS 1946:175 och
kungördsen 1969:113 om statligt förarskycld upphör att gälla.
10.5 f,easingutredningen: Till de ändringar som blir nödvändiga i
vägtrafiklagstiftningen till följd av att nagra mot 6 och 7 ~~ bilansvarighetslagen svarande best1immelser inte tas upp i förslaget till trafikskadelag
vill utredningen anm1irka följande.
I praxis uppfattas den s. k. brukarr1::geln så, att avgör:.mde för om
brukareansvar skall uppkomma eller ej är om brukaren iiger rätt att
bestämma vem som skall köra fordonet eller om brukaren utan sådan
befogenhet !ätit fordonet föras av annan än av ägaren därtill utsedd
person Ufr Malmal'US, Bilansvaright'tslagen, s. 45 f). Det i bilansvarighetslagen Förekommande mer ålderdomliga uttrycket "anställda förarl' å
fordonet" - som tillkom redJn genom 1906 ars bilansvarighetsl:1g -·
synes inte adekvat för dl'nna tolkning och bör bytas ut mot "bestämma
om förare" i ek bl'rörda vägtrafikförfattningarna (7 § tredje stycket lagen
om överlastavgift m. fl.).
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Bilaga 3
De remitterade förslagen

Härigenom föreskrives följande.

Inledande bestämmelse
1 § Vid tillämpning av denna lag avses med motordrivet fordon
detsamma som i fordonskungörelst·n (1972 :59 5 ). Lagen gäller dock ej
1. annat motorredskap än som avses i kungörelsen ( 1952 :45) angående klassificeringen av vissa gaffrltruckar,
2. motordrivet fordon som är avsett att föras av gående.
Har till motordrivet fordon kopplats fordon av annat slag, tillämpas
bestämmelserna i denna lag om skada i följd av trafik med motordrivet
fordon på fordonskombinationen i dess helhet.

Trafikförsäkring
2 § Trafikförsäkring skall finnas för motordrivet fordon som är eller
slrnll vara registrerat här i landet och ej är avställt samt för annat
motordrivet fordon som anviindes här i trafik. Försäkringsplikten
fullgöres av fordonets äg:Jre. Inrlt'has fordonet av någon som har förv~irvat
det genom avbetalningsköp eller i övrigt under äganderättsförbehåll,
fullgöres dock försäkringsplikten av denne.
3 § Staten är ej skyldig alt hålla trafikförsäkring. Sådan skyldighet åvilar
ej heller annan beträffande
1. motordrivet fordon under tid då fordonet är taget i anspråk med
nyttjanderätt enligt rekvisitionslagcn ( 1942:583), beredskapsförfogandelagen (1942 :5 84 ). allmänna förfogandelagen (19 54 :279) eller civilförsvarslagen ( 1960:74) eller då fordonet brukas för att avlämnas enligt
någon av dessa lagar eller hemföras efter rekvisition eller förfogande eller
då det brukas i samband med besiktning enligt uttagningskungörelsen
(1963:110),
2. motordrivet fordon under tid då fordonet innehas av försvarsmakten enligt skriftligt avtal som har träffats av militär myndighet eller dii
fordonet brukas för att avlämnas eller hemföras enligt sådant avtal.

4 § Regeringen kan föreskriva undantag från trafikförsäkringsplikt beträffande
I. motordrivet fordon som tillhör viss främmande stat.
2. annat motordrivd fordon som är registrerat eller hemmahörande i
främmande stat.

5 § Trafikförsäkring får meddelas av försäkringsanstalt som har fått
tillstånd därtill av regeringen. Försäkringsanstalt som har fätt sädant
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tillstånd är skyldig att på begäran meddda trafikförsäkring. I tillstånd
kan dock medges att försäkringsanstalten meddelar trafikförsäkring
endast at personer som tillhör viss yrkesgrupp eller intressegrupp elkr
som är bosatta inom visst område. Angående meddelad trafikförsäkring
utfärdar trafikförsäkringsanstalt bevis enligt formulär som försäkringsinspektionen fastställer.
Aterkallar regeringen tillstånd för försäkringsanstalt att meddela
trafikförsäkring, skall den som har tagit lrafikförsäkring hos anstalten
och som är skyldig att ha sadan försäkring taga ny trafikförs[ikring för
fordonet inom en månad efter det att beslutet om ålcrkallelse har
kungjorts i Post- och lnrikt:s Tidningar.
6 § Avtal om trafikförsäkring upphör tidigast en månad efter det att
anmälan från försäkringsanstalten om avtalets upphörande har inkommit
till myndighet som regeringen bestämmer.. Avtalet får dock bringas att
upphöra tidigare, om ny försäkring för fordonet har blivit gällande l'llcr
skyldighd att hålla trafikförsäkring för fordonet har upphört.
l fall som avses i 5 § andra stycket upphör försäkringsavtalet senast vid
utgången av den där angivna fristen.
7 § Regeringen eller myndighet som n:geringen bestämmer meddelar
närmare föreskrifter om trafikförsäkringens ordnande.

Trafikskadeersättning
8 § För person- eller sakskada som uppkommer i följd av trafik här i
landet med motordrivet fordon utgår trafikskadeersättning i fall som
anges i denna lag. Trafikskadeersättning utgår i motsvarande fall också
för skada som i följd av trafik utomlands med här i landet registrerat eller
SVl'nska staten tillhörigt motordrivet fordon tillfogas svensk medborgare
eller den som har hemvist i Sverige. Därvid avräknas dock skadestånd
ellt:r motsvarande ersättning som den skadelidande med anledning av
skadan har uppburit enligt utländsk lag.
Trafikskadeersättning utgar ej för atomskada i fall da rätten att göra
ersättningsanspråk gällande mot annan än innehavare av atonrnnliiggning
är inskr[inkt enligt 14 §atomansvarighetslagen ( 1968:451.

s

I fraga om trafikskadeersättning äger 5 kap. skadeståndslagen
9
(1972 :207) samt lagen ( 1973 :213) om ändring av skadeståndslivriintor
motsvarande tillämpning.
10 ~ Skadas förare eller passagerare i motordrivet fordon i följd av trafik
med fordonet. utgar trafikskadeersättning från trafikförsäkringen för
fordonet.
Skudas motordrivet fordon som är i trafik cllt!r egt·ndom som
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befordras med sådant fordon, utgår trafikskadeersättning endast om
skadan har uppkommit i Jöljd av trafik med annat motordrivet fordon
och därvid orsakats genom vållande i samband med förandet av det andra
fordonet L'ikr genom brist föllighd på det fordonet. I sådant foll utgiir
ersättningen fran trafikförsäkringen för det andra fordond.
I I § Uppkommer annan person- eller sakskada i följd av trafik 111\:'d
motordrivet fordon än som anges i 10 §, utgår trafikskadeersättning frän
t.rafikförsäkringt'n för fordon varigenom skadan har orsakats.
För sakskada som tillfogas försäkringstagaren genom det egna fordonet
utgår trafikskadeersättning enligt första stycket endast om fordonet
brukades olovligen. Ersättning enligt första stycket utgår ej för sakskada
som genom det egna fordonet tillfogas fordonets brukare eller förare
dler, 0111 fordonet brukades olovligL'n, den som följde med fordonet eller
lät cgendtim befordras med detta med vl'lskap om detta fiirl1ållande.
12 § Trafikskadeersättning med anledning av personskada kan jämkas,
om den skadelidande själv uppsåtligen cllt'r genom grov vårdslöshet har
medverkat till skadan. Trafikskadeersättning med anledning av att någon
har dödats kan även jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat
till dödsfallet.
Trafikskadeersättning med anledning av sakskada kan jämkas, om
viillandc på den skaddidandes sida har medverkat till skadan. 1 fall som
avses i 10 § andra stycket skall sådan medverkan anses föreligga, om
vållande i samband med förandet av det skadade fordonet eller det
fordon varmed den skadade egrndomen befordrades eller bristfällighet på
fordonl'l har medverkat till skadan.
Jämkning enligt första eller andra stycket sker efter vad som är skäligt
med hänsyn till dt>n medverkan som har förekommit på olika sidor och
omständigheterna i övrigt.
13 § Skadclidandes rätt till trafikskadeersättning kan l'j inskränkas
genom försäkringsavtalet.
Försäkringsanst.ilt som har meddelat trafikförsäkring får icke till
befridse från skyldighet :.itt utge trafikskadeersättning åberopa omständighet som beror av annan än den skaddidande.

14 § Skall trafikskadeersättning för samma skada utgå från trafikförsäkringen för flera fordon, svarar försäkringarna solidariskt för ersättningen i
den män ej annat följer av 15 §.

15 § Från trafikförsäkringen för varje fordon utgår trafikskadeersättning
med anlt'dning av en och samma händelse med högst trettio miljoner
kronor, ränta och ersättning för rättegångskostnader oräknade. Förslår
beloppet ej till gottgörelse åt var och en som har rätt till ersättning ur
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beloppet, utgår i första hand ersättning för personskada. Ersättningarna
till dem som ej kan bt"redus full gottgörelse nedsiittes med summa kvotdel
för var och en. Kan efter inträffat skadefall befaras att sådan nedsättning
blir nödvändig, kan n:geringen eller myndighet som regeringen bestämmer förordna att ersättning tills vidare skall utgå endast med viss kvotdel.
16 § Beträffande motordrivet fordon som enligt 3 § eller med stöd av
4 § I är undantagt't från trafikförs~ikringsplikt och som saknar trafikförsäkring svarar staten för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått
från fordonets trafikförsäkring om sådan hade funnits.
I fall som avses i första stycket gäller vad som i denna lag föreskrives
om trafikförsäkringsanstalt i tillämpliga delar staten.

17 ~ Betdffandc motordrivet fordon som är försäkringspliktigt eller
med stöd av 4 § 2 är undantaget från trafikförsäkringsplikt och som
saknar trafikförsäkring svarar samtliga försäkringsanstalter, som vid
skadetillfället hade tillstånd att meddela trafikförsäkring, solidariskt för
dm trafikskadeersättning som skulle ha utgått från fordonets trafikförsäkring om sådan hade funnits. Vid sakskada gäller detta ansvar dock ·ej
gentemot den som var försäkringspliktig, om icke fordonet vid skadetillfällct brukades olovligen och därvid antingen var avställt eller varken var
eller skulle vara registrerat här i landet.
De försäkringsanstalter som avses i första stycket svarar även solidariskt för den trafikskadeersättning som skulle ha utgått från trafikförsäkringen för motordrivet fordon vars identitet ej kan fastställas.

Skadestånd m. m.
18 § Bestämmelserna i denna Jag utgör ej hinder mot att anspråk på
skadestånd göres gällande med anledning av skada i följd av trafik med
motordrivet fordon. Endast om särskilda skäl föreligger får dock sådant
anspråk göras gällande i den mån den skadclidandes rätt till trafikskadeersättning har satts ned eller fallit bort på grund av omständighet som har
inträffat efter skade händelsen.
Skadestiind med ankdning av skada pii motordrivet fordon eller
därmed befordrad egendom som har uppkommit i följd av trafik mt>d
fordonet jämkas efter vad som är skäligt med hänsyn till omständigheterna.
19 § Den som har utgett skadestånd med anledning av skada i följd av
trafik med motordrivet fordon inträder intill det utgivna beloppet i den
skaddidandes rätt till trafikskadt't'rsättning. Vad som nu har sagts gäller
dock ej i fräga om belopp som trafikförsäkringsanstaltcn skulle ha kunnat
aterkräva från den skadeståndsskyldigc enligt 20 ~- om anstalten hade
utgett trafikskadeersättning till den skadelidande.
Har försäkringsgivare enligt avtal om skadeförsäkring utgett ersättning
för skada i följd av trafik med motordrivet fordon, inträder försäkrings-
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givaren intill beloppet av den utgivna ersättningen i fiirsäkringshavarens
rätt till trafikskadeersättning.
Har försäkringsgivare i avtal om olycksfalls- eller sjukförsiikring
förhundit sig att för sjukvårdskostnader eller ;.rnJrn utgifter och förluskr,
som olycksfallet eller sjukdomen har medfört, utge ersättning med
verkliga beloppet av utgifterna eller förlusterna, har han samma rätt till
ått:rkrav för utgiven ersiittning som anges i andra stycket.

Trafikförsäkringsanstalts aterkravsrätt m. m.
20 § Försäkringsanstalt som har utgett trafikskadeersättning inträder
intill det utgivna beloppet i den skadelidandes rätt till skadestånd av den
som har vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet.
i\.r ägare eller innehavare av järnväg eller sp[Irväg enligt lag eller annan
författning ansvarig för skada för vilken trafikskadeersättning har utgått,
får försäkringsanstalten kräva ersättning\;n åter av lkn ansvarige i den
omfattning som är skälig med hänsyn till grundt'n för ersättningsansvaret
på ömse sidor och omständigheterna i övrigt.
21 § I avtal om trafikförsäkring för göras förbehåll om rätt för
försäkringsanstalten att av försiikringstagaren återkräva utgiven trafikska-

deersättning intill belopp för vilket försäkringstagaren har åtagit sig att
stå självrisk. Förbd1äll om rätt till återkrav från fysisk person fär dock
för varje skadchiindelse göras giillande med högst en tiondedel av det
hashelopp enligt lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring som gäller för
januari mån:.id det år skadefallet inträffar.
22 § Skadas förare dler passagerare i motordrivet fordon i följd av trafik
mcd detta forllon och annat motordrivet fordon och har skadan orsakats
gt'nom vällande i s:.imband med förandet av det andra fon.lonet eller
genom bristfällighet på dct fonlonet. fär förs~ikringsanstalt som har
utgdt trafikskadeersättning för skadan kräva ersättningen åter från
försäkringen för det andra fordonet. Har vållande i samband med
förandet av det fordon där föraren clkr passageraren färdades elkr
bristfällighet på det fordonet medverkat till skadan. fördelas ersättningsansvaret mellan fordonens försäkringar efter vad som är skäligt med
hänsyn till den mcdwrkan till skadan som har förekommit på olika sidor
och omstiindighetl'rna i övrigt.
Kan återkrav enligt första stycket riktas mot försäkringarna för två
eller fleru fordon. svarar försäkringarna solidariskt.
23 § Skall ersättning utges solidariskt från trafikförsäkringaina för två
eller flera fordon, skall försäkringarna sinsemcllan ~lulligt taga lika del i
ersättningsansvaret. Har vållande i samhand med förandet av nägot av
fordonen eller hristfällighet på detta fordon medverkat till skadan, skall
dock försäkringen för det fordonet bära hela ersättningen i förhållande
till försäkringcn för fordon på vars sida vållande i samband med förandet
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eller bristfällighet ej föreligger. Har flera av de inblandade fordonen
genom vållande i samband med förandet eller bristfällighet på fordonen
medverkat till skadan. fördelas ersättningsansvaret mcllan fordonens
försäkringar efter vad som är skäligt mcd hänsyn till dt::n 1mdvt::rkan till
skadan som har förekommit på olika sidor och omständigheterna i övrigt.
24 § I fall som avst::s i 17 § fördelas frafikförsäkringsanstalternas
inbördes crsättningsansvar efter förhållandet mellan beloppen av de
premier för direkt tecknade trafikförsäkringar som för var och en av dem
belöper på näst föregående kalenderår.
Trafikskadeersättning som har utgetts enligt 17 § första stycket får
krävas åter från den som var skyldig att ha trafikförsäkring intill en
tiondedel av det basbelopp enligt lagen ( 1962 :381) om allmän försäkring
som gäller för januari månad det ar skadefallet inträffar. Återkrav får
dock icke göras gällande, om fordonet vid skadetillfället brukades
olovligen och därvid antingen var avställt eller varken var eller skulle vara
registrerat här i landet.
Har trafikskadeersättning utgetts enligt 17 § andra stycket och blir
fordonet sedermera känt, får ersättningen krävas åter från den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för fordonet.
25 § Den som har utgett ersättning till försäkringsanstalt enligt 20 §,
21 § eller 24 § andra stycket inträder intill det utgivna beloppet
försäkringsanstaltens riitt att kräva ersättning från annan enligt 20 §.
26 § I vidare mån än som följer av 20-25 § § får ersättning som har
utgetts enligt denna lag krävas åter endast på grund av åtagande av annan
än försäkringstagaren.

Övriga bestämmelser
27 § Så snart ägare, brukare eller förare av motordrivet fordon har fått
kännedom om händelse som kan medföra försäkringsfall, skall han
underrätta den försäkringsanstalt som har meddelat trafikförsäkring för
fordonet om denna händelse. Han är vidare skyldig att på begärnn lämna
försäkringsanstalten behövliga upplysningar och handlingar.
28 § I fråga om preskription av rätt till ersättning enligt dcnna lag eller
annan fordringsrätt' på grund av avtal om trafikförsäkring gäller 29 §
lagen ( 1927 :77) om försäkringsavtal.
Förbchall som avses i 30 § lagen om försäkringsavtal fär ej göras
gällande mot drn som har anspråk på trafikskadeersiH!ning. Bestämmelsen i 15 § samma lag äger ej tillämpning på premie enligt avtal om
t rafikförsäkring.
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29 § Fordran på trafikskadeersättning med anledning av personskada får
ej tagas i mät för den skadelidandes skuld. Utmätning av livräntebelopp
kan dock ske enligt vad som föreskrives i u Lsökningslagen (I 877 :31 s. I).
Vidare far trafikförsiikringsanstalt gentemot försiikringstagarcn eller den
som försäkringsplikten åvilade kvitta fordran på självriskhelopp enligt
21 §eller fordran på ersättning som avses i 24 §andra stycket.
Fordran på trafiksk<tdeersättning med anledning av personskada tär ej
överlåtas innan ersättningen är tillgänglig för lyftning.

30 § I fall som avses i 17 § företrädes de ansvariga försäkringsanstalterna
i ärende om trafikskadeersättning eller om återkrav av utgiven sådan
ersättning av en trafikförsäkringsförening, vars medlemmar utgöres av
anstaltt'rna, l'ller av den av anst::ilterna som föri:ningen utser för visst
ärende eller viss grupp av ärenden.
Regeringi:n eller myndighet som regeringen bestämmer fastställer
stadgar för trafikförsäkringsföreningen.
31 § Den som underlåter att fullgöra sin försäkringsplikt beträffande
motordrivet fordon som är eller skall vara registrerat här i landet och som
ej är avställt dömes till böter.
Om annat motordrivet fordon användes i trafik här i landet med den
försäkringspliktiges vilja och vetskap utan att föreskriven lrafikförsäkring
finns. dömes den som försäkringsplikten ålåg till böter.
Till höter dömes även annan som använder eller låter använda
motordrivet fordon i trafik här i landet med kännedom om att
föreskriVt'n försäkring icke finns.

32 § Domstol kan i miil om ansvar för förseelse som avses i 31 § fiirsta
stycket eller på särskild talan sedan domen i målet har vunnit laga kraft
förelägga den försumlige vid vik att fullgöra försäkringsplikten.
Om någon under tid då han stilr under åtal för förseelse som avses i
31 ~ andra eller tredjt• stycket fortsätter att begå sådan förseelse, sbll
vad han lrnr gjort sig skyldig till före varje åtal anses som särskilt brott.
33 ~ Förare av moped skall under färd medföra bevis om att mopeden är
trafikförsäkrad och på anmodan visa upp detta för trafikinspektör.
hilinspektör eller polisman.
Den som bryter mot första stycket dömes till böter, högst femhundra
kronor. Han är (Jock fri från ansvar, om han senast tn:dje vardagen o:fter
förseelsen styrker hos polismyndighet all han hade hevis om trafikförsäkring vid tiden för förseelsen samt omständigheterna ger vid handen att
förseelsen har berott på tillfälligt förbiseende.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.
Genom lagen upphäves
I. lagen ( 191 6 :31 2) angående ansvarighet
automobiltrafik.

för skada

följd av
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2. lagen ( 1929:77) om trafikförsäkring å motorfordon,
3. fogen ( J 939:776) med vissa bestämmelser rörande trafikförsäkring il
motorfordon, som nyttjas av staten, m. m ..
4. förordningen (1946: 175) med vissa bestämmelser rörande skadeståndsskyldighden för förare av motordrivet fordon, som tillhör eller
nyttjas av staten.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1916 :312) angående ansvarighet för skada i följd
av automobiltrafik
Härigenom föreskrives att 2 och 5 §~ lagen (1916:312) angående
ansvarighet för skada i följd av automobiltrafik skall ha nedan angivna
lydelse.

Numrande lydelse

Föreslagen lydelse

För skada. som i följd av trafik med automobil tillfogas annan person
än föraren elkr sådan egL·ndom, som icke med automobilen befordras,
vare automobilens ägare ansvarig, ändå att han ej är till skadan vällande;
dock vare ägarcn från ansvarighet fri, där av omständigheterna framgår,
att skadan varken förorsakats av hristfälligh.ct å automobilen cllcr vali<its
av föraren.

Har den, som skadan led, genom eget l'ållande därtill med11erkat, bcstämme rätten, efter ty för
mrje fall präras skäligt, om och i
sådant fall till rilket belopp skadestånd skall utgå. Underlåtenhet att
anFända bilbälte eller skyddshjälm
skall ej tillräknas den skadelidande
som rållande.

Om rållande på den skade/idandes sida har medrerkat till
skadan, gäller 6 kap. 1 § skadestånds/agen ( 19 72 :20 7 ).

röraren vare lika med ägaren pliktig ersätta sådan skada, som ovan
sägs, där ej av omständigheterna framgår, att föraren icke varit vållande
till skadan.

Har i följd av trafik mcd två eller flera automohilcr uppstått skada, för
vilken :igure eller förare å olika sidor svura, äligge ansvarighet dem en for
allu och alla för en. Sinsemellan skola de olika sidorna taga del i
ersättningcns gäldande cfter ty rätten med hänsyn till omständigheterna
prövar skäligt. Där vållande visas föreliggu ä någon sida men det icke
styrkes att annan sida är vallande, skall dock den förra sidan i förhällande
till drn senare vidkännas ht'la ersättningen.
Uder i följd av trafik, varom i
Uppkommer i följd av trafik,
varom i första stycket sägs, skada
första stycket sägs, någondera a11-

10111ohilens ägare eller foran· ell<!r
honom tillhörig egendom skada,

på egendom som tillhör nagondera
automuhilens ägare eller förare,

varde skadcståndet jämkat dter ty

varde skudeståndct jämkat cfkr ty

I S~naste

lydelse 1975:52
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Numrande lydelse

Föreslagen lydelse

prövas skäligt. där ej av omständigheterna framgår, att varken
bristfällighd ä automobilen eller
vållande vid dess förande ml'Jwrkat till skadan. Där vållande visas
föreligga å någon sida rn.:n det
icke styrkes att annan sida är
vallande, skall dock d.:n förra sidan i förhållande till den senare
bära helä skadan. Vid tillämpning
al' md nu sagts skall underlåtenhet
av jl'jrare att an1•ända bilbälte eller
skyddshjälm ej tillräknas honom
som vållande.

pröv<is skäligt, där ej av omständigheterna framgår, att varken
bristfällighet å automobikn eller
vållande vid dess förande medverkat till skadan. Där vållande visas
före] igga å nagon sida men det icke
styrkes att annan sida är vållande,
skall dock den förra sidan i förhållände till den senare bära hela
skadan.

Denna lag träder i kraft den I januari 1976.

16 Regeringen 1975. l sam!. Nr 15
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3 Förslag till
Lag om ändring i skadeståndslagen ( 1972:207)
Hiirigenom föreskrives att 3 kap. 8 § skadestånd slagen ( 197 2 :207)
ha nedan angivna lydelse.

~kall

Föreslagen lydelse

Nzn'arande lydelse

3 KAP.
8§

Bestämmelserna i detta kapitel
gäller ej i fråga om sådan skada i
följd av trafik med motorfordon
som vållats av fordonets förare, i
den mån ersättning för skadan
skall utgå enligt lagen (1929:77)
om trafikförsäkring å motorfordon eller skall utges antingen
ar någon som i egenskap a1• fordonets ägare är ansvarig ji"jr
skadan men enligt 4 § nämnda lag
är befriad från trafikförsäkringsplik t eller a1' staten enligt lagen
(1939:776)
med
rissa
bestämmelser
rörande
trafikförsäkring å motorfordon, som
nyttjas a1• staten, m.m.

Bestämmelserna i detta kapitel
giiller ej i fråga om sådan skada i
följd av trafik med motordri11et
fordon som vållats av fordonets
förare, i den mån ersättning för
skadan skall utgå enligt trafikskadelagen ( 19 75 :000 ).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.
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4 Förslag till
Lag om ändring i lagen (J 967:663) om tillägg till vissa
trafikli vriin tor
lliirigenom föreskrives att 15 § lagen (1967:663) om ti!Higg till vissa
t fä fiklivriinlor skall ha nedan angivna lydelse.

Fiireslagen lydelse

N111'arande lydelse
15 §

De försiikringsanstallcr, som meddl'lar trafikförsäkring, svarur soliLlariskt för kostnader som uppslfrr till följd av att tilliigg till trafiklivräntor
utgar enligt denna lag.
De sammanlagda kostnader för
De sammanlagda kostnader för
tilHigg som uppstått under ett är
tilliigg som uppst<ltt under ett ftr
fördelas mellan anstalterna i förfördelas mellan anstalterna i förhållande till heloppen ar de prehallamk till Je helopp som dessa

undl'r närmast ji"jregac!ndf' kalenderar upphurit i premier ji)r direkt
tetknade tra/ikji:irsäkringar.

mif'r /i.ir direkt tecknade traji"kjörsäkringar som /ur rar och en
ar dem hclt'iper pd näst j('fregående
kalenderår.

Denna lag triidcr i kraft dcn l juli 1976.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1972:435) om överlastavgift
Härigenom föreskrives i fråga om lagen ( 1972 :435) om överlastavgift
dels att i 8 a § 1 orden "Kungl. Maj:t" skall bytas ut mot ''regeringen",
dels att 7 §skall ha nedan angivna lydelse.

N111•ara11de lydelse

Föreslagen lydelse

Överlastavgift pi1föres för biL ägaren, och för släpvagn, ägan:n av den
bil som släpvagnen drages av.
I fråga om bil som innehas på grund av avbetalningsköp anses
innehavaren som iigare.
Brukas bil av någnn som är
Som ägare a11 bil anses ären den
skyldig att ersätta skada enligt 6
som brukar bilen utan 101'. Deteller 7 § lagen (191f,;JJ2) angåensamma gäller den som innehar
de ansl'arighet för skada i följd ar
bilen med nyttjanderätt, om i
automobiltrafik, anses brukaren
upplåtelsen ingår bejiJgcnhet att
som bilens ägare.
bestämma om förare aP bilen eller.
i fall då sådan befogenhet ej f<ireligger, om annan fiirarc anlitas än
den som ägaren har utsett.

Denna lag träd1:r i kraft den I juli 1976.

I

Senaste lydelse 1974:292

Prop. 1975/76:15

245

6 Förslag till
Lag om ändring i vägtrafikskattelagen 0 973 :60 I)
Härigenom föreskrivl'S att 35 ~ vägtrafikskatklag1:11 ( 197 3 :601 )1 skall
ha nedan angivna lydelse.

N1u11ra11de lydelse

Fiireslagen lydelse
35 §

Brukas j'urdon utan ful' eller av
11ågun sum enligt 7 § lagen
(1916:312) angående ansl'l.lrighet
.mr skada i ji"i/jd ai• automubiltra/ik är jårpliktad att ersätta skada
dr"imes i ägarens ställe siidan brukcire enligt 34 §.

Den sum brukar fordon utan
lol' dömes i ägarens ställe enligt
34 §. Detsamma gäller den sum
innehar ji1rdonet med nyttjanderätt, um i upplåtelsen ingår befogenhet att bestämma um förare al'
fordonet eller, i fall dä sådan befogenhet ej föreligger, om annan
förare anlitas än den som ägaren
har utsett.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1976.

I

Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:869
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Utdrag av protokoll, hållet i lagrådet den 19 juni 1975

N<i°n'arande: justitier:idct Hult, rcgcringsddct Lidbeck, justitiedtdet
Höglund, justitieradet Brundin.

Enligt lagr:idet den 5 maj 197 5 tillhandakommd utdrag av protokoll
vid regeringssammanträdc den 6 mars 1975 har regeringen p:i hemst~illan
av statsr5det Lid bom beslutat inhämta lagrCtdets yl trande över förslag till

1. trafikskadel<ig,
2. l<ig om ändring i lagen (1916:312) angående <insvarighet för skada i
3.
4.
5.
6.

följd <iv automobiltrafik,
lag om ändring i skadeståndslagen ( 1972 :207 ),
lag om ändring i lagen ( 1967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor.
lag om ändring i lagen ( 1972 :435) om överlastavgift,
lag om fodring i vägtrafikskattelagen ( 1973:601 L

Förslagcn, som finns bilagda detta protokoll. har inför lagriidct
föredragits av hovrättsasscssorn Edvard Nilsson.
Förslagcn för:rnkder följande yllrandc av !agrJ,frr:
Frågan om en reformering av den del av skadest~111dsr~itten som
trafikskadeområdet utgör har länge stiitt P•t dagordningen. Med det iir
1957 av hilskadeutrcdningen avgivna betänkandet ''Trafikförsäkring"
(SOU 1957:36) lades grunden till det reformförslag som nu föreliggcr.
Det slutliga arbetet på området har på senare tid fött anstå i v~int:rn p~1
nya allmänna regkr om skadestånd vid personskada. Reformarbetet är i
denna del numera avslutat genom all nya regler om ersättning för
personskada har antagits av årets riksdag i form av ändringar i
skadcståndslagen I 197 2 :207). Förutsättningar för en reform av trafikskadeansvaret Lir därmed för handen. Utreclningsarbetet på trafikskadeområdct har slutförts av den år 1974 tillsatta trafikskadrntredningen, vilken
genom betänkandet ''Trafikskadccrs:iLtning" (SOlJ 1974:87) har lagt
fram förslag till ny trafikskadelag, inncfattande regler både om trafikförs~ikring och om ersiittning för trafikskada. Bctiink:mclct. som även
innchålkr förslag till följdändringar i vissa giillande bgar. har legat till
grund för det förslag till trafikskadelag jämte följdändringar som nu
remillerats till lagri:idel.
OL't remitterade förslaget till trafikskadclag kfonetec:knas fr:imst av art
gällande regler om prcsumtionsansvar till viisentlig del ers~itts med en
ordning, enligt vilken skadcers~ittning utg{ir dirckt ur fordonets trafikförsäkring på rent objektiv grund. dvs. oberoende av om ni\gon kan anses
vållande till skadan eller ej. Detta gäller i fraga om personskador överlag
och betriiffande sakskador andra skador än sådana som drabbar motorclri-
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vet fordon som är i trafik eller därmed bdordrad L'gendom. För skador
på s:'ldant fordon och t'gendom som nu niimnts skall ersiittning utg[1
endast da skadan har uppkommit i följd av trafik med annat fordon.
Ersättning utgår därvid från detta fordons trafikförsäkring under förutsättning att skadan har orsakats genom viillande i samband med förandet
av det fordonet eller genom bristfällighet hos detta. I denna del ersätts
alltså presumtionsansvaret av ett vållandeansvar med vanlig bevisbörda.
Den ersättning som med anledning av uppkommen trafikskada utgår
enligt den föreslagna lagen benämns i förslaget trafikskadecrsät tning.
1'[1 personskadeomradt'! innebiir förslaget ytterligare förbättringar för
de skaddidandL'. Till en början försvinner nuvarande skillnader mellan
olika kategorier skadelidanck. i.\garL', brukare och förare av fordonet skall
sålunda lika väl som andra - passagerare och utomstående
vara
skyddade av fordonL·ts trafikförsiikring och fä ersättning för personskada.
Vidare begriinsas nuvar:indc mö.ilighetcr till jämkning JV ersiittning för
personskadJ pa grund JV medv~tllande från den skadelidandes sida.
Förslaget öwrensst:immer i denna del med elen jämkningsregel som
nyligen har införts i skadcståndslagen. Det innebiir, att jiimkning får ske
endast om den skadelidande har mcdvcrkJt till skadJn uppsåtligen eller
genom grov v~1rclslöshd. Har skadan lett till döden. skall skadestånd till
efterlevande kunna jlimkas iiven niir den avlidne uppsåtligen har
mt:dverkat till dödsfallet.
Bland de rcgkr som förslaget i övrigt innehMkr kan n;imna~ en
jämkningsregcl vid medvållande i sakskJdefall, överl.'nsstiimmande med
motsvarande regl'I i skJclestandslagen. regler om solidarisk! ansvar i fall dä
lrafikskJda uppkommit i följd av trafik med Oera fordon samt ett llertal
regler angiiende n:grL'Ssrätt dels mellan trafikförslikringsJnslalter inbördes
dels mellan t r~1 fik försiik ringsanstall ocl1 försäkringstagare samt mellan
si\dan anstalt od1 dl'n som pii grund av vi\llancle eller eljest är
skadesdndsskyldig för trafikskadan. Liksom gällande trafikförsiikringslag
innch~llkr förslagel liwn en regl'I om begränsning ;iv lrafikförsiikringsgivarcs ansvarig hel t il! visst hl'lopp för va1:ie skadehiindclsc.
Till fdgor. som har behandlats u!Hkr ulredningsarhdd OL"h som har
föranlett lklack meningar under remissbehancllingen. hör frågorna om
undantag frln eller begr:insningar i riitten till ersättning i vissa fall. Det
g:iller fall då förnrl'n gör sig skyldig till rattfylleri, rattonykterhet.
olovlig körning. olovligt brukande eller brukande av fordonet som
hjälpml.'clel vid brottslig giirning samt fall d[1 fordonsiigaren underlttter
att h:1lla fordonl'l trafikförsäkrat. Det remitlerade förslaget innehillkr
inte nägra särreglcr för nu angivna fall, s[1vitt angiir personskador.
Avgörande för denna ståndpunkt har vJril dl' sociala trygghetssynpunkter
som vid förslagets utarbetande varit vägledande i friiga om rätten till
ersiittning fiir perwnskada. När del gäller sakskador ttickt-r trafikförsäkringen inte skador på det egna fordonet clkr dlirmed befordrad egendom.
I fri1ga om egendom utanför fordonet inneh~illcr förslaget regler som i
huvudsak undantar fordonds iigare från rätten till ersiittnirig. Vidare
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gäller ett generellt undantag för fordonets brukare och förare i fniga om
deras rätt till ersättning för skada på sådan egendom. För dessa kategorier
blir det tfarför i princip inte aktuellt med särskilda inskränkningar i
ersiittningsrätten. Däremot föreslås en sådan inskränkning beträffande
passagerares och lastägares rätt till ersättning för skada på egendom
utanför fordonet i fall då fordonet med deras vetskap brukas olovligen.
Förslaget I igger i linje med elen utveckling som har skett eller är på väg
i andra länder p[1 trafikskadeomrädet. Av surskilt intresse iir att bilskadeutredningens betiinkande p[1 sin tid tillkom efter nordiskt samarbete, som
ledde till att i allt vusentligt överensstämmande förslag samtidigt lades
fram i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Förslagen har i Finland och
Norge lett till ny lagstiftning av väsentligen samma innebörd som det nu
remitterade förslaget. i Finland genom lag år 1959 och i Norge genom lag
iir 1961. Den senare har genom iindringar som trätt i kraft ilr l 974
ytterligare närmats till dl't system som nu föresliis för svensk del. Aven i
Danmark övervägs reformer i Sämma riktning. Det nu föreliggande
förslaget innebär sålunda ett nytt betydelsefullt steg på vägen mot L'n
enhetlig nordisk skadeständsrätt.
När riktlinjerna för arbetet p{t en allmiin nordisk skadesråndslag är
1950 skisserades i tre principbL·tänkanclen. avgivna av siirskilt tillkallade
sakkunniga i Danmark, Norge och Sverige, presenterades långtgilende
reformplaner även i sakligt hänseende. Siirskilt intresse tilldrog sig de
tankar som i det svensk:! betänkandet framfördes om att skadeständsrätten i stor utsträckning skulle ersiittas med försäkring i en dler annan
form. Inom trafikskadeomrudet förverkligas nu dessa tankar både i fråga
om personskador och bdriiffancle sakskador. Vad de senare angår ~ir dock
det objektiva ansvar som utgör en av förslagets huvudgrund..:r inte h.c!t
genomfört. Frågan om att införa riitt till ersiittning pii rent objektiv
grund för vagnskada och skada p~1 egendom som befordras med fordonet
har fått ansttt. Förslaget iir i denna del uttryck för samma st~mdpunkt
som intogs redan i direktiven för trafikskadeutredningen.
Lagrådet har inte funnit anll'dning till erinran mot de principer som
fr~tn angivna förutsiittningar uppbiir det remitkrade förslaget. Endast i
vissa enskildheter har förslaget under lagr[1dsgranskningen föranlett
ändringsförslag. Till dessa och en del redaktionella iindringar vill lagrådet
i1terkornma i det följande i anslutning till de siirskilda reglerna. Redan i
detta sammanhang vill lagriidet emellertid beröra en fraga av principiell
natur, n~imligcn den om förh~1ltandet mellan de föreslagna reglerna om
trafikskadeersiittning och den allmiinna skadestiindslagstiftningcn.
Enligt vad som anförs i remissprotokollet har valet stått mellan att som
hittills älägga iigare, brukare och förare ett personligt skadeståndsansvar,
som tiicks av trafikförsiikringen, och att inriitta ett fdn skadesdndsriitten
helt fristiiende försiikringssystem. Det förra alternativet medför en
komplikation när det giiller ersättning till ~igare. brukare och förare,
eftersom dessa inte kan vara skadesLindsskyldiga mot sig sjiilva. Konstruktionen med personligt skadest[mclsansvar kan diirför inte användas i
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Jerta fall, ulan en komplettering m[tste ske meJ regler om obligatorisk
olycksfallsförsiikring. Detta anses emellertid komplic-era rcgelsystemet.
!Iul'udsakligrn av detta skiil har föredraganLle statsriidet stannat för den
lösningen alt c'rsiiltningssyskmd vid trafikskad<lr frikopplas fdn skadestiindsrätkn rxh utformas som ett sjiilvsLindigt försiikringssystcm. Denna
lösning siigs ocksii framstii som den naturligaste med tankL: p:i att
ersiittningeri i realiteten utg:h ur trafikförsiikringen och inte utges av
n:1gon L'llskild person.
Denna frikoppling från skadest:lndsriitten liar i remissprotokollet
kommit till uttryck gL'nom skilda uttal:mdL'll, s<isorn att trafikskadeersiittningen formellt sett inte är att anse som skadesttmd. Synsiittet har också
sbgit igenom i den föreslagna trafikskadebgen, L L'X. pi[ s[1 siitt alt
termen skadestånd utan särskild förklaring anviinds för att beteckna
annan l:!rsiittning för skada än trafikskadeersiit tning. Det har vidare
t'öranktl vissa uttryckliga regler i den föreslagna lagen, vilka inte skulle
ha behövts om trafikskadecrsiiitningcn utan vidare haJe inordnats i
skadest{mdssystemet som en form av skadesuind. En sftdan regd iir den i
19 § om riitt för försiikringsgivare, som har utgett ersiit tning ·r:i grund av
annan skadel'örsiikring iin tral"ikförsiikring, att triida in i försäkringshavarl'ns rlitt till trafikskadeersättning; giillande hcsliimmelser i 25 § förs~ik
ringsavtalslagen om skackförsiikringsgivares rt'gressriitt avser sk:Jdestf111d
och anst's diirför inte tilliimpliga pi trafiksbdeersättning. Ett annat
L'XL'mpcl utgör regdn i 29 S om utmiitningsl'lirbud.
Vid bedömningen av dtn föresbgna trafikskadcc1-S:ittningens karaktiir
iir att miirka, att förslaget inte innefattar ndgot renodlat s. k. no-faultsyskm utan inneh~llkr {1bkilliga skadestandsriittsliga moment av vanligt
sl<ig. Vid kollisionsskador är I.. ex. riitten till trafikskaJcersiit tning för
skada p<t fordon din diirmed befordrad t'gcndom beroende av alt
v:l!Lrnde har förekommit pil annat fordons sida. Vidare upptar förslaget
en rad bt·sriimmc•lscr om jiimkning och om rc•grcssrlitt som bygger p[t all
någon har varit n!llandc till skadan. Ehuru crsiittningsansvaret viisentligen
vilar pä rl'nt objektiv grnnd, kan med fog h:ivd:Js ;.i[[ dd föreslagna
sys te mct inne bii r en skadeståndsrät !slig reglering. komplette rad med
regler av olycksfallsförsiikringskaraktiir sCtvitt giilkr ersiittning rill iigarc,
brukare och förare av fordonet. t\u iir det tydligen utan praktisk
betydelse, om man anliiggl'f det ena eller dd andra betrakll'lscsiittet på
den föreslagna regleringen. Denna har sitt givna innehull enligt försl:tgl:!l
oberoende av vart elen hänförs teordiskt. Det vill eml'llertid förefalla som
om vissa oliigenheter kan vara förbundna med att till allt pris söka
betrakta de föreslagna ersättningsreglerna som ett hdt fristående system,
skilt frfo skadesbndsriit ten i övrigt. Det kan sitlunda vara till nackdd att
i sammanhang utanför trafikskadeomrildet behöva niimna l rafikskadeersiittning särskilt vid sidan om skadcstimd. Aven inom trafikskadeomriidt'l
kan missförst:md uppkomma, t. ex. i skadefall med internationell anknytning, om trafikskadeersiittning strängt h:ills utanför skadestimdsbegreppet. lika~ii kan oliigenhetn befaras frän försiikringsriittslig synpunkt. om
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trafikförsiikringen avsk:irmas friin förs:ikringssystcmet i övrigt och diirmed stiindigt pi1kallar s:irskilt beaktande vid sidan av andra försäkringar,
med vilka den har gt•mt•nsamma drag, såsom ansvarighetsförsäkring och
olycksfallsförsäkring. l\fed hiinsyn till det sagda iir det enligt lagddets
mening angeläget att framhalla, att den sakliga innebörden av den
föreslagna regleringen ingalunda medför en striing iitskillnad mellan
trafikskadeersättning och skadestfrnd i övrigt. Den skillnad som föreligger
synes i allt fall ej vara av beskaffenhet att nödvändigtvis utesluta
trafikska dee rsii LI ni ngt• n fri! n skalles tfodsomddet. Att den föreslagna
lagen inneh<iller best:immelser i iimnen som regleras i dt'n allm;inna
skadesttmdslagen for s;ilunda anses förestavat av praktiska skiil och kan ej
anses berättiga till n:.igon slutsats i fri1ga om trafikskadet'rsiittningens
natur. På grundval av det anförda vill lagrådet också understryka de
uttalanden som i rt•missprotokollet liksom i trafikskadeutredningcns
betänkande har gjorts av innebörd, att allmänna skadeståndsrättsliga
grundsatser kan tillämpas pa trafikskadeersättning.
Praktiskt förhäller sig den fört'slagna trafikskadelagens bestämmelser
om trafikskadeersättning till den allmänna skadeståndslagen på det sättet,
att den skadelidande i fall då trafikskadeersättning kan utga för skadan
ägt•r v:ilja mdlan trafikskadeersättning och skadestånd enligt allmänna
regler. Väljer han skadcständ, inträder i print·ip den skadt'ståndsskyldige
intill utgivet bcll)pp i den skadelidancles rätt till trafikskadecrsiittning.
Fi:>r vissa trafikskador utgar ej trafikskadeersättning. Det giiller foimst
sädan skada på motordrivet fordon eller på därmed befordrad egendom
som har uppkommit i följd av trafik med fordonet utan att annat
motordrivet fordon har medverkat till skad;.m. I sådant fall föreligger
enbart möjligheten alt yrka skadestånd. Det inncbiir t. ex., att om etl
motordrivet fordon som förs av annan än ägaren skadas i en s. k.
singelolycka, ägaren kan viinda sig mot föraren med yrkande om
skadeständ. l sådant fall blir elen allmänna skacleståndslagen i sin helhet
utan vidart.: tilliimplig.

Förslaget till trafikskadelag
Den föreslagna trafikskade!Jgen innt.:hålkr huvudsakligt.:n dels bt•stiimme\ser om crsiitLning för trafikskada, dt'ls besUimmclser om trafikförsiikring. En nyhet i förldlla1Hk Lill giillande rätt iir som inledningsvis har
berörts. att ersättning för trafikskada skall under beteckningen trafikskadccrsiittning utg~L direkt ur trafikförsiikringen utan att det faststiills
huruvida n:igon
iigarc. brukare dler förare av dd försiikrade fordonl'l
har ådragit sig skadcständsansvar. Delta s:unband mellan lrafikskadL'Crs:ittning och trafikförsäkring synt'S böra komma till uttryck rt•dan
inkdningsvis i lagen fön: det följande avsnittet med bestämmelser om
rrafikförsiikring. För att ange denna grundlinjt• i den föreslagna lagen iir
tillriic.:kligl att uts:iga, att för skada i följd av trafik med motordrivet
fordon utgt1r trafikskadcnsättning enligt lagt•n och att s~1dan nsiittning
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utgiir frfo trafikförsäkring för fordonet, om ej annat iir stadgat. Som
niirmare kommer att beröras vid 8 § i förslaget förordar L'mellertid
lagr;/Jd, att S § upplöses p[i stJ siitt :itt bl. ;1. första styckL't första
punkkn flyttas till det inledande avsnittet av lagen. l\ämnda punkt
innd1älll'r, att för person- l'ller sakskada som uppkommer i följd av trafik
här i landet med motordrivd fordon utgår trafikskaLkersättning i fall
som anges i lagen. Motsvarighet till denna föreskrift bör liimpligcn tas in i
dl'n nyss berörda inledande paragrafen. Vad bett·iillar det ntirman:
innd1älld synes ej behövligt alt siirskilt ange. att lagen iir tilliimplig på
skador i följd av trafik h~ir i landet.
. I enlighet med det anförda he mstiiller bgrådet. att som en första
inlt'dandl' paragraf i lagen upptas tvi! grundliiggande bcstiimmdser, den
l'na i ett första stycke av inneha!!. att för person- dler s<.1kskada i följd <.tv
tr•tl'ik med motordrivet fordon utg::ir trafikskadL·ersattning enligt vad som
föreskrivs i denna lag, och den andra i dt andra stycke av inneldll, att
tr•tfikskadeersiit tning utgitr fr~rn trafikförsiikring för fordonet, om ej
annat är stadgat.
Efter denna inledande paragraf torde i en andra paragraf böra anges
lagens tilhimpningsomradc genom bl'stiimmdser motsvarande dem i 1 i
det remi! terade förslaget. Till det närmare innciJ:llkt av dessa vill lagddet
<lterkomma i det följande under I ~.
Det remitterade lagförslaget innehåller ocksii vissa bestämmelser rörande skadestånd \ l ö ~). närmast för •ll i klarlägga det inbördts förhallandc'l

s

mellan lrafikskadL·ersiiltning och skadesti:ind enligt allmiinna regler. Det
vill syn:is t:impligt att redan i det inledande :ivsnittl'l liimna upplysning
om att den som drabbas av trafikskada iigcr ut:m hinder av att
trafikskadeersättning kan ulga för skadan i stiillet kräva skadestånd enligt
vad som gäller diirom. Lagrfrdet förordar, att en regel hiirom tas in som
tredje od1 sista paragraf i del inledande avsnittet. Paragrafen innebiir alt
den skadt'lidande ej :iger uppb~ira både skadestånd och trafikskadeersiittning för s:Hnma skada. Detta framgär ytterligare av den i 19 § i det
rL'mitkrade förslaget upptagna regeln om rätt fi.ir den som har utgett
skadl'sUnd att intr:ida i dt'n skadelidandes rätt till trafikskadeersiittning.
Som följd av vad lagr:idt:t siilunda har förordat bör rubriken till
avsnittd jämkas till "Inledande b.:stämmelser".

Som inkdning till den föreslagna lagen anges i första styckl'l av denna
p:.tragraf vad som vid tilliimpning av lagen avses med motordrivet fordon.
Däreftl'r följer tva undantag fri"in lagens tilliimpningsomddc. Det ena
undantaget avser andra motorredskap i.in vissa g~1ffeltruckar och det andra
motordrivet fordon som :ir avsett att föras av g:lcnde. l paragrafc>ns andra
styL·kL' ges en siirskild rcgt>l för det fall all till motordrivet fordon har
kopplats fordon av annat slag. l\;ir dt'l giilll'r alt niirrnare ange vad som
skall förstas med motordrivet fordon och annat motorredskap :in
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av

Lkssa

har valts den \eknikrn att hänvisning görs till dt: Lh~finitioni.:r
bt'grepp som finns i lordonskungörelsen ( 1972:595) och

kungörelsen ( 1952:45) ang:irnde klassifiL·eringen av vissa gaffeltruL'kar.
:V1ed d'-~nna 11.!knik blir lagrns tillämpningsomräde hdt b.:rnende av
adminisl rativ reglering, i det att det hl'Släms av vad re!(.:ringen L'ller. efter
rl'gningl'ns bt•myndigande. annan myndighd kan komma att besluta.
L1gddel vill ifrägasätta om detta :ir förenligt ml'd regningsforml'IL
Trafikskadelagen avsl'r ett iirnnc som iurde vara att l1änföra till det i 8
kap. 2 ~ RF angivn;1 lagumri1del. Inom tktta omriide, som hör till det
:>. k. obligatoriska lagomradd. iir Lkkgation av l;1gstiftning inle ti!Eitl'n.

Rl'geringens normgivningskompel L'ns om fal t;1r h:ir

bortsdt f6n före-

~krifter

om anstånd nwd att fullgöra förpliktelser -- endast verkställigl1dsföreskriftl'r. ln föruts:ittning för att regeringen skall f:1 meddela en

verkstiillighdsföreskrifl är L'mellertid, att den lagbest:inunL!lse som L'n
<1dan föreskrift skall komplettera Lir så dt'laljerad att rrgkringen inte
tilll'iirs nagot väsentligt nytt genom dL:n av regeringen beslutade föreskriften ( prop. 197 3 :90 s. 211 ). Det kravd mäste diirför st:illas att trafikskadelagens tillämpningsområde bestiims genom en regel i själva lagen.
Dd är tydligt att siidana allm:int brukade ord som motordrivet fordon
och Ill<)t<.irredskap iir fullt anvLindbar:.1 nLir det gäller att ange lagens
rillLimpningsområde. Vad angår fr:lgan om undantag för motorredskap
framg~r av remissprotokollet, att dl'n föreslagna best:immelscn dLirom är
provisorisk. Dl·n a\SL'S giilla i avbidan p;i alt stiillning tas till fr[1gan om
införandl'l av rL'gistreringsplikt för motorredskap. I denna fr:lga har
förslag nyligL'n framlagts av motorredskapsutredningen i b.:t:inkamkt
SOU 1974:26. Att lagen nu förl'sl:ls bli tillLimplig p(1 gaffeltrnL·kar av visst
~lag. lllL'Llan motorredskap i övrigt liimnas utanför, motiveras av t"öreJragande statsradet med att bilansvarighetslagen i rLittspraxis har ansetts
tilliirnplig pii gaffeltruckar av detta slag (NJA 1965 s. 468).
Goda sUil synes fiireligga för att tillämpningsomddet för den nya
!ag.:n, i avbidan p;J att slutlig stiillning tas till fr:lgan i vilken utstriiL:kning
den skall giilla motorredskap, anpassas efter tillämpningsomrädd för den
nu giilbnde bil:msvarighl'!slagen. Denn:.1 har L!mdlertid i senare riittspraxis
ansetts tilliimplig Liven pi1 motorredskap av annan typ, nLimligL'll vissa s. k.
11.iullastarc ( NJ ,\ 197 3 s. 1 00)_ Ankdning torde saknas att nu behandla
motorredskap av sistniilllnda slag på annat sLit t iin g:.1ffrltruckar.
Det sagda talar för att den fr\reslagna trafikskadelagl!n tills vidare görs
till:implig p:i bt1cle gaffdtruckar och h_iullJstarl' i den utstriickning sådana
fordon har ansetts falla in under bilansvarighetslagen. Lagregeln torde
kunna utformas i anslutning till de kriterier som i rä ttspraxis har ansetts
avgörande. nLir ifriigavarande fordon hänförts under bilansvarighdslagen.
Det torde kunna överl:imnas iit regeringen att genom verkstLillighetsföreskrifln ytterligare precisl'r:1 de typer :.1v motorredskap som avses. /i.ven
111yndiglH:t som regeringen utser kan liimpligen tilläggas cknna uppgift, _ifr
4 ~ fordunskungörelsicn ( l 97 2 :59 5). Eftersom dd :ir fr:[ga om L'n
föreskrift för endast begriinsad tid, synes den lälllpligen kunna Lis upp
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bland överg:lngshestä111111ds1:rna till lagen.
l'ä grund av dci anförda Lir lagrfidet förorda, att som andra paragraf i
det ridig~ire berörda inledande avsnitlct tas in dels en bestämmelse som
anger att lagen ej iir tillämplig pa motordrivet fordon, som är avsett att
föras av giiencle, dels en best:immelse motsvarnmk andra stycket i l § i
d<:t remitterade förslaget. Som komplettering därtill torde bland övergirngsbestiimmelserna till den föreslagna bgrn bör:J tas in en bestiimmclse
av inneh:ill. att Jagen i fråga om motorredskap tills vidare är, enligt vad
som niirmare föreskrivs av regeringen elkr myndighet som regeringen
bestiimmer, tilliimplig encl:Jst på sadant motorredskap som är inrättat
viisentligl'l1 för al i sjiilvst ändigt nyltj:Js vid transporter.

'

-) 0

Drnna paragraf inneh:Jller bestämmelser om trafikförsäkringsplikt. Den
föreskriver i sin första punkt att trafikförsiikring skall finnas för
motordrivet ford<rn som iir eller skall vara rcgist rt:rat hiir i landet och ej Lir
avstiillt samt för annat motordrivet fordon som anviincls hiir i trafik.
Fnligt uttaLmde av föri:tlragande statsrCtdd innebJr denn:J hestiimmclse
en utvidgning av försäkringsplikten i förhallamle till gäll:Jnde rätt, i det
att v:Jrje forck>n som är registreringspliktigt och inte avsLilll måste vara
försäkrat, oavsett om det :Jnv1inds i trafik din inte. Riktigheten av dett.1
kan ifrågasättas. enligt nuvar:rnde hcstämmelse i l ~ trafikförs:ikringslagen skall trafikförsäkring finnas för motorfordon som iir
registrerat hiir i riket och som ej :ir avstlillt samt för :J1111at motorfordon
som hiir brubs i trafik. Av 8 ~ bilregisterkungörelsen ( l 972:59CJ) torde
följa, :Jtt registreringsplikt i princip föreligger bara n:ir ett fordon
"brukas''. Ett fordon som inil' anviinds i trafik
vilket torde vara
detsamma som att det. med bilregistcrkungörclsens terminologi, inte
''brukas" ·- är alltsi1 inte registrcringspliktigt. Diirmcd Lir det inte heller
förs:ikringspliktigt så liinge det är oregistrer:Jt. Drn föreslagna bestiimmelsen. att trafikförsäkring skall finn:Js för fordon som inte är men sk:JI! vara
rq~istrn:Jt. syne~ därför sakna självständig bdydclse vid sid:Jn av
förl·skrift.:n att försäkringsplikt föreligger het r:iffandc fordon som
anvlinds här i trafik.
\1ed h1insyn till det sagda förnrdar lagddl'l, all i uttryck~! "fordon
som :ir elkr skall vara registrerat hiir i landet" onkn "eller skall v:Jra" får
utgå. För att ni1 terminologisk övercnsstiimmelse med bilr.:gisterkungörelsen hör vidare uttrycket "användes hlir i trafik" ersätt::ts mecl ''brukas i
trafik här".
utt~ilande

Fnligt lagrådets mening bör paragrafen järnbs redaktionellt siilunda,
att som ett försu stycke i p:Jragrafen upptas de för normalfalle"n avsedd:J
huvudbestämmel~erna i första, andra och fjärdi: punkterna i det
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förL·sJagna första stycket och att som ett särskilt andra stycke fttr följa
siirhesWmmL'ISL'n i första styi:kets trt'dje punkt om möjlighet till viss
begrfosning av skyldigheten att meddela trafikförsiikring. Det föreslagn:1
andra stycket Or i följd hiir:1v bilda ett tredje styckL• i paragrafen.

\led denna paragraf avses att tvångsvis upprättl1i\lla förs:ikringsskyddct
viss kortare lid efter det att avtal om trafikförsiikring cgl'ntligl'n skolat
upphöra till följd av uppsägning eller av annan anledning. I ett första
styckL· behandlas ordiniira fall. medan l'l l andra stycke tar upp del i 5 ~
andra stycket i förs!Jget behandlade fallet att trafikförsiikringsanstalts
tillst:incl att meddela försiikring '.iterkallas. Tiden har angivits till en
manad. som enligt första styckd räknas från det att anmälan om avtalets
upphörande har inkommit friin försJkringsanstalten till myndighet som
!"L'gcringcn bL'Stiimmer och enligt andra stycket sammanfalll'r med den i
5 § andra stycket ;rngi.vna rnmånadsfristen. Från regeln i första stycket
görs undantag för det fall att ny försiikring har bli vi L gällande för
fordonet L'lkr försiikringsplikten har upphört.
Den rl'daklionclla utformningen av första stycket synes niigot oegentlig mcd hiinsyn till vad som il.syftas. För a.tt den avsedda innebörden skall
komma till klararL' uttryck torde huvuclhest:immelsen i stycket böra
utformas siilunda, att <Jvtal om trafikförsäkring ej upphör att gälla förrän
en mimad har förflutit frfo det anmiilan. att avtakt blivit uppsagt eller
att annan ankdning till dess upphörande inträtt. har inkommit från
försiikringsanstallcn till myndighet som rcgningen bestiimmer. Diirefter
tordt' undantagsbesEin11ndsc'n kunna avfattas S:i. att vad nu sagts dock ej
!?~iller. om ny lrafikförs~ikring för fordont"l har triitl i kraft eller om
skyldigheten alt h[1lla t rafikförsäkring har upphört. Angi1endt' innehiirden
av den föreslagna regeln kan nämnas att, om avtalsticlen skulle - · t. ex. på
grund av uppsiigning
utlöpa först efter det att en miinad har förflutit
frim inkommen :mmiilan, niigot behov av förliingning ej föreligger och att
regeln di1 L"j heller blir tilliimplig.

enligt denna paragraf. som inleder avsnittet om trafikskadeers~ittning.
utgår sådan ersiittning i första hand för person- eller sakskada som
uppkommer i följd av trafik här i landl't. Paragrafen förl'skriver vidare.
att trafikskadt'ersättning utgiir Jven i vissa fall n:ir skaddalkt inträffar
utomlands. 5~1 ~ir f:Jlkt när fnrdonet :ir registrerat h~ir i landet elkr tillhör
svl'nska staten och den skadelidande :ir svensk med borgare eller har
ht'mvisl i Sverige. Därvid avriiknas dock skadestånd t'lln motsvarande
ersJttninl? som den skadl'lidande med anledning av skadan har uppburit
enligt utländsk lag.
!\fot den förL'Slagna utstriickningen av lagens tillämpningsomrilde till
vissa trafikskador utomlands iir enligt lagriidets mL'ning intl'l att ninra.
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Förslaget ansluler i denna del till vad som redan till:impas på grund av
frivilligt :uagandc frän de svenska lrafikförsäkringsanstalternas sida. Den
föreslagna regeln inni:'hiir vidare d t niirmamk till dansk och norsk dl t
och slttr ocksi1 i god övert'nsstiimmelst~ mccl den :'lr 1968 antagna
Haagkonventionen om tillämplig lag vid internationella trafikolyckor.
Denna gör för fall som omfattas av den föreslagna regdn undantag frän
principen. all lagen i det land cliir olyckan har intriiffat (lex loci delicti
commissi) skall tillämpas pi1 skadcrcgkringen, ol'i1 anvisar i stiillet
registreringslandets lag som tillämplig lag.
Den föreslagna avdkn ingsregeln, enligt vilken skadestånd eller motsvarande ersättning som den skadL·lidande h:ir uppburit enligi utländsk lag
skall avräknas. ger däremot anledning till erinran. Syftet med dL·
föreslagna best:immelserna om utlanclsskador är enligt motiven, att
resultatet för lkn skadelidande skall bli detsamma som om skadan hade
uppkommit i Sverige. Den avsedda innebörden uttrycks också så, att
trafikskadeersiittningen skall bcsliimmas p[1 samma sätt som om skadan
hade inträffat i Sverige.
Att märk:.! är, att i fall d:1 skadan intriiffar i Sverige nilgon avräkning
för skadestånd inte skall ske t'nligt förslaget. utan trafiksLtdeersiiltning
skall utgt1 till tiickning av hela skadan. 1 fråga om utlandsskador tillämpas
dt'nna ordning redan nu niir den svenska tr:1fikförsäkringen gälkr
utomlands. Trafikförsiikringen svarar s~ilunda för det skadestiind som elen
skadelidunde iiger erhiilla enligt den utländska lagen och diirutöver, p::i
grund av det tidigare nämnda atag:mdl'l, för den ytterligare ersiittning
som den skadeliclande skulle ha fatt. om svensk lag hade varil lillämplig.
För den skadclidande vill det synas som om den föreslagna avräkningsregcln inte innebär någon reell försiimring, eftnsom den föreskriver
avräkning endast av skadestånd eller motsvarande ersättning som den
sk:Jdelidande h:ir ''uppburit" enligt utl:indsk lag. Av lagbestämmelsen
framgiir visserligen inte vad som gäller, innan den skadelidandc har
uppburit n:igon ersättning i:nligt den utliindska lagen. Ordalydelsen synes
närmast anvisa dL'n skadclidandt! att först söka fä ut honom tillkommande skackstfod och därefter viinda sig mot trafikförsiikringen för att rn ut
incrsti1ende belopp i form av trafikskadeersiittning:."Men i remissprotokollct siigs, att den skadL'iidande i fall då skackregkringen drar ut pii tiden
inte skall behöva avvakta denna utan skJll kunna viinda sig direkt lill det
svenska försiikringsbolagl'l och få u I I rafi kskadeersällning enligt elen
svenska lagen. Har han då inte uppburit någon ersiittning enligt
friimmande lag, blir det inte fdg:a om n[1gon avräkning. Avräkningsregeln
kdcr emellertid, sägs det, till att den skadl'lidancle inte kan begära att få
ut trafikskadeersättningen utan :1tt samtidigt övc-rliita till ckn svenska
trafikförsiikringsgivaren all den riitt som han enligt främmandt: lag kan ha
till s;idan crsiittning som skall avräknas enligt paragrafen.
Om s~iluncla den föreslagna avriikningsregeln inte innebär någon reell
försämring för den skadelidandi: i förhiillanlk till vad som eljest gäller
enligt den föreslagna lagen, medför den en avgjord försämring av
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sbdevållarens stiillning. Eftersom urstriickningen av lagrns tilliimpningsomdde avser s~ldana fall dil trafikskadan uppkommer i följd av trafik
med ett !dr i landet registrera! fordon eller med ett svenska st<iten
tillhörigt fordon. bn antagas alt föran:n i del allt övervägande antalet
fall iir svensk medborgare elkr har hemvist hiir i landet. Om han t. ex.
genom enkel! vållande har ådragit sig sbdcsUmdsskyldighct enligt
allmänna skadesl<indsregler - svenska eller utländska
medför den
föreslagna avr:ikningsregcln. att han sjiilv fär svara för det skadestånd som
kan komma att ålägg~1s honom enligt den utliindska lagen. TrafiksbdeL'rsiillning utgår .i u in te för annan del av sbdan än den som inte täcks av
skadestiindet. Detta bekräftas också av ett ullalande i rcmissprotokollct i
anslutning till 19 ~ i förslagd. Men om skaderegleringen sker med
tilrnmpning av svensk lag. vilket mycket väl kan tänkas komma att ske
med hänsyn till den starka anknytningen till Sverige (jfr den tidigare
niimnda llaagkonventionen i iimnel ), blir ej fråga om rn'igon avräkning,
utan dii giiller den föreslagna lagens bestämmelser i övrigt. Och dessa
medger illerkrav mot skadevällarc·n endast om denne har vallat skadan
uppsätligt'n eller gen<)Ill grov v:lrdslöshct (sl' 20
första stycke! i det
remil1eradl' förslaget). Det kan ej anses som en tillfredsstiillande ordning,
att skadedllarens ställning siilunda blir hernl'ndc av om skadcrl'gkringen
sker med tilliimpning av svensk eller utWndsk lag. Ln s[1dan ordning
förefaller ocksa alldeles onödig. Dt' skackfall som omfattas av den
fön~slagna regeln har s~i stark anknytning till Sverige att anledning saknas
att behandla dem annorlunda än skadefall här i landet. Lagr~ldel vill
diirför förorda, att drn föreslagna avräkningsrcgcln för utgå.
Emellertid avses ~vriikningsregeln ta sikt<? iivcn på det fallet att
trafik.skada har förorsakats inte bH'-1 av svenskt fordon utan även av
annan, t. ex. en utländsk bil eller annan tr<ifikanl. I remissprotokollet
anförs som exempel pi1 avriikning att den skaclclidandc har uppburit viss
ersättning. l. l'X. från ett kolliderande fordons trafikförsiikring, ocl1
därutöver har riitt till skadt:ständ av exempelvis en cyklist eller en
väghfrllare. Han iir da skyldig inte tiarn a1t vidkiinnas avräkning för vad
han rL·dan har uppburit utan ockstt att överlåta sin kvarsliiende
skadestandsrätt pil det svenska försiikringsbt)lagd intill de1 belopp som
han har uppburit därifran. Detta uttalande tyder pi:\ att man med
avdkningsregeln vill undvika, alt dt'n svenska lrafikförsäkringen skall
slutligt svara för siidan skada för vilken utländsk rrafikförsäkring eller
utländsk skadev~tllare är ansvarig ht'lt eller delvis. Frirn denn:1 synpunkt

s

torde iiven böra beaktas fall dit den svenske fordonsförarcn har tecknar
utländsk trafikförsäkring, som täcker hl. a. sådana utlandsskador som
enligt den föreslagna best iimmt:lsen i 8 § första stycket andra punkten
faller in u1Hkr lkn föreslagna lagen. }<len vad som nu har bL·rörts iir något
annat iin att avräkning skall ske s:i snart ersättning för skadan har utg:itt
"enligt utländsk.lag.".
Den viig som bör viiljas, om man vill na del nu angivna målet, torde vara
att i de avst:dda fallen medge den svenska trafikförsäkringsanstaltcn en
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vidare återkravsriitt än som följer av den föreslagna lagen i övrigt. Den
trafikförsäkringsanstalten borde sålunda inlill beloppet av utgiven trafikskadeersättning kunna få inträda i all den rätt till skadestånd
eller annan ersiittning som tillkommer den skadelidande mot annan än
ägaren, brukaren eller föraren av det svenska fordonet. såvida ej den
ansvarige är svensk med borgare eller har hemvist här i landet. Likaså
borde den svenska trafikförsäkringsanstalten kunna utan hinder av de
begränsningar som kan följa av 22 eller 23 ~ få utöva :Herkravsrätt, som
på grund av utgiven trafikskadeersilttning kan tillkomma den mot
utländsk trafikförsäkringsgivare.
I detta sammanhang synes också böra beaktas de föreslagna bestämmelserna i 19 §om rätt för den som har utgett skadestånd eller ersättning
pä grund av försäkringsavtal att inträda i skadelidandes eller försäkringshavares riitt till trafikskadeersättning. Den riitt som föreskrivs i 19 §
torde sålunda böra tillkomma, såvitt avser första stycket, endast ägare,
brukare eller förare av svenskt fordon och annan som är svensk
medborgare eller har hemvisl här i riket samt, såvitt avser andra och
tredje styckena, svensk försäkringsgivarc.
När det gäller de speciella fall av utlandsskador som nu senast har
berörts, dvs. fall då utom svensk skadevållare och svensk skadelidande
även en utländsk skadevållare eller utländsk trafikförsäkring är inblandad,
vill lagrådet emellertid ifrågasätta, om de verkligen har den ekonomiska
betydelse att de förtjänar en särreglering.
För den händelse den lösningen väljs, att avräkningsregeln får utgå,
återstår som enda regel för skadefallen utomlands den som har upptagits i
8 § första stycket andra punkten i det remitterade förslaget. Aven med
ett sådant begränsat innehåll bör en reglering, som avser skadefall med
internationell anknytning, upptas i en särskild paragraf. Enligt lagrådets
mening blir regeln genom sin internationellträttsliga karaktär av sådan
särskild betydelse att den inte hara bör brytas ut ur den föreslagna 8 §
utan även hör få bilda ett eget avsnitt, förslagsvis med rubriken Trafikskada utomlands. Detta avsnitt synes lämpligen kunna få sin plats närmast
före avsnittet övriga bestämmelser.
Som följd av vad lagriidet nu har förordat återstår av 8 § i det
remitterade förslaget första punkten i första stycket samt andra stycket.
Den förstnämnda utgör inledning till avsnittet Trafikskadeersättning
och innd1:iller, att för person- eller sakskada som uppkommer i följd av
trafik här i landet med motordrivet fordon trafikskadeersättning utgår i
fall som anges i denna lag. Andra stycket innehftller en bestämmelse
rörande atomskada. Av dessa bestämmelser synes den förra kunna med
fördel flyttas till det inledande avsnitt av lagen som lagrådet har förordat
i det föregående och med erforderlig redaktionell jämk_ning få sin plats i
första paragrafen. Andra styckets bestämmelse rörande atomskada torde
fä bilda en särskild paragraf senare i avs11ittet Trafikskadeersättning,
lämpligen närmast efter 17 §.
~venska

17 Regeringen 19 75. 1 sam!. Nr J5
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Genom en hänvisning till 5 kap. skadeståndslagen ( 197 2 :207) och
lagen (1973:213) om ändring av skadestimdslivräntor regleras i denna
paragraf hur trafikskadeersättningen sbll bestämmas till sitt belopp. Om
8 § i förslaget upplöses på sätt lagrådet nyss har förordat. skulle
förevarande paragraf bli den som inleder avsnittet Trafikskadeersättning.
Detta synes mindre lämpligt. Med hiinsyn härtill och då man inom
förevarande avsnitt såvitt möjligt bör följa samma disposition som gäller
hetriiffande skadest;'md i den allmänna skadeståndslagen, förordar lagrådet att bestämmelsen nyttas ned närmast efter dt• föreslagn;i hestiimmelserna i 10 och 11 §s.
Med anledning av vad som siigs i specialmotiveringen till paragrafen om
avräkning av vissa andra förmiiner än som anges i 5 kap. 3 ~ skadcståndslagen kan här erinras om att nämnda lagrum i samband med riksdagens
antagande av de nya bestämmelserna om skadestiind vid personskada fick
L'n annan lydelse än elen i prop. 1975:12 föreslagna. Enligt den slutliga
lydelsen undantas från avräkning inte bara engångsbdopp utan också
periodisk ersättning som utgår p{1 grund av enskilt tecknad olycksfallseller sjukförsiikring. Vad som sägs om eng[mgsbelopp i motiveringen
gäller alltsfi iiven periodisk ersättning från sådan försäkring.

I 0 och 11

~~

I fraga om dessa bfida paragrafer vill lagd.det förorda ändringar av
redaktionell natur.
Innebörden av 10 första stycket och 11 ~ iir, ehuru det ej iir angivet i
lag te xtcn, att i fall som diir avses trafikskadeersättning utgår oberoende
av om nagon - iigarl', brukare eller förare
kan anses vallan de till skadan
eller ej. I det fäll som behandlas i 10 ~ andra stycket, i det följande
benämnt kollisionsfallet, krävs däremot uttryckligen vällande på ena
sidan eller bristfällighet hos ettdera fordonet för att trafikskadeersättning
skall utgå. För att lagtexten skall bli tyclligarL' förordar lagrådet, att det
hade i I 0 § första stycket och i 11 första stycket anges uttryckligen att
trafikskadeersättningen utgiir oberoende av om någon är vållande till
skadan eller ej. Mot ett sådant tillägg till lagtexten kan möjligen invändas,
att det är obehövligt därför att ersättningen utgår direkt ur trafikförsäkringen. Denna nya tekniska anordning synes emellertid inte vara sådan att
den utan vidare kan uppfattas pil det sättet att elen, om inget annat sägs,
innebär rent objektivt ansvar. Detta gäller i all synnerhet som vållande
anges i I 0 andra stycket. Av betydelse för frågan är också att det i
lagar, både äldre och yngre, som innehåller regler om strikt skadeståndsansvar, uttryckligen anges atl ersättning utgår oberoende av vållande. Ett
exempel av tidigare datum utgör lagen ( 1943 :459) om tillsyn över hundar
(4 §). Ett närliggande exempel både i sak och i t'rclen är atomansvarighets~
lagen ( 1968:45), som föreskriver både strikt ersiittningsansvar ( 11 §) och
försäkringsplikt I 22 §). fo"r:'in allra senaste tid kan nämnas ett den 1 7 april

s
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197 5 till lagrådet remitterat förslag till lag om järnvägs ansvarighet vid
befordran av resande (3 s). Även med hänsyn till den internationella
trafiken synes vara av värde att det av lagen tydligt framgår, att ersättning
utgår på rent objektiv grund. Det kan ocks~i framhällas, att hade den
finska och den norska lagen i ~imnet anger, att .:rsättning utgår oberoende
av vållande.
Den föreslagna regeln i 10 § andra stycket tilldrar sig i ett annat
hänseende intresse
redaktionell synpunkt. I de fall som avses i 10 §
första stycket och 11 § utgär trafikskadeers:ittning ur det berörda
fordonets egen trafikförsäkring. Reglernas avfattning föranleder i detta
hänseende inga bekymmer. Dd i 10 andra stycket behandlade kollisionsfallet ter sig däremot genast mera komplicerat. Detta synes emellertid
snarare ha sin grund i den redaktion..:lla utformning som regeln har fått i
det remitterade förslaget än vara sakligt hl'tingat. Den redaktionella
teknik som har anvfots h~ir innebär nämligen en omvändning av det
betraktelsesätt som de övriga best:immelserna synes utgå från, i det att
regeln h~ir föreskrivn ersättning fran dt annat fordon ~in det som eljest är
huvudord i best:immelserna. D:irmed bryts sys te mat ikcn och det blir
svtirare att följa vilka slags skador som föranleder ersättning ur ett
fordons trafikförsäkring. Lagriidet vill därför förorda, att regeln formuleras efter samma betraktelsesätt som i de övriga bestämmelserna, dvs.
med utgångspunkt i samma fordon hela tiden. Detta föranleder visserligen ytterligare en bestämmelse, nämligen av innehåll att ersättning ej
utgår för skada på det egna fordonet eller på egendom som befordras
därmed, men underlättar förstiielsen av ersättningssystemet.
En föruts:ittning för att trafikskadeers:ittning säkert skall utga i
kollisionsfall är, utom alt vållande eller bristfällighet föreligger på den
sida mot vilken ersättningsanspriikct riktas, att varken vållande eller bristfällighet föreligger på den sida från vilken kravet på ersättning framställs.
Enligt vad som framht1lls i den allmfona motiveringen avses delta fall
med bestämmelserna i 10 § andra stycket i det remitterade förslaget. Det
fall att vf1llande dlcr bristfällighet föreligger äwn pä Jen senare .sidan
behandlas som ett fall av jiimkning i den föreslagna .ifo1kningsregeln i
l 2 § andra stycket. Denna lagtekniska lösning synes emellertid inte helt
tillfredsställande. I kollisionsfallet är de bäda fordonssidorna i förhallande till varandra jämsUllda i ansvarshänseende. Kollisionsfallet skiljer sig
därigenom från övriga i 12 § behandlade j:imkningsfall, cfll!rsom i dessa
strikt ansvar föreligger på fordonets sida men i regel ej på den
skadelidandc:s. I de senare fallen kommer därför ersiitlning i.ltt regelmiissigt utgå och fråga blir endast om reduktion av ersiittningen. \'led hänsyn
härtill men även och kanske framför allt till att kollisionsfallet är ett
särdeles vanligt fall inom trafikskadeområdet synes Eimpligt, att kollisionsfallr:t behandlas uttömmande i huvudbcstiimmelsen i 10 och.avförs
frän jämkningsfallen i 12 § andra stycket. D:irmed vinns också, att
jämkningsreglerna i 12
kan renodlas od1 avfattas i niirmare övercnsstämmmelse med motsvarande regler i skadestimdslagen.
Vad nu anförts om kollisionsfallet synes böra leda till :1tt best:immel-
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serna därom bryts ut till en särskild paragraf. Denna torde kunna delas
upp i två stycken, av vilka det ena behandlar det fäller att vållande eller
bristfällighet föreligger pa dt'l fordons sida som enligt det förut
anförda bör bilda utgångspunkt för bestiimmclserna och det andra
stycket tar upp det fallet att viill:.mde elkr bristfällighet förekommit iiven
på den sida där skadan har uppkommit.
l\1 grund av det anförda förordar lagradet, att i den inledande
paragrafen under rubriken Trafikskadeersiittning upptas som ett första
stycke bestämmelsen att, om i följd av trafik med motordrivi:t fordon
förare eller passagerare i fordonet skadas, trafikskadeersättning utgår från
fordonets trafikförsäkring oberoende av om någon iir v<lllande till skadan
eller ej. Som dl andra stycke i samma paragraf torde få följa regeln, att
för skada på fordonet dler därmed befordrad egi.:ndom trafikskadeersiittning ej utgår från fordonets trafikförsäkring. Den därpå följande
paragrafen, dvs. den som skall bd1andla kollisionsfalkt, tordL~ i ett första
stycke fil. inneh<llla att, om i följd av trafik med motordrivet fordon annat
motordrivet fordon som är i trafik eller därmed befordrad egendom
skadas, trafikskadeersättning utgår friin lrafikförs:.ikringen för det förstnämnda fordonet. om skadan har orsakats genom vitilande i samband
med förandet av det fordonet eller genom bristfällighet hos det la. Som
ett andra stycke i samma paragraf torde diirefter fä följa regeln at L. om
vällande eller bristfällighet har förekommit även p:\ det andra fordonets
sida, ersiittningen jiimkas efter vad som är skäligt med hänsyn till den
medverkan som har fört:kommit p5 ömse sidor och omstiindigheterna i
övrigt.
Den i dd remitterade förslaget upptagna bestämmelsen i l I § första
stycket torde kunna avfattas s[1, att för annan person- eller sakski.tda än
som anges i de båda nu behandlade paragrafrrna, motsvarande I 0 § i
departementsförslaget, trafikskadeersättning utgår från fordonets trafikförsäkring oberoende av om någon är vållande till skadan dler ej. Som
andra stycke i samma paragraf torde därefter fa följa som ..:n första punkt
bestämmelsen. att för sakskada som avses i första stycket ersättning
dock ej utgår till försäkringstagaren i annat fall än då fordonet brukades
olovligen av annan, och som andra punkt bestämmelsen, att ersättning
för sådan sakskada ej utgiir till fordonds brukare eller förare o.:h .:j
heller, 0111 fordonet brukades olovligen, till den som med vetskap därom
följde med fordonet eller lät egendom befordras med detta.
I specialmotiveringen till I 0 § andrn stycket har föredragandl' statsrådet något berört innt:börden av det uppstiillda kravet på vållande. Han
anför, att den vållandebedömning som skall företas i regel ink bör
päverkas av sådana subjektiva faktorer -- den skadevållandes minderårighet, sjukdom e. d. ·- som kan beaktas vid en vållandebedömning enligt
skadeståndslagen. Ut talandet är inte helt klart till sin innebörd men kan
möjligen avse alt niigon mern ing~lende bedömning av vållandcfrågan inte
skulle behövas, eftersom det ink är fraga 0111 ett personligt skadeståndsansvar utan om ers:ittning direkt ur en försäkring.
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Med anledning av uttalandet vill lagrådet för sin del framhålla, att den
föreslagna regeln int1: ger anledning till andra bedömningsnormer än som
annars är brukliga. Begreppet vållande bör så längt det är möjligt hanteras
enhetligt i skilda sammanhang. Vill man på något särskilt område nä
andra resultat än som följer av allmänna regler dler normer, bör det anges
i lagen.

12 §

Som framgår av vad lagrådet har anfört vid l 0 och 11 § § medför den av
lagrådet förordade omarbetningen av 10 § i departementsförslaget, att
järnkningsreglerna i förevarande paragraf kan avfattas i närmare överensstämmelse med jämkningsreglerna i skadeståndslagen. Med förebild i 6
kap. I § skadeståndslagen kan reglerna här delas upp på två stycken. Det
första stycket torde i en första punkt få innehålla, att trafikskadeersät tning kan i annat fall än som avses i den tidigare förordade paragrafen
rörande kollisionsfall j~imkas, om viilland1: pii clt:n skadelidandes sida har
medvo.:rkat till skadan. I en andra punkt torde få stadgas, att trafikskado.:ersättning med anledning av po.:rsonskada dock får jämkas o.:ndast om den
skadelidande själv upps~ltligo.:n eller genom grov vårdslöshet har medverkat till skadan. Och slutligen torde i en tro.:dje punkt få upptas, att
trafikskadeersättning me"ct anledning av att någon har dödats även kan
jämkas, om den avlidne uppsåtligen har medverkat till dödsfallet.
Därefter tord1: det andra stycket få innehålla, att jiimkning av trafikskadeersättning enligt första stycket sker efter vad som är skäligt med
hfosyn till den medverkan som har förekommit på ömse sidor och
omstiindigheterna i övrigt.

13 §
Enligt paragrafens första stycke kan skaclelidandes riitt till trafikskadeersiit tning ej inskränkas genom försäkringsavtalet. Härtill fogas i ct t andra
stycke en bestämmelse om alt försäkringsanstalt som har meddelat
trafikförsiikring inte får till befrielse från skyldighet att utge trafikskadeersättning åberopa omständighet som beror av annan än den skadclidande. Dessa bestämmelser, som motsvarar 14 § i utredningens förslag,
åsyftar att göra lagens ersättningsbestämmelser tvingande oi.:h därigenom
ge trafikförsäkringcn karaktär av garantiförsäkring. Trafikförsäkringcn
skall gälla som garantiförsäkring till förmån för såväl skadclid:mde tredje
man som försäkringstagären när denne har tillfogats skada. SEtvitt gäller
försäkringstagaren kommer, med hänsyn till ersättningsreglernas utformning, garantin att i huvudsak avse personskada. För sakskada som drabbar
försäkringstagaren gäller garantiskyddet endast om fordonet har brukats
olovligen av annan. Lagrådet har i sak inget att erinra mot paragrafen
men förordar viss ändring till förtydligande av elen avsedda innebörden.
Självfallet bör, såsom antyds i specialmotiveringen, försäkringsanstalt
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åberopa sadana omständigheter som enligt den föreslagna trafikskadelagen kan medföra nedsiittning av försäkringsbelopp eller bortfall av
rätten till ersättning, sasom förbehåll om självrisk, medvt1llande på den
skadelidandes sida genom grov vårdslöshet eller preskription. Detta bör
komma till uttryck i paragrafen. Lämpligen kan det ske genom att i
lagtexten anges, att den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning ej får
inskriinkas utöver vad som anges i trafikskadelagen.
Förbudet i första stycket avser enligt motiven såväl uttryckliga som
underförstadda avtalsvitlkor. Enligt vad föredragande statsrådet framhåller avses bestämmelsen skola skydda skadelidande försäkringstagare bl. a.
mot risken att bli helt eller delvis utan ersättning p~'t den grund att han
;om avtalspart har brustit i uppfyllande av någon avtalsförpliktelse, vare
>ig det är fråga om bristande premiebetalning eller annat förhållande. Det
kan ifrågasiittas, om ett så långtgående skydd verkligen kan härledas ur
bestämmelsen. Den åsyftade innebörden skulle enligt lagrådets mening
komma till klarare uttryck genom en bestämmelse som utesluter varje
före skadehiindelsen inträffad omständighet fdn att inverka på försäkringsanstaltens ersiittningsskyldighet (jfr 14 § i utredningens förslag). En
sådan bestämmelse skulle avse inte endast bristande uppfyllelse av
försiikringsavtalet från försäkringstagarens sida utan även sådan omständighet som att han har lämnat oriktiga eller ofullständiga upplysningar
vid avtalets slutande, t. ex. om beräknad årlig körsträcka.
Förbjuds åberopandet av omständighet som har inträffat före skadehändelsen, far det i paragrafens andra stycke uppställda förbudet att
åberopa omständighet, som beror av annan än den skadeliclande,
betydelse endast för omständighet som har inträffat därefter. :O.fotsättningsvis följer av andra stycket, alt varje efter skadehändelst·n inträffad
omständighd som beror av den skadeliclande sjiilv fär av försäkringsanstalten åberopas till befrielse från ersättningsskyldighet. Detta synes
emellertid vara att gå för långt och är mahiinda ej heller avsett. Lagrådet
utgår från att försiikringsanstalt gentemot såväl skaclelidande försäkringstagare som annan skade lidande bör kunna göra invändning om silclant
förhållande som enligt försiikringsavtalslagen kan medföra IIL'dsättning
eller bortfall av ersättning. Salunda hör få ilberopas t. ex. att den
skadelidande har underlatit att bidra till utredning av händelsen, att han
ej har efterkommit anmaning alt lämna uppgift om annan försiikring som
berörs eller att han uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet ej har
vidtagit åtgärder till begränsning av skadan (21-23, 44 och 52 §§
försäkringsavtalslagen). Däremot synes försäkringsanstalt inte böra få
uppställa andra villkor för utbetalning av ersättning, såsom alt skada skall
åtgärdas genom anstaltens försorg eller på annat sätt.
I enlighet med det anförda förordar lagrådet den lydelsen av
paragrafrn att skadelidandes rätt till trafikskadeersättning får, utöver vad
som anges i denna lag, inskränkas endast p<I grund av omständighet, som
har intriiffat efter skadehändelsen och som enligt försiikringsavtalslagen
kan medföra begränsning av försäkringsgivarens skyldighet att utge för-
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säkringsbelopp.
Lämpligen bör paragrafen placeras sist i dd avsnitt som har rubriken
Trafikskadeersättning.

14 §
Enligt denna paragraf är ansvaret solidariskt, när trafikskadeersättning
för en och s;imma skada skall utgå från trafikförsäkringarna för flera
fordon. Undantag görs med hänsyn till den föreslagna begränsningsregeln
i 15 § i det remitterade förslaget genom till[igg av orden ''i den mån ej
annat följer av l 5 §". Tillägget är emellertid otydligt till sin innebörd.
Det synes också vara onödigt. Lagrådet hemställer därför att nämnda
tillägg får utgå.

17 §
Denna paragraf skulle enligt lagrådets mening vinna i överskådlighet,
om första stycket begränsas till att gälhi trafikförsäkringsanstalternas
solid:uiska ansvarighet beträffande sådant motordrivet fordon som med
stöd av 4 § 2 i det remitterade fqrslaget har und<1ntagits från
trafikförsäkringsplikt och som saknar trafikförsäkring. 1 ett nytt andra
stycke skulle då kunna behandlas ansv<1righcten i fråga om sådant fordon
för vilket försäkringsplikt gäller men som saknar trafikförsäkring och den
därmed sammanhörande särskilda bestämmelsen rörande sakskada som
tillfogas den försäkringspliktige. Vidare bör i överensstämmelse med vad
lagrådet har anfört vid 2 § i den se.nare bestämmelsen uttrycket "varken
var eller skulle vara registrerat här i landet" ersättas med ''ej var
registrerat här i landet".
Som följd av det anförda får andra stycket i förslaget upptas som
tredje stycke i paragrafen.

18 §
Enligt vad lagrådet har anfört inledningsvis till förevarande lagförslag
förordas, att som en tredje paragraf i det inledande avsnittet tas in en
bestämmelse motsvarande första punkten i förevarande paragraf. Denna
punkt torde följaktligen få utgå här. De båda återstående bestämmelserna
i 18 § torde samtidigt få delas upp på två särskilda paragrafer med samma
inbördes ordningsföljd som de har i förslaget.

19 §
I andra stycket av denna paragraf stadgas rätt till återkrav mot
trafikförsäkringen för försäkringsgivare, som enligt avtal om skadeförsäkring har utgett ersättning för trafikskada. Med regeln åsyftas annan
skadeförsäkring än trafikförsäkring, vilket i klarhetens intresse hör anges i
lagtexten.
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En redaktionell förenkling av paragrafen skulle vinnas, om andra
stycket utvidgas till att omfatta även den motsvarande regel beträffande viss ersättning från olycksfalls- eller sjukförsäkring som har upptagits i
tredje stycket. Då skulle efter vad som i andra stycket sägs om ersättning
från annan skadeförsäkring än trafikförsäkring kunna stadgas, att
detsamma gäller när enligt förbindelse i avtal om olycksfalls- eller
sjukförsäkring ersättning har utgt'lls med verkliga beloppet av sjukvårdskostnader eller andra utgifter och förluster.

24 §
I överensstämmelse med vad lagrådet har anfört vid 2 § bör· uttrycket
"varken var eller skulle vara registrerat här i landet" i andra stycket
ersättas med "ej var registrerat här i landet".

25 §
Den föreslagna lagen innehåller under rubriken Trafikförsäkringsanstalts återkravsrätt m. m. ett flertal bestiimmdser om återkravsrätt för
den som har utge! t ersättning för trafikskada. Främst tillkommer sådan
rätt försäkringsanstalt, som på grund av meddelad trafikförsiikring har
utgett trafikskadecrsät tning. Bestämmelser därom föreslås i 20--23 ~ ~.
Vidare föreligger enligt 24 § återkravsrätt i de fall då samtliga trafikförsäkringsanstalter enligt 17 § i förslaget har svarat för trafikskadeersättning. Slutligen har enligt 25 § annan än försäkringsanstalt återkravsrätt i
fall då han själv har blivit föremål för återkrav från försäkringsanstalt
enligt 20, 21 eller 24 ~. Avsnittet avslutas med en hestämmelse, som gör
återkravsreglcrna i princip tvingande.
Å.lerkravsrätten enligt 2 5 § för annan än försäkringsanstalt avser
återkravsrätl för försäkringstagare, för den försäkringspliktigc i fall då
trafikförsäkring saknas samt för skadevållare od1 annan för skadan
ansvarig som nämns i 20 § i förslaget. Bestämmelsen lyder att den som
har utgett ersättning till försäkringsanstalt enligt 20 §, 21 § eller 24 §
andra stycket inträder intill det utgivna beloppet i försäkringsanstaltens
rätt att kräva crsät tning från annan enligt 20 §. Regleringen torde
emellertid inte kunna utformas så kortfattat som här har skett utan torde
böra ges en utförligare avfattning, för att den avsedda innebörden skall
komma till uttryck.
När det gäller försäkringstagare eller, i fall då försäkring saknas, den
försäkringspliktige torde böra skiljas mellan det fallet att han inte har
något ersiiltningsansvar för skadan och det fallet att han ~ir ansvarig på
sätt som sligs i 20 § i det remitterade förslaget. I det förra fallet torde han
böra få inträda inte bara i den rätt till skadestånd som tillkommer
försäkringsanstalten enligt 20 § utan också i den rätt till återkrav som
tillkommer anstalten enligt 22 eller 23 §. De bestämmelser som erfordras
för det nu sagda torde böra få bilda en paragraf för sig. Lagrådet förordar
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därför att 25 § i det remitterade förslaget ersätts med två nya paragrafer,
av v·ilka den första avser den som är ansvarig för skadan enligt vad som
sägs i 20 § medan den andra avser försäkringstagare och, när försäkring
saknas, den försäkringspliktige. Den första paragrafen torde få lyda, att
den som på grund av ansvarighet för skada enligt vad som sägs i 20 § har
utgett ersättning till försäkringsanstalt får efter vad som är skäligt kräva
ersättningen åter från annan som också är ansvarig för skadan på sätt som
sägs i 20 §. Den andra paragrafen torde i ett första stycke få behandla
försäkringstagarens och i ett andra stycke den försäkringspliktiges återkravsrätt. I första stycket torde få föreskrivas, att försäkringstagare som
har utgett ersättning till försäkringsanstalt enligt 21 § inträder intill det
utgivna beloppet i den rätt till skadestånd enligt 20 § eller den rätt till
återkrav enligt 22 eller 23 § som tillkommer anstalten samt att, om
försäkringstagaren är ansvarig för skadan på sätt som sägs i 20 §, den
första av de båda nya paragraferna äger motsvarande tillämpning. Andra
stycket torde kunna innehålla, att första stycket äger i fall som avses i
24 § andra stycket motsvarande tillämpning beträffande den försäkringspliktige i fråga om belopp som anges där.
28 §

I denna paragraf ges bestämmelser om preskription. Genom hänvisning
till 29 § försäkringsavtalslagcn görs preskriptionsreglerna där tillämpliga
på alla fordringar som grundas på avtal om trafikförsäkring eller direkt på
trafikskadelagen. För att denna reglering skall omfatta även försäkringsgivares premiefordran har föreskrivits, att bestämmelsen i 15 § försäkringsavtalslagen ej äger tillämpning på premie enligt avtal om trafikförsäkring. Den föreslagna regleringen skall vara tvingande till förmån för den
som har anspråk på trafikskadeersättning. Med hänsyn härtill stadgas, att
mot denne ej får göras gällande förbehåll som avses i 30 § försäkringsavtalslagen.
För alt Jagens regler skall bli så lättillgängliga som möjligt förordar
lagrådet, att de avsedda preskriptionsreglerna kommer till direkt uttryck i
paragrafen. Därvid bör i ett första stycke föreskrivas, alt den som vill
bevaka fordran på grund av avtal om trafikförsäkring eller rätt till
ersättning enligt trafikskadelagen skall väcka talan inom tre år från det
han fick kännedom om att fordringsrätten kunde göras gällande och i
varje fall inom tio år från det sådant tidigast kunnat ske samt att, om han
försummar det, talan är förlorad. Härefter bör i ett andra stycke
föreskrivas, att förbehåll om kortare tid för väckande av talan än som
anges i första stycket är utan verkan mot den som har anspråk på
trafikskadeersättning.
31 §

I överensstämmelse med vad lagrådet har anfört vid 2 § bör i uttrycket
"är eller skall vara registrerat här i landet" i första stycket orden"eller
18Regeringen1975. I sam!. Nr 15

Prop. 1975/76 :15

266

skall vara" utgå. Vidare bör i uttrycken "användes i trafik'' i andra
stycket och "använder eller låter använda motordrivet fordon i trafik" i
tredje stycket ordet "använda" ersättas med ordet ''bruka".

32 §

Enligt första stycket i" denna paragraf kan domstol vid vite förelägga
den som åsidosätter sin försäkringsplikt att fullgöra vad som åligger
honom. Det föreskrivs därvid att vitesföreläggande kan utfärdas, utom i
brottmål angående förseelse som avses i 31 § första stycket, på särskild
talan sedan domen i målet har vunnit laga kraft. I det hänseendet
överensstämmer den föreslagna ordningen med vad som f. n. stadgas i
25 § trafikförsäkringslagen. Det torde vara förutsatt att särskild talan
som här avses skall föras av allmän åklagare - i likhet med vad som gäller
i andra fall då fr[1ga iir om särskild talan vid domstol om vitesföreläggande, jfr t. ex. 21 7 § aktiebolagslagen ( 1944 :705) behandlad i JO :s
ämbetsberättelse 1962 s. 127. Lämpligen bör detta även här uttryckligen
anges i lagbestiimmelsen.

Övergångs bestä rnmelserna
Lagens tillämplighet på motorredskap torde tills vidare böra regleras
genom en kompletterande övergångsbestämmelse i enlighet med vad
lagrådet har förordat under 1 §.
Förslaget till lag om ändring i skadeståndslagen (1972:207)
Med hänsyn till den föreslagna trafikskadelagens utformning synes den
3 kap. 8 § skadeståndslagen gjorda hänvisningen till trafikskadelagen
böra jämkas redaktionellt sålunda, att bestämmelserna i kapitlet anges ej
skola gälla i den miin trafikskadeersättning kan utgå för skadan enligt
trafikskadelagen.
Förslaget till lag om ändring i lagen ( 1972:435) om överlastavgift
Den föreslagna nya lydelsen av 7 § tredje stycket i förevarande lag
synes något oegentlig i fråga om den som brukar bilen utan lov. En
redaktionell ändring synes p:lkallad i denna del. Enligt lagrådets mening
bör därjämte företas den ändringen att det i tredje stycket behandlade
fallet av nyttjanderätt förs samman med det i andra stycket behandlade
fallet av avbetalningsköp. 1 enlighet härmed torde i det nuvarande andra
stycket böra tillfogas, att i fall då bil innehas med nyttjanderätt
innehavaren anses som ägare, om han har befogenhet att bestämma om
förare av bilen eller anlitar annan förare än ägaren har utsett. Därefter
torde tredje stycket få innehålla att, om någon brukar annans bil utan
lov. överlastavgiften påförs honom.
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Förslaget till lag om ändring i vägtrafikskattelagen ( 1973:601)

Den föreslagna lydelsen av 35 § torde i fråga om den som innehar
fordonet med nyttjanderätt få jämkas i överensstämmelse med vad som
nyss har förordats beträffande 7 § lagen om överlastavgift.

Övriga lagförslag

Förslagen lämnas utan erinran.
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JUSTITIEDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammanträde
197 5-08-21

Närvarande: statsministern Palme, ordförande, statsråden Sträng, Holmqvist, Aspling, Lundkvist, Gcijer, Norling, Lidhom, Carlsson. Sigurdsen,
Gustafsson. Zachrisson, Leijon, Hjelm-Wallen

Föredragande: statsrådet Lidbom
Proposition med förslag till trafikskadelag m. m.
Föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till
I . trafikskadclag,
2. lag om ändring i lagen (19 I 6 :312) angående ansvarighet för skada i
följd av automobiltrafik,
3. lag om ändring i skadeståndslagen (1972 :207),
4. lag om ändring i lagen (I 967 :663) om tillägg till vissa trafiklivräntor,
5. lag om ändring i lagen ( 1972 :435) om överlastavgift,
6. lag om ändring i vägtrafikskattelagen (! 973:601).
Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför.
Lagrådet har inledningsvis berört frågan om förhållandet mellan de
föreslagna reglerna om trafikskadeersättning och den allmänna skadeståndslagstiftningen. Som lagrådet därvid har anfört rör det sig inte om
några helt skilda crsättningssystem. Visserligen utgår trafikskadeersättning direkt från en försäkring utan att något personligt skadeståndsansvar
behöver fastställas. Som jag har berört i remissprotokollet får detta vissa
konsekvenser från processuell synpunkt, och det medför givet vis också
att något behov inte finns av sådana särskilda bestämmelser som inom
den allmänna skadeståndsrätten har ställts upp till skydd för vissa
skadeståndsskyldiga vars ansvar inte täcks av försäkring. Bortsett härifrån
är emellertid skillnaden mellan trafikskadeersättning och skadestånd
huvudsakligen av rent formell natur. I den föreslagna trafikskadelagen
finns en bestämmelse som innebär att trafikskadeersättning bestäms på
samma sätt som skadestånd, och även i andra hänseenden gäller regler
som nära överensstämmer med motsvarande bestämmelser i skadcståndslagen. Som jag har sagt i rcmissprotokollet och som har understrukits av
lagrådl't bör dessutom allmänna skadcståndsrättsliga grundsatser kunna
tillämpas på trafikskadeersättning.

1

Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgeringssammanträde den 6 mars 1975.
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Förslaget till trafikskadelag
När det gäller den redaktionella utformningen av trafikskadelagen
delar jag lagrådets uppfattning att lagen bör inledas med en bestämmelse
som anger sambandet mellan trafikförsäkring och trafikskadeersättning. I
anslutning därtill bör, lämpligen i samma paragraf, följa en bestämmelse
om lagens närmare tillämpningsområde. Jag återkommer strax till dessa
bestämmelser.
Enligt lagrådet är det lämpligt att redan i ett inledande avsnitt lämna
upplysning om att den som drabbas av trafikskada får utan hinder av att
trafikskadeersättning kan utgå för skadan i stället kräva skadestånd enligt
vad som gäller därom. En bestämmelse av detta innehåll har i
lagrådsremissen tagits in i 18 § första stycket tillsammans med en
bestämmelse att skadestånd i princip inte utgår i den mån den skadelidandes rätt till trafikskadeersättning har satts ned eller fallit bort på grund av
omständighet som har inträffat efter skadehändelsen. Enligt min mening
har dessa bestämmelser ett sådant samband med varandra att de inte bör
skiljas åt. De synes vidare ha sin naturliga plats i det avsnitt som handlar
om skadestånd m. m. Jag finner alltså inte anledning att i enlighet med
lagd.dets förslag föra över en av dessa regler till ett inledande avsnitt.
Vad jag nu har sagt innebär att det inledande avsnittet - vars rubrik
bör jämkas till Inledande bestämmelser -- kommer att bestå av en enda
paragraf, 1 §. I paragrafen bör till en början sägas att lagen gäller
trafikförsäkring för motordrivet fordon och ersättning frftn trafikförsäkring för skada i följd av trafik med motordrivet fordon. Lämpligen bör i
anslutning härtill anges att denna ersättning benämns trafikskadeersättning.
För att ange lagens tillämpningsområde bör det, som framhållits av
lagrådet, vara tillräckligt att använda uttrycket motordrivet fordon utan
att i lagen hänvisa till fordonskungördsen (1972 :595). ii. ven utan en
sådan hänvisning är det naturligt att uttrycket ges samma innebörd som
det har i fordon sk ungörelsen liksom i andra liknande författningar
rörande vägtrafiken m. m. som har meddelats på senare tid Ufr
uttalandena i prop. ! 972 :13 7 s. 29 i samband med ändringar i
trafi kbrottslagen).
Som jag har sagt i remissprotokollet bör lagen inte tillämpas på fordon
som är avsett att föras av gående och i princip inte heller på
motorredskap. Ett undantag för dessa fordon bör tas in i 1 §. Härvid bör
även begreppet motorredskap kunna användas utan att särskilt definieras.
Ledning för tolkningen av detta begrepp får på samma sätt som
beträffande uttrycket motordrivet fordon hämtas i fordonskungörelsen
och liknande författning<H.
I detta sammanhang· uppstår det problemet att det finns ett flertal
fordon som står på griinsen mellan motorredskap och andra motordrivna
fordon, t. ex. gaffeltruckar och hjullastare. När det gäller frågor om ersättning för trafikskada har såväl gaffeltruckar som hjullastare i rättstillämpningen i vissa fall ansetts inrättade huvudsakligen för att självständigt nyttjas till godsbefordran och har därmed betraktats som automobil
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i bilansvarighetslagens mening (se NJA 1965 s. 468 och 1973 s. I 00).
Aven trafikförsäkringsh1gen torde vara tillämplig i dessa fall. Däremot
gäller enligt kungörelsen ( 1952 :45) angående klassificeringen av vissa
gaffeltruckar att sådana gaffeltruckar som är byggda· för lossning, lastning
och stapling av gods och för korta transporter i samband därmed skall
under vissa förutsättningar hänföras till kategorin motorredskap, även om
de huvudsakligen har inrättats för transportändamål.
Uppenbarligen bör inte trafikskadelagen ha ett snävare tillämpningsområde än den nuvarande lagstiftningen på trafikskadeområdet. Fordon
som har inrättats huvudsakligen för att självständigt nyttjas till godsbefordran bör alltså omfattas av trafikskadelagen. För att man skall uppnå
dessa resultat torde man kunna nöja sig med de tidigare förordade
bestämmelserna om att lagen gäller motordrivet fordon med undantag av
motorredskap, utan något förtydligande tillägg. För att undanröja
tveksamheter beträffande trafikskadclagens tillämpning på fordon som
kan hänföras under kungörelsen angående klassificeringen av vissa
gaffrltruckar kan det emellertid finnas skäl att göra ett förtydligande i
denna kungörelse. Det ankommer på regeringen att besluta i denna fråga.
Aven i övrigt får det överlämnas åt regeringen att i tveksamma fall
föreskriva att i fordon av viss typ skall vid tillämpning av trafikskadelagen
anses som annat motordrivet fordon än motorredskap. Detta kräver inget
uttryckligt bemyndigande av riksdagen, eftersom det härvid bara är fråga
om verkställighetsföreskrifter till lagen.
I enlighet med vad jag nu har sagt bör som en andra punkt i 1 § tas in
en bestämmelse om att lagen inte tillämpas på fordon som är avsett att
föras av gående och inte heller på motorredskap.
Slutligen bör som andra stycke i paragrafen följa den bestämmelse om
lagens tillämpning på vissa fordonskombinationer som också i det
remitterade förslaget har tagits in i andra stycket. Denna bestämmelse
bör dock jämkas så, att den blir tillämplig inte bara när annat än
motordrivet fordon ingår i fordonskombinationen utan också när ett
motorredskap har kopplats till ett motordrivet fordon som omfattas av
lagen.
De ändringar som lagrådet har förordat beträffande 2 och 5 § § bör
godtas. Jag biträder också i huvudsak lagrådets förslag till omformulering
av 6 §.
Lagrådet har beträffande 8 § utförligt uppehållit sig vid reglerna i
första stycket om trafikskadeersättning för vissa trafikskador utomlands.
Lagrådet kritiserar därvid den i tredje punkten intagna avräkningsregeln,
som anses medföra en avgjord försämring av skadevållarens ställning i
förhållande till vad som annars gäller enligt trafikskadelagen. Enligt min
mening har lagrådet överdrivit denna kritik. Avräkningsregeln innebär
visserligen, som jag redan har sagt i remissprotokollet, att skadestånd eller
motsvarande ersättning som har utgetts enligt utländsk lag inte kan
[1terkriivas från den svenska trafikförsäkringsanstalten enligt 19 §. När
skadan har vallats av ett svenskt fordons ägare, förare eller brukare tricks
emellertid deras ansvar i regel antingen av en utländsk trafikförsäkring
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eller, vid färd i ett land som är anslutet till något av de internationella
trafikförsäkringssystem som gäller inom Europa, av fordonets svenska
trafikförsäkring. Lika litet som f. n. behöver de alltså själva svara för det
skadestånd som kan komma att åläggas dem enligt utländsk lag, om inte
den trafikförsäkringsanstalt som har utgett ersättning för skadan kan
kräva ersättningen åter av dem enligt den utländska lagstiftningen och
också begagnar sig av denna rätt, något som dock i praktiken torde vara
sällsynt.
Syftet med den av lagrådet kritiserade avräkningsregeln är att undvika
att den svenska trafikförsäkringen får slutligt svara för en skada till den
del utländsk skadcvållare eller utländskt försäkringsbolag ansvarar för
skadan. Jag kan medge att det från lagteknisk synpunkt skulle vara en
fördel, om detta kunde komma till dt mer direkt uttryck än som har
skett i det n.:mitterade förslaget. En sådan reglering måste dock bli
tämligen utförlig. Som lagrådet har framhållit kan det också diskuteras,
om de fall som avses verkligen har den ekonomiska betydelse att de
förtjänar en särreglering av detta slag. Del angivna syftet med avräkningsregeln kan åtminstone delvis tillgodoses genom alt man i stället
överlämnar åt de svenska trafikförsäkringsanstalterna att, i den mån det
anses behövligt, överenskomma med de utländska trafikförsäkringsbolagen om fördelningen av det slutliga ersättningsansvaret i hithörande fall.
Trafikskadelagen lägger inte hinder i vägen för sådana överenskommelser.
Med hänsyn till vad jag nu har sagt förordar jag i likhet med lagr·'!det att
avräkningsregeln får utgå.
För skadefallen utomlands återstår då den regel som har upptagits i 8 §
första stycket andra punkten. Denna regel bildar tillsammans med
bestämmelsen i första punkten i samma stycke en naturlig inledning till
avsnittet om trafikskadeersättning och bör behållas i detta stycke. Också
bestämmelsen i paragrafens andra stycke om atomskada bör kvarstå
oförändrad.
Beträffande 8 § bör alltså inte någon annan ändring göras än att
avräkningsregeln får utgå. Dii.rmcd bortfaller det främsta skälet till
lagrådets förslag att p!Jcera 9 § närmast efter bestämmelserna i 10 och
11 § §. En sådan omdisposition är enligt min mening även av andra skäl
mindre lyckad. Bl. a. synes det från pedagogisk synpunkt vara en fördel
att redan i början av avsnittet om trafikskadeersättning upplysa om att
ersättningen bestäms enligt skadeståndsrättsliga principer. Vidare bör inte
sambandet mellan 10 och 11 §§ å ena sidan och 12 § å andra sidan
splittras genom att en bestämmelse av ett helt annat slag förs in mellan
dessa paragrafer. Enligt min mening bör alltså bestämmelserna i 9 § ha
den placering som de har getts i lagrådsremissen.
I fråga om JO och 11 §§ har lagrådet förordat att det i paragrafernas
första stycken uttryckligen anges att trafikskadeersättning utgår oberoende av om någon är vållande eller ej. Denna lagteknik för att uttrycka
ett rent objektivt crsättningsansvar är emellertid numera mindre vanlig
och bör enligt min mening undvikas, i all synnerhet när det är fråga om
ersättning som utgår direkt från en försäkring. Jag finner alltså inte skäl
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att göra ett sådant tillägg till lagtexten som lagrådet har förordat. Jag kan
inte heller dela lagrådets uppfattning att bestämmelserna i 10 och 11 § §
om ersättning från ett fordons trafikförsäkring bör formuleras så att man
hela tiden har samma fordon som utgångspunkt. Enligt min mening bör
regleringen i stället inriktas på de skador som kan ersättas och ange vilken
trafikförsäkring som ersättningen i varje särskilt fall utgår från. Därefter
bör i en särskild paragraf följa bestämmelser om jämkning av ersättningen
på grund av medverkan på den skadelidandes sida. I det remitterade
förslaget har bestämmelserna utformats på detta sätt. Jag förordar alltså
att dessa bestämmelser i huvudsak behålls.
Lagrådet har vidare kritiserat ett uttalande i specialmotiveringen till
10 § andra stycket angående innebörden av det uppställda kravet på
vållande i samband med förande. Som lagrådet har framhållit är det
givetvis önskvärt att begreppet vållande så långt det är möjligt tillämpas
på samma sätt inom olika delar av skadeståndsrätten. Vid tillämpningen
av trafikskadelagen bör emellertid beaktas att kravet på vållande i 10 §
andra stycket är uppfyllt så snart någon i fordonet, likgiltigt vem, på ett
oaktsamt sätt har ingripit i eller påverkat fordonets förande. Man behöver
alltså inte närmare undersöka vem av personerna i detta fordon som har
föranlett att fordonet förts oaktsamt. Därmed föreligger också mindre
anledning att ta hänsyn till olika subjektiva faktorer hos skadevållaren,
vilka på andra områden kan påverka vållandebedömningen. Frågan i vad
mån sådana faktorer bör beaktas på trafikskadeområdet får enligt min
mening överlämnas åt rättstillämpningen.
Av vad jag tidigare har sagt framgår att 12 § bör uttömmande reglera
verkan av medvållande på den skadelidandes sida, alltså även i kollisionsfallen. Att paragrafen på grund härav inte kan utformas helt i
överensstämmelse med medvållandereglerna i 6 kap. 1 § skadeståndslagen
anser jag inte vara någon direkt olägenhet. Jag finner alltså inte skäl att
omarbeta paragrafen på sätt lagrådet har förordat.
Vad lagrådet har anfört beträffande 13 § kan jag ansluta mig till.
Paragrafen bör alltså formuleras om i enlighet med lagrådets förslag. Den
bör vidare placeras sist i avsnittet om trafikskadeersättning och följaktligen bilda en ny 17 §. Detta föranleder att 14 - 17 §§i det remitterade
förslaget förskjuts ett steg och alltså i stället betecknas 13 - 16 § §.
Beträffande 14 § i remissprotokollet har lagrådet kritiserat orden "i
den mån ej annat följer av 1 5 §". Detta uttryck är avsett att utgöra en
erinran om att det ansvar som regleras i paragrafen är solidariskt endast
inom ramen för det högsta ansvarsbelopp som enligt 15 § gäller för de
berörda försäkringarna. Jag delar lagrådets uppfattning att en sådan
erinran knappast fyller något praktiskt behov. De kritiserade orden bör
alltså kunna utgå.
Vad lagrådet har anfört beträffande 17 § bör godtas.
I fråga om 18 § har jag redan tidigare framhållit att den bestämmelse
som har tagits in i första stycket första punkten inte bör ryckas loss från
sitt sammanhang med andra punkten i samma stycke. Enligt min mening
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finns det inte heller någon anledning att dela upp första och andra
styckena på två särskilda paragrafer. Jag kan alltså inte biträda lagrådets
förslag till omdisposition av bestämmelserna i 18 §. Paragrafen bör dock
jämkas något redaktionellt.
De redaktionella ändringar som lagrådet har förordat beträffande 19
och 24 §§ kan jag tillstyrka. Jag ansluter mig också i allt väsentligt till
lagrådets förslag såvitt gäller 25, 28, 31 och 32 §§. Enligt min mening
finns det dock inte anledning att dela upp bestämmelserna i 25 § på två
särskilda paragrafer.
Jag har tidigare förordat att man i 1 § tar in en bestämmelse om att
lagen inte tillämpas på motorredskap. Undantaget för motorredskap bör
alltså inte, som lagrådet har föreslagit, återfinnas bland övergångsbestämmelserna.
Utöver vad jag nu har föreslagit bör vissa andra redaktionella
jämkningar göras i förslaget till trafikskadelag.
Som har angetts i rcmissprotokollct har trafikförsäkringsgivarna tidigare åtagit sig att vidta vissa övergångsanordningar som skulle medföra att
det inte behövs några särskilda övergångsbestämmelser i fråga om trafikskadclagens inverkan på trafikförsäkringsavtal som har ingåtts för tid som
delvis infaller efter ikraftträdandet. Efter lagrådsgranskningens avslutande
har jag från försäkringshåll erfarit att det kan uppstå vissa problem med
genomförandet av de angivna övergångsanordningarna. Med anledning
därav har jag funnit det lämpligt att nu föra in vissa övergångsbestämmelser som bl. a. reglerar giltigheten av avtal som har ingåtts före ikraftträdandet och möjligheten att i förtid säga upp sådana avtal.
Jag vill i detta sammanhang också anmäla en skrivelse från trafikförsäkringsföreningen som har kommit in till justitiedepartementet den 21
juli 1975. I skrivelsen hemställer föreningen om en höjning av det högsta
ansvarsbelopp som gäller för varje trafikförsäkring. Maximibeloppet, som
i lagrådsremissen ( 15 § trafikskadclagcn) har tagits upp till 30 milj. kr.,
föreslås bli höjt till 50 milj. kr. Detta belopp skall inkludera såväl personsom egendomsskada, varvid emellertid ersättning i första hand skall utgå
för personskada.
Vad trafikförsäkringsföreningen sålunda föreslagit har godtagits av
samtliga trafikförsäkringsbolag, liksom av försäkringsinspektionen. Aven
jag anser att förslaget bör genomföras. En ändring bör alltså göras i 15 §
(= 14 §,om den nyss förordade omdisponeringen genomförs).

övriga lagförslag
Vad lagrådet har anfört beträffande övriga lagförslag bör godtas.
Vidare föreslår jag efter samråd med chefen för kommunikationsdepartementet att vissa ändringar av i huvudsak redaktionell natur görs i 9 §
lagen (1972:435) om överlastavgift.
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Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen
föreslår riksdagen
dels att antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna
ändringar,
dels att, i enlighet med vad jag har förordat i remissprotokollct;
bemyndiga regeringen att besluta om utvidgning av statens ersättningsansvar när det gäller skador på förares och passagerares personliga tillhörigheter och om underlåtenhet för statens vidkommande att påkalla j1imkning av trafikskadeers1ittning för sakskada.

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som
föredraganden har higt fram.
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