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Rcf!eringen förcsbr riksdagen all anta de fiir-,Jag som har tagits upp i 

bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag. 

p;, rq:!eringens vägnar 

SVANTE LUNOK \'IST 

CLRT HOSTRÖM 

Propositionens hurndsakliga innehåll 

I propositionen föresläs ändringar i luftfartslagen l 1957: 297l. Andring

arna innehiir till stora delar en spr:lklig och redaktionell överarhetning av 

lagen. Därutöver tas också upp vissa fdgor av saklig innebörd. En av 

dessa iir regleringen av vad som skall giilla beträffande luftviirdighet m. m. 

vid internationell uthyrning av Iuflfartyg. En annan fri1ga berör lagen-, 

ti!Himpning pi1 luftfartyg som är registrerade hos en internationell urganisa

tion. Grundläggande hestiimmelser om erh~illande LH.:h ftterkallelse av luft

fartscertifikat och elevtillstånd föresliis bli upptagna i lag. Aterkallelse 

skall alltid ske för certifikatets eller tillstimdets åtcrstilendc giltighetstid. 

Prövningen av frågor om tnerkallclse av certifikat och clevtillst~tnt.l och om 

varning llyttas över fr{m luftfartsverket till hinsrätt. Det allm;innas talan i 

de,~a mfil skall foras av luftfartsverket. 

Lagförslagen i denna proposition har granskats av lagrådet. Proposi

tionen inneh~iller diirför tre huvuddelar: lagrådsremissen ls. 72). lagrä

dets yttrande (s. 1791 och föredragande statsrådets ställningstagande till 

lagrtldeh synpunkter (s. 191). 

Flir att fft skälen till lagförslagen helt klara för sig måste liisaren ta del 

av all<1 tre texterna. 

I Riksdagen !984185. I sam/. Nr 212 
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Propositionens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i luftf'artslagcn ( 1957: 297) 

Hiirigenom föreskrivs i fraga om luftfarhlagen ( 1957: 297) 1 

dels att 2 kap. 6. 7 och IH*. 6 kap. 10* och 13 kap. 7-13** skall 
upphöra att gälla. 

dds att rubriken närmast före 6 kap. 10~ skall utgå, 
dels att nuvarande I kap. 5 * skall betecknas I kap. 8 * och ha nedan 

angi\'na lydelse. 
dels att nuvarande 3 kap. I 0 a * skall betecknas 3 kap. 11 *och ha nedan 

angivna lydelse, 
dels att I kap. 1-H*. 2 kap. I. 3-5. 9-12 och 14-!6**· 3 kap. 1-

10**· 4 kap. 1-9**· 5 kap. l-4 och 5-11 **· 6 kap. 1-9 och 11-16**· 7 
kap .. 8 kap. 1-4 och 5-9 **· 9-12 kap., I 3 kap. 1-6 §s, 14 kap. I -4 §§ 
samt l 5 kap., rubrikerna till första och andra avdelningen. rubrikerna till 
2- 7. 9- l l samt ! 3 och 14 kap .. rubrikerna närmast före 2 kap. I, 12 och 
16 **· 6 kap. 4 och 9 s~ samt 9 kap. 3. 12, 17, 31 och 37 §§skall ha nedan 
angivna lydelse. 

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

N11n1rande lydelse Fiireslagen lydelse 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

Om civil luftfart Civil luftfart 

l KAP. 

Inledande bestämmelser 

Luftfart må här i riket äga rum 
allenast med de inskriinkningar och 
under de villkor. som följa <H" den
na lag och med stöd därai• medde
lade fi"ireskr({ter eller som dicst 
stadgas i lag eller fiirfattning. 

Luftfart mil ej äga rum med and
ra luflfartyg iin sådana .rnm hu1·a 
.1Te11sk nationalitet eller nationali-

1 Lagen omtryckt 1979: 643. 

I§ 

Luftfart får i S1wi,.:e äga rum 
bara på de villkor, som följer av 
denna lag, m· bestämmelser som 
har meddelats med stöd m· de1111a 
lag eller m· andra lagar eller för
ordningar. 

Luftfart får äga rum med sl'enska 
luftfartyg. Ml·d ll{f~fiirtyg som hur 
nationalitet i en annan stat får luft-
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N111'(1ra11dc lydelse 

rcr i _fi-ii111111and<' .11111. med 1·il/..l'n 
.1l111i1.1 ii\'1Tl'11.1ko111111d1c' om riitt till 
luftfart inom svenskt omrade. 

Niir siirskilda sbl iiro diirrill. 
ii_!!<T n:geringen eller. <:fier rege
ri11gt11.1 hc111r11dig1111dl', l1(/i/iirr.1-
1·erkl'l llll'dgil'{1 att luftfart mä iig11 
rum uran hinder 01· \'lid i .fi"irslU 
.1/_V<'Al'I .1iig.1. stl oc/.. hcsrii11111111 1·ill
/..urc11 diir/;-ir. 

L1!f(fi1rr 111cl ;:i inom svenskt om
ri'ide ii,r.:11 mm i överljudsfart. 

:\-'lir synnerliga skäl f('ircligg11. 
iigc·r regeringen eller. l'ficr rege
ringens l>1'n1_1·11digande. /11.f(l'arr.1·-
1·ak1'f medgirn lt!fijiHI uran hinder 
m· 1·ad som siigs i.fi'ir.1'/a s!Yckcr stl 
ock hc'sfiim111a rillkor<'n dii1:/('ir. 

Regeringen iigl'r mr av milit~ira 

sbl eller lll" hiins_1·n rill allmiin ord-
11i11,!! och säker/11'/ i11.1·kr1i11k11 eller 
.fi'ir~juda luftfart inom viss del av 
riket. f;/il'I' r1',~cri111-:i'llS be111y11di
g11mle 1111' ock lt!f!fi1rrs\'l'IM'I av 
hiinsyn till allmän ordning och s~i

kcrhet i11skriinka l'ilff.f('ir högst tvä 
veckor .f('irhj11d11 lt!f(!lirr inom 1·is.1·1 

område. 

Under utomordentliga förhallan
dcn eller dä c(icsr hiinsyn till allmiin 
siikerhet kriii·cr dcr äger regeringen 
tillfälligt i11.1/.:riinka eller fiir/~j11d11 

luftfart inom hela riket. 

Denna la1-: skall. där ej annat 
följer av md i laRen iir srad1-:ar, 
med ui·seende å s1·e11skr luftfartyg 
lända rill <'.flerrärtclse jänn·ä/ vid 
luftfart utom riket. sål'i1t del är för
enligt med /af: i främmande srar 
som efier å1•erenskomme/se eller 
e(jesr är tillämplig. 

Fc'ire.1l11ge11 lydelse 

Ji1rr i'iga r11111 1·nclas1 rJlll del lwr 
rrii/}i11.1 111·ral 111cd elen a11dm sra/1'11 
om riitt till luftfart inom svenskt 
omr<iJe. 

0111 dl'! ,ti11111 siirskilda skiil .li'ir 
regeringen eller cl<'n mrndigh1·1 rc
geri11gc'11 hc.11ii111111cr ml'dgl' att luft
fart iig,·r rum iil'e11 ml'cl andra l1!fi
.fi1rry.~ och hl'stiim111t1 pu rill\t1 1·i//

f..11r dl'llll.fiir ske . 

4§ 

L1!f(/i1n1·.!! .fil/' i111c" inom <,ven~kt 
umriidc ,li-w1(/i'iras 111ecl överl,iuds
fart. 

Om de1.fi1111.1 synnerliga skiil . . /i'ir 
n::geringen eller de11 111_rndigh<'r rc
g<'ri11ge11 hesrii111111cr medg<' 1111dan
rc1g Ji"d11 Ji'irhud<'I. I sw11ha11d diir
med Ji}r anges på l'il/.;11 l'ill/.;or ii!fi
farrrn jilr iiga rum. 

Regeringen l'll<'r dl'11 m_rndighl'I 
regeringen hcsriimml'I" .får av mili
tiira skiil fiircsf..rh·a i11skrd11k11i11g11r 
m· l'lll'/' .fi'irh11d mcir luftfart inom 
viss del av riket. Sådana .fi'ireskr(!'. 
ter/är ocksci 111t'Jdda.1 11\' rl'gering
l'll l'ller den 111y11Jigher r1'geri11gc11 
h1·.1·riin11na, 0111 dl'/ hl'l1ii\'.1· av hiin
syn till allmän ordning och siikerhet 
ella till 1wt11r- l'llt'r 111i(iii1'ärJ. Fii
r1·skr(!ier 0111.forh11d .10111 111eddc/11s 
111· an111111 111y11di1-:hcr iin fl'Rt'ri11gen 
Jär m·.1·c högst två veckor. 

Under utomordentliga fiirhållan
den eller niir der i ii1Ti1-:r kriii·.1· 111· 

hiinsyn till allmän s~ikerhet.får rege
ringen tillfalligt.f('ireskrirn i11.1/.:rii11k-
11i11gar ll\' ellN .fi'irhud 11101 luftfart 
inom hda riket. 

Niir inre annat följer av denna 
la1-: skall den giilla för srenska luft
fartyg iii·cn vid luftfart utom riket. 
om de1111 är förenligt med denfriim
mande lag som är tillämplig. 
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N111·arandl' lydels<' 

Bestämmelserna i 9 kap. iiro. 
ämlii all lt!tZfimygct icke iir a1· 

,·1·en.1k nationlllitet. tilliimpligll 
jii1111·iil vid luftfart utom riket. i den 
miln det följer av iil'erl'nskom111l'isc 
med .fi-ii11111wnd1• stl/I eller diest av 
allmiinna rättsgrundsatser. 

5~ 

Om atomskada giilla särskilda 
hest>1mmclscr. 

4 

Fiireslagcn lwll'ise 

Bestiimmelscrna i 9 kap. giilll'r 
också vid luftfart utom riket mccl 
111/iind.'kll lt!f!fimyg. i den mirn det 
följer av //l'/111 med unclru .111111'1' el
ler av allmiinna riittsgrundsatscr. 

5~ 

De hesti1111111dscr i denna lag 
.\11111 giil/er i .fi·äga 0111 /1!f(fi1rtyg 
.\111n iir registri•mJe i t'n t1nnlln stat 
skall pc/ 11101.1·1·//m11dc sii1t 1i//ä111pas 
i.fi-åg11 om lt!f(fi1rtyg so111 iir rcgi.11-
rcr11dc hos en intl'rnatione// or).!ani
.l'lltion. 

fd 

Regeringt·n f<lr.fi'irl'skrirn 1111 sli
dww bc.1·1iim111ci.1l'r i denna lll).! och 
111ed stiid 111· denna lag 11(/i'irdade 
fiireskr{fier .10111 a1·ser skvdd.fiir lii·. 
personlig siikerhe1 l'lier hiil.rn s<1111t 
trqfik skall. 0111 detta är .f/irenligt 
med /agt•n i registrcringsstatcn. 1i/l
liimpas 11tl 111/iindskll li!(tt'artv).! so111 
innehas med 11y1zjandl'riilt 111· 

s1·enska hr11kare. 

7~ 

Rcgering1'n .tär hl'lriUfi111de 
.1·1·1'11.1k11 luf(fortvg som innehas 
med m·t(illnderiill u1· 111/iindska 
brukllrl' ./i:ireskri1'l1 11nd11ntllg ji-tln 
si/dana bt'Stii111111clsl'r i denna lag 
och med stiid a1· denna lag 11zfi'ir
dade .flireskr(ficr som m·ser skydd 
.for li1·. 11er.rn11lig siikerhet elll'I' hiil
sa sa 1111 t rqfi k. 

?H 

Om ato111skador göl/er siirskilda 
hestiimmelser. 
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N111·11rwllfr /\'Jdse Fiir<'.1/ugen /_n/l'ise 

2 KAP. 

Om registrering a1· luftfartyg, 
de.H nationalitet och märkning 

R egistreri11g 

(J\'cr 111/(fiirt_,'.f.: .1/.:1111 '111.1 luftfarts
vL'rket ji"ir11.1 register (] u fl L1 r-
1 y g s regi st e rl. 

Om inskrivning av riitt till luftfar
tvg .1a1111 om vi,sa internationella 
fiirhi'dlanJen hctriiffandc r~ill till 
luftfortyg iir siirs/...ilT .1t11dg111. 

Ej mä luftfartyg. som ~1r registre
rat i friimmandc stat, registreras 
här i rikt't. med mindre det mf'iircs 
ur den friimmandc swtcns register. 

Luftfartyg må icf.:t> registreras 
med mindre Jet har luftvärdighets
hevis och. i den utstriic/.:ning rege
ringen eller l'.ficr rc,.;aingcns hc
myndigandc lt~ftfim.1·1·erkct .före
skriver. miljövärdighetshevis. Bel'i.1 
skall ha 11z/ärda1s eller godkiinrs 
hiir i rike/. 

Amökan om registrering av luft
fartyg skall göras skr(ftligrn av 
ägaren och innellllllll fi'ir registre
ringen n,·idiga upplysningar riimn
de_fortyger. iig11rc11 och de1111e.1.fiir-
1·1i1T m•farryger. A11.1iik11ingen s/...a[/ 
ärfi"iUas a1· 11/rcdning rill sryrkande 
a1· att s1ika11dcn iir ,/gllrl' a1· _f{1r1y
ge1 {l("h all i iil'rigr de i 2-.+ ~~ 11pp-
111gna 1·illkort!n äro 11ppf.\·llda. så 
ock 111· handling .10111 11tmiirker niir, 
1·ar och m· \"t'/11 Ji1rryge1 i1r h_,·ggl. 

4~ 

~ ~ - ~ 

Registrering. nationalitet och 
märkning 

R egistreri11gen 

Luftfartsverket _/iir regiskr ii1·a 
/11/(li1rt.\',t: (] 11 ft far I y g s regis-
i e rl. 

Om inskrivning av r;1tt till luflfar
tyg och om vissa internaliunella 
förh;illanuen hetr;Ufande riltt till 
luftfartyg _ti1111.1 det .1iirs/...ild11 he
st ii 111111d.11•r. 

Ert luftfartvg. som ;ir registrerat i 
en främmande stat. filr inte regi
streras i S1·erigc. om dcr in/(' m·re
,.;istreras i den .fi·ämmandc st Men. 

Ert luftfartyg }Ur registreras bara 
om det har luftvärdighetsbevis. Re
geringen eller den myndighel rege
ringen hesrii1111111'rfår.filreskri\'ll all 
ii!fiji1rtyg .fi"ir regisrrerin,.; också 
skall ha miljövärdighetshevis. 

L1di1·iirdighl'f.1- och mi(iiil'iir
dighetshnis skall \'lira utflirdade 
eller godkiinda i Si·eri,.;c. 

Ansökan om registrering av cl/ 

luftfartyg skall göras av ägaren. Till 
ansiikningen. som skall mra skrift
lig. skall.fi1gas de upplysningar och 
den 11/rl!dning .10111 hehiil'S .fi"jr re

gisrreri11ge11. 
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N11l'ara11d!' lydelse 

l.uftfartyg. som är intecknat. mä 
('.i rid grund ll\' ägarens hcgiiran e/-
11'1' 11111wn i 8 ~ a\'sedd omsriindigher 
lll:/i';ra.1 11r rl'gistrct. med mindre i 
iirt'ndt't F;rere.1· h('\·i.1 .fi"i/11 i11skrii·-
11i11g.1dt1111arc11, (l(f i11rcckni11gs
lw11d/i11gen 11r1ri1·i.rnts .fi'ir '10110111 
sw11r 1111 inreck11i11gsha1·iir1'11 sam
T_\'C/.:t ri/I cltgiirdn1. me11 i registret 
sk11/I i;i;ra.1 1111111iir/.:11i11g 0111 1·11d i 
iirender .fi'irekommit. 

A 1:fi'ires l1(/(fi1rtyg ur rl'gistrct el
/,.,- sker i registret a11111iirk11i11g som 
i p;r.1t11 .1t_l'cker siigs. skall i11skrii•-
11i11gsdo11w!'f'11 c~f('irdr.'Ulig('ll 111Hfrr
rii11as diiro111. 

f1111eha1·es luftfartyg pii grund av 
kl;r, 11t1111 tUt iiganderiirren h1·ergåu 
il i1111eha1·t1rt•11. skola i registret a11-
1ec/.:11as in11elw1·t1re11s 11a11111 och 
d('11 riirr som tillkommer honom. 
Del iilii:i:er dem s11111 slutit a1·talct 
art (!f('irdriHlii:en giira a11mii/a11 diir-
11m till luftfartsverket. 

Ur1plåll'r någon luftfartyg för 
obestämd tid eller för e11 tid 1JI' 
minst två veckor till a1111a11 ji'ir att 
111' de1111I' 11yt~ias .fi'ir ('gen riik11i11i:. 
sk11/I r1ä begiirnn m· upplåtar('fl l'i-
11'1- i1111clun·are11 i rei:istrN giiras 
t111teck11i11g 0111 11pplårl'is1'11. 

/-/ar ti utrikes ort luftfartyg 
byggts för svensk räkning eller 
ii1·agi/u i .l'\'t'll.l'k ägo och iiro de i 2 
och 3 .~* fiir rq:i.11reri11g w1i;i1·1w 
1·illkorc11 11p1~f_\Hda. må fartyget, i 
e11/ighN med hestiimmelser som re
geringen meddelar, för viss tid an
tecknas i ett särskilt bihang till luft
fart ygsrcgist ret. 

6 

F1)res/agcn lydd.1e 

0111 err luft fartyg är intecknat . .fllr 
dl'f a1·rei:istrcra.1· endast om i11-
reck11i11g.1lzll\·111-en har ml'dgeu det. 

10 * 

11 ~ 

Om någon innehar ert registrerar 
luftfartyg p{1 grund av kl'l'dirkiip 
med.fi'irhchd/I om å1erraganderärr. 
skall i1111elza1·er antecknas i it{f(far
tygsregisrrct. De som triiffiir ll\'t11/ 
0111 err si/dant köp skall genast an
mäla det till luftfartsverket. 

0111 någon innl'har ett registrerar 
luftfartyg med nyr{iandcrärr för 
obestämd tid eller för hestiimd tid 
om minst två veckor. skall anteck
ning om i1111dw1·e1 göra.1 i /11.fi_fitr
tyysrci:istrN om 1/garen eller inne
lzm·aren hegiir det. 

Om err luftfartyg har byggts ut
omlands för svensk räkning eller 
om ett luf(fiirtvg .111m .finns utom
lands har iirergåll till en s1·cnsk 
iigarc, fär fart ygct för viss tid an
tecknas i ett bihang till luftfartygs
registret. om jl'ir11tsiittni11garn11 i 2 
och 3 .~ ~ är uppf_\·llda. 

11 a ~ 

l.t(f(fims1wker Ji'ir 1'n .fi'irtl'cf.:
ning ii1·er de 11rliindsk11 /11ftfi1rtyg 
som innehas med 11_1·11ja111/criirr a1· 

s1·c11ska brukare lh r 11k11 rfii r
t c c k 11 in g J. 
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Nurnrande lydelse 

Nationalitet 

Sl'dan luftfartyg infiirts i luftfar
tygsregistret, äger det svensk na
tionalitet. 

Om il(fc"irandet i registret skall 
luftfarts vaket u(tlirda bevis (n a
l i o n a 1 it e t s - och regis tre
r in g s bevis J. 

Luftfartyg. som antecknats i bi
hanget till luftfartygsrcgistret. äger 
svensk nationalitet sf1 liinge anteck
ningen giillcr. 

Om anteckningen i bihanget skall 
l11f(färt.1Terket u(fiirdu interimis
tiskt nationalitet\;- och registre
ringsbevis. 

7 

FiJres/agen l_l'delse 

Nationaliteten 

Luftfartyg som är it((iirda i luft
fartygsregistret har svensk nationa
litet. 

Luftfartsverket u(fiirdar bevis 
om registreringen (nation a 1 i
t e t s - o c h regi st r e r i n g s be
v is). 

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

Lt(((fart.1Terket 11(/i'irdar heris om 
anteckningen i bihanget (in t c r i
m is t is k t nationalitets- och 
registrerings bevis.I. 

15!i 

Svenskt luftfartyg skall. när det 
n_1·ttja.1 1ill /1!fzfart. hava svenskt na
tionalitets- och registreringsbevis. 

Utländskt luftfartyg skall 1·id luji
.fill"t inom n•en.1·k1 område hm·a 
mlltsvarande bevis frånfrämmande 
stal. med 1·ilken slutits iivere11s
ko111me/.1·e om riirt till st/dan lt{ft
.fim. 

Nrt(ja.1 luftfartyg jämlikt medgi
vande s11111 m·ses i 1 kap. 2 ~ andra 
stycket. giiller md regeringen eller. 
(:fier r('gcringon bemyndigande, 
ltdifi1rts1·erkc1 föreskri1·er. 

Märkning 

Luftfartyg, som infi"irt.1 i luftfar
tygo;rq::istret eller antecknats i bi
hanget. ~kall märkas i cn/ighl'I med 
sin 1111tio11alitets- och rcgistrcrings
hetc·ckning. Märkena skola.fi"iras så 
liini:e ./ill"f_\'ge! AYarstär i rexistre! 
eller hihangct. 

E!t svenskt luftfartyg skall ha 
svenskt nationalitets- och registre
ringsbevis när det am•iinds 1·id ltdi
fart. 

Ett utländskt luftfartyg skall ha 
motsvarande bevis från registrc
ringsstatcn 1·id /1~fU<zr1 inom 
s1·cn.~kt område. 

Om luftfartyg t1111·iinds på 1-:mnd 
m· medgivande enligt 1 kap. 2 ~ 
andra stycket, gäller de hc.1tiimmel
ser som meddelas m· regeringen el
ler den myndighet regeringen hc
stiimmcr. 

Märkningen 

Luftfartyg som iir i1iflirda i luft
fartygsregistret eller antecknade i 
bihanget skall 1·ara miirkta med 
sina nationalitets- och registrc
ringshe teckningar. 
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11/111·ara11Je lydelse 

Luftfartyg .. 111111 lir rl'.t:isll'<Tllf i 
/i"li11111w11dc .11<1/ llll'd 1·i//.:c11 .1/111i1.1· 
,·11·crc11s/.:0111111cl.1c 0111 rlill rill /11fi
ti1/'/ i110111 .1·1·1·11s/.:111111uicl1·. skall i·id 
. 11ic/<111 /11fifi1r1 var:1 miirhl i enlight:t 
n1ed föreskrifterna i he111/u11det. 

\\·11j11.1 luftfartyg ,ili111/i/..1 medgi
vande .111111 111·sc·.1· i I kap. 2 ~ andra 
stycket. giilkr l'lld regeringen eller. 
1:/icr rcgcri11gc11.1 h1•m1·11digo11dc. 
/11fi.fi1rrs1·cr/.:1·1 Fircs/..ri1·1·r. 

8 

Fiireslage11 lydelse 

Utliinds/.:.a luftfartyg skall V<1ra 
111iir/..111 i enlighet med föreskrifter
na i r1·gistrl'l'i11gs.1·tate11 1·id l11t(ti1r1 
i110111 .1·1·1·11s/.:1 0111rlldc . 

Om luftfartyg a11l'ii11ds pc/ gmnd 
11\' medgivande enligt I kap. 2 ~ 
andra stycket, giillcr de hestii111111d
.l'<'I' .111111 1111·ddtl11.1· 111· regeringen el
ler den 111.1·111/ighet rcgl'ri11ge11 he
stii111111l'r. 

3KAP. 

Om luftvärdighet och miljtivär
dighct 

Luftfartyg 'kall. niir det 11.\'f(ias 
1il/ /11/(fill"t. vara l1!ft1·iirdig1och111i/
j1'ii'iirdigt. 

t) 1111i luftfartyg anses luft vtir
digt. ml'd 111i11drl' det ;ir se/ kon
struerat. byggt. utrustat n.:h 1·id-
11111/.:rh/11/c1 samt iigcr s;!Jana Oyg
cgc·nskaper. au s;ikerhetens krav 
iir,1 tillgod11s1·clda. 

!::; mil luftfartyg anses miljövär
digt med 111i11drl' det är konstruerat. 
hyggt. utrustat och 1·idma/..thälll't 
.1/i att li(!rfiir1yget l'.i l'1l//11r skada 
genom huller. luftförorening eller 
li/..t1rllld störning. Niirmarc .fi'ire
s/..rifll-r .f{'ir tillii111p11i11ge11 tll' delta 
stYckl' meddelas m· rl'geri11ge11 e/-
11'1'. l'.fli'r n•geri11gn1.1 he111n1di
g111lllc. (/\' 11!/iliirt.\'\'('/""('/, 

l.ul'tl'artyg skall 1111dcrgll hni/.:.1-
11i11t: l'llligt rnd rcgai11gc11 eller. er 
ter r1·g1·ri11ge11.1 hc111.\'11diga11de. 
/11/(fim.11·1'/M'I Firc.1/..ri1·1·r. sli ock i 
li1Tigt 1111·d m·sec11dc 1' luftv~irdig

hcten 1·urn 1111dl'l'kastat tillsyn av 
lul'tfarhvcrket. 

lk.1ikt11i11g och tillsy11 mii c11/igt 
1·ad regeringen h1·stiimmc'I' m· luli
fartsverket llfifldraga.1· M siir,kild 
sakkunnig dia 111v11dighi'/ i110111 el
ler 11111111 ri/..1'/. 

I~ 

Luth'ärdighet och miljövär
dighet 

Luftfartyg skall vara ii!/fl'iirdigu 
och 111i(iii1·iirdiga 11iir de anl'iinJs 
1·id /11ft(art. 

Ett luftfartyg anses luftvärdigt, 
0111 det är konstruerat, hyggt. utrus
tat och 11111/et i stånd pc/ ett st/dant 
siitt samt har s[idana flygcgenska
per att siikerhetens krav iir 11pp
fvllda. 

E11 luftfartyg anses miljövärdigt, 
om det iir konstruerat. byggt. utrus
tat och hclllct i .11ånd på ett .1äda11t 
.1ii11 att det inte orsakar skada ge
nom buller clla luftförorening eller 
gl'11om a1111w1 liknande störning. 

Luftfartyg skall bctriiffonde luft
viirdigheten stå under tillsyn av 
lul'tfartsvcrket. Detsamma gäller 
tillhchiir och rcserl'lieiar till /11}(/ill"
tyg och a1111a11 sådan 11tru.1·111i111< .fi'ir 
.fi1rl\',i! och omhordl'arandc som har 
hctyde/.1·1· .fiir sii/.:.erheten. 

Om n.:geringen flires/.:1'il'a det . 
.fi/r luftfartsverket uppdra iil sär
skild sakkunnig all s/..iita hesi/.:111i11i.: 
och tillsyn. 



Prop. 1984/85: 212 

Nurnrandc /rJcls<' 

Sl'd<111 lurtfartyg 1·i,/ hl'si/.:.rning 
eller a1111orlnll'.1 ,li111nit.1 vara luft
vardigt, skall luftfarhverket 11tfiir
da hevis diirom 11 u J't \' a rd i g
h e ts h ev i si. Bevi~et 1111) utfärdas 
.fi'ir viss tid och h1'grii11.1a.1 rill 11t1 
01·se /11/(fi1r1 a1· 1·i.1.1· iirl eller inom 
visst ornriide. Rcgcri11g<'11 eller. 1'.f~ 
f('r r<'gaing1•n.1 hclll_\'lldiga11dl'. 
/11fi.f(1rrs1·cr/.:.ct iig<'rfi'ireskrirn. urt i 
h('\·isl'l ella diirl'idfi1g11d handling 
skull 11ngi1·a.1 \'tid 1·id.fiirtvgl'IS 11_1·t1-

jand1• sf..1111 iakt1<1g11.1 fiir uti d!'I 
sk11/I 1111.\'<'.I' l1(/i1·iirdig1. 

Luft v~irdighetshevis 1111/ förnya~. 
om .f{1r1_Ygc1 .finne.i 1·11n1 luft v~irdigt 
enligt 1..k krav som gii/lo dti förnyel
sen skall ske. Luflfonsverkel iigcr 
ilt sakkunnig dil'I' 111vndighc1 som 
m'.11•.1 il.~ 011dra stvckel ll{Jfldrug11 
alt förnya luftvärdighetsbevis. 

Svenskt luftfartyg .1/.:.11//. niir det 
m·11jas till luftfart. lllll'll svenskt el
ler 111· /11.fifi1r1.1·1·cr/.:.et god/.:.iint 111-
/iindskr luftviirdighctsbcvis. 

U1/iind.1/.:.t li(f(fi1rtyg skall 1·id lidi
./ill"I ino//1 .\'\'t'nskt omrild<' h111·a luft
viir<lighetsbevis som 1 första 
stycket siig.1 eller i .fi-i'i1111111111d1· stat 
11(/lirdat l'lla god/.:.iinl h1Ti.1 som 
l'nligl ii1·er!'ns/.:.0111111else med dl'n 
statc11 skall erkännas här i riket. 

Luftfartsverket nu/ enligt l'lld re
geringen hcsriimmcr !lll'd!,?ii·a. att 
luftfartyg 11111 nyt(ias till luftfart 
11ran hinda m· 1·od i.fi'irst11 och a11d
r11 stw·/.:.nlll siigs. 

Diir luftfartyg, ji'ir 1·i//.:.1'1 ii(fi1·iir
dighetshc1·is 11(färda1.1· hiir i rike/, 
icke 1111dergår .fi'ireskrircn hesikt
ning elfrr med ai·seendc ä ,li1rryge1 
eller dess 11tr11st11ing 1·idtugcs lind
ring som nu) antagas ha1·11 betydel-

9 

Fiircslage11 lvdclsl' 

;Viir cll luftfartyg har 1·isats vara 
luft viirdigt, 11(flirdar luftfartsverket 
l'll bevi~ om Jetra !luft\·iirdig
hetshe\·isJ. 13cviset kan hegrii11-
sa.1· till all a1·sc viss tid. 1·is.1· ii(f(fiirt 
eller l1(fUi1r1 inom visst område. 

J-:11 luthiirdighctsbevis kan för
nya,. om ii(f(fiirryget iir luftvärdigt 
enligt de krav som giil/er niir för
nyclo,;en skall ske. 

Om rl'geringcn .fi'ircs/.:.1-ii'er det, 
.filr luftfartsverket uppdra ät sär
skild sakkunnig att uzfiirda och för
nya luftvärdighetsbevis. 

Niir l'tt svenskt luftfartyg an-
1·ii11ds l'id luftfart. skall Jet ha ett 
svenskt luft värdighetsbevis eller ett 
111/iindskt sådo11t hl'l·is som har 
gud/.:.ii111s a1· ii!f!fiirt.1Terkc1. 

\'id l1(f(fi1r1 inom n·e11.1·kr område 
skall 111/iinds/.:.a luf(fartyg ha så
Jano luftviirdighetshevis som 
angl's i första stycket eller hevis 
som har 11(/i'irdats eller godkiillls i 
en a1111a11 stat och som skall erkän
nas här i riket enligt a1·1a/ med den 
Sill tC/I. 

Om regeringen föreskriver det, 
kan lufifartsverket medge att el/ 
luftfartyg .filr a111·ä11das 1·iJ luftfart. 
ii1·c11 um 1·i/lkoren i denna paragrq/' 
inre iir llflp(yl/da. 

Om el/ s1·emkt luftfartyg inte un
derhäl/s pli ji'ireskrivl't sätt, 0111 f('i
res/.:.ril'f111 iindringar ej utfiir.1·, om 
ändringar som kan antas ha bety
delse för luft värdigheten giirs i far
t_\'ger ella i dess utrustning eller om 
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N111·ar1111</1' /n/d.H' 

se for Juftviirdigheten. 1·are hl'l'i.1l'I. 
om <:i ii(f(fiirt.werker hesti"i111111er 
w1na1. ogiltigt in1il/ d1.:ss fartyget 
f{"ir/..lam1.1· luftviirdigt. Samma la1-: 
1·are. diir fartyget eller dess 111ms1-
ni11g !idi1 skada som uppenbarlig1.:n 
iir a1· betydelse för luftviirdighctcn 
och s/..adan icke a1'/(jiilp1.1 i den ord
ning !11fi/iirt.\'\'<'IB'f hes1iin11ncr. 

Fiirl'kommer e(iesl 0111s1ii11digh1'f 
som 'ntl 1111/aga.1· hm·a hetydclse för 
\uftvärdigheten. iiger luftfartsver
ket .fdrklara h1'l'i.1l'I ogiltigt in1ill 
dess fiirl.''.!.!<'1 .ti'irklarals luftviirdigt. 

Ar luft viirdighctsbevis ogiiligl, 
skall del pä anmaning lfiirdriUligcn 
avHimnas till luftfartsverket. 

Vad i 3 och 5 ** är Sf{l(/gal 0111 

s1·c11skl lt!fi1·iirJigh1'fshel'is skall 
iiga motsvarande 1illiimpnin1-: i frå
ga om godkännande av utliindskt 
luftviirdighetsbevis sam! förnyelse 
och O!!iltighct av sådant godkän
nande. 

Agarc 111· luftfartyg som nyt(ias 
1ill luftfart eller, om 1111111111 i iiga
rens stiillc hrukar jiirlyf,!el. denne 
skall raka ö1·cr .fi1r1yg1·1s lt!fi1·iir
dighe1 sam!. i l'l1li1-:he1 med hesliim
md.1·1·r .10111 meddelas a1· l1!f(fr//"fs-
1·erkc1. sil s11ar1 ske kan till 1·erkc1 
anmiila 11111sländighet a1· betydelse 
för luftv~irclighetcn. sii ock i övrigt 
lämna for tillsynen niidiga 11pplys-
11ing11r. 

l.1({((11r1.1Terket stl ock den som 
erhållit uppdrag varom i 2 ~ andra 
stycket siigs iiger tillträde till l1!fi
j(irtyg får 1•crkstiillwzde ar fhrriill
ning enlig! dctla kapitel och må 
dän·id påkalla erj(1rderlig med1·er
ka11 m· fartygets ägare eller, om an-
111111 i ägarens ställe brukar Jarty
J,:et. denne samt a1· dess befälhava-

10 

Fiireslagt'll lvdcl.1t' 

tll' l1difi1rt.1·1·crkc1 ./i:ireskrii·en hc
sik111i11g eller /..rn11roll ej 111ji'irs. blir 
l1!fi1·iirdiglzetshel'isct ogiltigt till 
dess fartyget fiirklaras luftvärdigt. 
Dl'fsamma giiller. om fartyget eller 
11trust11i11J,:en har skadats på ett sätt 
som uppenbarligen har hetydclse 
för I uft viirdighetcn. l.i(f(fartsverket 
kan dock medge 1111da11t11g.fi'ä11 des
sa /1estii111111dser. 

Om det inlriiffilr andra omsliin
dighetcr som kan antas ha betydel
se för luftviirdigheten. kan luftfarts
verket besl11lll att l1(fii·iirdighets
hc'1·ise1 iir ogiltigt 1ill dess li!f(far1y
ge1.fi"irklarns luftviirdigt. 

1-:11 ogiltig! luft värdighetshevis 
skall <'.fia anmaning f.:1'/Wst avläm
nas till luftfartsverket. 

Bcstiimmclserna i 3 och 5 *§ gäl
la pd motsvarande sätt i fräga om 
godkännande av utländskt luftvär
dighetsbcvis och om förnyelse och 
ogiltighet av ert sådant godkännan
de. 

Den som äger ctl luftfartyg som 
nm·iinds 1·id luftfart eller. om farty
get illle am·iinds m· ä[<aren, den 
som hm kar del i hans ställe skall se 
till all Jimygel är l11ji1·iirdigt. 
AJ.:{lf"Cll eller hmkal"l'n skall diin·id 
till l11.fi.fi1rt.1·1·crket snaras! anmäla 
si/dant som har betydelse för luft
värdigheten och ä1·cn i övrigt lämna 
de upplysningar som helziii·s för till
synen. 

Vid en fiirriittnin[< enligt detta 
kapitel skall f('irriittnirzgsmwznen 
lämnas tillträde till ll{((f(irtyget. 
Fartygets ägare eller brukare lik
som dess befälhavare och besätt
ning skall medverka i den utsträck
ning som behövs. Förrättningen 
skall 11tfiiras så, att minsta möjli[<a 
olägcnlzel uppstär. 
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re och h·~siittning. Förrättningen 
skall SIJ 11tfiiras, aTI s1/vitt 111<~iliRT 

Jimy1,:ct.1· Tr<zfi~fhrlul/!andcn icke 
mbh11.1 och i iiiTigt .1tiirrc uliige11her 
l'.i fi"iror.rnkas ii11 som iir 01mch·ik
liJ,:T, 

Rc·gaingcn eller. l'.fin regering
ens hC'111y11di1,:wulc, l1(/i(art,1Tcrket 
iigcr, Fir priirning a1· luftfartygs 
nygegenskapcr eller c(iest av siir
ski/J a11/ed11i11g, mC'dgirn att l1di
,li1rty;.: 1111/ 11."l(ias till luftfart utan 
hinder m· rndFimt i detta kapitel iir 
. 1·wdgal. 

För riitt att bygga luftfartyg dia 
å si/dant _ti1rtyg utföra undcrhtdb-. 
reparntions- och iindringsarheten 
mil regai11ge11, diir hänsvn till sii
kcrh1·tl'll krii1·1•r det. fiireskril·a afT 
tillstiind l'l:fimlras av regeringen el
ler. L'.ficr regerinf!rns hcmy11di
ga11dc. 111· !tdUi1rt.n·erkct. Vad nu 
sagts skall iiga 1110H1•ar1111dc 
tillii1111111i11g hctrii_fji111dc tillhchiir 
och l'<'S<'ITddar till !t(/Ui1rtyg. 

JO a .~ 

Bestämmelserna i 2-9 ~~ om 
luftviirdighet och luftviirdighetsbe
vis gii//11 i tillämpliga delar ii1•rn 
miljövän.lighet och miljövärdighets
bevis. 

11 

Fiires/agc11 /ydd11! 

Om det hehii1·s .fi"ir afT prii1·u efT 
luftfartygs llygegenskapcr eller av 
andra siirski/da skiil . .fiir regeringen 
eller dC'n m1·mliJ:hc1 rcgeri11go1 he
stiimmer !lll'dge att fartyget an
viind~ vid luftfart, ä1·c11 om 1·il/
korl'l1 i detta kapitel inte iir llf'f'
fy//da . 

10~ 

0111 d<'t krii1'.1· m· siikerhet.1skiil. 
.fi/r r1·g1•ri11gc11.fi"iresk1fra att det hc
l11>i·.1· tillstånd för att hygga laftfar
tyg och 1ill1·ak11 1illhl'l1iir och re
se1Tdc/ar till dcm och .fi"ir all utföra 
underhålls-. reparations- och änd
ringsarbeten på Ji1rtyg. tilll>chiir 
och r1'.1c1Tdc/ar. Fråi;an 11111 till
ständ prii1·a.1· av regeringen eller 
den myndighl'l regeringen hestiim
mer. 

Il~ 

Bestämmelserna i 2-9 ** om 
luftvärdighet och luftvärdighetsbc
vis J,:iil/er i tillämpliga delar ocksä i 
fi·dga 0111 miljövärdighet och miljö
värdighetsbevis. 

4KAP. 

Om luftfartygs bemanning 

I* 

Luftfartygs bemanning, luftfarts
certijikat m. m. 

Luftfartyg skall vara bemannat på betryggande siitt. 

Nilrmarc föreskr{tier om he111a11-
11i11ge11 meddelas ai· regeringen el-
lcr. l'fier regcringens hemyndi-
gande, a1· /11frfärt.1·1·erke1. 
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Fartygets iigarc eller. 0111 l111111111 i 
i(e11rcns stiillc hrukarfi1rtygl't. den
ne skall sii1)11 J{:ir att fartyget är he
hiirigl'll bemannat. 

l.1(/(/i1rtyg.1 h1'111111111i11g s/..llll 1·111'11 

1111der/..11stad tillsyn lll' iid(fiu·ts1·er
kct. 

Luftfartsverket mä enligt '"1d re
geringen bestämmer uppdraga ilt 
särskild sakkunnig eller mrndighet 
i110111 dia 111um ri/.:ct att bitriida vid 
tillsynen. 

Regeringl'll elll'r. (/ter regering
ens beml'!ldigandc. l11j(fiirts1•erkl'I 
meddelar .föreskrifter om de dl/kor 
som, betriijf(inde mcdhorgarskap. 
ålder, skicklighet, liimplighet och i 
örrigt, skola gälla .fi>r hehiirighet 
att tjiinstgöra d l11f(fartyg. 

För den som llPf.{vller fastställda 
l'illkor fi'ir behörighet att rnrn .f("ira
re å ii(ftfartyg l'!ler diirä ji'irriilla 
annan ziänst som regeringen be
stämmer 11tfiird11r /11.ftfiirtsrerket 
bel'is därom (/ uf tfa r t s c ert ifi -
k 11 t). Certifikatet skall u(fi'irda.1.fi'ir 
1·iss tid. Det mä begriinsas till all 
m·se 1·is.1· typ 111· /u.f((artyg eller till 
/11f(fi1r1 m· 1·iss art eller inom 1•isst 
omrtldc. 

12 

Föreslagen lydel.1c 

Ltt il(ftfilrtyg.1 iigarc eller. r1m 
.fi1n1).:e1 inte 11111·iinds a1· iigaren. 
den som hrukar det i ägarens ställe· 
skall se till att fartyget Lir bemannat 
fhl .fi'ireskri1·1't .1ii11. 

L1(t(tim.1·1·erk1>1 har tillsyn öi·cr 
bemanningen. 

0111 regeringen .f('ireskrii·er det. 
.fär luftfartsverket uppdra il.t sär
skild sakkunnig att biträda vid till
synen. 

Lnd11s1 den so111 har ett I 11f1 -
fart .1· c ert if i k a t . . 10111 är utfär
dat eller godkänt i Sverige, är be
hörig all (iiin.1·tgiira som förare. na
l'igatör eller flygmaskinist pu ett 
luj(färtyg. 

Behörig enligt första stycket iir 
också den som har ett /11f(fartscerti
.flkat, som iir u(fiirdat eller godkänt 
i en annan stat. om ett sådant certi
fikat enligt a1·tal med den staten 
sk<d erkännas i S1·erige. För tjänst
göring på s1·cnska h{f(fartyg i inter
nationell trqfik kräl'.I· dock l'lt så
dant certifikat som anges i .fårsta 
stvcket. 

Luj(fartSl'erket får hestämnw all 
el/ l1(f~fartscertiflkat. som i en an
nan stat har u(f'ärdatsfiir en svensk 
medborgare. inte gäller fiir ll(ftfart 
inom si·enskt område. 

Li(f(fartscatifikat utfärdas eller 
godkänns m· /1~fif(irts1·er/.:.et för 1·iss 
tid. Utfärdandet eller godkännan
det /.:.an begränsas till att giilla un
der 1·issa förutsättningar. 
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N11H1randc lydelse 

Lt!f(furt.1·ccrt!fikat må .fi"irnvas, 
om in11eha1·tire11 finnes 11ppfr/111 de 
1·i!lkt1r .10111 gii/lo dä .fi'imrel.l'l'n 
skall ske. 

Den som ä lt!f(fartyg .forriit111r 
(iii11.1·1 som m·ses i 4 ~ skall lum1 
. 1·1·ensk1 eller a1· lt!f~t'arts1•erke1 god
kiinl 11lliindsk1 l11jif11rtscertifikat el
ler i .fi-ii111mllnde stl// 11(/lirdllt eller 
godkiint cert(fikat som enligt <"il'er
cnskommel.H' med den staten skall 
crkiinnas hlir i riket. I internationell 
l11f(fi1r1 skol/ dock den somfi'irriillar 
.1iitlan ljiinst tl .1Te11skt fartyg hal'll 
.ffenskt eller m· l1d(f'artsverket god
känt 11tliindskt cert(fikat. 

När skäl äro därtill. äger lt!fi
farrn·erker bestämma af/ certifikal, 
som fiir .n-ensk medborgare 11(fiir
da1.1 i.fi"iimmande stat, ej må godta
.t:llS för lt!f(farr inom .1Tenskl omrä
de. 

L11ftfarts1·erke1 mä enligt vad re
f.:eringen hestämmer meddela 1ill
stänJ all (iänstgiira ä IL{fifitrtyg 
11/an hinder m· \'lid i .fi'frsla stycket 
fiirsta p11nklcn sägs. 

S1·1·n.1k1 lt!f(/{irlscert(fikar nu/ m· 
l11fifart.1Tcrker återkallas .fi'ir l'is.1· 
lid. tills 1·idure eller för dess å1er
. 1u/1·nde gil1ighe1.11id. om innehm·a
ren hegdr .f('irsec/se i rjiinsten clll'I' 
m· ht'tvde/.1·1',li:ir denna eller om han 
diesl icke 11flf1f.\·ller de 1·illkor snm 
gii//a fi'ir 1jiinsll'n. 

Fiirekommer anlednini: antaga 
1111 .f('irhällande so111 m'.H'.I i .fi"irsla 
stycket iir.får handen, 111t1 l1{f(fitrts-
1·crkct omede/harl siilla cen(fikiltct 
ur km/i intill dess frtlf.:<Ln 0111 äll'l'
kallc/se prii1·a1s. 

Niir cerl(fikat hlil·ir årer/..ll//111 d
ia satt ur krtdi. skol/ del <~fi'irdriijli
gen al'!iimnas till lt!f(fiJr1.1Tcrke1. 

5* 

Fiires/agen lvde/sc 

Den som 1·i// genomi;ä 11thi/dning 
får !td(fi1rtsccrr(fikat skall lw 1· / e 1·-

1iIlstu11 d . 
Ele1·till.1tånd 11(fi1rdi1.1 m· lt{fi

ji1rt.11·erke1. Tillsr1indct giiller J('ir 
l'iss tid. Det kan hegriin.rns till il/I 
[.:iill11 under 1·issa .fi'irut.1iittningar. 

Ell'l'tillstånd fär endast ges till 
den som med hiinsyn till sin <ildN. 
sitt lllilsotillstånd, sina fysiska och 
psykiska förlul/landen och sina per
sonliRa Ji'irhållanden i iii•rigt kan 
anses liimplii; att inneha certifikat. 
Vid prö1·nini;e11 skall heakta.1· om 
siikanden iir kiind för nykterhet <'ch 
ordcntlighet och om det kan antas 
att han kommer att \'isa det an.\·1·ar 
och omdöme som kriil'.1· m· en certi
.fikatsinneha\'11re. 

Fiir den som inte har dei·ti/1-
stånd men .10111 iindå kan w1.1es 
uppfylla de krm· som anges i trei{ic 
stycket ji/r l1!f((arrs1·erket med[.:e 
undwztaR fi'ån kroi·ct på sddont till
stånd. 

Fiir att ett lt(f(f{1rtscerrifikat skall 
11(fiirdos eller utökas krii1'.1· all s<i
kanden har giillandc ele1·til/.'·1L)nd . 
att han .fiirztimmde 11p1~f.\·llcr de 
krm· .10111 anges i 5 ~ trectic .1tYckct 
och att han 11pt1frller ji'ir certifikat 
jäst.ltiillda kra1· i ,ti'1/ga om ähla. 
kunskaper. erfi1re11het och skicklig
het. 

Ell'l'til/.1·tclnd kriil'.\' inte. om lt!fi
.tlirr.1·1·crket har medgell 1111d11nrag 
l'/1/igt 5 {fiiirde stycket eller om det 
i annat J<ill.finns siir.1kilda skii/. 
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\'ad i./ och 6 ** iir stadgat om 
s1·e11s/.:.t 11{/~/im.1·certifi/.:.at skall iii.:a 
mot.1·1·ar1111de tilliimp11ing i }i-tiga 
0111 godkiinn1111dt' cl\· 11tfri11dskt li{fi
.ti1rtscatifikat samt fiim.\'t•lsc och 
1itakalll'ise m· sådant f:!Odkiinnan
dr·. 

0111 .1/.:..1-/dighl't .fi'ir innt'l1111·111'l' 111· 

l11fi((msc1'1'tifikm att w1111äla <1m
.1tiindighet 111· hctvdd1c Fir hans 
lwhiiri.td1et .\/llllf 1111 11nderk11slll sig 
1111dcrsiikning11r och prm· hcs1ii111-
111er r1·;:ai11;:c11 eller. ,:fi1•r rc;:e
ri11g1·11.1 hemrndigantfr, 11(/(fi1r1.1-
l'l'l'k1·1. 

Rcf,feringen eller. l'.fter regering
ens hemy11dii.:a11de. luf(farts1·erket 
äger, .för uthildningsändamäl eller 
diest al' särskild anledning, mcd
girn att lid(fimyg må nyt(jas till 
/u.f~fi1rt utan hinder av vad förut 
dctla kapitel iir stadgat. 

9§ 

14 

Fiircslagcn lvdd.1e 

Ele1·till.1uiml och ii(/(tlirt.1Tertifi
ka/ får inte utfilrda.1 under sådan 
tid som har f11.1·ts1iill1s l'nligt !./ ~ 
Ji"irsta stycket. 

Eln·til/st1/11d dia lid(fi1r1sccr1!fi
kat kan F•nn'<1.1, om i1111ch111'ill'<'ll 
1·id tid1•n .fi'ir 11tgi'/11~1·11 111· c/c1·1ill
stiindets eller ccr1ifikatl'f.1· gilti;:hct 
.fi1r~li1rw1<fr 11/'!~f.\·l/cr de krm· med 
ll\'.\l'l'lllie /HJ t'/1 1illständs- eller cer
tifik<11.1innd1m·arc1 pcr.w11/ig11 .fhr
hdllunden som Ji'i(icr m· 5 eller 6 ~. 

l:.'tt ii{ftfartsccrt!fikm skall äter
k a 11 as 

1. om inneharnren i sin ~iänstgii
rini.: har varit sä påFcrkad m· al/.:.o
ho/lwltiga drycker eller andra me
del att han inte har kunnat u(fi'ira 
sina uppg(fta pcl ett betryggande 
siitt. 

2. om innchal'tu·en i sin tjänstgö
ring har Riort si{! skyldig till groi· 
oak1samhct eller har l'i.rnt 11ppcn
har likgiltighet .for andra männi
skors /il· eller egendom. 

3. om i1111chm·aren genom att 
upprepade gånger ö1·erträda de he
.Hiimmelser som gäller för /1{/ZflJr
tcn i i·iisentlig mån har 1·isat bris
tande 1·ilja eller förmåga att rätta 
sig l'.fier hes1ämmelserna. 

4. om innehm·aren har gro1·t åsi
dosatt sina fi'irpliktc/ser i ntlgot an
nat m·seende som har 1·iisentlig be
tydelse förflygsäkerheten. 

5. om innehavaren på grund m· 
ett onvktert lc1·11adssiitt eller undra 
personliga fi'irhäl/andcn inte ltingre 
kan anses /iimplig att inneha /11.fi

./{1 rtsce rt if ika t, 
6. 0111 innehm·arcns f('imt.1iitt

ningar att.fi11/göra den (iiinstgiiring 
som certifik111ct ai·ser har minskat 
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så 1·iiscntligt g<'nom .1)11kdom eller 
skada eller (/\' nagon annan .111dan 
orsak mt han m· .flygsiikcrlll'tsskäl 
inte längre hiir innl'ha certifikat, 

7. om in11eha1·ar1·11 annar.1· ini<' 
upp/)'lla fi1ststiillda kral' i fnig11 
0111 kunskaper. l'l:fiircnhet och 
skicklighet, 

X. om inneha1'{tren inte /iingre 
uppfyller de kra1· i fråga om h•sisk 
och psykisk lämplighet som giillcr 
Ji'ir u~(iirdande m· eln·rill.l'lånd. 

9. om inneha\'ltr<'n intl' riillar sig 
i:tier ert fiireliiggand1· art genomgil 
komroll 111· att han kan .fi'irrätta den 
(iiinst som cert(fik111e1 m·ser l'll<'r 
el/ fiireliiggande all lii111n11 intyg 
angäelllfr sin fY.1iska eller psykiska 
lämplighet som cert(fikatsinndw
vare. 

Be.rlut 0111 ätakallcl.l'l· g<illa 
omcdc/hart, om inre annat .fi'irord
nas. 

/() § 

I fall som a1·scs i 9 § .fi'irsta 
styck<'/ 5-9 får C<'rt(fikatet i stiillet 
fiir alt återkallas hegränsas till att 
gälla under l'issa förutsiittningar. 
Ett sådant hes/ut gä!lt'r omedel
bart. 

Il§ 

Till grund fiir årakallel.1e på 
grund {ff hro//s/ig gärning skall he
trii.f.Ti111de frågan om hrott .fi'irc/ig
ger /iiggas /agakraftl'llnnen dom el
ler åklagares hes/ut enligt 20 kap. 
7 § riittegångshalken eller 11wts1·a
randc hestiimmels1• i en w11wn .fi'ir
fällning all under/äta åtal .t<'ir hrot
tet. 

12 § 

Om Jet _ti'irckommer sannolika 
skiil alt <'Il !1!/(fitrlsl'l'rt(fikm kom
mer all äterkallas eller h1•grii11sas, 
skall dl'! försiillas ur k/"(!fi i m·1·ak
tan på slutligt m·görandc i frägan. 
Ett hl's/ut om försiittandc ur krafi 
gäller omedelhart. 
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13 ~ 

lfr.1tiim111dsana i 9-1 :! Hi giiller 
ocksä i frciga om dn·rillständ. 

/.I~ 

Om en 11nsiikan anglil'nJI' /11fr
.fartsccrr(fikar eller dn·til/srdnJ 
inte kan hifällas f/iJ grund m· siikan
dens personliga fi"irhäl/1111Jf'n eller 
11111 ett il!f({lirtscert(tikar eller ett 
l'il'1·1illstilnd ilrerk11/las med stiid a1· 
9 .~ .fi"irsta styc/.:.cr 1-5 . .1/..1111 l'll tid 
f(1st.1tiillas su111 .1·kall fi.i1:flvta innan 
l11}(tärtscertifikar eller e/n·rillständ 
.filr 11tfi"irda.1. Tiden skall hestiim-
111as till 11·å ar 1·id ätak11llclse enligt 
9 ~ .fi"irsta stycket I eller 2 och till 
el/ dr i iil'riga fall. 0111 det finns 
synnerliga skäl, kan hestiimmas 
kortar<' tid. dock liigst 1'11 är 1·id 
återkallei.H' enligt 9 § fiirsta stycket 
I dler 2 och tre mänader i ii1Tiga 
Ji1/I. Vid återkallelse räknas tiden 
från det hchörighcren fråntogs in
neharnren m· cer1!fik11tct eller de1·

tillståndct. 
1:.·n tid .1om har fi1.1tstiillts enligt 

.fi"irsta stycket fär. sedan he.111//et 
0111 .fi1stst1illande m· tiden har 1·1111-

nit laga /..ra.fi, sättas nl'd om nya 
omstiindighetcr intriU/tll' l'ller 
framko111111er och det.finns synnerli
ga skäl fi"ir nedsättning. Det .får 
dock c:i hestiimma.1· kortare rid ii11 
so111 anges i fiirsta srvc/.:.ct tredje 
111eni11gen. 

IH 
I .11/dan11.fiil/ .1om m·.1es i 9 ~; .fi"irs

ta .1·t_ffk1·t 3-5 skall i11nel111\"l1rt'n 
111eddl'ia.1 1· ar ni 11 g i stiillet _f("ir all 
ccrt!fi/..arcr din l'il'l"tillstii11dct 
clra/..allt1.1 clla hegriinsas. om 1·e1r-

11i11g 111· siirskilda skiil kan anses 
l'llrn t'n rillriic/.:./ig 1itE.?iird. 

0111 Jcr i111c .finns rillriic/.:.liga skiil 
f("ir 1·ami11.i.:. skllll /11f(fi1rt.111'rket l'l'

inra in11eha1·are11 11111 Je krcn· su111 
giillcr .fi"ir ccrti/if.:.at cllN cil'l'till-
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.1tlind (1'ri11ra111. En slidant heslur 
.fi/r intl' ii1·ffklag11.1. 

16 § 

L:"rr lt(fifort.1cf'rt({ikat skall 11111-

h ii 11 dl' r tas. 0111 innchararen i sin 
(iii 11s tgiiri11g 

I. har 1·isat rvd/iga tecken på pä
\'ITkan a1· alkolwllwltiga drycker 
eller andrn medel. eller 

2. har gjort sig skyldig till gro1· 
oaktsamhet eller har 1•isat 11/?{1c11-
har likgiltighet .får andra miinni
skors lii· eller egendom. 

l:.'11 ccrtUikat .ti'ir ocksu omhiin
datas, om innchm·arcn på grund 
m· .1j11kdom eller skada eller a1· nå
gon annan sådan orsak inte kan 
fullgiira ziiinstcn på el/ trafiksäkert 
siitr. 

Ccrt(fikatet gäller inte när det iir 
omhiindertaget. 

17§ 

Om ett luf(fi1rtscert(fikar eller ett 
elel'tillst1/nd har varit j("irsatt ur 
krqfi enligt 12 § eller ett cert(fikat 
har l'(Jrit omhiinderragl'I enligt 16 § 
under minst så län{? tid som skulle 
ha hcstiimts enligt 14 § första 
stycket, .fi)r äterkallclse a1· cert{fi
katet eller tillständet underlåtas. 

18 § 

lnneharnrf' m· li(ftfartscert(fikat 
iir skyldiga all genomgå undersök
ningar och pro1'. som anordnas av 
den mvndighet regeringen bestäm
mer. De är ocksä skyldiga all an
miila sådana omständiRheter som 
kan antas ha hetyde/se för behörig
heten. 

Om regeringen föreskriver det, 
fär myndigheten uppdra åt annan 
all genon(fc.iru prol'en. 

19 § 

Bestiimmelscrna i 6-12 och l.+-
18 §§ skall tillämpas ocksä i .fi-1/ga 
om godkännande ai· utländska /1!fi
fartscert(fikat. 
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Gudkiinnandet får inte m·s1' 
liingre tid iin det utliindska cert(fi
katets giltighetstid. 

:!() .~ 

Om det behii1·s m· hiinsvn till 
flyg.1·iikerhl'1en, fär luf!fims1·crkl't 
hesl111u uti i11111'hm·l1ren m· l'lt l1(fi
.tlirtsccrt!fikat inte.får.fi1llgiira 1·is.1·a 
Uf'f'.r:Uier l'id luf(fiirt, om han it111' 
har ett giil/ande bn·i.1· om att han 
uppf.\'ilcr siirskilda l'illkur I h e h ii
r i g /i (' t ,\ /J (' I' i .1·). 

Regeringen eller den myndighet 
reg1'ringc11 hest ii 111 mer .fil r fiircskri-
1 ·u atl andra medlemmar m· hesii11-
ningc11 på ett 11!f(fiirtyg iin dt• som 
anges i 3 § skall lw giillandc hehii
righl'lshe1·is. 

Regeringen t'ller den myndighel 
regeringen bestämmer fasts1ällcr 
de kra1· sökanden m· e/I behiirig
hetshcvis skall uppfylla i de m·seen
de11 som anges i 5 oclt 6 H. 

Bestämmelserna i 7-12 och 1./-
18 §.~ skall också tillämpas i fråga 
om hehörighetshnis. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen hcstiimmer meddelar 
.fi'ireskrifter angående godtagande i 
S1·aige m· utländska beh<.irighcts
hc1·is. Vad somfiireskri1'.1· i 18 §om 
skyldighet att genomgä undersök
ningar och pro1· gäller ii1·en inneha
\'llrl' a1· sådana be1•is. 

21§ 

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

Om luftfartsverket finner anled
ning anta att någon på grund ai· ett 
onyktert lcl'lwdssätt inte bör ha 
cert(fikat, får verket höra social
nämnden. 

22 § 

Länsrätten prövar 
1. frågor om å1erkalle/se av luft

fartscert(fikat och elevtillstånd 
samt frågor om \'arning, 
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2 . .fi"dgor 0111 111'dsiitt11ini.; 111· tid 
.111111 hcstiimts m· lii11srii1te11 enligt 
/./ !$ .fi"irsto stycket. 

Frägor 0111 omhii11d1·r1,1gandc a1· 

n'rtifikot priil'll.\ 111· de myndighetl'r 
som regeringen hestiimmer. Rci.;c
ri11ge11 .fiir oc/.:..1å uppdrn tlt llflllWI 

all priin1 sådana .fi·ägor. 
Prägor h11m1·ida catifikat skull 

f("irsiitt11.1 ur kn(/i priil'lls m· liinsriit
tc11. 11111 ccrt(fikatet har 0111hii11der
tt1git.1 e11ligt 16 !$.fi"irst11 stycket eller 
0111 i 11111111t .fi1/1.fi·ägt1 om iltl'rka/lel
s1· 111" ccrtifik11tct iir anhängig 1·id 
liill.ll"iittl'll. 

23 !$ 

Mäl som 111·s1'.1· i 22 !$ ./i:irsta 
stvckct 11nh1l11gii.;i.;iirs genom a11sii
k11n. 

2.J .~ 

I mål om lt~fij(1rtscert(fikat och 
ell'l'tillsttl11d .filr rillle11 fiirdiigga 
den enskilda parte11 all liimna 

I. liikarintvg och 1111dra intvg an
garnJc sin fysiska och psykiska 
liim1iligh1·t. 

2. hel"is om all han har al"!agt 
Cl'/"tif/k11 tpro1', 

3. hn·is om att han har genom
gätt ccrtifikatko11troll. 

Ltt sådant .filrdiiggwule .fi/r 
ö1·erk/agas endast i samhand med 
ett ii1·erklagande a1· det hes/ut 1·ar
igenom målet m·giirs. 

Riillen jilr. under den .fi"imtsiill
ning som anges i 21 § andra 
stycket. hiira sociulniimndcn. 

25 § 

Om riltten i ell mål om äterkallel
S<' a1· l11j(fi1rtsccrt(fikat clll'f cle\'lill
ständ beslutar all ilterkallelse inte 
skall ske. får riillen meddela siir
skilda 1·il/kor fiir cwt(fikatet eller 
hesll//a all ny per.rnnutredning 
skall giirus 1·id e11 senare tidpunkt. 
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'.!fd 

I mil/ 0111 l11f(/iirtscatifikt1t och 
dn·till.1ti/11d som prii\'l1.1 a1· /ii11sriit
te11.fi'ir.1 det t11lmi1111111s w/011 m· li1fi
ji1rr.1·1·,·r/..,·t. 

2n 
ffr.1·1i1m111dsernt1 i'.! 1-'.!o ~~skall 

tilliimpa.1 ock1ti i.fi·tlga om hchiirig
hetshc1·is och 0111 godkii1111andc 111· 

utliindska li1f(fim.1 cl'rt(fikt1t. 

2?1 ~ 

Rcgai11g1'11 <'Ila den 111_\'11dighct 
regaingcn h(·.1tii111111er f;lr _{;"ircs/..ri
\'ll ef/l'I· i l'l/S/..i/da jii// !lll'lf,l?t' //ll

d1111tt1g Ji·1/11 /..ra1·c1 p<i l11f(fi1rtscati
.fika1 i 3 ~ ella, 111· 11thihlni11gsskiil 
eller 1111111111 siirskild a11/edni11g,_fi-1i11 
.fi'ircskri\'1111 kra1· på l11f(fi1rtygs he-
111a1111i11g. 

S KAP. 

Om luftfartygs befälhavare och 
om tjänsten ombord 

Befälhavare på luftfartyg och 
tjänsten ombord 

1* 
Å svenskt luftfartyg skall. när det 

nyt{ja.1· till luftfart, .finnas h(fli/lw
n1re. 

t."11 svenskt luftfartyg skall ha he
fällwrnrc niir det am·iinds 1·id luft
fart. 

Befälhavaren äucr högsta mr11-
di1-thN ombord. 

Befälhavaren skall 1·aka ö1·erfar
tyuets /ufil'iirdigher ii1·c11som tillsl' 
att fartyget iir h<'hiiri1-t<'n utrustat. 
bemannat och lastat samt af/ li!ft
fiird jiim1•ä/ i ö1Ti1-tt f("irb1'redl's och 
genon~(öres i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

Vad i 3 kap. 7~ stadgas om skyl
dighet att anmäla omständighet m· 
hetydd.1·c fiir l1diviirdit:hcte11 od1 i 
öl'rigt lämna F>r tillsynen niidiga 
upplysningar iiger mot.1·1·arwule 
tillämpning beträffande /Jlfii/ha-
1'are11. 

Befälhavaren har den högsta 
myndigheten ombord. 

Befiilhavaren skall iircrrn/..a all 

l1{f~(ar1yget iir 11{/fi·iirdigt. Han 
skall se till all Jet iir utrustat. be
manna! och lastat på fiircskri1·e1 
siilt. Vitfart' skall han se Till a/l /11ft
.ti"irde11 fiirhcrcds och gc11011ifi'ir.1· i 
enlighet med giillandc bestämmel
ser. 

B1fiilhm·arcn har samma skyl
dighet att gt'ira anmälan och lämna 
upplysningar som iigaren har enligt 
3 kap. 7 ~-
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D,·t åligger he(ii/lw1·arc11 1111 

horn uppsikt ii1·er.fiirtrget och dess 
hl'siittning Sil/Il/ flt/S.\i/g1•r111"1' 11('/i 

gods. 
Niir sil prii1·11s niidigl. 1111/ hefol

ha\'arcn tillfälligt tlliigga medlem 
a1· hesii1111ingc11 att 11~fiirt1 annat ar
hl'l1' iin det fi"ir l'il/.:ct ha11 anstiillts. 
!'as.rngernrc .\/.:all noggrnlll ia/.:1-
t11g11 vad hcfälhavaren./i.ires/.:ri1·,.,. i 
./i'tlg11 om ordningen ombord. 

Befälhavaren 11ul vägra att taga 
ombord och iiger l(l11dsii1111111edll'm 
a1· hcsii1111ingn1. rassagcrare och 
gods. ni1r omstiindighctcrna /.:riirn 
det. 

Niir Jet påkallas m· hii11sy11 till 
luftfartygets säkerhet eller säkcrhe
tcn.f(·;,. omhord1·ara11de perso11 eller 
l'gc11dc1111 eller ji'ir 11pprii11hålla11de 
(Il' lvdnade11 och ord11i11ge11 um
hord, iiger befälhavaren hruka lit-I 
1·1l/d och l'idtaga de ätgärder i 1lr
rigt som k111111a anses _fi'irs1·arliga 
med hiinsyn till om.1·tiinlliglll'terna. 

I fall som avses i första stycket 
skall medlem a1· hesiit111i11ge11 1111111 
siirskilJ w1111a11i11g liimna hefälha
varen det bistånd han behöver. Ef
ter anmaning av befälhavaren iiger 
iirrn pas.rngerart' lämna sådant hi
stä11d. 

4~ 

0111 det till fi'irchygg(lndc a1· all 
/uf(fimyg<'ls .1iikerhe1 eller siikerhe-. 
1<'11 .för perso11 l'ller egendom om
hord ii1·e11tvra.1 iir 11iid1·ii11dig1 all 

21 

Fiireslage11 lyddse 

Hefiilhavarcn ,t;lr hestiimma 1111 
111cdlc111111llr //\' hescit111i11ge11 tillfäl
ligt skllll arhl'lll 111ed annat än det 
som deras 1111.1-rii/lning m·ser. 11111 

det iir 11iid1·ii11di.r,:1. l'll.1.111gcrarna 
s/.:1111 riillll sig efter vad hefälha
varen hl'stii1111111·r om nrdningen 
omlJl>rd. 

Bcfiilhavaren.fi/r siilta i l(/nd ella 
\'iigra att !<1 ombord hl'siit111i11g.1-
111,,d/t'111111ar. passagerare och gods. 
niir urnstiindighctcrna krii1·er det. 

011111ägo11 genom sitt 11pplriida11-
dl' 11/giir en omedelharfara fi'ir luft
fartygets säkerhet ellcrjdr siikcrhe
ten 0111/Jord . .får befälhavaren 1·id1a 
de iitgiirder mot de11nc som hl'hii1'.1· 
fiir all 111'l'ii1:ja ,li1ran. 

Fiir all gcnom.f(.ira dessa tltgiir
da Jiir ht'.f'iilhavarc11 inte t1111·iinda 
.1·1rii11gare 111cdcl iin .fi'ir/ul/!andl'lw 
krii1·er. 

Betälha1·til'Cn hiir i fiirsta hllnd 
för.1·iika lalll den so111 skapm .foran 
till riit/11 genom upplysningar och 
a11m1111i11gar. Våld fär tillgripas en
dast niir andra ml'dd inre hjälper. 
Om 1·äld tillgrips. skall den limlri
!;iiS/1' .färm {/11\'iindas som /.:an .filr-
1·ii111as leda till dct m'.1·edda re.rnlra
lt'I. i'äld fur inte hru/.:as längre iin 
som iir ahsolur 111)J1·iindigl. 

Medlemmar m· hcsii1111inge11 
.1·kall i fall som avses i första stycket 
lämna hefalhavaren den l!iiilp han 
behöver. Pas.rngerarc .fiir efter an
maning av hcfalhavaren lämna så
dan hiiilp. Om l'll åtgiird 111ed hän
syn till Jcn.f('irdiggll11defara11111ås
l1' 1·id1as omeddhart . .får hl'siill
ni11gs111ii11 och ras~agerare ~jiilva 

gt'11011!fora den utan anmaning av 
bcfiilhavaren. 
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åtgiird som rll'.1e.1· i .f("irsra stycket 
1·idtages uta11 dri!ismäl. iiger med
lem m· hesii1111i11ge11 och passagera
re l'idtaga dtgiirden utan anmaning 
av befälhavaren. 

F<ir<irns ii f(1rtvgct svårare brott, 
skall befälhavaren .11h·i11 möjligt 
l'idt11g11 för utredning i saken nii
cliga iltgärdcr, som l) l//on HJda 
kunna uppskjutas. 

Befälhavaren skall. så långt om
.1tiincligheterna medgin1. sörja fi"ir 
att den hrottslit::e icke avviker och 
iiger .fi:ir sådant iimlamäl taga ho
nmn i .fi'in·11r. Bestämmelserna i 4 ~ 
andra stvcket iiga mots1·ara1ulc 
tilliimpning. Den brollslit::e får ej 
utan eget samtvckt hållas i fiirl'ar 
Hingrc än till dess han kan överläm
nas till .n-1•nsk polisman eller. utom 
riket. till behörig utliindsk myndig
het eller till svensk konsul. 

Fiiremrll som kan antagas iiga 
betydelse för Il/redning om brottet 
fär bcfiilhal'aren taga i Firrar. Be
fii/lwrnren skall tilllwndahålla po
lisma11 eller myndighet som avses i 
andra stycket de upplysningar och 
de föremål i hans hesittnint:: som 
kunna \'l/ra lll' betydelse för utred
ning 0111 hrottet. 

Btfiillwl'llren skall tillse all fiire
skril'lw .f(1rtygslwndli11gar finnas 
omhord och fiiras i enlighet med 
ginw hestiimmelscr. 

22 

Föreslagen lydelse 

B1·.1iittningsmän och passageru!'l' 
som lämnar l(jiilp eller annar.1 Ficl
tlll' ätgiird enligt .f.iiirde stycket har 
su111m11 riit1 som hlfiilhal'arcn all 
bruka 1·å!tl. 

4 t1 ~ 

liar ntlgon i /ii// SO/Il ll\'Sl'S i 4 § 
R}ort .1tiirre 1·1i/cl iin i mrje fall iir 
111cdgi1·et. skall han iindii inte dii
mlls till 11n.1Tw-, 0111 0111stiindighe
tem11 1·11r st1d111111 lllt hun svårligen 
kundl' hesinnt1 sig. 0111 giirningen 
llnse.1 hrottslig, .filr dii11ws till lin
clrigt1rl' strqff"iin l'acl som annars iir 
/ilrc.1kri1·ct. 

Om nägot svårare hrntl hcgås 
ombord. skall hefalhavaren om 
möjligt i·idto de åtgärder som he
hii1·s för utredningen och som illle 
/.:an uppskjutas. 

Befälhavaren skall om möjligt se 
till all giirningsmanncn inte av
viker och får omhiinderta honom 
.for att hindra dl't. I säclunt fall ,:iil
ler bestämmelserna i 4 ~- Giimi11gs-
11umne11 får inte utan sill mcdgil'{ln
de vara omhändertagen längre än 
till dess han kan överlämnas till en 
behörig svensk eller utländsk myn
dighet. 

Bt'.(iilhavaren får ta i förl'llr så
dana.foremäl som kan ha betydelse 
för utredningen. Han skall till den 
myndighet som avses i andra 
stycket ge de upplysningar och 
iivaliimna de föremål som kan ha 
betydelse för /I/redningen. 

En hefdl/wl'llrc pc/ el! utliindskt 
!tdUi1rtyg, som enligt lagen i den 
stat som har tillsyn iil·er fartygets 
!t{fi1·ärclighet har slidan hehiirighet 
som anges i 3-5 §§.har samma /Je
hiirighet inom s1·enskt område. 
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Ri1kar tiirtygct i nöd. rnre befäl
havaren f>liktig all göra allt som 
stär i hans makt för att rädda om
bordvarande samt he1·ara fartyg 
och gods. Måste fartyget iin•rgi\'{/s, 
skall hl'.fi'i/11111·<m'11 sä1·i11 möjligt 
siirju fiir att fartygshandlingarna 
hringas i säkerhet. 

lntriiffar 1·id fartyf,!et.1 nylljande 
olyckshiinddse. som medför att nä
gon avlidt:r cl/a .f(lr allrnrlig 
kmp1>s.1·kada eller att betydande 
skada uppstår il fartyget eller egen
dom som icke ht:fiJrdras diirmed, 
skall befälhavaren c~{i:irdriUligen 
sii1)11 _får att l1dtllirt.1·1·crkct undcr
ri11t11s 0111 händelsen och snarast 
111iijligt a1·girn rapport till 1·crket. 
Samma lag 1·arc, när alli·arlig fara 
)iir s1/dan hiindclse förelegat eller 
llligot intri{f.fat som tyder p[i vä
sentligt fel hos fartyget eller mark
organi~ationen. 

Är befälhavaren ur stånd att upp
.f.\·lla \'tid sälunda föreskril'its. skall 
dl't Ji1llgiiras m· fartygets ägare el
ler. om annan i ägarens ställe bru
kade Ji1rtygl'I, m· denne. 

Regeringen eller. l'.fier regering
en.i !Jl·m.rndigandc, l11J(farts1·erket 
iiga begränsa underrällelseplikten 
ii\'(·nsom utstriicka den till att ål'ila 
j<im1·iil medlem av besiittningen. så 
ock .fi'ircskril•a att underriillelse 
skall girns ii1·en annan iin luftfarts
\'l'rket. 

Lnrnr som giir (iiinst ombord 
skall noggrant e.fic-rkomma för
mans order angående tjänsten. 1·e
clcrhiirligen tillf.!odose omhorcfra
randc.1· siikerhet och bästa, sorgfiil
ligl 1·årda fartyg och gods samt i 
ö1Tigt med am.rnrg och nit jiillgöra 
sina ä/igganden. 

Föreslagen lydelse 

9§ 

Om ett lt!fUimyg räkar i nöd. 
skall befälhavaren göra allt l'lld han 
kan för att rädda ombordvarande. 
fartyg och gods. l\1iiste fartyget 
1ilwges. skall han om möjligt se till 
att fartygshandlingarna tas om 
hand. 

lntriiffar dn en olyckshändelse 
1·id lll11'iindningen a1· ett lt!f~f(irtyg 
och medför olyckan att någon av
lider. att nägon hlir a//\'{/r/igt ska
dad. attfartyget .fi/r betydande ska
da eller all egendom som inte trans
porterns med fi1rryget .får betydan
de skada, skall befälhavaren rap
portera det imri{f.fade. Han skall 
också rapportera. när det har Ji111-
11its någon alll'llrlig Ji1ra för att en 
sådan olycka skulle inträ.f.li1 eller 
niir något har hiint som tyder på el/ 
väsentligt fel hos fartyget eller 
markorganisationen. 

Om befälhavaren inte kan fullgii
ra dessa skyldigheter. skall farty
gets ägare eller hmkarc göra det. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmcrjår begränsa 
underriilldseskyldighetcn och får 
besluta all den skall gälla ocksåfiir 
medlemmar av besättningen. 

Den som ~iiinstgiir ombord skall 
skiita sina arh1•t.1·11pfJ!;ifier om
sorg.~fi1llt och fi>(ia sin förmans or
der angående tjänsten. 
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Lj mä någon g1)ra !iiinst ombord. 
diiresr han på grund av päverkan av 
srarka drycker eller andra srim11/c
rand1' eller hedöl'{mde ämnen eller 
rill fi"i(id m· .1j11kdom eller 111/riirr
ning eller av annan sådan orsak 
icke kan på betryggande siitt.fi1llgii
ra 1·11d honom åligger. 

Regeringen bestämmer. i 1·ad 
män föreskrifterna i detta kapitel 
skola tillämpas i fråga om 11tländskr 
luftfartyg vid luftfart inom svenskt 
område. 
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Fiireslagen lvdt'lse 

Den får inte !iänstgöra ombord 
som p{1 grund av sjukdom. uttriitt
ning. p{iverkan av alkohollwltigll 
drycker eller andra medel eller av 
andrn stidllnll skäl inte kw1 .fi1llgiira 
s111a 11ppp,({tcr på etr betryggande 
sätt. 

11 ~ 

Regeringen får .fi'ireskril'a i diken 
111srriick11ing föreskrifterna i detta 
kapitel. 111ii1·er \'{Id som fii/jer 111· 

6 .~. skall tillämpas i fråga om ut
ländska luftfartyg vid luftfart inom 
svenskt omrilde. 

6KAP. 

Om flygplatser och markorgani· 
sationen i övrigt 

Flygplatser och markorganisa
tionen i övrigt 

Allmänna bestämmelser 

F/ygplots så ock llnnl/n anlägg
ning för luftfarten skall uppfylla sä
kerhetens krav. 

Närmare hestiimmdsa om in
riitrande samt om underhåll och 
drUi 111· sådan anläggning och om 
tillsyn därå meddelas al' regeringen 
eller, efter regeringens hemyndi
gande, ai• il{f(fartsl'erket. 

Regerin1::en eller. e,ficr regering
ens hemyndigande. l1dtfarrs1·erket 
äger bestämma /111ru1·ida och under 
l'ilkufiirutsiittningar, utan intrång i 
enskild rätt .. 1jö eller annat område 
må nyttjas fi"ir l1{ftfartyg.1· landning 
och uppstigning utan att hal'a siir
skilr inriitrars får iindamtllet. 

F/_,·gplmser och andra anlägg
ningar för luftfarten skall uppfylla 
säkerhetens krav. 

81'.fattningsha\'{/re. som fullgc)r 
siikcrhers- och ordni11gstjiinst vid 
en allmä11 .f7ygplms eller l'id god
känd enskild.flygplats. får från.flyg
pla1.1·omräde1 an·isa den som stör 
ordningl'n eller uppför sig s<I att 
ha11 ii1·en1vrar /1!f!fartens säkerhet. 

I fråga om am·iindande fiir start 
och landning m· omräden. som inte 
har inrättats .fiJr sådana ändamål, 
gc'il/a de fiireskr({ter som meddelas 
m· regeringen eller den myndighet 
regeri11ge11 hcsriimmer. 

Den myndighet som i enlighet 
med 1'11d regeringen hestiimmer 11t-
1'il'ar tillsyn ii1•1•r allmänna .flygplat
ser och 11tru.1·1ningen diir skall ges 
tillrriide till a11/iiggninge11 .får att 11t
ö1·a tillsy11en. 
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Regeringen iigerfi"irord1111 0111 i11-
rii11a11dc m· 11(/ilcd iil'('/l.\'0111 hc
stii111111a annat omrädl', inom l'ilkl't 
lufttrafiken skall \'a/'ll 1111derkastad 
.1iirskild reglering. 

Till trygga11dc och underliittunde 
a1· !td(fi1rte11 anordnas .flvgsäka
hc1s1jiins1. 

Om tillstånd i i·issa fall 

Fiir inriillandc och dr((t ai· flyg
plats 1ill allmänt bruk <allmän 
flygplatsi e1:fordras tillstånd av 
regeringen, sål'ida annan än staten 
skall utörn driflen. 

Regeringen äger föreskriva, att 
allmii11 flygplats med hiinsyn till 
dess art, tr1(fikens ringa omfatt11ing 
eller /.:ortrnrighet eller andra sär
skilda om.1·1iindighetcr må inriillas 
eller drii·as utan tillstånd i·umm i 
Ji'irsta styckcr siigs. 

Tillstirn<l att inriilla eller dri\'{l 
allmiin .flygplars må ml'ddelas al
lena.1·1 där hinder icke möter av 
hänsyn till det allmänna. 
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Fiireslagen lydelse 

Regeringen dll'I' den ml'ndighl'I 
regeringen hestiimmcrfllr meddela 
.fi"irl'skr(fil'r 0111 flyg1•iigar och om 
lidimm, hetrii.ffande vilka siirskild 
reglering skall finnas .fi'ir lufttrafi
ken. 

4~ 

Den 1n\'11di.i;hc1 som i e11lighet 
med 1·ac/ rcgeri11ge11 hcstiimmer 11t
ii1·ar tillsvn iii·cr anliiggningar, 
1·ilka skall undcrliilla ii(fitri!fikc11 i 
si/dana 0111rddc11 som 111·se.1· i .fi'irstt1 
stycker. skall 1,:es rilltriide rill an
/iiggning1·n .fi"ir att 11tc'i1·11 tillsy11cn. 

Flygtra.fik(jiinst skall finnas .fi'ir 
all trygga och underliilla lidt(ar
ren. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
./i'ircskr((ter om j7ygtrafik(iiinsten. 

Om regeringen bestämmer det . 
.får den myndighet som s\'llrar för 
flygtrajik1jii11.1·1en uppdra ä1 annan 
att omhe.1·ii1ja sådan (jän.H. 

Tillstånd till allmänna flygplatser 

Flygplatserfiir allmänt bruk I a Il
m ä 11 n a fly gp I a 1 s c r) fär inte in
riilta.1· eller dril'(IS 11/an tillstånd av 
regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer. 

Tillstånd får he1·i/ja.1· hara om 
hinder in/1' möter av hänsyn till det 
allmänna. Vid {Jf'iil'l1ingen skall 
hänsyn. fiirulom till annat. tas 1il/ 
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\'id 1111'lldcillnde a1· tillstånd sko
la hestiimmas de villkor som.finnas 
erf;,rJerligll. Rq,:eringen 111ä .fi'ir
ord11:1 ii!f~far/S\'erket all i siirskilda 
m·.1·1·1•11Je11 hcstii111111a Fil/koren. 

Tillst;\ndct 1111) hegriinsas til/ 1·is.1· 
rid ,1ch /ii.rningsriill förneh[lllas km
nw1. 

Åsidosiiller innehm·arc m· rill
.1-11/nd i väsentlig mån för verksam
heten gällande fiJreskrijicr eller 
måste dl'l antagw· att han iir 1~fi'ir-
111iigen all behiirigen fi1llgiira sina 
ji'irplikrclser med avseende å an
liigg11i11ge11 och dess dr(ft. mci r<::gc
ringcn återkalla tillståndet. 

Regeringen äger bestämma. att 
för inrättande och dr(fi <Il' annan 
anläggning för luftfarten än allmän 
flygplats e1fordras tillständ av re
geringen eller. efter regeringens 
bemyndigande, ai· lt(ftfartsl'erket. 

Fil/koren bestämmas a1· rege
ri11gen eller. l'.fter regeringens be
myndigande, al' lt(ftfartwerket. 

7~ 
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Fiircslllgen lydel.H' 

ma rkforluillll nd nia. till st iimi ngll r 
som kan 11ppkom111a fiir 0111gi \'Il in g

en och till tota!fhrsrnre1. Vidare 
skall hänsyn /a.1 till siikanJens tek
niska och ekmwmiska Jiim1.1iitt-
11ingar att dril'll .flygplatsen. 

När tillständ meddelas . .fi/r vill
kor fi'ire.1krirns .fi'ir 1ili.ltändc1. Om 
Iillståndct medJdas 111· regeringen. 
.filr si/dana 1·illkor Ji:irt·.1k1"il'll.1 a1· 
den myndig/ler regeringen hestii111-
111cr. 

Tillst;indet _tär 1id.1hl'grä11.ws. 
Riitt till inlii.1·en kan förhchålla~ sta
te11. 

Om en tillständ.1lw1·arc i väsent
lig män åsidosiitta fi'ircskr(fierna 
för verksamheten. får regeringen 
ttterkalla tillståndet. Dcr.rnm111ll 
gäller. om det måste antas att till
ståndslwl'llrl'n inte kan fi11lg6ra 
si11a f'örp/iktelser i .fi"dga om a11-
liigr:ninge11 och dess drUi. 

0111 tillständet har meddelats a1· 
annlln myndighet än regeringen fiir 
ocksii denna mvndighet återkalla 
tillståndet. 

Andra tillstånd 

Regeringen får fiirl'skril'(I att det 
krä1·.1· tillstånd för att inrätta och 
dril'll ä1·en andra anläggningar för 
luftfarten än allnuinna flygplatser. 
Frågor om tillstånd och om dl/
koren fi'ir detta priivas a1· rcgerinf{
en eller den myndighet regeringl'n 
bestämmer. 
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Om godki~nnande 

Allmän .flygplats så ock annan 
anliiggning fi'ir 111.fifimcn som rege
ri11gc11 hcstiimmer skall. innan den 
tages i hruk, ,.:odkiinna.1· i den ord-
11ing rcgeringe11 .fi'irordnar. \'id 
gudkiinnandct skola knytas c1:fi1r
der/iga 1·illkor. 

Diirfast.1tii//da 1·illkor i väsentlig 
m[1n tlsidosii1111s eller a11liiggni11ge11 
dicst, till .fi'i(id m· ändrade hestä111-
mt'l.1cr eller a11nan om.1·1iindighet, 
icke uppfylkr de krav som giilla för 
silda11 anliiggning, ankommer f)(J 
dn1 111y1ulif,:hcl som meddelat i,:od
kii1111a11dct att återkalla det. 

Förekommer omständiRhet som 
ka11 mei~fi'ira att kraven för godkän
nande l'.i längre äro uppfyllda, ålig
ger det anläggningens innelwvare 
att så snart ske kan göra anmälan 
diirom till ii{f/Jiirtsl'erket. Är om
sriindighcten al' beskq[/enher att 
me4f'örafara l'id anläggningens be
gagnandc, skall innehaniren, 11ran 
alt al'l'akra i·ederhörande m_vndig
hcts beslut, l'idraga de åt1:iirder 
som påkallas f<)r all hindra att an
liiggningen eller den del diirm', 
1·arom .fi'äga är, l'idare anviindcs. 

Regeringen eller, efter re,;ering
c11s bemyndigande, lt{ftfartsverker 
iiger meddela bestämmelser som, 
11/an art m·se1•ärt men tillskyndas 
ägare m· mark eller inneha1•are m· 
särskild rätt diirtill, iiro ägnade all 
förchygga att märken, hely.rnings
a11lägg11ingar eller andra inrätt
ningar sä anordnas, att trafiksäker
heten 11tsättcs för fara. Regeringen 
ii,::er föreskriva l'ilka åtgärder som 
mil 1·idragas, därest sådana he
stämmclser ö1·ertriidas. 

'27 

Föreslagen lydd1c 

Godkännandt? 

All111ii1111a flyg11larser Jilr inte tas 
i hm/.: innan de har godkänts m· den 
myniligher regeringen bestämmer. 
Rcgl'/'ingcn .f{)r ji'ires/.:rirn att de/
samma .1·/.:1111 giillu i.fi'ilgu om andrn 
anliiggningar ,t;'ir l1(t(fc11'/e11. I .rnm
hand med godkii111u11ul<'I skallji1st
s1iil/as dl' 1·il/kor .rnm hehii1·s. 

Om 1·illkoren ri.1idosii11.1 i vä~cnt
lig m<ln, skall godkiinn1111,/et åtl'r
kulla.1 111· dl'// 111.vndighet .10111 har 
meddelat Jet. Detta giilfrr ock.1·ä, 
om anliig,i.:ni11go1 annars intl' upp
fyller Je krav som giiller för sådana 
anliigg ni11g11r. 

Anlii1:gningens inneharnrl' skall 
anmäla om nligot illlrä.f.llir som 
medför att kraven för godkiinnanJe 
inte längre är uppfyllda. Om Jet 
kriil'.1· ai· siikerhctsskiil, skall han se 
till att anläggningen inte Wll'iinds. 

Anläggningar till hinder för luftfarten 

11 * 
Regeringen eller den myndighet 

regeringen hestiimmer fllr berri~( 
fimde märken. helysning och andra 
anordningar meJdela fiireskr(fier 
som S}fiar till all förebygga fara 
för trajiksä/.:erheten. Fiireskr(fierna 
får doc/.: inte innebära nä1:01 m•se-
1·ärt men fi'ir mar/.:iigama eller dem 
som har särskild räl/ till marken. 

Regeringen ella den myndighet 
regeringen bestämmer f<ir föreskri
va åtgärder. som kan 1·idta.1· niir fö
reskr{(ter enligt första stycket åsi
dosätts. 
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Övriga hestämmelser 

12 ~ 

Regeringen eller. 1'.fin /'i'gcring-
1'11.1 bemyndigande, l1{f~f{1rt.1·1'<T/.:i'/ 

äger förc~kriva vilka llygplatser 
som må nvt(ias fi.ir i11terna1io11cll el
la inrikes li!f(lilrl l'l!cr c(icst.fi'ir oli
ka slag av luftfart. 

Regeringen eller den myndighet 
regeri11g1·n hcs1iim111i:rfår föreskri
va vilka Oygplatser som.far an1·iin
das 1·id olika slag av luftfart. 

13§ 

Fclr hcg11g11a11de a1· 11/lmiin .flyg
plllls eller annan anliiggnini.: Ji'ir 
{1(f({{ir1en . .111111 iir 11ppfo1e11 till all-
111iint hm/.:, 111!.1 a1·gU't 11pphiiras cn
figl grunder som hestii11111111.1· 111· re
geringen. 

Si/Jan arg{!( må. niir den iir för
fallen till betalning. 11/taga.1 genom 
111111iitning utan fiiregåendc dom el
ler utslag. 

Regeringen .f{/r meddela fiir1'
.1krifil'r om m·gUtl'r fiir anviindning 
m· allmänna flygp/arser eller andra 
al/111iin11a anliiggningar eller ~jiins
Jer/{)r f11fitlirte11. 

Bes/111 angående m·g(tl som är 
förfallen till betalning får ver/.:stiil
la.1 enligt utsiikningshal/.:en. 

IH 
Allmiin Jlygplm.1· sä oc/.: annan 

anliit;gning för luftfarten. som är 
upp/äten till allmänt bru/.:, skall på 
enahanda villkor som för svenska 
luftfartyg i internationell fur/ vara 
iipprn för utländska luftfartyg i 
motsi·aranJc fart, såi·ida Je iiro 
h1'111nwhiira11Je i stat med 1·ilke11 
slutits överenskommelse om sådan 
förmån. 

Regeringen eller. t:f'ter regering
ens hcmyndig1111de, l1(f(fi1rts1•erket 
iiger faststiilla l'illkor .for hehiirig
hel att inom markorganisationen 
eller diest, annorstiide.1 iin å /11.fi
fartyg, _f('irriitta (jänst mrai· trqfik
säkaheten är heroende, så ock 
meddela hestiimmelser 0111 certifi
kat fiir stl dan zjänst. 

Allmänna flygplatser och andra 
allmänna anläggningar för luftfar
ten skall på samma villkor som för 
svenska luftfartyg i internationell 
trqfik vara iippna för utländska luft
fartyg i sådan trafik, om dessa iir 
registrerade i en stat som har triiF 
fat överenskommelse med S1,eri1<e 
om denna förmån. 

15 !i 
1jänstgöring som flygledare i 

flyg t rafikledni ngstjiins t, flyg tek
niker eller flygklarcrare får .f111/gii
ras bara m· den som har giillande 
cert(fikat. Certifikatet s/.:all 1·ara 111-
fiirdw eller godkänt i Sveri[<e. I frå
ga om certifikat gäller hestämmel
scrna i4 kap. 4-19 och 21-28§§. 

Re1<cringen eller den myndi1:het 
regeringen bestämmer får föreskri-
1•a att andra som fullgör tjänst 
inom markorganisationen eller an
nan ljiinst m· hetydelsc fiir siikerhe
ten iin som ai·ses i 4 kap. skall ha 
bchiirighctsbn·is. Bestämmelserna 
i 4 kap. 20 § tredje och .fjärde 
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styckena gäller i frciga 0111 heh<)rig
hetshel'is. 

Rcgaingen eller den 111,rnJight'I 
regeringen bestämmer får hctri!f~ 

fande arhere som utfhrs inom vissa 
angi1·rw organisationer medge un
dantag frän krm·et på catifikat. 

16 * 
\'11J i 5 kap. JO * staJga.1 .ikull 

iigu 11111ts1·arundc tillämpning i ji-å
ga 0111 trafikieJare och flygmekani
kl'r. sä 11ck den somfiirriittar an11an 
(hinst .111111 regeri11ge11 meJ hii11syn 
till tra(iksäkerhcten hcstämmer. 

Be.1tii111111e/.1·en i 5 kap. 10 ~gäller 
också flygledare i .flygtn1tiklnl-
11ingstjiinst. flyg tekniker oclt .fh·t:
klarcrare samt, i Jen mån regering
en fiireskrin·r det. 11nnan personal 
inom markorganisationen lll<'d 

(fänstgiiring som är m· betydelse 
/i'ir s1ikcrhetc11. 

7KAP. 

Om tillstånd till luftfartsverk
samhet 

Luftfart i regel hunden trafik I I i 11-
.i efa r t) i förvärvssyfte må ej ut
övas här i riket utan tillstånd av 
regeringen. 

Fiir annan 111.ftfim iförl'än'.1-.1·_\ftc 
i110111 riket erfordras tillstånd m· re
geri11gen eller, efter regeringe11s 
hcmyndif:ande, m· luftfartsverket. 
Regeringen må dock hestämma. att 
såda11 luftfart med hänsyn till dess 
art eller ri11ga omfattning må ut
övas utan tillstånd. 

Regeringen äger föreskriva, att 
tillstånd lll' 111fifart.1Tcrket l'l:fimiras 
för luftfart som avser utbildning, 
.fi'ir j7ygupp1·isning eller flygtäi·ling 
samt fi.ir annan luftfartsvcrksamhet 
av särskild art, ändå all 1•t•rkrnm
het1·11 icke äger rum i.fi'in·iirl'ssyfie. 

Tillstånd till luftfartsverksamhet 

Luftfart i förvärvssyfte .fiir int1· 
utövas htir i riket utan tillst<ind av 
regeringen eller den 111.vndir:her rc
gcrinr:en hestiimmer. 

Regeringen får dock fi.irl'skril'{l 
att annan luftfart i fi'in·än·s.1yfie iin 
it{f~/'art i regelhunden trafik lliriie
fart J får utövas utan tillstånd. om 
det iir lämpligt med hänsyn till li{fi
furtens art eller omfattning. 

Regeringen .tilr föreskriva att det 
/.:rii1·s tillstånd för 1111 dril'll skola 
med uthildning J('ir certifikat och .fi'ir 
att utiil'll luftfart som avser utbild
ning, ii1·en om 1·erksamheten inte 
äger rum i fän·1/r1'.1·syfic. Dl't
samma gäller i fi'äga om .flyg111>p-
1·isni11r:ar . .flygtii1·/ing11r och annan 
luftfartsverksamhet av siirskild art. 
Frågor om sädana tillständ prii\·as 
m· den myndighet regeringen he
stämmer. Om regeringen hestiim
mer det ,_lår mvndigheten 11p11ilrn 1/t 
annan att giira priin1i11ge11. 
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2* 
Tillstånd nui meddelas allenast Tillstånd.for hl'l'i(ias hara 0111 det 

diir hinder ickl' miitcr av hänsyn till ini!' 111iitl'r hinder av hänsyn till det 
det allmiinna. allmiinna. 

S<h'ift 11111<ilr bc.fi1rdru11 m· p11ssa
gaa/"l' eller god.1 allena.11 .fi'lin c•rt 
till 11nn1111 inom riket eller ann11n i11-
rikl's .fort. 111ä tillst1l11d 111edde/11s 
endast .11·ensk11 statc11, .ll'l'nsk kom
m1111 1'1/er 111111a11 sådan menighet . 
. 1Te11.1-k 111nlhort.:are l'ller .1Tcn.1·k1 
diidsho. s1·e11sk1 aktieholag. 1·w·s 
aktiehrc1· iiro stii/lda till 1·is.1 man, 
iin•n.10111 s1·e11skt lw11delsholag. 
i·ari l'.i finnes utländsk holagsman. 
swnt .fi'ircning. annat sa n(fimd. stif
telse eller llflflWI Sadan inriillnint.: 
hiir i riket, siUi·amt styrelsens samt
lit.:11 mcdln11111ar iiro .1Te11ska med
hort.:are. Tillstånd mä dock icke 
meddelas aktieholag, med mindre 
dess aktier till ell kapitali·iirde och 
ell riist1·ärde <Il' mi11s111·ä tredjede
lar tillkomma den. åt diken til!
ständ e11lit.:t denna paragraf må 
meddelas: iir denne .1·1·enskt aktie
holag. skall det .n·en.1·ka inflytandet 
diiri rnra siikerstiillt i samma 0111-

_!(1tt11int.: snm i det tills1åml.1·säkande 
holuget. 

Aro de säl1111d11 uppställda .f('inll
siillningarna 1'.i längrl' fiir handen, 
l'arc tillsrändet fö1:f(ll/c1. där icke 
riittclse sker inom tid. som hestiim
mcs av den myndighet diken med
delat tillståndet. 

Regeringen eller. cfier regeri11g
<'11s hcmyndigande. luf!fartsvaket 
äga mnlgi\'(/ undantag från rnd i 
denna paragraf sWdgas. när sär
skilda skiil äro därtill. 

\'id priil'l1i11g a1· ansiikan om ti/1-
st(md skall de tekniska och ekono-
111isk11 fiir111.1·ii11ningama .för tr1{/i
kl·11 heak111.1. 

Tillstclnd till lt!f(tim i inrikes tra
fik .for ges enda.it till 

I .. \'\'1'!1.~kt1 S((/(C/I, 

2. we11sku ko1111111111er eller /1111ds
tingsko1nmu11er. 

3. S\'l't1sku medborgare el/a 
diidsbun. 

./. s1·e11.1-ka lwnde/sholag, som 
il111' har 111/gon utliindsk hvlags
man. 

5 .. ll'cn.1·ka .fi'irenint.:ar, samfund 
eller .1·1ifielser. som inte har nuwm 
utliindsk medborg11re i styrelsen, 

6 .. n·enska aktieholag, 0111 ak
tierna i bolaget iir ställda till l'iSS 
man och 1ill e11 kapitah·iirde och ell 
rästl'ärde a1· minst 11·a tredjedelar 
ägs a1· någon som kan få tillstånd 
enligt denna 11arat.:rq{. 

Om iigarcn till ett aktiebolag som 
lln.1·iiker om tillstånd enligt denna 
paragr<!( är ell 11111wt aktiebolag. 
skall 1·ad som siigs i första stycket 6 
också giilla det holaget. 

Tillstånd till ii{fi.fim med s1·enskt 
ltd(timyg i fbn·än'.1'.1·xfic mellan 
.'frerige och utlandet som inre är 
!il~j(fart får t.:cs endast till den som 
ll{Jf~fyller hu\'en rnligt fiirsta och 
andra styckena. 

Ett tillstä11d.fii1:((11/er, om kra1·en i 
.fårsta och andra styckena inte 
liint.:re iir uppfyllda och rättelse inte 
sker inom den tid som bestäms av 
den myndighet som har meddelat 
tillståndet. 

Regeringen clkr den myndit.:her 
rcgerint.:en hestiimmcr far medg1' 
undantag från denna paragraf. om 
det .finns särskilda skiil. 
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\"id 11wdddr111dt' m· tillstclnd sko
la hl'stiimm11.1 dl' 1·illkor so111.f/n11a.1 
erf;1rdl'r/ig11. Ankommi'r det r1å r1•
gai11ge11 u11girn1ill.11ä11dct. mil rc
gaingl'!l Firord11u lt1fifim.1Terk<'1 
1111 i siirskilda m·.1·cl'11dl'11 hestämmu 
1·illkore11. 

Tillståndet mil hegriinsa.1 1ill 1·is.1· 
tid och /ii.rni11gsrii1t förbehf1lla~ kro-
111111. 

Asidosätter innehul'llre a1· till
sti/nJ i viisen!lig mån för verksam
heten giillandc ji"il"l!skr(fter eller 
måste dl't a11tagas att han iir <d"iir-
111iige11 att hl'h1!rige11 11ppriitthålla 
1·erk.1·wnhl'te11. mil den my11dighc1 
som meddela! tillståndet iiterkalla 
dl'!. 

Har regeringen genom iil'ln'11.1-
kommd1c med främmande stat 
mnlgil'it luftfart inom svenskt om
råde, rnre, diir regeringen sä he
stiimmer, särskilt tillstånd enligt 
detta kapitel t'.i helu!i·ligl. Regering
en nu) i sädunl fall .fi"irord11a lt!fi
.fiirts1·1·rket all ml'ddela dl' 11iirmare 
hestämmclser som finn11s e1:f(wdcr
liga. 

Regeringen eller. i:tier rl'gaing
l'ns he111y11digandl', li!f(fi1rts1•crket 
mil fiireskril'a. 1111Jer 1·ilku fiirut
siittningur luftfartyg eller tillbehör 
eller reservdelar till luftfartyg må 

6§ 

7§ 
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När tillständ meddelas . .fi/r 1·ill
kcH Ji"irl'skril'(ls .fi"ir till.1tlindct. Om 
tills11/ndl't 111eddelas m· regeringl'!l, 
.fiir säda11a 1·illkor fi"ireskrirn.1 <Il" 
den myndighl't rl'geri11gen hl'stiim-
111er. 

Tillstfrndet fur tidshegriin.rns. 
Riill till inlöse11 ka11 förbehållas sta
ll'n. 

En 111/iinning eller t'll 111lii11dsk1 
_f;-il"l'tag, som drin·r r1·rks11111he1 i 
S1·crigc med stiid ar ett tillständ 
e11ligl denna lag, skall ha l'll hiir 
hosattförestiindare, som iir an.l"l"ll
rig fi"ir 1Trk.1wnhetl'n. 

Om en 1il/stå11dshm•ar1· i väsent
lig mån åsidosäner ./ilresknfierna 
för verksamheten, kan den som har 
meddelat tillståndet återkalla delta. 
Tillständct kan också återkallas, 
0111 det måste an/as all innehm·a
rl'n inte kan upprätthålla 1·aksam
hete11. 

Om regeringen genom ctt m·tal 
med en främmande stat eller e11 in
l1Tnationl'll ori,!anisation medi,!er 
att luftfart får iiga rum inom 
svenskt område. kan regeringen he
s luta att något tillstånd inte kriin 
enligt detta kapitel. Regeringen el
ler den myndighet regeringen he
stiimmer fär fiircskril'(I de villkor 
för luf(/{irtcn som hehiirs. 

I fri/ga om den l'crksamhet som 
111/iinning eller c11111/iindskt.fi"irctag 
dri1·cr i Sverige med stöd al' ett m·
tal giiller bestämmelsen i 4 § tredje 
stycket. 

Regeringen eller den myndighet 
l"l'geringen bestämmer .filr, om det 
hehii1·s med hiinsy11 till flygsiikerhe
len eller annars 1ill l1!f~(arte11 inom 
riket. fi"ireskril'll all det kriin till-
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upplåt11s till annan för att m· dl'nnl' 
nwtjas .fiJr l'gl'n riikning. 
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stånd fiir upplåtelse a1• luftfartyg 
till hrukarc. Detsamma t.:äller i frå
Rll om upplåtelse ai· tillbehör eller 
reservdelar till luftfartyg. 

8KAP. 

Vissa bestämmelser för lufttrafiken 

Angående vad rid lt{ftfiird skall 
iakttagas .fl'ir att undl'ika samman
stötning eller annan olyckshändel
se och för att i ö1·rigt förl!bygga 
skada eller olägenhet förordnar re
geringen clla, efter regerinf,!ens 
hemyndigandl', 11!f~fartsverket. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, luftj(msverket 
äger hl'stämma flygvägar som luft
fartyg har att följa vid färd inom 
svenskt område samt meddela sär
skilda föreskrifter hetriiffandl' färd 
ö1·er rikets gräns, såsom angående 
1•ar gränsen må passeras och vilken 
flygplats som skall brukas vid 11{ft
fartygs avgång eller ankomst. 

När allmän ordning och säkerhet 
krä1·cr det, mä luftfartyg anmanas 
alt landa. Anmaningen skall oför
dn~i/igen (fterkommas. Har annan 
am•isning ej gi1·its, skall fartyget 
111nda på närmaste allmänna flyg
plats inom riket, å 1·ilken landning 
iir möjlig. Inkommer luftfartyg i 
område, där lujifiirt enligt I kap. 
3 * iir förhjuden, skall det omedel
bart lämna området och anmälan 
om rnd som inträffat göras på 
sn11hhaste sätt. Fartyget skall, om 
annan anvisning t'.i gi1·it.1. så snart 
ske kan landa såsom nyss sagts. 

I~ 

Ejiersättcs \'(jd sålunda iir stad
f!al, må fartygets fiird hindras med 

Regeringen eller den mvndighct 
regeringen hestiimmcr meddelar 
föreskrifter om \'ad som skall iakt
tas 1·id 11!/(f'iirderför att olyckor och 
oliir<enheter skall undvikas. 

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

När det kriil·s 111· hänsyn till all
män ordning och säkerhet. får ett 
luftfartyg anmanas att landa. Farty
get skall då landa på den plats som 
anl'isas. Om ingen ar11·i.rning läm
nas. skall landningen ske på när
maste allmänna eller godkända en
skilda flygplats inom riket som är 
lämplig. 

t:tr luftfartyg. som utan tillstånd 
kommer in i ett sådant område som 
m·scs i I kap. 3 *· skall omedelbart 
lämna området. Det inträjf11de sk.11// 
sn1iras1 anmälas. Om ingen annan 
anvisning lii111na.1·, skall fartyget 
snarast 1111~;/igt landa enligt \'{/d 
som sägs i.forsla stycket. 

Om f(1rtyge1 bryter mot bestiim
melscma i.fi'irsta och andra stycke-
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crfimlcrligil medd. 

Regeringen eller den regeringen 
hemy11digar hestiimmer vem 50m 

äger 111ii1·a h1:fiigenhc1 1·arom i 
.f("irst11 eller a•1dra stycl.:.l't sägs samt 
medde/11r närmare föreskrifter om 
1illiimp11i11gen i ii1Tigl a1· l'ad diir 
StildJ.:ll.I". 

Krigsmateriel må icke utan 111l'd
gi1"1mdc a1· regeringen eller den re
geringen hemyndigar h1fordras 
med lt{/(limvg. Fad i denna lag 
skall fi"irstäs med krig.rnwtaiel he
stämmer regeringen. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar äger all av hänsyn till 
allmän ordning och säkerhetfärhju
du hefordran med luftfartyg av an
nat gods än krigsmateriel eller med
delu närmare bestämmelser om så
dan h1'.fordra n. 

Regeringen eller den re!feringen 
bemvndigar iiRer ock bestämma, 
huru1·ida och under 1·ilka villkor fo
tografiapparat mä medföras och 
brukas å lufifartyR inom .n·enskt 
omrtldc. 

3 Riksdai:n1 1984185. I rnml. Nr 212 

4§ 

Föreslagen /yddH' 

na. får den .tilrt.1·1u111 fi"irden hind
ras. 

Regeringen eller den 111y11dighc1 
regeringen hestii111111,·r .fore.1/.:.ri1·1·r 
vem som far hcsluta om ätgiirdl'I' 
enligt denna paragrl!f och Jår med
dela ytterligare föreskrifter i de 11r
.1eenden som m·se.1· i paragra.frn. 

Krigsmateriel.far inte transporte
ras med luj(fimvg utan tillstånd ar 
regeringen eller den myndi,::het re
geringen bestämmer. 

Om det krä1·s av hänsyn till all
män ordning och säkerhet,.far rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer förbjuda trans
porter med luftfartyg av annat gods 
än krigsmateriel. 

4a§ 

Foto,::rafering får inte utan till
stdnd av iiverbefiilhavaren ske från 
!t~f~fartyg i linjt:fart inom sådana 
restriktionsområden som bestämts 
m· regeringen enligt I kap. 3 ~förs
ta stycket första meningen. 

Från andra 14tfartyg får foto
grafering inte i något fall ske utan 
tillstånd. Frågan om tillstånd prö
l'OS beträffande fi1tografering fiir 
kartläggning a1• regeringen och i 
övriga fall 111· ii1·crlJljalhal'aren. 

Bestiimmelsana i denna para
grqf gäller inre fotografering _fi"ir 
statens lantmiiteri1·ak. 

4h§ 
Kamerorfår utan tillständ med

föras inom riket pi.i sådana lt~((far-



Prop. 1984/85:212 

N111·ara11dc lydelse 

Sih·itt i'.i i denna lag eller e(jc.\'f 
fiirorJnas annat. hestiimmer rege
ringen eller. lfter regeringens he
myndigwufr. luf~fartsverket 1·ilka 
fartygshandlingar som skola finnas 
.for l1(f(f{myg, huruvida de skola 
m<'<i}i'irus omhord samt huru de 
skola upprä//us. föras och förva
ras. 

Ej mä nilgon fön·ägras att taga 
del av innehållet i fartygshandling
ar. Siit·ill hans riill är beroende där
m'. 

Angående skyldighet för den som 
fiirrä11ar (iänst ii luftfartyg att med
föra luftfartscertifikat eller annan 
handling förordnar regeringen el
ler. (fia regeringens bemyndi
gamlc. l1!f(farts1·erke1. 

L1!f(fcll"t.1·1·erkct må. där så prö-
1·as niidigt. visitera luftfartyg samt 
granska fartygshandlingarna och de 
handlingar som skola med.f(lra.1· m· 
dem som Ji"irriitta (iänst å fartyget. 

Om 1•ud l'id luj((iird skall iaktta
gas i hiilsvl'ård.1·-, pass-, tull- och 

34 
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tyg som anges i 4 a ~första stycket 
och på l1dUcirtyg som am·änds 1·id 
J(11<>f;m~fering för statens /antmäte
rii·erk. 

Kameror får medföras på andra 
lid(f<myg hara om tillstånd har 
meddelats till fiJfowqfering eller 
om de fiirl'{lras så att de inte kan 
am·ändas under flygningen. Befäl
lwrnren skall se till all dessa före
skrifier iakttas. 

8§ 

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

Om någon för att kunna ta till 
vara sin räl/ hehöver ta del av inne
hållet i en fartygs handling, skall 
han få det. 

I det allmännas i•erksamhet gäl
ler i stället bestämmelserna i tryck
frihetsförordningen och sekretess
/agen I 1980: 100). 

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

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

9§ 

Det finns särskilda bestämmelser 
om vad som skall iakttas vid lufi-
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1111dr11 srid1111a hii11.1·1'1'11de11 swdg11s 
siirskilt. 
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fiirdcr i fråg11 om hii/.1·m·ård. 1>11s.1· 
och tull och i andra liknande m·
seenden. 

9KAP. 

Om befordran med luftfartyg Lufttransporter 

Bestämmelsernas tillämpningsområdl' 

Vad i detta kapitel .1·wd;;a.1· gäller 
ht'.fimlrt111 med li(/Uimrg av passa
gc:rare. resgllds eller gods. 1·ilken 
11r/i'irc.1.111ot 1·1'der/ag eller av luft
trafikföretag 1·crkstii/frs \'l'dl'r/ags
fritt. 

I detta kapitd .fi'irstä.1 med 
Wars::.au·ako111·er11ioncn den i w·ar
s::.awa den 12 oktober 1929 under
tcck1111de och genom det i l/1111g 
den 28 september 1955 ai·slutade 
protokollet rcl'iderade kom·e11-
tio11c11 om internatio11cll /11fibl'.fi-1rd
m11 s11mt med G11ad(l/qjarako111·en
ti1111c11 den i Ci11ad11lqjara den 18 
.\'l'ptemhl'I' 1961 1111dateckn{/dc 
kot11'1'ntio11e11 om intern11tionell 
/1(fthcjimira11 som u(fiires a1· annan 
iin den (l\'t1tfsslut11nde frak(föraren. 

Be.Hilmmel.1·crn11 i detta kapitel 
iig11 icke tillämpning å 1m1·thefi'1rd
ran. 

\i(ld i 3-9 §§ stadg11s 0111 hej(Jrd
ringshand/ingar sk{/// icke gii/1(1 i 
fråga om hl'.fiJrdran, som ut}i.ires 
under osedvanliga förhållanden och 
faller utom normal 11törni11g m· luft
farts verksamhet. 

Bdordringshandlingar 

Vid h(fordran m· pa.uagerare 
skall utfärdas biljett, innehill/ande: 

a) uppgift å {/\'gän1:sort och he
stiimme/seort; 

I§ 

2§ 

Detta kapitel gäller transporter 
med lt(f(fiirtyg av passagerare. res
gods eller gods som 11(/i'irs av luft
trafikföretag. Kapitlet gäller också 
om sådana tmnsporter 11(/'iirs a1· 
andra mot ersättning. 

Detta kapitel gäller inte transpor
ter m· post. 

Bestämmelserna i ~-9 §§ gäller 
inte i fråga om transporter som ut
förs under osedvanliga förhållan
den och som inte 11t1:ör normal luft
farts verksamhet. 

Transporthandlingar 

För passagerartransporter skall 
biljetter utfärdas. En biljett skall in
nehålla 

a) uppgift om m•gångs- och he
stämme/seorten. 
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b 1 Jiir m·gängsort1•n och bestiim
mebeorten iiro hcliigna i samma 
stat och c:n eller flera mellanland
ningar 111·ses skola äga mm i annan 
stat, uppgifi ä platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

cl meddelande att hl',fimirin.i.:1•11 
kan 1·tna underkastad \Varszawa
konventionen eller lag a1· motsva
rande innehåll och att konven
tionen eller lagen i regel begrjnsar 
fraktförarens an.1·1·arighet i fi"clga 
om skada f)() person liksom dä res
godsfi'irko1111111•r. minskas eller ska
das. 

Bi(iellen skall. diir l) annat 
.1·1_wkes. [.!iilla såsom bevis om h1·
ji1rdring.1·m·t11le1.1· slutande och om 
villkoren för hl'.fiJrdringrn. 

Är hi(iett 1'.i utfärdad, har drn l'.i 
förcskri1·et innehåll 1'11('/' har den 
förkommit, skall hefordring.1·111·1alet 
ändock gälla och 1·ara underkastat 
hcstämmclserna i detta kapitel. 
Har passageraren med fraktföra
rens samtycke gått ombord il li~ft
fartyg utan att biljett utfärdats eller 
innehåller hilje11en icke meddelan
de som m·scs i första stycket under 
cl, äger fraktföraren dock icke åbe
ropa sådan hegränsning a1· an.l'l'a
righcten som stadgas i 22 *· 

Vid hl'.fi>rdran av inskrivet res
gods skall utfärdas resgodsbevis. 
Har hel'iset l'.i fogats l'id biljett som 
uppfyller föreskr(ftcrna i 3 ~ första 
stycket eller intagits i sådan bi(ictt. 
skall det innehålla: 

a) uppg(ft å a1•gångsor1 och be
stämmelseort; 

bl diir a1·gångsorten och bestiim
melseorten äro belägna i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar m·ses skola äga rum i annan 
stat. uppgift å platsen för minst en 
sådan mellanlandning; samt 

c) meddelande att hl'.fordringen 
kan rura underkastad Warszawa-

Fiireslagen lydelse 

bl 11ppgifi, niir m·gångs- och he
stämmelseorten ligger i samma stat 
och en eller flera mellanlandningar 
skall sJ..1· i en annan stat, 0111 platsen 
för minst en sådan mellanlandning. 

cl el/ meddelande on: all 

Warszawakonventionen eller ('Il lag 
med motsvarande h1·stiim111cl.1't'r 
kan gälla .for transportrn och att 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens ansrnr _fi'ir 
pcr.1onskador och fi'ir skador ge

nom att resgods kommer />ort. 
minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks. giiller hil
je11cn so111 bevis om all ett tran
.1porta1·1al har triiffi1ts och om vill
koren för transporten. 

Transporta1·talet skall gälla och 
bcstiimmelscma i detta kapitel 
skall ti//iimpas. iil'l'n om någon hil
Jett inte har utfärdats. om en utfär
dad biljett inte har föreskrii•et inm•
häll eller om bilje11en har kommit 
hor/. Om passageraren med frakt
förarens samtycke har gått ombord 
på li(f(fimyget utan att någon biljett 
har utfärdats eller 0111 en 11(/'ärdad 
hi/jett saknar ett meddelande enligt 
första stycket c), får fraktföraren 
dock inte åberopa ansrnrsbegriin.1-
ningen enligt 22 ~. 

F11r transporter av inskrivet res
gods skall resgodsbevis utfärdas. 
Ett resgodsbevis, som inte har fo
gats till eller tagits in i en biljett 
som uppfyller krm·en i 3 ~ första 
stycket, skall innehålla 

a) uppgifi om lll'gångs- och he
stämme/seorten, 

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

cl el/ meddelande om att 
Warszawakonventionen eller en lag 
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konventionen eller lag m· motsva
rande innchä/I och att konven
tionen eller lagen i regel begränsar 
fraktforarens 11n.\·1·uriglt1'l dä res
gods.fiirkon1111er. minskas eller ska
da~. 

Rc.1),:odshn·i.1·c1 .\'kall. diir ej an
nat styrkes. gälla såsom bevis om 
resgodset.i· i11.1kril'lling och om vill
koren för h(fimlringen. 

Är rl'sgoJsbn·i.1 1j 11~(iird111. h11r 
det 1'.i J('iri·.1kri1·e1 innehäll eller h11r 
d,·1fiirko111111i1. ska/I l}('.(ordring.1·m·-
1ulc1 lindock i;iilla och 1·11ra under
kastat hcstäm111ds1'rna i detta kapi
tel. H:.ir fraktfi.iraren moflagir res
godset i sin vfird utan att rcsgodsbe
vi~ 11~(iird11t.1 elln inndllliler. i fall 
dii hc'l'isl'I icke fogats 1'id eller inra
git.1 i biUett snm uppfyller ji)reskrif 
tema i 3 §första stycket under ej, 

hn·iset ej meddelande som m·ses i 
fi'1rsra stycket under ej m· fi>rn'a
randc paragraf: iiger frak~(iiraren 
dock icke rlheropa sådan hegriins
ning a1· a11.1·1·arighcten som stadgas 
i 22 ~ andra stycket. 

Vid h<:fordran ar gods äger frakt
förarenfi1rdra, att avsändaren upp
riillar och al'!ämnar en befordrings
handling. betecknad flygfraktsedel. 
Avsändaren äger fordra, att sådan 
handling mottagc s m· frak(f'öraren. 

Ar tlygfraktsedel ej utfärdad. har 
den l'.i föreskrivet innehåll eller har 
den förkommit, skall b((ordrings-
111·talet ändock gälla och, med det 
undantag som föUer m· 9 §. 1·ara 
1111der/.:.asrar hesriimmelserna i det
ta kapitel. 

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

6§ 
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med motsvarande bcstiimmelser 
k1111 gälla jiir transporten och att 
konventionen eller lagen i regel bc:
gränsar fraktfi.iraren~ a11.11·11r .for 

skadar genom att resgOlb kommer 
bort. minskas eller skada\. 

Om intt' annat styrks. i;älla res
godshel'isct som bevis nm att res
J.:Odset har skril'irs in LH.:h om vill
koren för t r1111sporten. 

Tra11.1p11rrm·talet skall giilla och 
hestämmel.1crna i dl'lla kapitel 
skall tillämpas. iil'<'ll om n1)got res
godshn·i.1 inte har 111färdat~. 0111 ('tf 
u(f'ärdar hn·i.1· inte har .fi'ireskril'ct 
inndul/I eller om ht'1·isC1 har kom
mit horr. Om fraktföraren har tagit 
emot resgodset i sin vard utan att 
något resgodsbevis har utfärdats 
får fraktföraren dock inte åberopa 
ansl'Grsbcgriinsningen enligt 2:! ~ 
andra stycket. Detsamma gäller 
om ett utfärdar bevis. som inte har 
fogats till eller tagits in i en hiUctt 
som uppfyller kraven i 3 .~ fiirsta 
stycket ej, saknar meddelande en
ligt ji'ir.Ha stycket c). 

För godstransporter kan frakt
föraren kräva att avsändaren upp
rättar och lämnar en tlygfraktsedel. 
Avsändaren .får kriiva attfrakr(öra
rcn rar emot en sådan h11ndling. 

Transportavtalet skall giillu och 
bestämmelserna i detta kapitel med 
df'f undantag som fii(ier m· 9 ~skall 
ril/iimpas, även om någon flyg
fraktsedel inte har utfiirdars. om en 
utfärdad fraktsedel inre har före
skrivet innehåll eller om fraktse
deln har kommit bort. 

Flygfraktsedeln skall upprättas 
av avsändaren i tre originalexem
plar och lämnas tillsammans med 
godset. Er:emplar I förses med be
teckningen "för fraktforaren .. och 
undertecknas av avsändaren. Ex-
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avsiimlaren. /)er andra l'Xl'mplaret 
skall herccknas "för mottagaren"; 
det undertecknas av avsändaren 
och fraktföraren samt a((ii/jer god
set. Det tredje exemplaret under
tecknas av fraktföraren och iiter
stiil/('s m· ho110111 till avsändaren eF 
ter i:odsets mottagandl'. 

Frukt.fi"irarens uncfrrskr((t skull 
t1'ck11as i11n11n godset /llgl's omhord 
ä l1difi1rtygc1: den kan ersiitt11.1· med 
stiimpt'i. Avsiindaren~ underskrift 
kan 1·11ra tryckt ella ersättas med 
stämpel. 

I lar.fi-ak!f(irarcn pil 111·.1iindarens 
begäran 11{'priillat flygfraktsedeln. 
anses han. diir l'.i annat .\"fyrkes, 
Jzal'll Jz11nd/a1 ji'ir m·siind11ren.1· räk
ning. 

Avser hefi1rdri11gen flera kolli. 
skall m•siindarnt, diir fraktfiiraren 
hcgiir det, upprätta särskilda flyg
fraktscdlar. 

Flygfraktsedcln skall innehålla: 
al 11ppi:{li å m·gangsort och be

stiimmdseort: 
b) diir avgångsorten och bestäm

melseorten iiro belägna i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar ai·s1'S skola äga rum i annan 
stat. llPP!!!fi å platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

c) meddelande att be.fordringen 
kan w1ra 11nderkastad Warszawa
konventionen eller lag m· motsva
rande innehåll och att konven
tionen eller lagen i regel begränsar 
fraktförarens ans1·arii:he1 då gods 
förkommer. minskas eller skadas. 

liar gods medfrak((örarens sam
tycke tagits ombord å luftfartyg 
utan att tlygfraktsedel utfärdats el
ler innehåller fraktsedeln icke med-
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emplar 2 fiirso med hetcckni11ge11 
"for mottagaren", undertecknas av 
avsändaren och fraktforaren och 
.fo/jer med godset. Exemplar 3 un
dertecknas av fraktföraren och 
lämnas till a vsändarcn 11iir frnkz(ii
rarerr har tugit emot guds er. Frnkt
fiiraren skall skri1·t1 lllllicr fraktsed
larna innan godset tt1s omlwrd. 

8§ 

A vsiindarens 1rndaskr(fi kan 
1·ara tryckt. Si/i·iil ,li-akzfi'irarl'ns 
som avsändarens underskrift kan 
ersättas med en stämpel. 

Om inte annat 1·isas, 1111.H's.fi"a/.:1-
föraren handla fiir a1·sändarcn.1 
riikning, om han pä dennes hegiiran 
upprättar tlygfraktsedeln. 

När transporten avser flera kolli, 
skall särskilda flygfraktsedlar upp
rättas, om frakzf'iiraren hegiir det. 

Flygfraktscdcln skall innehålla 
a) uppg(fr om a1·gångs- och he

stiimmclseortcn. 
b) uppg(ft, niir avgångs- och be

stämmelseorten ligger i samma stat 
och en eller flera mellanlandningar 
skall ske i en annan stat. om pla1sen 
för minst en sådan mellanlandning. 

c) ett meddelande um att 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande bestämmelser 
kan giilla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens wm·ar fiir 
skador f.?enom art gods kommer 
bort. minskas eller skadas. 

Om gods har tagits ombord på ett 
luftfartyg med fraktfiirarens sam
tycke utan att någon tlygfraktsedel 
har utfärdats eller om m 11((iirdad 
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delande som ai·ses i 8§ under cl. 
iiger fraktföraren icke åberopa så
dan hegriinsning a1· ansvarigheten 
som stad14as i 22 § andra stycket. 
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fraktsedel saknar meddelande en
ligt 8 § c)Jår fraktföraren inte åbe
ropa ansvarshegriinsningen enligt 
22 § andra stycket. 

10§ 

A i·siindaren n·arar för skada 
som .fraktfiiraren eller annan, i för
hållande till l'ilken fraktföraren är 
ansi·arig. lider till fii(id av att upp
Rificr rörande godset. vilka al'sän
daren upptagit i .flyg.fraktsedeln. ej 
ha rn färcskri1·et innehåll eller c(ie st 
iiro oriktiga eller ofullständiga. 

Om avsändaren i flyg.f'raktsedeln 
har liimnat uppg(fier i .f'råga 0111 

godset som är oriktiga eller <~full
ständiga, svarar han .for de skador 
som detta med,l('ir för frak~f'iirarcn 
eller någon som denne har an.1·1·w·1•t 
mot. 

11 § 

Flygfraktsedeln skall. där ej an
nat styrkes. giilla såsom bevis om 
aFtalets slwande. om mottagandet 
m· godset och om villkoren för he
fordringen. 

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

Rätt att förfoga över godset och god

sets utlämnande 

Mot uppfyllande av sina förplik
telser på grund m· hefordringsavta
let iiger m·sändaren, där det kan 
ske utan skada för fraktföraren el
ler annan m·sändare. Jör,f(Jga över 
godset genom att återta[;a det å av
gångs- eller bestämmelseflygplat
sen, stoppa det vid landning under 
resan, låta på hestämmelseorten el
ler under resan utlämna det till an
nan än den i .flyefraktsedeln an-

Om inte annat styrks, giillcrflyg
fraktsedcln som bevis om att ett a1·
tal har träffills. om all godset har 
tagits emot och om villkoren för 
transporten. 

Flyg.fraktsedelns uppg(fier om 
godsets vikt, mått och förpackning 
och om antalet kolli giiller, om inte 
annat l'isas. Andra uppgifter i.frakt
sedeln om godsets miingd eller FO

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

Rätt att förfoga över godset m. m. 

12§ 

Om avsändaren uppfyller sina 
förpliktelser enligt transportavta
let, kan han återta godset på av
gångs- eller bestämmelseflygplat
sen eller stoppa det vid landning 
under resan. Detta gäller dock inte. 
om åtgärden medfi'ir skada för 
frak(f'öraren eller 11tlgo11 annan av
sändare. 

Under samma förutsättningar 
kan m·sändaren h_estiimma att god-
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gil'flf' m11llagt1re11 eller het:ära dess 
återsii11da11de till m•gå11gs.flygpla1-
sen. A rsiindaren skall dock gälda 
kostnad som uppkommer därm'. 
Ka11 avsändarens order ej verkstäl
las, skall fraktföraren omedelbart 
underrätta honom därom. 

Uzför fraktföraren avsändarens 
order utan att det till denne avliim
muie t'.remplllrl'I av flygfraklsedeln 
företes. iir fraktföraren ansvarig för 
skada, som därigenom ti/lskyndas 
riille innelzm·aren av f1ygfraktse
de/n.frak(f'öraren obetaget att söka 
sitt åter av avsändaren. 

Avsändarens rätt upphör, då 
mo/tagarens riill inträder efter vad 
i 13 ~ stadgas. Vägrar mottagaren 
att mo/laga fraktsedeln eller godset 
eller är han icke att tri{fja, går rät
trn att förfoga över godset åter till 
avsändaren. 
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set under resan eller på bestämmel
seorten skall liimnas ur till 11åi;:o11 
annan än den som är angin•n som 
mottagare på flyg.fraktsedeln eller 
begära all det skickas tillbaka till 
av1tångsflygp/atsen. 

Avsändaren skall ersätta de ext
ra ko.l'tnader som uppkommer ge
nom en åtgärd enligt denna para
graf. 

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

Om fraktföraren verkstiillcr av
sändarens order utan att dennes ex
emplar av tlygfraktsedeln i·isas 
upp, ansvarar fraktföraren för de 
skador som därigenom uppstår ji:ir 
fraktsedelns rätte innehavare. Den 
ersättning som .frakt.föraren mäste 
utge kan han kräva åter av avsän
daren. 

Avsändarens rätt upphör, när 
mottagaren.får räl/ a11för:/(1ga iiver 
godset enligt bestämmelserna i 
13 §. Om mottaRaren vävar att ta 
emot.flyg.fraktsedeln eller godset el
ler om han inte är anträffbar, jilr 
avsändaren åter rätt att förfoga 
över godset. 

13 § 

När godset framkommit till be
stämmelseorten, äger mottagaren. 
där ej annat föranledes m• vad i 12 .li 
stadgas. av fraktföraren utfå flyg
fraktsedeln och godset, därest han 
1-:äldar vad denne äger fordra och i 
övrigt fi1/lgör de hej ordringsvi/lkor 
som angil'its i.flyg.fraktsedeln. 

Diir ej annat avtalats. skall frakt
föraren. så snart godset .fi"amkom
mit. underrätta mottagaren därom. 

Om inte annat.följer av 12.li. har 
mottagaren rätt att av fraktföraren 
få ut flygfraktsedcln och godset när 
detta har kommit fram till bestäm
melseorten. Detta gäller dock en
dast om han betalar vad .fraktj("ira
ren har rätt all fordra och uppfyller 
flyg.fraktsedelns i·i/lkor fiir trans
porten. 

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

14 § 

Vidgår frakzf()raren att godset 
förkommit eller har det t'} framkom
mit senast inom sju dagar efter det 
1todset bort anlända, äger motta-

Om godset inte har kommit fram 
inom sju dagar efter den dag då det 
borde ha anlänt, kan mottagaren 
göra sina rättigheter enligt trans-



Prop. 1984/85: 212 

N111·arande lydelse 

garcn mot frakt föraren giira giillan
dc de riittigheter som härjlyta ur 
heji1rdring.1·m·talet. 

Förbehåll. som innefattar avvi
kelse från bestämmelserna i / 2, 13 
eller 14 §.skall ej gälla, med mindre 
det intagits i flygfraktsedeln. 
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portm•talet Riillande mot fraktföra
ren. Detsamma gäller om fraktfö
raren erkänner att godset har kom
mit hort. 

Förbehåll som avviker från be
stämmelserna i 12-14§§ gäller 
hara om de iir intagna i flygfraktsc
deln. 

16 ~ 

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

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

Fraktförarens ansl'Drighet 

Avsändaren skall lämna de upp
lysningar och till flygfraktsedeln 
foga de handlingar som hehövs för 
att s/...-y/digheter enligt tull-. accis
och ordningsföreskrifter skall kun
na fullgöras innan godset al'!ämnas 
till mottagaren. A~·sändaren skall 
ersätta de skador som uppstår för 
fraktföraren på grund m• att så
dana upplysningar eller handlingar 
saknas eller är oriktiga eller ofl1ll
ständiga. Detta gäller dock inte om 
fraktföraren, någon av dennes an
ställda eller någon som denne har 
anlitat har gjort sig skyldig till fel 
eller försummelser. 

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

Fraktförarens ansvar 

17 § 

Så1,itt ej annat följer av vad ne
dan stadgas är fraktföraren ansva
ri,; fiir personskada, vilken drabbar 
passagerare till följd av händelse 
som inträffar ombord å luftfartyget 
eller i samband med att han går om
bord å fartyget eller lämnar detta. 
Skadeståndet skall bestämma.i· en
ligt de i strafflagen stadgade grun
derna. 

Förkommer, minskas eller ska
das inskrivet resgods eller gods till 

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

18 § 

Fraktföraren ansl'arar för skador 
genom att inskrivet resgods eller 
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fii(id m· hiindelse som intriijfar me
dan det är i fraktförarens vård rnre 
sig på flygplats, ombord å luftfartyg 
eller. vid landning utanför flygplats. 
l'{trhelst godset befinner sig, är 
frak~f'öraren. med nedan stadgade 
undantag, an.n·arig därför. 

Har pu grund av blfordringsav
talet vid lastning. a\'/ämnande eller 
omlastning heji1rdran verkställts 
till lands eller sjöledes utanför tlyg
plat~. sk.all dock., där ej frak.tfiira
ren 1·isar annat, skada som drabbat 
resgodset eller godset anses hiir
riim av händelse som inträffat un
der den i fi:irsta styck' t m·sedda ti
den. 
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gods kommer bort, minskas eller 
skadas medan godset är i fraktföra
rens vård på en flygplats. ombord 
på ett luftfartyg eller. vid landning 
utanför en flygplats. 1·ar godset iin 
finns. 

Om en transport 1·id lastnin1:. m·
lämnande eller omlaswing utji"irs 
till lands eller sjöledes utanför en 
flygplats och transporten sker pil 
grund m· transportal'falet. sk.all 
skador på resgodset eller godset 
anses ha uppkommit till fijljd av en 
händelse under lufttransporren om 
inte annat visas. 

19§ 

För skada till följd av dröjsmål 
vid ll~fibefordran av passagerare. 
inskrivet resgods eller gods är 
frak(f{)raren ansvarig, där ej nedan 
annorlunda stadgas. 

Frak~föraren ansvarar för skador 
till följd av dröjsmål vid transporter 
med luftfartyg av passagerare. m
skrivet resgods eller gods. 

20§ 

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

Fraktföraren ansl'arar inte för 
uppkomna skador, om han visar att 
han. hans anställda och de som han 
har anlitat har vidtagit alla 11öd1·än
diga åtgärder för att undvika ska
dorna eller att det har varit omöjligt 
för dem att vidtaga åtgärderna. 

21 § 

Visar fraktföraren att den som li
dit skadan medverkat därtill genom 
eget vållande, gäller 6 kap. I § ska
deståndslagen 0972: 207). 

Om fraktföraren l'isar att den 
skadelidande har medverkat till 
skadan genom eget vållande. gäller 
6 kap. I § skadeståndslagen 
(1972: 207). 

22 §2 

Vid befordran av passagerare är 
fraktförarens ansvarighet för envar 
av dem begränsad till sextontusen
sexhundra särskilda dragningsrät
ter: och må förty. där ersättningen 
skall utgå i form a1· ränta, dennas 
kapitaliserade värde icke ö1•erskri-

~Senaste lydelse 1985: 133. 

Vid passagerartransporter är 
fraktförarens ansl'ar för varje pas
sagerare hegränsat till 16600 sär
skilda dragningsrätter. När ersätt
ningen skall utgå som lil'riinta, får 
det kapitaliserade värdet inte över
stiga denna gräns. Om transporten 
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da sagda gräns. Utfåre.1 bdord
ringe11 av svenskt lufttrafikforetag 
skall gränsen för ansrarigheten 
dock l"lJra etthundrat11s<'11 särskilda 
dragningsrätter. Företaget skall i 
biljetten eller i sina standardvillkor 
för lnfordran utfästa sig att tilliim
pa denna gräns för an.1·1·arigheten. I 
fråga om hefordran som endast 
delvis u~f'öres av svenskt /1~fttrqfik
.fiJre/llg skall md nu sagts om an
\'ät1dni11g av det hiigre begräns
ningsbeloppet och om skyldi[.;het 
all u(f'ästa sig att tillämpa detta he
lopp r::älla endast i fråga om den del 
av hlfordringen som u(fvres m· så
dant fiiretag. Avtal må träffas om 
högre gräns för ans\'(Jri[.;heten än 
somfiire.1·krives i detta stycke. 

Beträffande inskril·et resgods el
ler gods är fraktjårarens ans1•arig
het hegriinsad till .1j1111on särskilda 
dragningsrätter får ki/o[.;iwn. liar 
passageraren eller avsändaren vid 
godsets ö1•erliimnande till fraktfö
raren särskilt uppgivit det intresse. 
som är förbundet med befordring
en. och guldit föreskri1·e11 tilliiggs
m·g{fi. gäller det uppgivna beloppet 
stl.rnm gräns för fraktförarens an
smrighet. diir han ej visar att pas
.rngerarens eller m·sändarens in
tresse är lägre. Harm· inskrh·et res
gods eller gods viss del eller något 
m· dess innehåll fijrkommil, mins
kats, skadats eller fiirdriijts, skall 
i-id hestämmandet m· gränsen för 
fraktförarens ansl'arighet endast 
den sammanlagda vikten a1· det el
ler de kolli. om 1·ilkafråga iir. tagas 
i beräkning; dock all, om}i'irlusten. 
minskningen. skadan eller driijsmå
let påverkar värdet av andra kolli 
som omfattas av samma resgodsbe
vis eller flygfraktsedel, den sam
manlagda vikten jämväl a1· dessa 
kolli skall lagas i heriikning. 

I fråga om föremål, som passa
geraren behåller i sin vård, är an
smrigheten begränsad till trelumd
ratrettiotvå särskilda dragningsrät
ter för envar passagerare. 
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utfi'irs av 1'11 svenskt lufttrafikföre
tag. är gränsen för an.1·1·aret i stället 
100000 sär~kilda dragningsrätter. 
Företaget skall i biljetten eller i sina 
standardvillkor för tramporter ut
fästa sig att tillämpa denna gräns. 
\/id en trnnsport som hara delvis 
utfi'irs av ett svenskt f<>re1ag gäller 
reglerna om de1 senare begräns
ningsbeloppet och om utfästelse att 
tillämpa detta hara i fråga om den 
del av transporten som det s1·e11ska 
företaget 11(för. Avtal kan träffas 
om högre gränser för a11si·arc1 än 
de som giillcr enligt detta stycke. 

Fraktfårarcns ans1·ar fi'ir i11skri-
1•et resgods eller f!ods iir hcgriinsat 
till 17 särskilda dragningsrätter per 
kilo. Om passageraren eller avsän
daren när godset överlämnas till 
fraktföraren särskilt anger det in
tresse som är knutCI 1il/ transporten 
och hela/ar fi1s1stiillda tilliiggsa1·
gifter. gäller det då uppgivna belop
pet som gräns för fraktförarens an
n·ar. Detta f!iil/er dock i/l[e. om 
fruk(/"öruren visar att intresset är 
lägre iin detta helopp. 0111 hara en 
del av del inskri1·na resgodset eller 
godset kommer hvrt, minskas. ska
das eller fi'irdriijs. räknas endast 
den sammanlagda vikten av herör
da kolli. när gränsen för fraktföra
rens ansvar skall bestiimmas. Om 
värdet av iil'en andra kolli som om
fattas av samma resgodsbevis eller 
flygfraktsedel pål'erkas. skall dock 
iil'en dessa kolli medräknas. 

An.1·1·aret för sådana föremål som 
passagerarna behåller i sin vård är 
begränsat till 332 särskilda drag
ningsrätter för mrje passagerare. 
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Skyldi.i,:hct att giilda riittcg1/ng.1-
ko.1tnad 111tl 11/iiggas fi"11k!fi'iraren 
utan hinder m· all de i denna p11ra
gr1((stwlgad1· griinserna för a11.11·a
rii:hcte11 därigenom ii\·cnkridas. 
Vad 1111 sagts skall dock icke giilla, 
diir Ji·ak!fi'imren inom sex md11ader 
fi·i/11 den hiinddl'I' a1· 1·ilke11 skadan 
hiirriir eller fi'ire Jet talan 1·äck1.1· 
skriftligen erbjudit den skadeli
dande ersättning som fr{msett riittc
gångskost naden <:i 11111/erst(i.:er rnd 
som 11tdii11H'S. 

Med uttrvcket "särskilda drag
ningsrättcr" avses i de1111a /ag de 
av Inlernationella valutafonden w1-

viind11 siirskilda drugni11gsriitt1·mu. 
Fiires talan om ersättning, skall 
omriikning frdn siirskilda drag-
11ingsrä11er till svenskt mynt ske ef
ter kursen den dag dom meddelas. 
Diirl'id skall kronans värde bestäm
mas i enlighet med den beräknings
metod. som Inlcrnationella valuta
fonden sagda dag tilliimpar för sin 
verksamhet och sina transaktioner. 
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Frakt/liraren kan åliiggas att 
lllf.:I' ersiittning fiir riittegdngskost
nader. ii1'1'n om gränserna för hans 
1111n·ar därigenom iin'rskrids. Det
ta gäller dock i111e. om han skriftli
gen har erbjudit den skadelidandc 
minst lika mycket i ersättning som 
det utdiimda heloppet fn\nsett rät
tegangskostnaderna. Erbjudandet 
skall ha lämnats inom sex månader 
Jrå11 den händelse som medf(irdc 
skadan eller innan talan har riickts, 
om detta har skett senan'. 

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

23 § 

Förbehåll. som inn('.fattar in
skränkning i fraklförarens ansi·a
righet eller hestiimmer lägre gräns 
därför än i 22 *stigs. är ogiltigt. 

Vid h('.!iJrdran av gods skall vad i 
första stycket stadgas ej äga 
tillämpning å j(}rhehåll. al'seende 
förlust. minskning eller skada. som 
härrör al' godsets egen beskaffen
het eller fel i godset. 

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

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

24 § 

De gränser för ans1·arigheten 
som stadgas i 22 § skola ej iiga 
tillämpning. diir det visas att frakt
föraren ~jä/1· eller hans j(Jlk i tjäns
ten orsakat skadan uppsåtligen eller 
ock. med insikt att skada sannolikt 
skulle uppkomma. under grovt åsi
dosiittandc m· tillhiir/ig aktsamhet 
och hänsyn. 

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

Fiirl'.1· talan mot någon av frakt
förarens f(1/k på den grund att han 
vållat skada genom fel eller försum
melse i tjänsten av ringare grad än i 
24 § sägs. må vad han och fral·4ö
raren kunnll förpliktas att samman
lagt utgiva i ersättning icke över
skrida den gräns för ansvarigheten 
som fraktföraren äger åberopa. 

Om jämkning i 1·issa fall av ska
deersättning stadgas i 10 kap. 3 §. 

Mottages inskrivet resgods eller 
gods utan anmärkning, skall god
sl'I. där ej annat styrkes. anses av
lä111nat i oskadat skick och i över
ensstämmelse med befordrings
handlingen. 

Om skada eller minskning skall 
anmiirkning göras hos fraktföraren 
omedelbart efter upptäckten och 
senast. beträffande resgods, inom 
sju dagar samt. beträffande gods, 
ino111 fjorton dagar från mottagan
det. Vid dröjsmål skall anmärkning 
framställas inom zjuguen dagar från 
den dag, då resgodset eller godset 
ställdes till mottagarens förfogan
de. 

Anmärkning skall göras genom 
anteckning på hef ordringslzandling
en eller eljest i skrift, m·sänd inom 
tid som i andra stycket sägs. 

Om talan fiir.1· mot någon av frakt
förarens amtällda eller någon som 
fraktföraren har anlitat för att han 
har vållat skador genom /indri;.:arc 
fel eller för.1ummelse i tjänsten än 
som al'ses i 24 ~.får den samman
lagda ersättning som han ochfrakt
föraren kan åläggas att utge inte 
överskrida de gränser som fraktfö
raren kan åberopa. 

Bestämmelser om jämkning av 
skadeersättning finns i 10 kap. 3 *. 

När inte annat 1·isas. anse.1 in
skrivet resgods och gods som ws 
emot l)tan anmärkning vara oska
dat och i överensstämmelse med 
transporthand/ingen. 

Skador och minskningar skall an
märkas hos fraktföraren omedel
bart efter upptäckten. Anmiirknin.1!
en skall alltid göras senast sju da
gar från mottagandet. när det Riiller 
resgods. och senast fjorton dagar 
från mottai:;andet i fi"åga om ;.:ocls. 
Dröjsmål skall anmiirkas inom 21 
dagar från den dag då resgodset el
ler godset ställdes till mottagarens 
förfogande. 

Anmärkning skall göras genom 
anteckning på transporthand/ingen 
eller i en särskild skrift. som skall 
avsändas inom den tid som an[<e.1· i 
andra stycket. 

27 § 

Har ej anmärkning enligt 26 § 
framställts inom tid som där sägs. 
är rätten till talan mot fraktföraren 
förlorad, 11ta11 så är att han förfarit 
svik/igen. 

28 § 

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

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

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

fraktföraren har sitt hemvist. 
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det kontor finnes, genom vars med
verkan a\'la/et slutits, eller ock på 
bestämmelseorten. 

Talan må icke föras an11at än vid 
sl'ensk domstol eller domstol i an-
1um till Warszawakonventionen an
sluten stat, med mindre enligt avta
let avgångsorten eller bestämmel
seorten iir beliige11 i stat som ej bi
trätt konventionen. 
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frak(fiirarens huvudkontor finns, 
eller 

det kontor som har mecfrerkat 
l'id m·talet.1· tillkomst finns. 

Talan får också väckas rid dom
stolen i bestämmelseorten. 

Talan får väckas bara vid s1·ens
ka domstolar eller 1•id domstolar i 
andra stater som är anslutna till 
Warszawakonventionen. Detta gäl
ler dock inte. om enligt avtalet av
gångsorten eller bestämmelseorten 
ligger i en stat som inte har biträtt 
konventionen. 

29§ 

l/äckes ej talan om ansmrighet 
inom två år från luftfartygets an
komst till bestämmelseorten eller 
från den dag, då det skolat anlända 
eller då be.fiirdringen avbröts, är 
rätten till talan förlorad. 

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

30§ 

Skall befordran. som enligt vad 
därom {ll'ta/ats är att anse såsom 
en enhet, utföras {Il' flera fraktföra
re w1r efter annan, är em·ar a1· 
dem, sedan han mottagit passage
raren. det inskril'na resgodset eller 
godset, ansl'arig för den del m· be
fordringen, mrs utförande ankom
mer på honom. 

\'id befordran a1· inskrivet res
gods eller gods må avsändarenjäm
vii/ hålla sig till den förste fraktföra
ren och den som äger u(få ,::odset 
till den siste. ändå att förlusten. 
minskningen. skadan eller dröjsmå
let inträffat medan godset var i an
mm fraktförares vård. Äro två 
fraktförare ansvariga efter 1·ad nu 
sagts, skola de Sl'llrll en ji"ir båda 
och båda för en. 

Har det avtalats att en transport 
som i olika delar skall utföras m• 
flera frak(förare efter varandra 
skall anses som en enhet, anSl'arar 
1•arje frak(forare för sin del av 
transporten sedan han har tagit 
emot det som skall transporteras. 

När transporten avser inskrivet 
resgods eller gods, får avsändaren 
hålla sig till den förste fraktföraren. 
ii1•e11 om förlusten, minskningen. 
skadan eller dröjsmålet har inträffat 
medan godset var i en annan frakt
förares vård. Den som har rätt att 
få ut godset kan hålla sig till den 
siste. Om två fraktförare på grund 
m· detta är ansvariga. svarar de so
lidariskt. 
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Befordran som utföres av annan än 

den avtalsslutandc fraktförarcn 

I fr~iga om h(/iirdran som helt el
ler delvis 11(/iires av annan än den 
som genom hi:fi1rdringsa1·1ale1 åra
gil sig hl'./i>rdrin;.:cn (den avtalsslu
tande fraktforan:n) ii;.:a 32-36** 
rillii111pning. om det e; visas att hc
.fimlri11g1·11 utförts utan den 111·wls
s/11111ndc _ti-akrf('irarcn.1 bemyndi
gande. Bestiimmelserna i 33, 35 och 
36 ~~ ril/ii1111N1.1 dock emlasr i fr~tga 
om den del av /)('.fi>rdringen som 
11zfi'ire.1 av a1111a11 lin den 111·ra/ss/11-
11111de .fi"akz/i'irare11. 

Både den avtalsslutande fraktfö
rarcn och den som ll(for hefordring
en anses l'id rilliimpning av de11a 
kapird som fraktförare, den förre i 
fräga om hela h<'.fimlrin[<en och 
den senare i fråga om den del av 
ht'.fi>l"liringt'n som han utför. 
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Transporter som utförs a\' någon an

nan än den aYtalsslutande fraktföra-

ren 

I fråga om en trampor/ som helt 
eller delvis u(fiirs av någon annan 
än den avtalsslutande fraktföraren 
giil/er 32-36 ~~. om det inre visas 
att rransporren har utförts utan be
myndigande frun denne. Bestäm
melserna i 33, 35 och 36 §§ giiller 
dock bara i fråga om de delar av 
rransporren som urfi'irs av den and-
re. 

Den a vtalsslutande fraktföraren 
anses som fraktförare för hela 
transporten. Den som u(för trans
porren anses somfraktfiirare i fråga 
om den del av rransporren som han 
utför. 

33§ 
Vid rilliimpnin;.: av bestämmel

serna om fraktforarens ansvarigher 
jiimsriillas vardera fraktföraren och 
hans .fi1/k med den andre fraktföra
rens folk. Detta medför dock icke 
att ann·arighercn för den som utför 
h<'.fimiringen i den avtalsslutande 
fraktförarens ställe ii1·erskridcr de i 
22 * an[.:ii·na griinserna. 

liar den avtalsslutande fraktföra
ren åtagit sig liingrl' gående förplik
telser iin som fii(icr a1· detta kapitel 
eller har passagerare eller m·.1·än
dare enligt 22 !i andra srycker siir
skilr 11p11gil'il der inrrcsse som iir 
Jiir/m11de1 med hi:fimlringen, är den 
som utför he.fi1rdringen i den av
ra/.\slurande frak(fårarens ställe 
icke uran l'f.:l'/ godkännande bun~ 
den hiirm·. 

Vid tillämpninRen av bestämmel
serna om fraktförarens ansvar jäm
srälls vardera fraktföraren, hans 
ansriillda och de som han har anli
rar med den andre fraktförarens a11-
sriillda och dem som denne har a11-
lirat. Detta medför dock inte att an
svarer för den som utför rra11spor
ten i den avtalsslutande fraktföra
rens ställe överstir:er r:ränserna i 
21*. 

Om den avtalsslutande fraktföra
ren har åtagit sig förpliktelser 11t
ii1·er besrämmelserna i detta kapitel 
är den som utför transporten i hans 
ställe inre bunden av de/la uran sill 
eger godkännande. De/samma gäl
ler, om en passa{?erare eller en a1·
siindare i enlighet med 22 § andra 
styckl'l särskilt har angett der in
rressc som är kn111e1 till rranspor
ren. 
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34* 
Am·isninR eller anmärk11in1:. som 

enligt bestiimmclsl' i detta kapitel 
tillställes den ene fraktföraren, 
äger verkan ä1•en mot den andre. 
Sådan order som m·.H's i 12 * äger 
dock 1•erkan endast om den till
stiilles den avtalsslutande fraktföra
ren. 

Atll'isni11gar eller a11miirk11ingar 
som enligt detta kapitel tillställs 
den ene fraktföraren gäller också 
mot den andre. En order enligt 12 * 
gäller dock hara om den ges till den 
avtalsslutande fraktföraren. 

35 § 

Vad de båda fraktförarna och 
derasfdk kunnaförpliktus att sam
ma11lagt 11tgiva i ersättning må icke 
överskrida det högsta ersät111ings
belopp som någon av fraktförarna 
kan ålii1:gas att utgirn. Varje ska
deståndsskyldig är ansvari,; endast 
intill den gräns som är tillämplig för 
honom. 

Den sammanlagda ersättning 
som de båda fraktförarna. deras w1-
stiillda och de som frak(fi"irarna har 
a11litllt ku11 å/iiggas al/ utge får inte 
ii1·erstiga det högsta belopp som 
giiller .fiir någon av fraktförarna. 
Varje skadeståndsskyldig ansrnrar 
bara upp till den gräns som gäller 
för honom. 

36§ 

Talan om an.n•arighet får. l'llre 
sig den riktas mot båda fraktförarna 
eller en m· dem, föras vid domstol 
som enligt 28 § är behörig vid talan 
mot någon av frak(f'örarna. 

Sammansatt hej ordran 

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

Sammansatta transporter 

37 § 

Där befordran skall utföras del
vis med luftfartyg och delvis med 
annat befordringsmedel, gälla be
stämmelserna i detta kapitel alle
nast beträffande 11(ftbefordringe11. 

Villkor, som avser befordringen 
med annat befordringsmedel, må 
intagas i li~ftbefordringslzandling

en. 

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

Villkor för den andra delen m' 
transporten får tas in i /1~fttrans
porthandlingen. 

Övriga bestämmelser 

38§ 

Göres i hefordring.rnvtal eller el
jest innan skada timat, med aiTi
kelse från l'ad i detta kapitel stad
gas, förbehåll om tillämplig lag eller 
om domstols behörighet, är .förbe
hållet utan verkan. 

Förbehåll om tillämplig lag eller 
om domstols behörighet som m·
vika från bestämmelserna i detta 
kapitel är ogiltiga, om de görs in
nan någon skada har inträffat. 
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Skiljeavtal i fri1ga om /,,j(1rdmn 
lll' gods. 1·ilk1•/ lri~f./i11.1 innan skada 
tilllllf. giiller 11ta11hinder11\' bc.11ii111-
1111'1.1rn i .fi'irstll stvck,·t. om skilje
mannaförfarandet skall ;ig.a rum 
inom en i :!8 ~ lll'Sl'Jd domstols 
do1111·iif:io oeh t1·i.1·tl'.irägan. i den 
miin Warszawakonventionen och 
Guadalajarakonventionen iiro till
Wmpliga diirp<i. skall prövas enligt 
konventionernas best;immt:lser. 

I fr<iga om hl'.fimlri11gslwndling 
som 11(/årdias utom riket eller som 
m·ser i11t1·matio11l'll hcforJran .1·kall 
i 3 * första styeket under el. 4 ~ 
första styeket 1111der cl eller 8 * 1111-
Jer cl srwlgad.forJran ,/ meddelan
de imsl's "P!~(l'lld. niir handlingen 
innehåller uppgift om att hl'.fiird
ringen kan \'ara undakastad 
Warszawakonventionen och att 
denna i regel begränsar fraktföra
rens ans1·ari1<hct i de fall. som angi-
1•as i det lagrum 1·arom .fi-tlga iir. 

Ar vid internationell li~ftb(/(ird
rnn den avtalade avgangsorten eller 
bestämmelseorten heliigen i stat 
som icke bitriitt Warszawakonven
tionen. iiger fraktföraren. iindå all 

hefordri11gshandlinge11 icke inne
håller meddelande som a1'.l'l'.I' i förs
ta stycket. åheropa sädan hegriins
ning lll' ansi·arigheten som swdgas 
i 22 ~. 

49 

Fiireslage11 lvdd.l'L' 

E11 ~kiljeavlal i fri1ga om gods
tm11.1por1 giiller doc/.. 11il!id. om skil
jemannaförfarandct skall iiga rum 
inom en hl'hiirig domstols domkrl'ts 
och om 11·isten. den m{ln 
Warszawakonventionen och Gua
<lalajarakonventionen iir tilllämp
liga. skall prövas enligt konventio
nernas bestiimmelser. 

I fr<lga om tra11sportlw11dlingar 
sllm 11(/ärdas utom riket eller som 
gäller intcrna1io11ella transporter tir 
krtll'et pä ml'ddc/ande enlii<t 3 ~ 
första styeket <.:l. 4 * första stycket 
cl eller 8 *cl llflf~(yllt. om handling
en innehåller uppgifter om att 
Warszawakonvcntionen kan gälla 
.fiir transporten och att denna kon-
1·c11tion i regel begränsar fraktföra
rens ansi·ar i de fall som anges i 
den m· dessa bestiimme/scr som iir 
tillämplig. 

Om den avtalade avgängsortcn 
eller bestämmelseorten 1·iJ en inter
nationell ltdttransport ligger i en 
stat som inte har biträtt Warszawa
konventionen . .f(/r fraktförarcn åbe
ropa a11n·ar.1·hegriins11ingen enligt 
22 *· iil'l'll om transporthand/ingen 
intl' innehäller något meddelande 
som nämns i första stycket. 

40 * 
Stl1·i11 angår inrikes /11fihtford

ran, 1·id l'ilken 111l'lla11/anclning 
utom rikl'I l'.i m·ses skola iiga rum. 
iiger regl'l'int.:en mecldl'ia hestiim
melscr. a1'l'ikand1' fi'tln l'lld i 3. 4, 8 
och 9 ~~ stadga.i· angående hi(jc11. 
rt'.\)~t>dshel'i.1 och flygfraktsedel. 

4 Riksdai;en 1984!85. I .1a111/. Nr 212 

Bi(ietter och resgodshel'is hehiii·s 
inte l'id inrikes lt~fttransporter. om 
lt!f(fartyget inte skall mellan/anda 
utom riket. 

Vid sådanll /11fitra11.1port1'r .f{/r 
hegrii11.rni11g1'll 111·.fi'ak(fi'irarcns an
.\'\'ar enlig! :::: .~ 1/heropas iii·en i!lll 

hi(ietter. r1·.1-,~·odsheJ·is ellN .flyg
ji-aktsedlar in((' iir u!f'iirdadc dlc
om dl' saknar 111eddl'la11de i!lll !. 

griinsningen. All medde/1111dc "-'Il 

hcgrä11s11inge11 skall .finnas i stlln· 
dard1·illk11rt'll .fi'ir pa.1-.1·agerartrans
portcr fii(jer ai· 22 ~ .fi'irsta st_ff 
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41 ~ 

liar stat. d1I den hirriiddc den 1 

Warszawa den 12 oktobo:r 1929 11\"

s/11wdc kon1·e111io11c11 0111 i111crn11-
rio11dl 111/thefimlriln, ai·t;i\·ir förkla
ring som avses i tilliiggsprotokollct 
till sw1111w ko111·enrion. skola he
s11i111111dscrna i detta kapitel <'.i c"ig11 
ril/iimpning Il intern111io11ell /1(/the
.fi1rdran. so11111(f("irc.1· 0111edd/111rl 111· 

den stuten cfll'I" av territorium för 
vars utliindska angeliigenheter den 
staten svarar. 

Si1fi"1111ll <'Il till de11 r1'\·iderade 
f..0111·1·111ion1'11 1111s/11/l'n stat .fi'irkla
/'ll/, att kLinventionen icki• skall g~ll
la f1!fihc:fi1rdm11, .10111 11(f<'irc.1 _li'ir 
1fr.D mililiim 111.vndighl'ter 0111/Jurd 
å /11f(fi1rtvg 1·ilka iiro rct;is1rcrad1' i 
den staten och 1·ilk11s hela lastför
miiga reserverats av dessa myndig
heter eller för dera> räkning. s/,.0/11 
bestämmelserna i detta kapitel l'.i 
heller iiga 1i//ii111p11ing tl sildan hc
fordra11. 

81'.1'/iimmdsana i d1·11a k11pi1e/ 
giiller inte i.fi·åga om säda11a i11tcr
nati1111d/11 lidttransporter som 11t
.fi'irs direkt 111· l'n \'is.1 siat om dcnnil 
stat, niir den tillrriiddl' den kom·cn
rion som 1111,Jcrtecknade.1· i Warsza
wa den 12 oktober 1929. /iim1111dc 
e11 sådan förklaring som avses i till
Higgsprotokollet till ko111·e111ioncn . 
l>l'1.1wnma giil/er om trilnsporte11 
11(/i'irs direkt av ett territorium för 
vars utländska angcliigenheter en 
.1åda11 .1'/at svarar. 

Under .fiiru1.1iitrning all e11 stal 
som hur til/triill W'ars::.m1·r1/..011l'l'll
tionc11 h11r .fhrkl11rn1 att konven
tiom:n inte skall giilla ifi"äga om en 
lt{/ftransport som u(fi'irs Fir den 
.1·10/1'11.1· militiira myndigheter med 
l'// /11f(fi1rtvg som iir Yl'RiSlrcrat i 
den staten, om ji·irtygcts hela last
förmåga har reserverats av dessa 
myndigheter eller för deras räk
ning. gäller inte bestämmelserna i 
detta kapitel hc1riiffo11de en sädan 
li{fitransporr. 

IO KAP. 

Om ansrarighet för skada i följd Ansvaret för skador genom luft-
m· luftfart fart 

Om a11.l'l'11rigll<'t för .1kada . .;,om i 
.f{i/jd 111· ft{f({i1rt.\',I;.I' hcgag11a11de i 
luftfart tillfogas person eller egen
dom som icke h1'.fi)/'(lra.1· med .fi1rty
get . . 1 wdt;11s i lagen angf1ende an
svarighet för skada i följd av luft
fart. 

För a11s1·arighe1 .fi'ir skada s,1111 
a1·.1;'.1 i 1 ~ skall. diir regeringen sil 
.fi'irord11ar . .fi1111a • .fiirsiikrinJ.! eller 
motsvarande ~aJ,.:rhct som rege
ringen bestämmer. 

Bestiimmelser om ansi·aret för 
skador. som genom luftfart tillfogas 
pcr.1·011cr eller egendom som inte 
trnnsporteras med luf!fartyger . 
.finns i lagen ( 1922: 382 ! angående 
ansvarighet för skada i följd av luft
fart. 

Om f"(',i;eringcn .fi'ircskri\'cr det, 
skall det .f/1111a.1· rrafi~forsiikring för 
a11.1·1·ar enligt 1 ~- Försäkringen /,.an 
crsi'illas m· någon motsvarande sä
kerhet som regeringen bestämmer. 
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Ar niigon. 1·ilkc11 .1;1rril1T11r zjrinsl 
cl luftfartyg. 11/ikrig all 1'r.1iiTTa ska
da .1"111 iFi!fd ai· luftfart uppk,1mmit 
gerwm hans fel eller försummelse i 
t.iiinsten. iiger riitten all, med hiln
syn till felets eller försummelsens 
lindriga beskaffenhet. skadans 
sllirkk eller omqiindigheterna i iiv
rigt. 11eclsiiTTa ersilltningen i:ficr i·ad 
.111111 priirns skil/igr. \'rid sålunda 
S!lltft:lllS .1kt1/I iigll //ltl!S\'1/rlllltf1• 
1illii1111111i11g h1·1riif./i111clc d<'n som 
i11"111 111arkorgt1nist11io11c11 ell<'r d
j1·s1. 111111or.11iid1•.1 ii11 rl li!fiti1rrYg, 
Firri11Tar zjii11s1 1·ann· trafiksiikerhe
ten iir haocndc. I friiga om skade
stiindsansvarct för den so111 iir ar

betstagare gilller dock 4 kap. I * 
skadestilndslagen ( 1972: 207). 

, ' -''X 

'il 

Fiircs/age11 lydds<' 

0111 ni1gon s11111 rjiin.l"fgiir /Ni luft
fartyg iir asiiT111i11g.1sk.dclig Fir ska
d;i genom luft fort .1"111 har uppkom
mit genom hans fel eller försum
melse i tjiinsten . .filr riitten .himka 
ersiittningen med hiinsyn till felets 
eller fiirsummelscns beskaffenhet. 
skadans storlek eller om~tändighe
terna i övrigt. Dl'ls11111111u giil/a i 
_fi-äga u111 andra med zjiin.11 som hur 
!Jt'Tvddsc f/ir trafiks;ikcrheten. 

I frt1ga om skadesti111dsansv<1ret 
för arhetst<1gare gilller 4 kap. I ~ 
.skadest<°111dslagen ( 1972: 207l. 

11 KAP. 

Om flygräddningstjänst och 
bärgning samt om undersökning 
av luftfartsolyckor 

Fl)'gräddningstjänst, bärgning 
och undersökning av luf'tfarts
olyckor 

Flygräddningstjänst 

1* 
Föreskrifter angående åtgärder, 

då luftfartyg är saknat. förolyckat 
elkr nödställt eller fara hotar 
lufttrafiken <flygrädd ni n g s
tj ii n st). meddelas av regeringen 
eller. c:ficr regeringens hemyndi
g<mde, ai· l11f~f art.n-erket. 

Ref.?eringcn må å/iigga ägare el
ler innehavare m· luFfartyg samt 
dem som göra zjänst a siidanr .for
ryg eller vid flygp/ars eller annan 
anläggning för luftfarten skyldigher 
att med1·erka i flygräddningstjäns
ten, .1ä ock meddela bestämmelser 
om ersättning av allmänna medel 
för sådan med1·erkan. I fråga om 

Föreskrifter ang~iende åtgärder. 
då luftfartyg är saknat. förolyckat 
eller nödställt eller fara hotar 
lufttrafiken (flygrädd ni n g s
tj än st), meddelas av regeringen 
eller den myndighel rew'ringen he
stiimmcr. Om regeringen fiireskri
ver det, far myndigheten ö1•erliira 
ar annan atl leda flygriiddnings
zjiinsren. 

Etl luFflirrygs ägare eller inneha
vare och de som rjiinstg1)r pä 11{/t
.fimyg eller vid .flygplatser eller 
andra anliiggningar för luftfarten 
iir skyldiga att delra i flygrädd
ningstjänsten. Regeringen medde
lar bestämmelser om ersättning av 
allmänna medel för deltflt-:andet. I 
fr~ga om ersättning vid personska-
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ersiittning vid p1•rso11skmla gäller 
lagen ( 1977: 265! om statligt 
personskadeskydd och lagen 
()977: 266l om statlig ersättning vid 
ideell skada. 

Föreslagen lydelse 

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

Bärgning 

2* 
Den som bärgar förolyckat eller 

11iidstäl/1 luftfartyg eller omhord-
1·arwule 1-:ods eller 11ägo1, som hiirl 
till såda111 jiJrtyg eller ;:ods. sä ock 
e111·ar som medverkar vid bärgning
en har rätt att. 1•are sig hiirg11i11gen 
iigt rum till .\jiiss. f}(J land eller i 
lt~fie11 . .fil biirgarlön i enlighc1 med 
de gmnder .. rnmjiimlik1 225-227** 
sjölagen giilla l'id härw1ing m· far
tvg och gods. Till andel i lön s1nn 
skall utgå fi'ir härgni11gen 1·arc ock 
den herättigad. l'ilken 1111der den 
niid som föranlett hiirgningen riid
dat människor från fartyget eller 
medl'erkat vid deras riiddning. Har 
11ågon di<'.H för bevarande av luft
fartyg eller gods 1·idkä11ts särskilda 
kostnader. som 1·arit oundgängliga 
för hCl'arandct a1· fartyget eller 
godset, 1·arde ock dessa honom er
satta. 

Har gods eller något, som hiirt 
till gods, bärgats eller bevarats. 
häjie ägaren med det bärgade eller 
herarade. men Sl'(ire t'.i personli
gen. 

Rätt till bärgarlön skall icke till
komma den som med1·erkat 1·id 
härg11ingsföretag trots uttryckligt 
och befogat förbud av fartygets be
fälhavare. ägare eller innehavare. 
Vad sålunda stadgats skall äga 
mof.1-varande tillämpning bctri{f
j{mdc kostnader för bevarande av 
fartyg och gods. 

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

Den som bärgar ett luftfartyg 
som har fiirolyckar.1· eller hc_fi1111er 
sig i niid och alla som medverkar 
vid bärgningen har rätt till bärgar
lön. Detsamma J,:iillcr i·id hiirJ,:ning 
m· gods ombord pä ett si/dant .fi1r-
1yg elll'r al' nilgol som htir 1i// .fi1rty
i;et eller f!Odset. Ifräga om hiirgar
lönen tillämpas bestiimmdsema i 
22.'i-227** sjölagen (1891:35 s. /). 
Den som i en sådan niidsituation 
räddar människor från fartyget el
ler med1·erkar vid deras räddning 
har också rätt till en del av härgar
WnPn. De särskilda kostnader som 
11ågo11 i iiFrigt har hqft för bevaran
det av NI luftfartyg eller a1· gods 
skall också ersättas, om kostna
derna har 1·arit niidl'ändiga. 

Om gods eller nagot som hör till 
gods har bärgats eller bevarats, 
svarar ägaren inte personligen utan 
endast med det som har härgats 
eller be1·arats. 

Den som deltar i en hiirgning 
trots ett uttryckligt och befogat för
bud av fartygets befälhavare. ägare 
eller innehavare har inte rätt till 
bärgarlön. Detsamma gäller i.fi·äga 
om ersättning för kostnader för be
varande av fartyg och gods. 

Den som har en fordran på b~ir
garlön eller ersättning för kostnader 
enligt 2 * lzar l1(ftpantriitt i fartyget 
eller godset med förmånsrätt enligt 
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miinsrätt enligt 4 ~ formfinsriittsla
gcn ( 1970: 9791. 1t!fi"11111t härgar
lönen eller ersättninf!en hiinFir sig 
till C1tgänler 1·ilka s/u(/"iirls hiir i ri
k1·1. 

f./('irsta styck er 11\".\"Cdda .fordring
ar skola. 1·ar ifi'irhällandc till.färd
ringens belopp, njuw lika riill om 
de hiirriira m· samma hiinde/se; el
Jesr ska il yngrc.fimlran iiga.foretrii
dc fr11111.fi'ir iildre. 

l/11111 horgeniiffns sa11H\'ckl' mu 
icke. innan bc1alning för dcnnes 
fi>rdran g11/dit.1 l'll<'r siikcrhet diir
.1/ir bli1·it .1tii/ld, l1(f(fill"tygc1 /iimna 
del stiillc, diir iltgiirderna Ji'ir bärg
ningen l'ller he1·11ra11det slwfårdcs, 
eller godset m· iii.:aren tagas i he
sittning. 

L1(ftpanträ11 omfattar l'.i ersätt
ning. som på grund av försäkring 
eller c/jc.11 utgår fc'ir skada på 11(ft
.fiirtygc1 eller r:odset. 

Fiirsii/jes l1difi1rtyg eller ROds lf
ter utmiitning ella under konkurs i 
den ordning som .for Ji'irsii/jning m· 
u1mii11 sådan egendom är sradgad. 
11pphiirc luftpanträtten iji1rtvger el
ler godset. men borgenären iigc få 
del i köpeskillingen enligt vad där-
11m iir särskilt stadi.:at. 

Lossas gods, som hi{/iarfiir.fi1rd
r1111, till m·siindarcs eller lastemor
tagarcs förfogande. upphiire l11fi
fla11trii11en i godset. Utliimna.1· god
set utan borgenärens tillstånd. rnre 
den som mo/lager godset med kun
skap om _/(1nlringen ans1•arig fiir 
denna. dock icke 11tå1't'r det värde 
godset hade vid lossningen. 

L11/ipan1rii11 i luflfartyg, som iir 
registrerat lziir i rikl't. upphörc efter 
tre månader från det åtgärderna för 
härgningen eller bevarandet av far-

5§ 

6s 

53 

Föreslagen lydelse 

4 * I förmånsriittslagen ( 1970: 9791. 
om biirgarlöncn eller ersiittningen 
cl\'scr åtgärder som har avslutats i 
S1·erigc. 

En yngre fi-1rdran har .fi'iretriide 
frantfc'ir en äldre. Fordringar so111 
har uppkommir på grund m· samma 
hiindelse har lika rätt till hctalning. 

Fiir 1111 ett 11(/(/artyg skal/få /iim
na den p/a1s, där åtgärderna fiir 
biirgningen clll'I" hcl'amndc1 t11·sl11-
wdes. eller iigaren skall ta god.1·c1 i 
bnillning, krii1·s alt borgeniircrna 
medger det. Dctla Räl/er dock inte. 
om borgenärerna har fått betalt får 
sina .fi1rdringar eller siikahet har 
ställts. 

Lufipantriitten omfattar inte den 
ersättning för skador på li{/Zfartyg 
eller gods som utgår på grund av 
försäkring eller m· andra skii/. 

Sä/js luftfimygct eller godset 
cxek111i1·t, upphör luftpanlrätten se
dan försäljningen har 1·11nni1 laga 
kraft och köpeskillingen erlagts. 
Borgenärerna har riitt till betalning 
ur köpeskillingen enligt hesrämmcl
serna i 11tsök11ingsbalken. 

l1(fipantriitten i godset upphör, 
om det genom lossning ställs till 
aniindarens eller nwttagarens för
fogande. Om godset lämnas 111 utan 
borgenärens tillstånd. Sl'llrar den 
som tar emot godset för fordringen, 
om han kände till denna. Han .1'\'a

rar dock inte för mera iin det värde 
som godset hade vid lossningen. 

L1(ftpantriitten i ell luftfartyg, 
som är registrerat i Sverige, upphör 
efter tre månader från den dag åt
gärderna för bärgningen eller be-
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tyget avslutades. s(11·iJa ickl' inom 
11ii111nda ticl blirgeniirens anspr;ik p~1 
pantriitt h/ii·i1 a11111iill till inskriv
ningsdumaren !lir anteckning i in
skrivningsbokcn för luftfartyg .1a1111 

dessutnm överenskommelse träf
fats om pantrilttens helopp eller ta
lan om pantriith:n viickts i laga ord
ning. 

Ar .fill'IYgl'I registrerat i .fi-ii111-
m1111Je .1·1a1. som hiträll den i Ge
nh·c elen 19 j1111i 1948 m·s!tuade 
ko111't'11/io111'n riirandc i111t·rnatic1-
ndl1 crki111111111dc 111' riill 1il/ l1(f(fi1r-
1_,·g. \'l/rl" /ag .It>/// i .fi'jr.1/11 .\/YChCI 

siigs. 1111'J iakltaganclc a1· ull an
miilan skall s/.:.1' hos den myndighet 
som för inskrivningsboken för far
tyget. 

J .fiill dä fartyget icke iir registre
rat eller del det iir registrerat i annan 
främmande qat iin i andra stycket 
.1iigs. upphiirc luftpantriitten i,lilrlY
get efter ett [1r från clct {itgärdcrna 
för härgningen eller bevarandet av
slutades. sc{fi·amt l'.i inom 11ii111nd11 
tid överenskommelse triiffats om 
pantriittens belopp eller talan om 
panträtten väckts i laga ordning. 

.'i4 

Fiire.1lagen lvdelsc 

varande! av fartyget av~lutades. 

l>l'tlu giiller dock inlc. 0111 horgenil
rens anspr[1k p~i pantriitt i110111 .1w11-

11111 tid har 1111111iilt.1 till inskrivning~
domaren för anteckning i inskriv
ningsbokrn för luftfartyg och dess
utom övercnskommehe har triiffah 
Llm pant ri1ttens belopp eller talan 
om pantriltten har viickh i laga lird
ninf!. 

!Jcstii111111clsl'rn11 i fi'ir.1111 .1/_ffhl'I 
giilll'r oc/.:..1·1/ 11111 .fi1rl\',t;1'/ iir l'l'gi
strerat i l'll annan s/11/ som har hi-
1 rii Il ( il'l1i'l'l'k11111.·e111io111'11. /Jorg1'
nii rt'l1s all.\pl'lik pli p1111triill .1k11/I i 
.1ädw11 fiill 1111111iila.1 lws den myn
dighet som for imkrivningsbl>ken 
för fartyget. 

0111 fartyget i111c iir registrerat el
ler um det ~ir registn:rat i c'll annan 
friimmande stat iin su1111111g<'.I i and
ra stycket. 11pphiir luftpantriitten 
efter ett år från den dag iltgfö·derna 
för bärgningen eller bevarandet 111· 

.fill'/Ygl'l avslutades. Del/I/ giiller 
dock illl<'. om inom .1111111110 tid 
överenskommelse liar träffats om 
panträttens belopp eller talan om 
pantr~itten har viickb i Jaga ord
mng. 

Undersökning a\· luftfartsolyekor 

7* 
Inträffar vid /1~ftjimygs nyt~iande 

olyc/.:.shiindc/se. so111 medför att nå
gon avlider eller lär alll'llrlig 
kroppsskudu eller att betydande 
skada 11p11s1tlr å fartyget ella egen
dom som icke h(furclras diirmed, 
skall undersökning 1·erkstii/la.1 an
g/iende olyckshändelsen och dess 
orsaker samt uppkomna skador. 

Niir allvarlig fara för sådan 
olyckshiinde/se ji)rc/egat eller ni1-
got inträffat som tyder på väsentligt 
fel hos f{mygct eller markorganisa
tionen. skall ock. 1111der.1iik.11i11g iiga 
/'11111. 

Intriiffar di'! en oln-k11 vid a11-
1·ä11dning<'11 m· e/I !t~f!fortyg och 
medför olyckan att n[1gon avlider. 
att någon hlir alfrarligt .1klulad, att 
fartyget .får betydande skador. an 
egendom som inte 1rnnspor1eras 
med Jill'tyget .f{/r betydande skador 
eller all fartyget iir otltkomligt. 
skall det g<iras en undersökning 11111 

olycka11. dess orsaker nch dl' upp
komna skadorna. 

Detsamma giiller, 0111 dl't har 
funnits någon allvarlig fara för a11 
en sådan olycka skulle intrii.f.(a. om 
något har hänt som tyder på ett vä
sentligt fel hos l11.f~f11rtyge1 eller 
markorganisationen eller 0111 ett 
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Nurnra11Jc lydelse 

Undersökning 1·ar1m1 i 7 * siig.1 
skall 1·crk.Hiillas av den myndighet 
regeringen he.1tii1111ncr. 

Vid undersökningen skall <'~fi1r

dcrlig operativ. teknisk och juridisk 
sakkunskap vara företriidd. 

På siitt regcringt·n j("irordn11r 
skall den myndighet som under
söker olyckan underrätta dem .111-

ken kan 1111gtl samt bereda dem till
fälle all an.fåra l'<lll de akta niiJigt 
till hernk11n1fr m· sin riitt. De iig11, 
säl'itt det kan ske utan men for ut
redningen. niirvara vid undersijk
ning ä olycksplatsen samt e(iest vid 
ut redningsarhetel. 

Undl'rsiikning skall utji"iras i 
samrf1d med polismy11dighe1 eller 
äkl11g11re . . 1om i .111ken ll'Jer .fi'irun
dcrsiikning jämlikt 23 kap. rälle
gilngsbalken. 

I avvaktan på all undersökningen 
inledl's har luftfartsverket att i 
.rnmräd med polismyndighet eller 
på annat lämpligt siitt förelllg11 de 
åtgiirder för siiker.Hiillande al' ut
redningen, .10111 finnas niidiga och 
icke ut11n i·ilJa kunna uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan må hiilla förhör med em·t1r 
som w1111ges kunna liimna upplys
ning av betydelse för utredningen 
s11m1 granska föremål som kan an
tagas iiga sådan betydelse. 
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Föreslagen lydelse 

.fi1rtyg har .li'ir.1·1·11nni1 1111d<'1' .flrg-
11ing och inte har kunna/ ätcrfi11-
nas. 

En undersökning enlig1 7 * skall 
giira.1· av den myndighet .111111 rege
ringen _f('ire.1kri1·er. 0111 regeri11ge11 
.f('ireskril'er det. fi/r 111yndighett'll 
ii1·erläw åt 111111w1 11t1 giira 11nder
siik11ingc11. 

NiilfriinJig operativ. teknisk och 
juridisk sakkunskap skall vara före
triidd vid undersökningen. 

10~ 

Den myndighet slim undersöker 
olyckan skall underriilla dem som 
kan 1·111·a hl'/'iirda och hereda dem 
tillfälle att yttra sig. De har riitt att 
niirvara vid u11dasiik11i11ge11 pc/ 
olycksplatsen och vid utredningsar
hetet i 11\Tigt. 11111 del kan ske utan 
men för utredningen. 

l.1111/ersiikning<'n skall ske i sam
riid med den som c11lig1 23 kap. riil
tegiingsbalken led<'!' .fi"iru11dasiik
ni11g m· Jet i111riif.fiulc. 

I avvaktan pii all undersökningen 
inleds ska// luftfartsverket 1·idlll de 
iitgiirdcr .10111 hl'hiil's för att siiker
stiilla utredningen och som inte kan 
uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan .filr h~1lla förhör med den 
som 1111t11.1 kunna ge 11pf1lv.rni11~ar 
av betydelse för utredningen. M.rn
Jighe1e11.fiir också granska de förc
miil som kan antas 1·11rn 111· siidan 
betydelse. 
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N111·arnndl' lydelse 

St!fi·wnt 11ndasiikningcn ,linnes 
e(iesl icke kunna hehiirig<'n .fii/Ui'i/
ja.1. mä m1·ndighc1cn pilk11/la 11trcd
ning genom r>oli.rn1yndigh<'l. \-'id 
si/dan utredning .1k<1ll l'!id i 23 kap. 
riittegiingshalken iir stadgat giilla i 
tillii1111Jliga dc/11r: t vångsmedel .111m 

m·s1'.1· i 24- 28 kap. rättegirngshal
ken m<i dock anvirndas 11llnwst i 
den mdn anledningj{:irdommer att 
brott som hiir under allmiint ~1tal 

ji'iriirnts. 
Finna den 111yndigh1·1 som 11n

dersiika olyckan niidigt att 1·inne 
cllc.:r .111kk11nnig hiires vid domstol 
eller att.forc/iiggand1· 111cddd11.1 n<i
gon att .11/.\'1)111 hn·is tillhandah;dla 
skrifilig hu11dling eller forcmiil. må 
mv11dighetcn giirn ,li'11111.1tiillning 
diirom hos den allmii1111a 1111derriitl, 
inom vars omradc hii11del.1·1·n timat 
eller den vistas som skull hiirns el
ler ätt-:iirden e(jcst 11ngär. Rätten 
skall wistiilla förhör eller meddela 
föreläggande, diin·st laga hinder 1j 
möter. A11gilc11dc åtgiird som 1111 

sagts skall i tillämpliga delar giilla 
1·ad som iir stadgat om bevisupp
tagning i riillegäng utom huvudför
handling. 
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Fiircslagen lvdelse 

,"'1_\'ndighl'len Jiir hegi'irn all 1w
li.1111v11dighl'11'11 hitriid{'I' 1·id utred
ningen. om 1111der.\1.ik11i11g1·11 intc 
kan .titl!fi'i(ias rä annat siitt. /Ji-
.lliimmdscnlll i 23 kap. riittcg:\ngs
halken giilfrr i fi'tiga om en s1ldan 
utredning. Tvilngsmcdel enligt 24-
28 kap. ri1ttegiingsbalken .filr dock 
användas h11rn om det .finns anled
ning att anta att del har ln',t:iltt.1· 1·11 
hrott som lyder under allmänt {ital. 

Mvndighetcn kan hcgiirn att 1·i11-
n1•n eller .111kk111111iga hiirs vid dom
stol dler all nilgon.fi'1rdiigg.1 att till
handahi'1lla lwnd/i11g11r eller föremiil 
.111111 hc1·is. En sådan hcgiiran skall 
giiras hos den tingsriitt. inom vars 
omdlde o/_\'C'ktl!I har skett eller den 
person som bcriirs a1· /Jegiiran vis
tas. 0111 nilgot laga hinder ime mö
ter. skall rätten hälla förhör eller 
meddela föreläggande. /Jiil'l'id giil
ler hestiimmelserna om bevisupp
tagning utom huvudförhandling. 

tH 
AntriUfäs li~ftjimvg eller gods. 

som l>eji>rdrats med /11Jij(irtyg. r!lla 
nägot, som hör till sådant fanyg 
eller gods. och fi'irekommer anled
ning antaga att luftfartsolycka ti
mat. må rnd som w1träjf{lts icke 
al'/iigsnas eller rubbas utan till
stånd av polismyndighet eller den 
myndighet som undersöker olyc
kan. med mindre <let sker för att 
rädda människoliv eller e(jcst syn
nerliga skäl äro därtill. 

Har någon tillvaratagit egendom 
som avses i första stycket. skall a11-
miilan diirom of('frdn~iligcn giiras 
ho.\ myndighet som m·scs i fc:irsta 

stycket. Myndigh<'tcn iigcr omhiin
clertaga egendomen niir det finnes 

påkallat. 

Om det .finns anledning att a/l/a 
att en luftfartsolycka har intrii_f]ill. 
får luf(fartyget, det f;Ods som har 
transporterats med.fartyget och det 
som hör till fartvget eller godset 
inte rubbas utan tillstånd av polis
myndigheten eller den myndighet 
som undersöker olyckan. Det1a 
gäller dock inte, om det sker för att 
riidda miinniskoliv eller om Jet i ii1·

rigt finns synnerliga skäl. 

Df'n som har tillvaratagit egen
dom som avses i första stycket skall 
genast anmäla det till polis111yn

dighctc11 eller dell myndighet som 
undersöker olydan. Om det hl'
hiirs, _filr 111v11digl1etc•11 omhänderta 

egendomen. 
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N111·arande /ydl'ise Fiirnlagen /_1·delse 

12 KAP. 

Särskilda bestämmelser 

Fiir('komma, da luftfärd skall 
antriidc1s. c1nlcdning antaga att luft
fartyg icke är l1!fll'iirdig1 eller he
hiirigen hl'!111111n111 l'iler att e(jt'st 
.fi"ir si/Jan fiird i denna lag eller med 
stöd diiral' fi1ststiilld11 villkor c:i iiro 
uppfyllda. 111<1 l1d(flirde11 .f{"irl~j11das 
och .fi1rt_1·gct hindras att m·gti. B1·
sl111 hiirom 111eddelas 111· lt!fif{1rrs-
1·erke1eller111· den som er/11///it 1·er
kcts hl'lnyndigandt· därtill. I sist
niimnda Jiill skall hes/ute/ omedcl
hart 11ndcrstiillas 1•erkl'ls prÖl'f1ing. 

Innehavaren av allmän flygplats 
n11l hindra li{ffjiirtyg all lämna flyg
platsen innan avgifter. som enligt 6 
kap. U § skola utgå med anledning 
m· fartygets senaste ankomst. up
pehåll och avgång, blivit guldna el
ler säkerhet ställts. 

Regeringen iiger fi"jrordna, att 
1·ad i första stycket sägs ej skall 
gälla internationell fart so111 rege
ringen bestämmer. 

Angående frihet från harstad 
.fi"ir l'issa ll{{tfartyg är särskilt stad
gat. 

Regeringen förordnar l'.fier vilka 
grunder avgifter och övriga kostna
der för förrättningar enligt denna 
lag skola bestiimmas. 

' Senaste lydelse 1981: 811. 

4~ 

0111 Jet d{1 en luftfärd skall p1)
hii1:jc1.1 kan antas att del luftfartyg. 
111ed l'i/ket .tl"irden skall ske, inte 
11ppf_\·/lcr de 1·illkor som anges i 
denna lag eller som har .fi1ststiillts 
med stöd a1· lc1g<'n eller annar.1· att 
Fir lt(f(f{irdcn fastställda villkor inte 
iir uppfvllda . . for l11fiti1rt.1T1'rk('t d
ia den som 1·1,,./..ct 11tser hcsl111c1 all 
ii!f!fi'irdi'n iflll' .får iiga rum och 
hindra l1!f!fill't,1-,r.:cts a1',r.,:äng. 0111 

någon annan iin l1!f!fi1rt.1T1'r/..1·t har 
111edde/111 bl'slutet, skall hesl11tl't 
genast anmälas till 1·erket och prii
i·as m· de/la. 

Innehavaren av en allmän flyg
plat~ får hindra el/ luf~fiirtygs 111·

gän,i:. 0111 Je avgifter enligt 6 kap. 
13 *som m·ser fanygets senaste an
komst. uppehåll och avgang inte 
har heta/ars och säkerhet inte har 
ställts. 

Regeringen får .fiircskri1·a att 
första stycket inte skall gälla i.fråga 
om 1·iss internationell ii!fifart. 

I lagen (1939:6! um frihet från 
harstad för 1·is.1·a //{((fartyg finns 
hcstämmc/ser om att kl'arstad intl:' 
får läggas på l'is.rn IL!f~fartyg. 

Regeringen ella den myndighet 
regeringen bestiimmerfår meddela 
fi.ireskr(fter om avgifter och övriga 
kostnader för förrättningar enligt 
denna lag. 
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N111·ara11de lydelse 

Stid1111 kostnad md. niir den iir 
föri~illcn till hetalning. Ullllgas ge-
1111111 u1111iirning 11/llll .fi"iregåe111fr 
dom eller urs/ag. 

Om innehav och nvlljllnde m· ra
diollnliiggning och radiomo//ag-
11i11gsapparat cl luftfartyg clla inom 
markorganisationen sradgas sär
skilt. 
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Fiircslllgen lydelse 

8l'slur angäcnde kostnad som är 
förfallen till hetalning .fi/r 1·erkstiil
lll.1 enlii:ft ursiiknings/Jalken. 

Ocr.finns särskilda hesräm111d.1·1'r 
om innehav och anFiindning av ra
dioa1iliiggni11!{ar omhord pd luftfar
tyg och inom markorganisationen. 

13 KAP. 

AnsYarsbestämmelser 

Öl'crrriida någon förhud enligt I 
kli[!. 2 a .~ ella l'illkor 1·id 111edgil'llfl
de enligt de/la lagrum eller förbud 
clla .färeskr(fi som regeringen 
meddelat med stiid m· I kap. 3 ~. 
diime.1 till fängelse i hiigst n·å år 
eller. om hrottet iir ringa, till dllgs
biiler. 

Öl'ertnldelse m•fiirhud ellerföre
skr(fi som eljest mcddela1s med 
sriid m· I kllp. 3 § srrqffes med 
dagshiiter eller fängelse i hiigst sex 
munlider. 

Liimnar ruigon oriktig uppg(fi 1·id 
ansiikan om /uftfartygs it~forande i 
lt(f~(ar/ygsrcgistret eller llnteck
nande i bihanget till registre/ eller 
l'id llnnwt llnsöklln eller anmälan 
enlig! 2 kap .. strqf.f"es med dags
biiter eller fängelse i högst sex må
nader. 

Fram.får någon 11(/(fartyg, som iir 
miirkt med oriklig nationali1ets
och rcgistrcringshctcckning eller 
eljest saknar i denna lag eller med 
sriid diira1· foreskril'lla märken, 
dömes till fängelse i hii!fSt tl'ä år 
eller. om hrottet iir ringa, till dags
böter. 

I~ 

Ansvarsbestämmelscr m. m. 

A.nsmr 

Till fängelse i hii!{sl 11•å år diims 
den som 1·id ~iänstgiiring omhord 
pä l'll h~f(fartyg iir sä {J(h-erkad ll\" 
alkoholhaltiga drycker eller lindra 
medel al/ han in le kan ji1/lgiira sina 
uppg(fier på en hl'lryggande siitl. 
De/slimma giillcr i fråga om den 
som utii\.·ar (iiinsl som w1,;es i 6 
kap. 16.~. 

Om brottet iir ringa, diims ri// 
biirer. 

Till böter eller .fånge/se i hö14st 
sex månader däms den som 

1. bryter mot I kap. 2 a § fiirsra 
stycket eller mot l'illkor som har 
meddelats enligt I kap. 2 a § andra 
stycket. 

2. bryter mot förhud eller före
skr{fter som har meddelats med 
sriid av 1 kllp. 3 §. 

3. lämnar oriktiga uppg(ficr vid 
llnsiikan eller anmälan enlig! 2 
kap., 

4 . .fi"amför luft.f{irtyg som ej iir 
märkt enlig I 2 kap. 16 ~ eller enligt 
fiireskr(fier som har meddelats med 
stöd diirav. 
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Nurnrunde lydelse 

Nyt(ja.1· lt{ftfartyg utan lm· till 
ll{ftfart, ehuru det saknar lt{fil'är
dighetshe1•is eller miljöl'ärdighets
bel'is eller eljest icke är luftl'iirdigt 
eller miljövärdigt enligt l'lld i 3 kap. 
sägs, dömes till dagsböter eller 
fängelse i högst ett år. 

Samma lag l'are, om lt{f~(artyg 

utan lol' nyttjas till luftfart ehuru 
det icke iir bemannat enligt vad i 4 
kap. siigs. 
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Fiifl'.1lage11 lydl:'lse 

5. hrvta mot 3 kaf'. I§ fi'irsta 
styckl'I clf('I' 4 kap. I clll'I· 3 .~. 

6. 1·id tjiin.1·tgiiri11g omhord på 
lt{f(fi1rtyg 1·iigrar att .fliU11 ln:ti'illw-
1·are11s order. 

7. hryter mot 5 kap. 7§, () k11p. 4 § 
ellcr.f('ireskrijia som har meJdcl11ts 
med sriid m· 6 kap. 8 .~. 

8. uppläta ella drii·cr e11 a11liigg-
11i11g i strid med 6 k11p. () .~ .fi'irsra 
stycket. 

CJ. brvter mot 6 kap. 15§.fi'irsta 
stYckcr, 

10. utiil"llr lt!f(/ill"T 1111111 tillsränd 
e11ligt 7 kap .. 

11. 1·id 11riin111de a1· lt!f!fitr1 äsi
dosiillcr di' 1·il/k11r .1om har medde
lats med stöd a1· 7 kap. 4 § f('irsta 
stycket eller 6 .~ fi'irsra stycket. 

12. bryter mor lrl~fi~fi"ireskri.fier 

som har meddelats med st6d m· 8 
kap. I eller 2 §. 

13. 1111daläter 1111 la11da e11ligt 
md som sägs i 8 kap. 3 §. 

14. brrter mot 8 kap. 4 §. 

15. a11l'ii11der el/ lt!f(f{irtyg 1·id 
111.ftfiirt utan fiireskrii·en försiikring 
eller siikerhet enligt 10 kap. 2 .~. 

Till höter döms den som 
I. uppsiltligen liim1111r oriktig11 

uppg(fia i ett iirende. som rör inne
lu11· a1• certi.fikat ella hehörighc/.\'
hl'l'is eller frågan om annan hehii
righet. eller l'id pro1', kontroller el
ler 11nnan tillsyn ö1·er hehörighl'fen, 

2. bryter mot förcskr(fier som har 
meddelats med stiid a1· 4 kap. 20.~ 
första och andra styckena eller 6 
kap. 15 § andra stycket fiirsta me
ningen. 

3. bryter mot li kap. 4 a § eller 
mot 4 h § fiirsta stycket eller andra 
stycket .fi'Jrsta men i ni,: en, 

4. u(för passagerartransporter 
utan all det i hi(ieller eller stan
dard1·i!lkor finns fiireskrirna 11(/l'is
telser enligt \'ad som anges i 9 kap. 
22 §första stycket, eller 

5. bryter mot /I kap.13,Q. 
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Nu1·arande lydelse 

Den som il lufzfärtyg förrättar 
tjiinst rnrom i 4 kap. 4 § siigs utan 
att ha\'ll er.fi>rdcrligt lt{f((artsccrt(fi
kat. diimes till dagsböter l:'!lerfiing
t'lsc i hiigst sex mänadl'r. Till sam
ma strqf( diimes den som utan att 
hal'll crfiirderligt certifikat fi.irriit
tar tjänst som m·scs i 6 kap. 15 .~. 

Siitter sig någon som giir tjänst ä 
lt{fifartyg upp mot hefillhm·aren 
och vägrar honom lydnad. dömes 
till dagsböter eller fängel.H' i hö!fst 
ett år. 

Till samma straff dömes hefällw
vare som försummar att, niir lt{ft
fartyg är i nöd, göra vad på honom 
ankommer enligt 5 kap. 7*. 

Den som vid Firande al' lufzfar
tyg eller utövning m· annan tjänst 
omhord eller vid utöl'ning a1· tjänst 
som m·ses i 6 kap. 16 § 1·arit så på
verkad a1• starka drycker eller and
ra stimulerande eller bedö\'Qnde 
ämnen som i 5 kap. JO § siigs, 
dömes till fängelse i h()gst två år 
eller, om brottet iir ringa. till dags
böter. dock ej under tjugufem. 
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Fiireslagcn lydelse 

Till biiter diims också den som i 
andra .fiill än som angl'S i I och 2 H 
försummar någon skyldighl'I enligt 
1-6 ella ll kap. 

Om en gärning har skett m· ringa 
oakt.1amhet. skall den inte fiiranlc
da t111.1Tar enligt denna lag. 

Fiir giirning som iir helagd med 
strqff enligt brottsbalken skall inte 
dömas till ansvar enligt denna lag. 

Den som i fråga om sådant ut
liindskt luftfartyg, som aF.H'S i i 
kap. 6 §. utom riket har begått gär
ning som iir belagd med straff en
ligt denna lag eller med stöd därav 
utfärdade föreskr(fter döms, om 
han befinner sig i Sverige, enligt 
Sl'ensk lag och 1·id svensk domstol, 
iiven om 2 kap. 2 eller 3 § hrottsbal· 
ken inte är tillämplig. Åtal får 
1·iickas utan förordnande enligt 2 
kap. 5 §andra stycket samma balk. 

Förverkande 

Om ägaren eller någon som är i 
hans ställe uppsåtligen begår eller 
medl'erkar till en sådan gärning 
som anges i 2 § I eller 2, kan ll{ftfar
tyget förklaras förl'erkat, om det 
behöl's för att fi'jrebygga brott eller 
om det i ii1·rigt finns särskilda skäl. 
Detta gäller dock inte, om fön·er
kande iir uppenbart oskäligt. Om 
fartyget inte finns i behåll, kan vär
det förklaras förverkat. 

Första stycket gäller inte mot 
den som i god tro har fiin·ärvat lt{ft-
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Nul'lirande lydelse 
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FiireslaRen lydelse 

fiirtvget eller någon siirskild riitt till 
det. 

Bestämmelserna i .fårs/a och 
andra styckena gäller ocksti i.fråga 
0111 sådant gods som a1·se.1· i 8 kap. 
4 ~ fiirs/a och andra stvckena. 0111 

dess ägare eller nagon som iir i 
ägarrns ställe hcgär eller mcd1·cr
kar till en sådan gtirning som anges 
i 2 ~ 14. 

14 KAP. 

Vissa bestämmelser om lagens 
tillämpning 

fråga om luftfartyg som icke 
hal'a förare ombord eller somfi·am
drivas annorledes än med motor el
ler eljest äro av särskild beskaffen
het äger regeringen eller, e.fier re
geringens hem_vndigande. 111f(farts-
1·erket all, där hinder ej möter al' 
hiinsyn till trq(iksäkerlzeten eller 
det allmänna, medgii·a undantag 
från 1·ad i 2-8 kap. stadgas. så ock 
meddela de särskilda fiireskr(fier 
som finnas erforderliga. 

Regeringen eller, ljtcr regering
ens hemyndigande. lt{ftfart.n•erket 
äger ock meddela föreskrifter om 
sädana .fiir rörelse i 111/ten inrättade 
ji'ircmål, som icke iiro att hät(f('ira 
till lt(f(fartvg. 

Talan mot sådant luftfartsver
kets beslut i särskilt fall enligt den
na lag eller med stöd diiral' medde
lade föreskrifter, som rör certifikat 
eller behörighetsbevis för personal 
inom 111f(farten, medizil'lmde att 
utan certifikat giira tjänst ii 11({({(1r
tyg. registrering av luftfartyg eller 
förbud mot luft.fartygs m·gång, 
_ti'ires hos kammarrätten genom he
s1·iir . 

. fovfot annat hes/11t m· lt{f(f'artsver
ket enligt denna lag Fires talan hos 

Lagens tillämpning, bemyndi
ganden och definitioner 

I fräga om luftfartyg som inte har 
11<igon förare ombord eller inre är 
motordril'na eller som i ii1·rigt iir av 
särskild beskaffenhet .filr regering
en eller den myndighet regeringen 
hcstiimmer förcskril'{I eller i enskil
da fall medge undantag från he
stiimmelserna i 2-8 kap. samt i ö1·
rigt ml'ddela de särskilda fiireskrif~ 
ter som bt'h1)1·s. Undantag och .få
reskriftcr .får inte u({<mnas, så att 
de strider mot siikerheten.1· eller det 
allmiinnas intresse. 

I .fruga om sädana fiiremål som 
iir inriittadc .fiJr r<Jrclse i lufien men 
som inte är all anse som luftfiirtyg 
gäller de föreskrificr som meddelas 
m· regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer. 

Luftfartsverkets beslut enligt 
denna lag eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd a1· la
gen överklagas i frågor. som rör 
certifikat, ele1·1ills1änd, behörig
hetshevis, tillstånd att tjiinsti:iira 
pu luf(fartyg utan certifikat, regist
rering av luftfartyg eller förbud .for 
lt{f(fimyg att m·s.:å. hos kammarrät
ten och i ö1Tit::a frågor hos rege
ringen. 
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re!{aingen genom bes1·är. 
Beslut. som avses i denna para

graf. skall omedelbart lända till ef 
terriitte/se, om ej annorlunda för
ordnas. 

Niimwre j('ireskrifter riimnde 
tilliimpningen ar denna lag mcddi•
las m· regeringen eller, 1:ticr rege
ringens hemyndigande. m· l11ti
fart.1Terket. 

Regeringen mä hestiimma. att 
l'(Jd i denna lag säg.1· om luf(farts
verket skall i ett eller flera hänseen
den i stället gälla annan myndighet 
som regeringen förordnar. 
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Föreslagen lydelse 

Beslut som avses i denna para
graf gii/ler omedelbart. om inte an
nat förordnas. 

I dl'n män det hehiil's får rege
ringen eller den m_rndighet rege
ringen hestii111111er. i de m·seenden 
so111 hehandlas i dl'nna lag. medde
lu yttcrligarcfi'ireskrifter som giiller 
.1kyddf('ir lii". personlig .1iikcrhet el
ler hiilsa eller tmf//.:.. 

Fiin·11ltni11g.rnppgift som anslu
ter till .fi'ireskrifienw .tär. om rege
ringen .fi'iresk1frer det, m· myndig
het .10111 (/\'.\'('.\ ifi'ir.1·ta stycket 1il'er
liimnas 1/1 annan. ii1·en 0111 uppgif: 
ten inm'.f'atlar myndighet.111tö1·ning. 

Är S1•erige i /.:.riR eller krigsfara 
f(lr regeringrn. i den utsträckning 
rådande _fi'irhållanden påkallar det, 
fåreskril'(J eller i enskilda fall med
ge undantag frlin bestämmelserna i 
denna /tig. frilnföreskr(fier som har 
meddelats med stöd m· denna lag 
och fi"ån andra lagar och fi_i1:fi1tt-
11ingar som ll\'Ser lufifarten. Rege
ringen far diin·id meddela de _fore
skrz(ter som hchöi•s. 

Detsamma giiller. om det råder 
sådana utomordentliga förhållan
den som ärfhranledda m• krig eller 
m· krig.\(ilra som Sverige har bc.fim
nit sig i. 

0111 regeringen i andra .fidl än då 
Si·erige iir i krig har meddelat före
skrifier enligt denna paragraf, skall 
fi.lr1'.1·kriftema und('I".\ tiil/a.1· riksda
gens prii1·11i11g inom en månad efter 
u((iirdandct. Om fl(/gon sådan un
derstiillning inte sker eller om _fore
skriftema inte godkänns m· riksda
gen inom tvii månader från under
stiillningen. upphör j('iresknfterna 
att t:iilla. 
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Fiireslagn1 lydelse 

5 ~ 
\"id 1illiimpni11ge11 a1· denna lag 

och fiires/.:.r(fier som har meddelllls 
med .1·tiid m· lagen ar.1es 

med Chicagoko111·e111i11-
11c11 dl'n k1m1·entio11 angilendc in
rcrnarionell cfril l1!f(fiir1 som ai•slu
tades i Chicago dl'n 7 december 
1944. 

med Ge11i•1·eko111·entiu-
11e 11 den ko111·t'11Tio11 riirllnde i11tcr-
1111tionell1 crkii11nw1de a1· riill till 
11(/(fiirtyg .10111 m'.1-/11tades i G('IH'i·e 
den J9j1111i 1948. 

1ned \Vars::. a 11·llko11 1·("'11-

1io11e11 den kom·e11tio11 om inter
nationell l1(ftbc:f(mlran som under
tecknades i \.-1-'ars::.awa den 12 okto
ber 1929 och n·1·idcrade.1· genom 
det i Haag den 28 scptemher 1955 
m>.~lwade protokollet och 

med G11adalajara/.:.on1·en
t i o n e 11 den konvention om i11ter-
1111tiunell l1{fi/n'.fordran som 11(fiirs 
m· annan iin den al'talsslutande 
Ji·ak(fiiraren, som 11ndcrtecknades i 
Guadalajara den IN septemhcr 
1961. 
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ANDRA A \'DELNINGEN 

Om militär luftfart och annan 
luftfart för statsändamål 

Militär luftfart och annan luft
fart för statsändamål 

15 KAP. 

I fråga om luftfart med svenska 
militära lulHartyg samt om militiira 
flygplatser och annan militiir mark
organisation 111eddc/11s. i de iimnen 
i l'ilka hl'tri(ffande cil'il lufifart 
sllldganden iiro gil'IUI i denna lag. 
hestii111111dser m· regeringen eller 
den regeringen hemyndigar. 

i·ad i 9 kap. och/() kap. 3 .9 ä1·e11-
so111 11 kap. 2 ~ j('irsta och tredje 
styckena samt 13 ~ är stadgat med 
m·set'nde ä cil'il lt{f(fart skall dock 
giillajämi·iil ijlill som a1·ses ifiirsta 
stycket. 

I§ 

Betriijfimdc luftfart med svenska 
luftfartyg, som utan att vara militä
ra nyt~ias utesluwnde för statsän
damål och icke för affärsdrift. gäl
ler 1·ad i denna lag. med undantag 
m· 11 k11p. 3-6§§. iir stadi.u11 om 
c'ii'il lt{f(fart. 

Regeringen eller den regeringen 
hemyndigar äger iJdiga om luftfiir
tyg som al'ses i fi'irsta stycket med
giva ytterligare undantag från l'lld 
som enligt denna 111g gäller 0111 civil 
luf(fart, dock icke .1(ivitt tmgär de i 
1 ~ andra stycket angii·na lagrum
men, så ock meddela de särskilda 
föreskrifter som finnas erforder
liga. 

Bcstiimmc/serna i 6 kap. 15 §. 9 
k.ap., 10 k.ap. 3 § samt I J kap. 2 § 

första och tredje styckena och 13 § 
giiller iil'en i fråga om luftfart med 
svenska militära luftfartyg och ifrii
ga om den militiira markorganisa
tionen. 

Rl'geringen eller den myndighet 
regeringen hestämmcr meddelar i 
ö1·rigt föreskr(fier fdr den militära 
luf(farten och markorganisationen i 
de iimnl'n som anges ifiirsta al'del
ningen och som inte gäller förhål
landet mellan enskilda eller annars 
måste meddelas i lag. 

Bestiimmelserna i denna lag 
utom 8 kap. 4 a och 4 h §§ och 11 
kap. 3-6 §§ gäller även i fråga om 
luftfart med svenska luftfartyg, som 
utan att vara militära w11•iinds en
dast för statsändamål och inte för 
affärsdrift. 

Fi.ir sådana lt{fifartyg får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bcstiimmer fiireskrii•a eller i 
enskilda fall med[?e ytterligare un
dantag från bestämmelserna i 1-8 
kap. samt i iirrigt meddela de sär
skilda föreskrifter som hehö1•s. 

.H 
f/11ru1·ida och pil 1·ilka l'illkor 

främmande militära luftfartyg eller 
andra friim11111nde luftfartyg, som 
nyttjas uteslutande för statsända
mål och icke för afforsdrift, tnU Fin
na tillträde till Sl'cnskt område, be
stämmer regeringen eller den rege
ringen bemyndigar. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
fi'jreskr{(ter i fråga om tillträde till 
s1·cnskt område fi'ir wliindska mili
tära luftfartyg och andra utliindsk.11 
luftfartyg som anl'iinds endast för 
statsändamål och inte för affärs
drift. 
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Denna lag triider i kraft den I januari 1987. 
Reslut om antagande till utbildning för luflfartscertitikat. som har mcJ

dclats före ikraftlriidandel. skall vid tilliimpningen av de nva bcstiirnrnel
serna an~cs som ett enligt dessa utfärdat elevtillstiind. 

Förekommer i lag eller annan författning hanvisning till flireskrift som 
har er~atts genom bcstammclse i denna lag. tilliimpas i stället Jcn nya 
bestiimmelscn. 

5 Riksdugen 1984185. I .1aml. Nr :!I:! 
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2 Förslag till 

Lag om ändring i lagen ( 1922: 382) angående ans,·arighet för skada i 
följd a\' luftfart 

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

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

lydelse. 

Nu1·1irt1n<fr lvdd.1·e 

Innehar någon luftfartyg med 
nyttjanderätt. och ingick i uppl/itel
se11 tillika he.fi>genhet att an.l'liilla 
fiirarc eller in'fi"ilharnre ä /11f~fartv
get, rnre sådan brukare lika med 
luRfimygets ägare tms1•arig fi"ir 
skada. som i föUd ai· lt{/ifartygets 
hegagnandr: i !1{/{.fill"t intri{f.far; och 
mil iigarcn siika sitt åter ai· hm
karen. Lag samma vare. därest 
hmkaren t'.i innehar lt{/tfartvgct 
med slidan hc:fi.>gcnhet, som nyss 
sagts, men liki·äl anlitar w1nw1 .fi"i
rare eller hefi"illwi·are iin den m· 
ägaren anstiilldr:, samt skada in-

Fiireslagen lydelse 

3 {/ * 
När NI lufifimvg innehas pcl 

grund 111· kreditkiip med .fi'irhelul/l 
om återtaganderiill, iir kiipare11 an
.1Tarig enligt denna lag. 

Niir r:tt it{/~fartyg innehas med 
nyttjanderiitt, iir nyt(janderiillslw
rnren i .1tiiller fi>r ägaren ansl'lirig. 
0111 

I. ägaren och nyttjanderiillsha
varen har triiffat m·tal om all an
smrct skall \'ila pä nyttjanderiitts
havaren, 

2. nyttj1111deriitte11 avser en be
stämd tid om minst el/ år, 

3. nyttjanderiittsha\'aren enligt 
al'talet har rätt all skajf'a förare el
ler befälhm·are eller att använda 
.fimyget fiir ltdifart i .fi'irviirvssyfie, 
och 

4. anteckning om nyttjanderätten 
har Riorts i luftfartygsregistret. 

Niir ett luftfartyg innehas med 
nyttjanderätt men 3 a § andra 
stycket inte iir tillliimplig, iir nytt
jandcriillsiwl'aren solidariskt med 
ägaren ansl'arig enligt denna lag, 
om han 

I. enligt nyt(ianderiittsartalet 
har rätt att skafji1filrare eller hefäl
lwl'lll"e. eller 

2. trots att han saknar sädan rätt 
an1·iinder si1-: m· en annan förare 
eller b1'.(iilhal'are iin den som 
iigaren har anstiillt och skador in
triWiir 1·id ett sådant ti/lfiille. 

Den ersättning iii.:aren kan ha 
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triUfi1r under denne .fi"irares eller 
hl'.f'iilha1·1ires lwndlu11·1111dc m· l1<fi
.fi1nrget. 
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Fårc.l'lagen lydelse 

gett ut i ett st/dant .fii/I s11111 ai·scs i 
.fi'irsta .1·tycket .fiir han kriii·a åter 111" 

nyt ~ja nderii r rslw 1 ·aren . 

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

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

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

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

dels att 7 § skall ha nedan angivna lydelse. 

Nu1•artmde lydelse Föreslagen lydelse 

7* 
Inteckning i luftfartyg må icke beviljas, med mindre den som medgivit 

inteckningen är införd i luftfartygsregistret såsom ägare av fartyget. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad lufrfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget. skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i främmande stat. 
skall dock. såframt ej eljest laga 
hinder möter, inteckning beviljas. 
där den som medgivit inteckningen 
blivit vid fartygets införande i det 
svenska registret upptagen såsom 
ägare eller ock härleder sin rätt från 
den däri först införde ägaren. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi· 
sar byggt fartyget. skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i en främmande stat 
eller hos en internationell organi.rn
tion. skall dock, såframt ej eljest 
laga hinder möter. inteckning bevil
jas. där den som medgivit inteck
ningen blivit vid fartygets införande 
i det svenska registret upptagen så
som ägare eller ock härleder sin rätt 
från den däri först införde ägaren. 

Har fartyget i tre år näst före ansökningen varit infört i luftfartygsregis
tret och finnes den som medgivit inteckningen hava varit under hela den 
tiden upptagen i registret såsom ägare eller härleder han sin rätt från den 
som vid början av samma tid var införd såsom ägare. skall ansökningen, 
ändå att annan upplysning om äganderätten ej vinnes, bifallas där ej eljest 
laga hinder möter. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomsto
lar 

Hiirigenom föreskrivs att 14 och 18~* lagen (1971:289) om allmänna 
förvaltningsdomstolar 1 skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·ari111de lydelse 

Linsr;itl prövar 

Fiireslagcn lydelse 

14*~ 

I. miil enlig! skatlt:-. taxerings-. uppbörds- och folkbokföringsfö1fatt
ningarna i den utsträckning som är föreskrivet i dessa författningar. 

2. mt1l enligt socialtjänstlagen ( 1980: 620). lagen ( 1980: 621) med siirskil
da bcst;immclser om vård av unga. lagen ( 1981: 1243) om vård av missbru
kare i vissa fall. utlänningslagen ( 1980: 376). smittskyddslagen ( 1968: 231 ), 
lagen ( 1970: 375) om utliimning till Danmark. Finland. Island eller Norge 
för verkställighet av beslut om vård eller behandling och körkortslagen 
( 1977: 477) i den utsträckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mal 
enligt 6 kap. 21 ~ och 21 kap. föräldrabalken. 

3. mål som avses i 24 *lagen ( 1984: 3) om kärnteknisk verksamhet. 
4. mal som avses i 6 *första stycket lagen ( 1985: 206) om viten. 

Länsrätten i Östergötlands län 
prövar mål enligt luf(fartslagen 
I 1957: 297) i den utsträckning som 
iir föreskrivet i den lagen. 

18 §1 

Länsrätt är domför med en lagfaren domare ensam 
1. när åtgiird som avser endast måls beredande vidtages. 
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan 

länsrätt samt vid sådant förhör i ärende enligt utlänningslagen ( 1980: 376) 
som begä11s med stöd av 57 § samma lag. 

3. vid beslut som avser endast rättelse av felräkning. felskrivning eller 
annat uppenbart förbiseende. 

4. vid beslut om återkallelse tills vidare av ett körkort. körkortstillstånd 
eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt 
körkort. när det är uppenbart au ett sådant beslut bör meddelas, 

5. vid annat beslut som inte inne-

5. vid beslut enligt 14tfartsla1:cn 
( 1957: 297J om försättande ur kr<{ft 
Cl\' el/ certifikat. elel'lillstånJ eller 
hehörighctsbe1·is, niir det är uppen
bart all el/ sådant hesllll hiir med-
delas, 

6. vid annat beslut som inte inne-
fattar slutligt avgörande av mål. fattar slutligt avgörande av mål. 

Om det inte är påkallat av särskild anledning att malet prövas av fullsut
ten rätt, är fansrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av malet i sak. 

'Lagen omtryckt 1981: 1323. 
c Senaste lvdelse 1985: 212. 
' Senaste lydelse 1984: 868. 
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N111·11rande lydelse Föresla~cn lydelse 

Vad som siigs i andra stycket gäller även vid avgörande av 
I. mål om utdiimande av vite. 
2. mil! enligt bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och avgifts

proccssen. enligt lagen ( 1978: 880) om hetalning~säkring för skatter. tullar 
och avgifter. om hesiktning enligt fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). om 
handlings undantagande från taxcringsrevision. skatterevision eller annan 
granskning och om hefriclse friin skyldighet att liimna kontrolluppgift 
enligt taxeringslagen ( 1956: 623). 

3. mil! om omcdelhart omhiindertagande enligt 6 ~lagen ( 1980: 621) med 
särskilda hestiimmeber om drd av unga och 8 ~ lagen ( 198 l: 12431 om vii.rd 
av missbrukare i vissa fall. 

4. mi'tl enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag 
av m~il om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skall och mål enligt 
lagen ( 1984: 668! um uppbörd av !>Ocialavgifter fhin arbetsgivare. 

5. mm om uppdelning av taxeringsviirde enligt 20 kap. 15 * fastighets
taxcringslagcn f 1979: 1152). 

6. mtd som avser iindring av taxerad inkomst med högst 2500 kr .. 
7. mi'tl enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över

ensstämmer med parternas samstiimmiga mening. 
8. mäl om rättshjiilp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan 

myndighet. 
9. mål enligt kiirkortslagen !I 977: 477). om heslutet innebiir att nägot 

kiirkortsingripandc inte skall ske eller att varning meddelas eller om det iir 
uppenhart all ett körkort, körkorbtillstånd eller traktorkort skall f1tcrkallas 
eller att ett utliindskt körkort inte skall godkännas, 

/0. mål mligt l1{((fi1rtslagc11, 0111 

hcslull't innehiir a111·arning medde
las eller 0111 det iir uppcnhart all cl/ 
cert(flkat, ele1·tillstti11d dia hchii
righctsheris skall <iterkallas, 

10. mål i vilket saken är uppen- 11. mål i vilket saken lir uppen-
~r. ~r. 

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

Lag om ändring i lagen ( 1958: 205) om föncrkande a\· alkoholhaltiga 
drycker m.m. 

Härigenom föreskrivs att I *lagen ( 1958: 205) om förverkande av alko
holhaltiga drycker m.m. skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'flra11dc lydelse Före sillgen lydel.1·1· 

I ~I 

Alkoholhaltiga drycker eller andra berusningsmedel. vilka pilträffas hos 
den som gör sig skyldig till gärning som avses i 21 kap. 13 eller 14 * 
brottsbalken och därvid är berusad. så att det framgar av hans åtbörder 
eller cal. skola vara förverkade. om ej siirskilda skäl äm dii.remol. 

Samma lag vare. om sådana 
drycker eller berusningsmedel pit
triiffas hos den som brutit mot 4 * 
lagen om straff för vissa trafikbrott. 
13 kap. 6 * luftfartslagen eller 325 * 
sjölagen eller hos någon som med
följt vid tillfället. såframt berus
ningsmedlen må antagas hava varit 
avsedda även för den som begått 
gärningen. 

Samma lag vare. om sådana 
drycker eller berusningsmedel på
träffas hos den som brutit mot 4 s 
lagen (/951:6-19; om straff för vissa 
trafikbrott. 13 kap. I s luftfartsla
gen ( 1957: 297) eller 325 * sjölagen 
(189/:35 s. I; eller hos någon som 
medföljt vid tillfallet. såframt he
rusningmedlcn må antagas hava va
rit avsedda även för den som begått 
gärningen. 

Medför någon i strid mot gällande bestämmelser spritdrycker. vin eller 
sthrköl vid offentlig tillställning. skola de ock vara förverkade som i första 
stycket sägs. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1987. 

1 Sena~tc lydelse 1977: 297. 
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Utdrag 

KOMMUN I KATJON SDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

vid n:gering~sammantriide 

1985-01-24 

Närvarande: statsrådet I. Carlsson, ordförande. och statsråden Feldt. Si

gurdsen. Gustafsson, Leijon, Hjelm-Wallcn. Peterson. Andersson. Bo

ström. Bodström, Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Hellström. 

Thunborg 

Föredragande: statsddet Boström 

Lagrådsremiss med förslag till ändringar i luftfartslagen ()957: 297), m. m. 

Inledning 

1 luftfartslagen (1957:297. omtryckt 1979:64J. ändrad senast 1981:811) 

finns allmänna grundläggande bestämmelser i fråga om rätt att utöva 

luftfart inom svenskt område. registrering av luftfartyg, luft värdighet och 

miljövärdighet m. m. Tillämpningsföreskrifter till luftfartslagen finns i luft

fartskungörelscn ( 1961: 558. ändrad senast 1984: 130). 

Regeringen tillkallade t1r 1979 en särskild utredare med uppdrag att se 

över luftfartsförfattningarna. Utredaren 1 avlämnade i oktober 1981 betän

kandet Os K 1981: 12- 13 Reviderad luftfartslagstiftning. 

En sammanfattning av innehållet i betänkandet och de av utredningen 

framlagda lagförslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaRa 1 

och:!. 

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstan

serna och en inom kommunikationsdepartementet upprättad sammanställ

ning av remissyttrandena bör fogas till protokollet som bilaga 3. 

2 Allmän motivering 

2.1 Gällande ordning i huvuddrag 

:: . /.I Fii~fattningar 

Den civila luftfarten i Sverige regleras i luftfartslagen (LL, 1957: 2971 

och i luftfartskungörelsen ( LK, 190 I: 558). 

1 Lagmannen Jan Johnsson. 
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L11f(fä rtslai.:1'11 

I I kap. meddelas vissa grundläggande bestiimmelser i fdga om riitten 

att utöva luftfart inom svenskt område. Siidan luftfart far i princip enda~t 

äga rum med sven-,ka luftfartyg eller med luftfartyg fr{m friimmande stater 

med vilka Sverige har triHTat överenskommel~e om rätt till luftfart innm 

svefökt område. Regeringen har miijlighet att bl. a. av militiira skäl in

skränka eller förbjuda luftfart inom en viss del av landet eller. under 

utomordentliga förh[tllanden. i hela landet. 

I :! kap. finns bestämmelser om registrering, nationalitet och miirkning. 

Registrering sker i luftfartygsregistret som förs av luftfartsverket. Den iir 

en förutsiittning för att luftfartyget skall fä användas vid luftfart. Ytterliga

re regler om registrering finns i kungörelsen 11955: 6351 med niirmare 

bcstämmdser om luftfartygsregistret m. m. Ett luftfartyg som har förts in i 

registret äger svensk nationalitet. Om införandet i registret utfordas natio

nalitets- och registreringshevis. Luftfartyget skall vidare miirkas i enlighet 

med sin nationalitets- och registreringsbeteckning. Om det är registrerat i 

främmamlc stat skall det vid luftfart inom sven~kt omrädc vara märkt i 

enlighet med föreskrifterna i hemlandet. 

I 3 kap. finns bestämmelser om luftvärdighet och miljövärdighet. Be

stämmelserna går tillbaka på den s. k. Chicagokonventionen frän fa 1944. 

Huvudregeln är att luftfartyget när det nyttjas till luftfart skall vara luftvär

digt och miljövärdigt. Ansvaret hiirfödvilar ägaren eller. om någon brukar 

luftfartyget i ägarens ställe, brukaren. Luftvärdigheten och miijövärdighe

ten star under tillsyn av luftfartsverket. Verket utfärdar efter besiktning 

luftvärdighets- och miljövärdighetshevis. Svenskt luftfartyg skall. niir det 

används i luftfart. ha svenskt och/eller av luftfartsverket godkänt utländskt 

luftvärdighets- och miljövärdighetsbevis. 

I 4 och 5 kap. finns bestämmelser om luftfartygs bemanning och om 

befälhavare och tjänsten ombord. Bl. a. upptas hiir allm~inna bestämmelser 

om l11Ffi1rtscert(fika1. Sådant utfärdas av luftfartsverket för den som upp

fyller fastställda villkor för behörighet att vara förare på ett luftfartyg eller 

att förrätta vissa andra tjänster. I luftfartslagen finns endast rambestiim

melser om certifikat bl. a. när det gäller förutsättningarna för återkallelse. 

Luftfartsverket får besluta om sådan återkallelse om innehavaren begär 

förseelse i tjänsten eller av betydelse för denna eller om han annars inte 

uppfyller de villkor som gäller för tjänsten. De närmare förutsättningarna 

för erhållande. förnyelse och återkallelse av certifikat finns i luftfartskun

görelsen. 

Luftfartyg skall när det används vid luftfart ha en befälhavare. Denne 

skall ha tillsyn över luft värdigheten, bemanningen m. m. När det påkallas 

av hänsyn till luftfartygets säkerhet eller säkerheten för ombordvarande 

person eller egendom eller för upprätthållande av lydnaden och ordningen 

ombord får befälhavaren bruka det våld och vidta de åtgärder i övrigt som 

kan anses försvarliga med hänsyn till oms!iindigheterna. Om det begås ett 
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svilrarc brott ombord pii luflfanyget skall befälhavaren siivitt mö.ilig1 vid1a 

de utn.:dning~iitgiirder som ink utan skada kan uppskjuta~. Den brottslige 

f<\r oc ks~1 tas i förvar. 

Om det inträffar en olyckshiindelse som medför att n;igon avlider eller 

fttr allvarlig kroppsskada eller att betydande skada uppstår för luftfartygt.:t 

eller på egendom ~kall befälhavaren ofördröjligen sörja för att luflfartsver

ket L!nderrättas om händelsen. 

I 6 kup. finns bestämmelser om flygplatser och om markorganisationen i 

övrigt. Flygplatser och andra anläggningar skall uppfylla säkerhetens krav. 

För inrättande och drift av flygplats till allmiint bruk (ul/111ii11 .fl.Y.r.:11/ats) 

kriivs 1illsHmd av regeringen om nilgun annan än slaten skall utöva driften. 

Allman flygplats och annan anläggning för luftfarten skall godkännas av 

luftfartsverket innan den tas i bruk. Regeringen och luftfartsverket far 

föresl.,riva vilka llygplatser som får nyttjas för internationell dler inrikes 

luftfan eller annars för ,1lika slag av luftfart. 

I 7 kap. finns regler om tillstånJ till li~f~fiirt.1·1·erksa111hct. Luftfart i 

regelbunden trafik <linjefart) i förvärvssyfk för inte utövas i Sverige utan 

tillstånd av regeringen. För annan luftfart i förvärvssyfte i Sverige kan 

tillstfmd meddelas av regeringen eller av luftfartsverket. Tillstånd får såvitt 

gäller befordran av passagerare eller gods inom riket eller annan inrikes 

fart meddelas endast svenska staten, svensk kommun eller annan sådan 

menighet, svensk medborgare eller svenskt dödsbo samt juridiska perso

ner med visst kvalificerat svenskt ägarinflytande. 

I 8 kap. finns vissa bestämmelser om lufttrafiken. Regeringen eller 

luftfartsverket får bestämma flygvägar som luftfartyg skall följa vid färd i 

Sverige. Bestämmelser linns också om landningsskyldighet och om förbud 

mot befordran av krigsmateriel eller annat gods samt om fartygshand

lingar. 

19 kap. finns bestämmelser om befordran med luftfartyg av passagerare. 

respektive gods. Regler finns om biljetter, resgodsbevis, fraktsedlar samt 

om rätten att förfoga över godset och om dess utlämning samt om frakt

förarens ansvarighet. 

JO kap. reglerar ansvarigheten vid skada i följd av luftfart. 

I / / kap. finns bestämmelser om f1ygrädd11i11gs(jä11st och bärgning samt 

om undersökning av luftfartsolyckor. Regeringen eller luftfartsverket med

delar bestämmelser om flygräddningstjänst. Den som medverkar vid bärg

ning av ett förolyckat eller nödställt fartyg har rätt till biirgar/iin enligt 

bestämmelser härom i sjölagen. För fordran på bärgarlön har han luftpant

riltt i luftfartyget eller godset med förmånsrätt enligt förmånsrättslagen. 

Om det vid luftfartygs nyttjande inträffar en olyckshändelse. som medför 

att någon avlider eller får allvarlig kroppsskada eller att det uppstår bety

dande skada på fartyget eller på egendom som befordras med det, skall det 

göras en undersökning angående olyckshändelsen och dess orsaker och 

om uppkomna skador. Undersökningen skall göras av den myndighet som 
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regeringen hestämmer och vid untkrsökningen skall erforderlig operativ. 

l\.:kni~k pch juridisk sakkunskap vara foretriidd. 

I I:!. kup. finns hestiimmelser om riitt för luftfartsverket att förbjuda 

luftfard mL:d luftfartyg sorn inte iir luftviirdiga eller dfr lagens villkor inte är 

uppfyllda eller föreskrivna avgifter inte har erlagts. I kapitlet finn~ ocksii 

regler om grunderna för beräkning av avgifterna. 

I 13 kap. finns ansvarsbestiimmelser och i 14 kap. vissa hestiimmelser 

om lagL:ns tilnimpning bl. a. om talan mot luftfartsverkets beslut. 

I 15 kap. slutligen finns vissa besliimmclser om militiir luftfart och annan 

luftfart flir statsiindamiil. 

2 .1.2 /11/1'/"lllllio111'ila ko111·1'11Tionl'r och iii·l'renskommelscr 

Lltforrnningen av den svenska luftfartslagstiftningen iir i stor utsträck

ning beroende av de internationella åtaganden SLlm Sverige har gjort ge

nom tillträde till olib konventioner p[1 luftriittens omriide. Föregangarcn 

till luftfartslagen. den s. k. luftfartsforordningen ( 1922: 383), hade ddvis 

som grund den konvention ang<'lende reglering av internationell luftfart 

som avslutades i Paris fir 1919. Sverige anslöt sig till denna konvention år 

1927. Utvecklingen av luftfarten pf1gick därefter i sfi hög takt att Pariskon

ventionen snart blev mindre tidsenlig. Arbetet med en revision av bestäm

melserna avslutade~ år 1944 i och med tillkomsten av bl. a. den iinnu i dag 

mest hetydelsefulla konventionen inom luftfarten. dvs. konventionen an

g~iende internationell civil luftfart. den ~. k. luftfartskonventionen eller 

Chicagokonventionen. Samtidigt tillkom transitöverenskommelsen an

gående internationella luftfartslinjer och överenskommelsen angäcndc in

ternationell lufttralik. 

Chict1Ro/;0111·entio11e11 m . .fl. 

Chicagokonventionen. Convention on International Civil Aviation. un

dertecknade~ den 7 december 1944. Den ratificerades av Sverige i septem

ber 1946 (SÖ 1946 nr 2). Ca 1.50 stater har anslutit sig till konventionen. 

Konventionen består av fyra avdelningar. Den första av dem innehäller 

42 artiklar uppdelade på sex kapitel. Hiir finns regler om konventionens 

allmänna principer och tillämpning. bestiimmelser om staters suveränitet 

och territorium och regler om flygningar över andra fördragsslutande 

staters territorium. Vidare meddelas bestämmelser om luftfartygs nationa

litet och registrering och om åtgärder som bör vidtas för att underlätta 

luftfarten. Villkor som måste uppfyllas i fråga om luftfartyg - h~ide vad 

gäller fartygen och dess hesättning - finns angivna här. Den första avdel

ningen innehåller slutligen bestämmelser om bl. a. internationella normer. 

Konventionens andra avdelning reglerar inrättandet av Internationella 

civila luftfartsorganisationen. ICAO !lnternational Civil Aviation Organi

zation). ICAO. som skall bestå av en församling. ett råd och de övriga 
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organ som kan behövas. har till uppgift att "utveckla principerna och 

tekniken för internationell luftfart .. och "befrämja planering och utveck

ling av internationell lufttrafik". Numera är ICAO knutet till Förenta 

Nationerna som ett av dess fackorgan. 

Den tredje avdelningen i konventionen behandlar den internationella 

lufttrafikcn. Här finns regler om hl. a. flygplatser och annan markorganisa

tion. 

Konventionens fjärde avdelning slutligen innehåller bestämmelser om 

andra avtal rörande luftfart. om krig och undantagstillstånd och om ratifi

kationer. Den avslutas med vissa definitioner. 

Enligt Chirngokonventionen har ICAO att fastställa normer och rekom

mendationer för att säkerställa största möjliga likformighet i fråga om 

författningar m. m. hos medlemsstaterna. ICAO utfärdar sådana normer 

och rekommendationer (Standards and Recommcnded Practices) i form av 

bihang (annex) till Chicagokonvt:ntionen. Hittills har följande 18 annex 

tillkommit: 

I: Personnel Licensing - luftfartscertifikat 

.,. Rules of the Air - trafikregler 

'.\· Meteorological Service for lnternational Air Navigation - meteoro

logi 

4: Aeronautical Charts - flygkartor 

5: Units of Measurement to be used in Air and Ground Operations 

måttenheter 

6: Operation of Aircraft - lnternational Commercial Air Transport, In

ternational General Aviation - användancie av luftfartyg i internationell 

trafik 

7: Aircraft Nationality and Registration Marks - nationalitets- och regis

treringsbeteckningar 

8: Airworthiness of Aircraft - luftvärdighet 

9: Facilitation - underlättande av luftfart 

JO: Aeronautical Telecommunications - teletjänst 

11: Air Traffic Services - flygtrafikledning (flygkontrolltjänst. flyginfor

mationstjänst och alarmeringstjänst) 

P· Search and Rescue - flygräddningstjänst 

13: Aircraft Accident lnvestigation - undersökning av luftfartsolyckor 

14: Aerodromes - flygplatser 

15: Aeronautical Information Services - informations tjänst 

16: Environmental Protection. Del I: Aircraft Noise - flygplansbuller, 

Del Il: Aircraft Engine - Emissionsutsläpp från flygplansmotorer 
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17: Security - Safcguarding International Civil Aviation against Acts of 

Unlawful lnterference - säkerhetsbestämmdser 

18: The Safr Transport of Dangerous Goods by Air - llygtransport av 

farligt gods 

Annexen gäller för alla medlemsstater som inte har underrättat ICAO 

om att vederbörande stat inte kan tillämpa de fastställda normerna och 

rekommendationerna. 

Samtidigt med Chicagokonventioncn undertecknades transitöverens

kommelsen (lnternational Air Services Transit Agreement) och lufttrafik

övercnskommelsen (international Air Transport Agreement). De godkän

des av Sverige i november 1945 (SÖ 1945 nr> och 4J. Dessa överenskom

melser innehåller bestämmelser om m<::dlemsstaternas rättigheter i förhål

lande till varandra i fråga om internationell linjefart. 

Ge111;1•e/;,()111·en t ioncn 

Frågan om internationellt erkännande av rätt till luftfartyg blev tidigt 
föremål för uppmärksamhet. Arbetet med att utarbeta en överenskom

melse på detta område påbörjades redan år 1925. Det slutfördes av ICAO i 

juni 1948, då en konvention, den s.k. inskrivningskonventionen eller Gene

vekonventionen. undertecknades i Geneve. Denna konvention tillträddes 

av Sverige år 1955 (SÖ 1955 nr 361. Ca 45 stater har anslutit sig till den. 

Gencvekonventionen innehåller i huvudsak s. k. kollisionsnormer. I 

konventionen regleras främst frågan om vilka rättigheter i ett luftfartyg 

som konventionsstaterna skall erkänna. Dessa är äganderätt, optionsrätt. 

nyttjanderätt på minst sex månader och hypotek eller liknande rättigheter 

till säkerhet för en fordran. Varje sådan rättighet skall erkännas om den har 

tillkommit enligt lagen i den stat där fartyget var registrerat när rättigheten 

tillkom och om rättigheten har skrivits in i en inskrivningsbok i den stat där 

fartyget är registrerat. De rättigheter som erkänns har bästa rätt i luftfarty

get efter de s. k. luftpanträtterna. De luftpanträtter som erkänns enligt 

konventionen är panträtt för fordran på bärgarlön och för extraordinära 

kostnader vid bevarandet av fartyget. I konventionen finns vidare bestäm

meber om exekutiv försäljning av luftfartyg och om möjligheten att föränd

ra ett luftfartygs nationalitet om fartyget besväras av inskrivna rättigheter. 

Wars-:.awakonn'ntionen, Haagprotokollct, Londo11"il'ae11.sk11m111elsen och 

Guada/ajarak()l1Ventio11e11 

Redan år 1929 avslutades i Warszawa konventionen rörande faststäl

lande av vissa gemensamma bestämmelser i fråga om internationell luftbe

fordran. Warszawakonventionen. Sverige tillträdde denna i juni 1937 !SÖ 

1937 nr 19). Ca 115 stater har anslutit sig till konventionen. 

Konventionen gäller internationella lufttransporter som utförs av ell 
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luft trafikföretag eller som mot ersättning utförs av nagon annan. I konven

tionen regleras fr[1gan om fraktförarens ansvar för skador på passagerare, 

resgods och gods. Vidare finns bestämmelser om olika transportbandlingar 

och om avsändarens förfoganderätt över godset. Konventionen innehäller 

också forumbestämmelser och regler om sammansatta transporter. 

M~rnga firs arbete med n:vi<lning av Warszawakonventionen slutfördes i 

och med en konferens i Haag i september 1955. Ditr undertecknades det 

s. k. Haagprotokollet, vilket innebäller ändringar av vissa bestämmelser i 

Warszawakonventionen. främst reglerna om fraktförarens ansvar. Sverige 

tillträdde Haagprotokollet år 1960 !SÖ 1963 nr 40). Till protokollet har ca 

100 stater anslutit sig. 

Konventionen har hiirefter ytterligare reviderats dels vid en konferens i 

Guatemala City ar 1971. dels genom fyra protokoll från en konferens som 

hölls i Montreal iir 1975. Varken Guatemalaprotokollet eller Montrealpro

tokollcn har vunnit tillriicklig anslutning för att triida i kraft. Sverige har 

inte tilltr~itt dessa pmtokoll. 

Frågan om ~indrade belopp för fraktförarens ansvar har varit föremiil för 

särskilda övcrliiggningar mellan vissa länder, företrädesvis västeuropeis

ka. Dessa triiffade år 1974 en överenskommelse om en provisorisk höjning 

av ansvarsbeloppen för tlygföretagen i respektive land. Sverige medver

kade i denna överenskommelse, den s. k. Londonöverenskommelsen !se 

prop. 1975/76: 54). 

I Warszawakonventionen och Haagprotokollet finns inga regler om an

svarets fördelning när en transport helt eller delvis utförs av nagon annan 

fraktförare än den som har träffat transportavtalet. För att möta behovet 

av en reglering av de~sa frågor tillkom den s. k. Guadalajarakonventionen. 

Denna utgör ett tillägg till Warszawakonvcntionen och Haagprotokollet. 

Den innehåller bestämmelser om internationell luftbefordran som utförs av 

annan än den avtalsslutande fraktföraren. Sverige ratificerade konven

tionen i december 1966 (SÖ 1967 nr 391. Ca 60 stater har anslutit sig till 

den. 

Andra kom·entionl'r och iil·'<'Yl'nskommelser 

I maj 1933 avslutades i Rom konventionen rörande rastställande av vissa 

gemensamma bestämmelser i fråga om kvarstad å luftfartyg. Denna kon

vention. den s.k. Romkonventionen, behandlar bl.a. förutsättningarna för 

att luftfartyg skall kunna beläggas med kvarstad. Sverige har tillträtt denna 

konvention (SÖ 1938 nr 14). Ca 25 stater har anslutit sig till den. 

Konventionen om brott och vissa andra handlingar begångna om hord på 

luftfartyg, den s. k. Tokiokonventionen, undertecknades i september 1963. 

Sverige tillträdde konventionen i december 1966 (SÖ 1967 nr 401. Till 

denna konvention har ca I 05 stater anslutit sig. Den är tillämplig på 

straffbelagda handlingar men också pil. andra handlingar som kan äventyra 

ett luftfartygs säkerhet eller säkerheten ombord m. m. Den avser dock i 
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princip inte politiska brott. En förutsättning för att konventionen skall vara 

till~1mplig iir att handlingen begas omhord pit ett luftfartyg som är registre

rat i en fördragsslutande stat. Konventionens jurisdiktionshestämmelser 

innebär att rcgistreringsstaten har jurisdiktionsrätt över de handlingar som 

hegt1s ombord och att medlcmsstaterna har skyldighet att se till att de kan 

utöva den rätten. Konventionen medför dock ingen inskränkning i stater

nas rätt att utöva jurisdiktion med stöd av nationell lag. I konventionen 

finns bestammclser om vilka befogenheter befälhavaren och de övriga 

hcsiittningsmedlemmarna har när någon ombord hegilr brott. Slutligen 

inm:hiillcr konventionen vissa regler om de fördragsslutande staternas 

skyldigheter vid tlygplanskapningar. 

Flygplanskapningarna kom under slutet av 1%0-talet att hli ett allt större 

problem. Pi'! en diplomatisk konferens i Haag antogs i de<.:ember 1970 en 

konvention för bekämpande av olaga besittningstagande av luftfartyg. den 

s. k. Haagkonvcntionen. Sverige ratifi<.:erade konventionen i maj 1971 ( SÖ 

1971 nr 17). Ca 110 stater har anslutit sig till den. Genom konventionen 

förbinder sig konventionsstaterna att belägga kapningsbrott med stränga 

straff. Vidare finns regler bl. a. om konventionens tillämpningsområde, om 

åtalsrätt o<.:h domsrätt samt om utlämning för kapningshrott. 

Intresset av att upprätthålla luftfartens säkerhet ligger bakom ytterligare 

en konvention. nämligen den i Montreal i september 1971 undertecknade 

konventionen för bekämpande av brott mot den civila luftfartens säkerhet, 

den s. k. Montrealkonvcntionen. Denna ratificerades av Sverige i juni 1973 

<SÖ 1973 nr 48). Till konventionen har ca 105 stater anslutit sig. Konven

tionen behandlar sabotagebrott. De stater som tilltriider konventionen 

förhinder sig därigenom att helägga s;!dana brott med stränga straff. Kon

ventionen innehåller i övrigt regler som i stor utstriickning överensstäm

mer med Haagkonventionen. 

Sverige ratilicerade i juli 1957 CSÖ 1959 nr 75) den multilaterala överens

kommelsen om kommersiella rättigheter i icke regelbunden luftfart i Euro

pa. Överenskommelsen innebär att de fördragsslutande staterna tillförsäk

ras ytterligare rättigheter för kommersiella luftfartyg i icke regelbunden 

internationell trafik utöver de rättigheter som följer av Chicagokonvcn

tionen. Överenskommelsen är öppen för undertecknande av de stater som 

är medlemmar av ECAC. Europeiska civila luftfartskonferensen. Den är 

tilliimplig pt1 civila luftfartyg som är registrerade i en medlemsstat och som 

brukas av medborgare i en fördragsslutande stat under förutsättning att 

detta sker med de nationella myndigheternas godkännande. Luftfartygen 

försäkras tillträde till de fördragsslutande staternas territorier vid vissa 

angivna former av transporter eller flygningar. 

Slutligen skall här nämnas den internationella överenskommelse om 

proceduren för fastställande av tariffer för regelbunden luftfart som under

tecknades i Paris i juli 1967. Sverige anslöt sig till överenskommelsen år 

1972 <SÖ 1973 nr 86). Även denna överenskommelse är öppen för under-
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\ecknande av alla medlemsstater i ECAC. Den reglerar ingående förfaran

det vid fastställande av tariffer for den internationella linjefarten. 

2.2 Flyglagutredningcns förslag 

Flyglagutredningen har i första hand haft i uppdrag att göra en spräklig 

och redaktionell överarbetning av luftfartsförfattningarna. Samtidigt har 

utredningen haft att behandla olika fragor som har aktualiserats i framstiill

ningar till regeringen från luftfartsverket. Bland dessa frågor ingår uthyr

ning (leasing) av luftfartyg. sanktioner mot innehavare av luftfartscertifikat 

och l;.ontroll av llygpriser m. m. samt vissa registreringsfrågor och frågan 

om forum i luftriittsmål. 

Niir det gäller den redaktionella översynen föreslår utredningen att den 

nuvarande kapitelindelningen av luftfartslagen skall behallas. En del juste

ringar föreslås i vissa kapitel och i några fall förordas en överflyttning av 

bestämmelser friin luftfartskungörelsen till luftfartslagen eller från lagen till 

en ny luftfartsforordning. Vid den språkliga översynen har utredningen 

haft som mål att så långt som möjligt förenkla författningsspräket genom 

att niirma det till normal sakprosa. 

Utredningens förslag till sakliga ändringar i lagstiftningen avser bl. a. 

registreringsfrågor och frågor om erhållande och återkallelse av luftfarts

cenifikat. I sistnämnda hänseende föreslår utredningen ändringar när det 

gäller återkallelsegrunderna och när det gäller prövningsförfarandet. Vi

dare föreslås en ny straffbestämmelse som tar sikte på den som i luftfart på 

grund av avtal bryter mot villkor för trafiken. Utredningen föreslår också 

nya bestiimmelser om ansvaret för tredjemansskador. dvs. skador som 

drabbar person eller egendom som inte transporteras med luftfartyg. Slutli

gen föreslår utredningen nya regler om forum i lufträttsmål. 

2.3 Remissyttrandena m. m. 

Utredningens förslag när det gäller den språkliga och redaktionella över

synen har mottagits övervägande positivt. När det gäller de sakliga änd

ringsförslagen har det under remisshehandlingen framkommit en hel del 

synpunkter och förslag som avviker från vad utredningen har föreslagit. 

För egen del anser jag att utredningens förslag i dessa delar är sådana all de 

kan ligga till grund för lagstiftning nu. Jag kan liksom remissinstanserna 

godta mycket av vad utredningen har föreslagit men har på några punkter 

stannat för en annan lösning. 

lnnan jag går in p~1 de olika förslagen vill jag inledningsvis beröra ett par 

frågor av mer principiell betydelse. 

l luftfartslagen finns åtskilliga bemyndiganden för regeringen eller. efter 

regeringens bemyndigande. luftfartsverket att meddela närmare bestiim

melser i olika ämnen. Utredningen har i sina förslag valt att vid utform-
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ningcn av bemyndigandena anviinda termen "regeringen clkr den myndig

het regeringen bestämmer". Luftfartsverket och luftfartsinspektionen har 

under remisshehandlingen gjort gällande att luftfartsverket ui»r ange-, re

dan i lagtexten i sådana fall niir det iir helt klart att det rör s!'.! om 

luftfartsfrågor som inte rimligen kan handl~iggas av någon annan myndig

het än luftfartsverket. 

För egen del finner jag att det av utredningen valda uttryckssiittet iir att 

föredra främst med hänsyn till att lagen ocksii inneh~11lcr bemyndiganden 

som tar sikte på andra myndigheter än luftfartsverket. 

I lagen föreskrivs i flera olika sammanhang att en myndighet eller annan 

skall utföra viss uppgift "efter samriid med" eller "i samriid med" andra 

myndigheter. Luftfartsinspektioncn och överbefälhavaren har p[1pekat att 

skillnad bör göras mellan innebörden av de båda uttrycken. "I samri1d" 

har ansetts innebära att de samrådande måste nii fram till en enig syn i 

frågan medan "efter samråd" har ansetts innebära att den andra partens 

uppfattning skall inhämtas och vägas in i ärendets fortsatta beredning utan 

att vara tvingande. 

Enligt min mening åsyftas i de bemyndiganden det här gäller generellt att 

beslutanderätten formellt skall tillkomma den myndighet till vilken bemyn

digandet ges. Jag har mot denna bakgrund valt att generellt använda 

terminologin "efter samråd med". 
J det följande redogör jag för mina förslag och skälen till dem i den 

ordning frågorna har tagits upp i utredningens betänkande. 

2.4 Rätten till luftfart 

Mitt förslag: Endast språkliga justeringar görs i de inledande bestäm

'melserna i I kap. LL 11-5 §§).Några definitioner av begreppen luftfar

tyg och luftfärd görs inte. 

Utredningens förslag (avsnitt 3.1) överensstämmer i princip med mitt för

slag. 

Remissinstanserna har endast mindre detaljsynpunkter på utredningens 

förslag. 

Skälen för mitt förslag: De grundläggande bestämmelserna om rätt att 

utöva luftfart inom svenskt område finns i I kap. 1-5 ~§ LL. Komplette

rande bestämmelser finns i 1-5 §§ LK. Redan vid luftfart slagens tillkomst 

diskuterades frågan om definitioner av begreppen luftfartyg och luftfärd 

skulle tas in i I kap. (prop. 1957:69 s. 45-46}. Då ansågs emellertid att 

några sådana definitioner inte borde gön1s. Utredningen har också avstått 
från att föreslå sådana. Jag delar _utredningens uppfattning. . 

h Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 212 
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2.5 Internationell uthyrning a' luftfartyg 

Mitl förslag: I I kap. LL förs in en ny bestämmelse om att de hestäm

melser som gäller för swnska luftfartyg också skall kunna ti!Himpas pfi 

utländ~ka luftfartyg som innehas med nyttjanderätt av svenska brukare 

(6 * l. Enligt en annan ny hestiimmelse kan ett svenskt luftfartyg som 

innehas med nyttjanderätt av en utländsk brukare i vissa avseenden , 

anses ha samma nationalitet som brukaren (7 ~). Förslaget innebär 

ocksii att utländska luftfartyg såvitt gäller brott mot luftfartsforfattning

arna i straffrätt~ligt hänseende skall kunna betraktas som svenska ( 13 

kap. :; ~ andra stycket). 

Urcdningcns förslag (avsnitt 3.2l öven::nsstiimmcr i princip med mitt för

slag. 

Remissinstanserna: Ingen remissinstans har niigon erinran mot utredning

ens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt Chicagokonventionens artikel 12 förhinder 

sig konventionsstaterna att tillse att var:ie luftfartyg som färdas inom deras 

respektivc territorium och varje luftfartyg som är försett med deras natio

nalitetsmärken iakttar gällande trafikbestiimmelser och att låta <itala dem 

som bryter mot tilliimpliga hestämmelser. 

En huvudregel i den svenska lagstiftningen rörande luftfart iir att lagstift

ningen giiller for svenska lulHartyg även vid luftfart utom riket om dettii 

inte strider mot den friimmande lag som iir tillämplig t I kap. 4 ~ LL. 166 ~ 

LKl. Ett luftfartyg som iigs av ett utländskt rättssuhjekt och som hyrs av 

ett svenskt företag har emellertid utländsk nationalitet. och de svenska 

luftfartsmyndigheterna har i princip inte någon tillsyn över sådana fartygs 

luftviirdighet m. m. 

Inom ICAO har man sedan länge arbetat med frågor om uthyrning av 

luftfartyg över nationsgränserna. Vid ett församlingsmöte med ICAO i 

oktoher 1980 godk~indes ett tilliigg till Chicagokonventionen om överföring 

från registreringsstaten till brukarens stat av vissa funktioner och förplik

telser vid uthyrning av luftfartyg. Tillägget har tagits in som en artikel 83 

bis i Chicagokonventioncn. Artikeln behandlar det fall di1 ett luftfartyg som 

är registrerat i en fördragsslutande stat anviinds av en hrukare som driver 

näringsverksamhet med huvudkontor i en annan fördragsslutandc stat eller 

av en brukare som är stadigvarande hosatt i en sådan stat. Mellan dessa 

stater kan dä träffas en överenskommelse. varigenom registreringsstaten 

överför till den andra staten vissa av sina förpliktelser. Dessa avser. 

förutom skyldigheterna enligt artikel 12 i konventionen. radioutrustning 

(artikel 30). luftvärdighetsbevis (artikel 31) och luftfartseertifikat <artikel 

32a). 
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Sverige har iinnu inte ratificerat tillägget. Artikeln triidcr i kraft när den 

har ratificcrab av 98 stater. 

Luftfartsverket har i en skrivelse till regeringen i november 1980 hem

ställt att Sverige ratificerar tilliiggct. Enligt luftfartwerkets mening kan de 

prim:ipcr som tilläggsartikeln uttrycker tilliimpas av intresserade stater 

redan före ett eventuellt ikrafttriidande. Dessa stater har da möjlighet att 

förenkla rutinerna vid internationell uthyrning av luftfartyg. 

Tilliiggsartikeln i engelsk version och svensk översiittning bör fogas till 

protokollet som hilaRa ./. . 

Utredningen föresl~1r de iindringar i svensk lagstiftning som krävs för att 

Sverige skall kunna tilliimpa de principer som kommer till uttryck i artikel 

83 bis. Andringarna g{ir ut pa att luftfartyg som innehas med nyttjanderätt 

av svensk brukare i vissa avseenden skall kunna likstiillas med svenska 

luftfartyg samt att svenska luftfortyg som innehas med nyttjanderätt av 

utländska brukarc i vissa avseenden skall anses ha samma nationalitet som 

brukaren. De nya bestämmelserna föreslas upptagna i tv{i nya paragrafer. I 

kap. 6 och 7 ~* LL. 
För egen del vill jag till en början peka på att Sverige i ICAO har arbetat 

för en lösning av frågan om ansvarigheten för bl. a. luft värdigheten i det fall 

då ett utländskt luftfartyg brukas i annat land. och i det arbetet har Sverige 

anslutit sig till de principer som kommer till uttryck i den nya artikeln. 83 

bis. Ett förslag bör med hänsyn härtill föreläggas riksdagen att Sverige 

ratificerar artikeln. För att en ratificering skall kunna ske måste den 

svenska lagstiftningen anpassas till artikelns principer. 

Som luftfartsverket och utredningen har påpekat bör en ny lagstiftning 

kunna tillämpas redan före ett eventuellt ikraftträdande av artikeln. Lag

ändringen kan enligt min mening ske på i princip det sätt som utredningen 

föresl~ir. dvs. så att de bestämmelser som gäller för svenska luftfartyg i 

vissa hänseenden skall kunna göras tillämpliga för ifrågavarande utländska 

luftfartyg och utländska bestämmelser kunna tillämpas på vissa svenska 

fartyg. 

Enligt utredningens förslag skall det i 1 kap. 6 ~ andra stycket tas in en 

bestämmelse om att ett utländskt luftfartyg som sålunda har likställts med 

svenskt luftfartyg vid tillämpningen av 2 kap. brottsbalken (BrBJ skall 

anses som svenskt. 

Beträffande förslaget till en utvidgning av den svenska domsrätten an

märker utredningen att utvidgningen bör begränsas till luftfartens område. 

och utredningens förslag till lydebe av 1 kap. 6 §andra stycket LL innebär 

att den svenska domsrätten utsträcks till att omfatta alla brott i anslutning 

till användningen av ett luftfartyg. En best~immelse rörande domsrätten 

bör emellertid enligt min mening uttryckligen ta sikte endast på brott mot 

luftfartsförfattningarna. Endast en sådan begränsad utvidgning är också 

nödvändig för att Sverige skall kunna ta ansvar for tillsynen av luftvärdig

heten och för andra förpliktelser som avses i artikel 83 bis. 
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Beträffande den nitrmare utformningen av I kar. (l ~ [iterkommer jag i 

srecialmotivcringen. 

Bestämmelser om tilli.impligheten av svensk strafllag finns i 2 kap. BrH. 

I 2 ~tas upp huvudreglerna om den svenska kompetensen i rr;·1ga om hrott. 

SO!ll begilth utom riket. För s[tdant skall salunda Jömas efter svensk lag 

och vid svensk domstol om brottet har begföts av svensk medborgare eller 

av utlänning med hemvist i Sverige. av utliinning utan hemvist i Sverige 

som efter hrottet har blivit svensk meJborgare eller fåll hemvist här eller 

som iir dansk. finsk. islänJsk eller norsk medborgare och finns hiir eller av 

annan utbnning som finns hiir i riket och det pa brotlet kan följa fangelse i 

mer iin sex m{inader. Generellt giiller att gärningsmannen inte far dtimas 

om giirningen är straffri p{i giirningsnrten eller om den har begatts inom 

llf11råde som inte tillhör nftgon stat och enligt svensk lag sviirare straff än 

böter inte kan följa pil giirningen. P<lflil,iden far inte vara strängare iin det 

sväraste straffet som iir stadgat for brottet enligt lagen p[t giirningsorten. 

För brott som har heg~itts utom riket döms enligt :I~ iiven i vissa <llldra 

fall. bl. a. om brottet har förövats pii svenskt fartyg eller luftfartyg. eller 

om det annars har hegåtts i tjänsten av befälhavaren. eller av nilgon som 

tillhörde hesättningen pä s(1dant fartyg samt om brottet iir kapning av 

luftfartyg. luftfartssabotage eller folkriittsbrott eller försök till kapning av 

luftfartyg eller luftfartssahotage. 

Åtal för brott. som har begätts inom riket på utliindskt fartyg eller 

luftfartyg av utliinning som var befälhavare eller tillhörde hesilllningen p(1 

fartyget eller annars medföljde fartyget mot sitdan utlänning eller mot 

utlilndskt intresse. far inte vilckas utan att förordnande om det har medde

lats av regeringen eller av riksd.klagaren I RÅ l. Åtal för brott som har 

förövats utom riket får väckas endast efter förordnande av regeringen eller 

RÅ. Utan s{1dant förordnande fä.r dock iital väckas om brottet har förövats 

hl. a. pil svenskt fartyg eller luftfartyg eller i tjänsten av befälhavaren eller 

någon som tillhörde besättningen pa sådant fartyg <2 kap. 5 * BrB. KBr 

( 1972: 818) till riksåklagaren om viickande av åtal i vissa falll. 

Beträffande utländska luftfartyg som hyrs av svenska hrukare torde den 

brottslighet det här gäller i de allra flesta fall begås av svenska medborgare. 

i allt fall om besättningen pii luftfartyget är svensk. Vid brott utomlands 

mot de bestiimmelser som enligt I kap. 6 * LI.. skall tilliimpa~ på fartyf!et 

kan då normalt dömas efter svensk lag redan med stöd av 2 kap. 2 * I BrB. 

Om den brottslige är utländsk medborgare kan också dömas efter svensk 

lag om brottet förövats mot Sverige (2 kap. 3 * 3 HrBJ. De nu aktuella 

gärningarna torde dock inte generellt anses vara s~ldana brott. En möjlighet 

miiste därför skapas för lagföring enligt svensk lag vid svensk domstol i 

dessa fall. Detta kan i linje med vad utredningen föreslår ske genom en 

utvidgning av de jurisdiktionsregler som gäller enligt 2 kap. BrB. En 

bestiimmelse härom bör utformas i enlighet med de principer som tidigare 

har valts vid specialstraffrättslig reglering inom ämnet (se bl. a. 14 * lagen 
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( 1966: 3141 nm kontinental~ockeln m:h 5 ~lagen ( 19~C: 963) nm ryrndverk

samhen. Bestiimmel~cn hiir tas in i anslutning till straflhe.;tiimmelserna i 

13 kap. LL. 

Med utredningens förslag till hemyndigande i I kap. 7 ~ LL avses bl. a. 

enligt vad utrl!dningen anför att öppna möjlighet att förordna om speciella 

regler angående :italsrtitten fur brott som begiis p;I si1dana luftfartyg som 

hyr<. av utländska brukare. Om emellertid bctriiffande något -,venskt luft

fartyg med stöd av I kap. 7 ~ LL har llll!slutits tilliimpningen av de svenska 

luftfartsbestiimmelserna kan det med avseende p;°1 det luftfanyget inte bli 

aktuellt med iital mot nilgon för brott mol de~sa regler. \liigra siirskilda 

regler för iilalsrätlen i dessa fall blir diirfor inte nödvtindiga. Det får 

förutsättas att det land med vilket överenskommelse i de avsl!enden som 

avse-, i artikel 83 hi~ har träffats enligt sin nationdla lagstiftning kan beivra 

hroll niir det giiller sådana luftfartyg även 1>m de har heg:ith i Sverige. 

Jag iiterkommer i specialmotiveringl!n till mitt förslag hl!triiffande I kap. 

7;i LL. 

2.6 Registrering i Sverige, svenskt ägarinflytande 

Mitt förslag: De nuvarande förutsättningarna for registrering i Sverige 

behålls i sak oförändrade. Att ett luftfartyg ägs av ett företag eller en 

förening med reellt utliindskt inflytande som inte kan få tillstånd till 

luftfart i förvärvssyfte kommer siiledes liksom f. n. inte att utgöra 

hinder för registrering av luftfartyget C. kap. 2 ~ LLJ. 

lltredningens förslag (avsnitt 4.2): Luftfartyg som kan antas vara avsett för 

luftfart i förvärvssyfte får registreras bara om det ägs av någon som kan få 
tillstånd till sådan luftfart. 

Remissinstanserna: Luftfartsverket och luftfartsinspektionen anser att de 

nuvarande bestämmelserna hör behållas. De instanser som uttalar sig om 

förslaget har detaljartade synpunkter. 

Skälen för mitt förslag: Ett luftfartyg får registreras i Sverige bara om det 

ägs av svenska staten. svensk kommun eller landstingskommun eller av ett 

dödsbo. bolag. förening. samfällighet eller stiftelse som har svensk natio

nalitet. Registrering i Sverige kan ske av ett luftfartyg som ägs av ett 

svenskt aktiebolag även om bolaget domineras av utländska ägare eller ett 

handelsbolag som har en eller flera utländska holagsmän. Ett krav på 

kvalifa.:erat svenskt inflytande finns däremot när det gäller nationaliteten 

pf1 den som söker tillstånd till luftfart i förvärvssyfte (7 kap. 3 * LU. 

Luftfartsverket hemstiillde år 1980 att registreringsreglerna skulle änd-
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ras så att det för registrering av ett luftfartyg som iigs av ett holag. en 

förening e. d. skulle krävas kvalificerat svenskt inflytande över luft farty

get. Enligt luftfartsverket kunde det synas opraktiskt och vilseledande att i 

förekommande fall först medge svensk registrering av luftfartyg som ägs 

av svenska företag med dominerande utländska intressen och därefter 

vägra drifttillstånd. 

Enligt utredningens förslag skall sådana luftfartyg som kan antas vara 

avsedda för luftfart i förvärvssyfte få registreras hara om de ägs av någon 

som kan fä tillstånd till luftfart. 

Remissinstanscrnas uppfattning har varit delad. Luftfartsverket. som 

allb[i hemställt om en lagiindring i linje med utredningens förslag, uppger 

nu att förutsättningarna för verkets hemställan har förändrats. Utveckling

en av leasing som en finansieringsform har förändrat bilden. På grund 

diirav föreslår luftfartsverket att den gällande hestämmelsen behftlls. Luft

fartsinspektionen biträder det rörslaget. 

Swedair påpekar att det f. n. iir vanligt förekommande att en operatör 

hyr flygplan från en ägare utan operativt tillstånd och Swedair frågar sig 

om detta med utredningens förslag kommer att hli möjligt. 

Fiir Cf.JCll del gör jag följande bedömning. Den ökade förekomsten av 

uthyrnings verksamhet och leasing inom luftfarten har inneburit ett minskat 

samband mellan registrering och tillståndsgivning när det gäller luftfart i 

förvärvssyfte. Utredningens förslag innebär att detta samband stiirks. 

Ett genomförande av utredningens förslag skulle innebära att den som 

själv inte kan få tillstand till luftfart i förvärvssyfte inte heller kan få sitt 

luftfartyg registrerat pä sig även om hans avsikt är att hyra ut luftfartyget 

till någon som kan få sadant tillstånd. I allt fall skulle det härför behövas ett 

särskilt beslut om dispens. Ett sådant förfarande verkar omständligt och 

det bör inte föreskrivas om inte starka skäl talar för det. Ett sådant skäl är 

enligt utredningen att det i de fall då tillstånd till Juftfartsverksamhet inte 

kan meddelas för sökanden är en fördel om denne får besked därom redan 

vid ansökan om registrering. Att märka är emellertid att detta besked inte 

kan avse tillstfandsfrågan i dess helhet. Underlag för den prövningen finns 

ju inte vid registreringen. Enligt min mening talar det mesta för att regis

trerings- och tillståndsfrågorna hålls åtskilda. I linje med vad luftfartsin

spektionen uttalat kan till undvikande av eventuella missförstånd beträf

fande registreringsheslutets innebörd sökanden i samband med registre

ringen upplysas om att tillståndsfrågan inte har prövats och om innebörden 

av den prövningen. 

Jag kan alltså inte ansluta mig till utredningens förslag i denna del. Den 

nuvarande bestämmelsen i 2 kap. 2 § LL bör därför enligt min mening 

kvarstå i den lydelse bestämmelsen har i dag. Vid sådant förhållande 

behöver jag inte gå in på den av utredningen föreslagna lagtekniska lös

ningen. 
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2. 7 Icke-nationell registrering 

Mitt förslag: I luftfartslagen tas in en ny paragraf enligt vilken Lk 

bc:stämmelser i lagen som gäller i friiga om luftfartyg som är registrera

de i en annan stat pil motsvarande sätt skall tillämpas i fr~tga om 

luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation ( 1 kap. 

5~ LL). 

87 

Utredningens förslag (avsnitt 4.4) öven:nsstiimmer i sak med mitt förslag. 

Remissinstanscrna: Ingen remissinstans berör siirskilt utredningens förslag 

i denna del. 

Skälen för mitt förslag: Ett luftfartyg skall enligt Chicagokonventioncn (art. 

171 ha den stats nationalitet. i vilken det är registrerat. Det kan inte 

registreras i mer än en stat men registreringen kan överföras fr::in en stat till 

en annan. Alla luftfartyg i internationell trafik skall vara försedda med 

nationalitets- och registreringsbeteckningar. Den svenska lagstiftningen 

utgår frfan att alla registrerade luft fartyg är nationellt registrerade. Luftfart 

här i landet får som jag tidigare nämnt äga rum endast med luftfartyg som 

har svensk nationalitet eller nationalitet i en sådan friirnmandc stat som på 

grund av en överenskommelse har rätt till luftfart inom svenskt område (I 

kap. 2 ~ LL). 

Enligt artikel 77 i Chieagokonventionen utgör konventionen' bestäm

melser om nationalitet och registrering inte hinder mot att två eller flera 

fördragsslutande stater bildar gemensamma lufttrafikorganisationer eller 

internationella lufttrafikföretag eller kommer överens om lufttrafik i pool 

på vilken striicka eller inom vilket område som helst. Sådana organisatio

ner eller trafikföretag eller lufttrafik skall vara underkastade alla bestäm

melser i konventionen. 

I en resolution 1967 om nationalitet hos och registreringen av luftfartyg 

som används i sådana internationella lufttrafikföretag som avses i Chicago

konventionen artikel 77 har ICAO fastställt hur konventionens bestiimmel

ser skall tillämpas pf1 de luftfartyg som inte är registrerade på nationell 

basis. Sådan registrering kan vara "joint registration". dvs. registrering 

enligt vilken de stater som bildar ett internationellt lufttrafikförctag skall 

upprätta ett annat register än det nationella för registrering av de fartyg 

som trafikföretaget använder. Registreringsmyndigheter i detta fall är 

myndigheter i dessa stater. En annan form av registrering enligt artikel 77 

iir "international registration". enligt vilket system luft fartyg som ställs till 

en internationell organisations förfogande skall kunna registreras hos den 

internationella organisationen som då blir registreringsmyndighet. De luft

fartyg som blir föremål för gemensam eller icke-nationell registrering skall 

få en allmän beteckning ("common mark") som bestäms av ICAO. 
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Enligt I kar. '.:! * andra stycket LL finns möjlighet att i viss utstriickning 

ge ett luftfartyg som är registrerat pft icke-nationell basis tillstfmd till 

luftfart i Sverige. En anpassning av lagstiftningen till ICAO-resolutionen 

kriiver enligt utredningen att de hestiimmdser som reglerar vad som gäller 

för luftfartyg som iir registrerade i en annan stat kan tillämpas ocksi1 pi:i 

luftfartyg som är registrerade hos en internationell organisation. Utred

ningen föreshir införande av en bestiimmehe. I kap. 5 *· enligt vilken de 

bestämmelser i luftfart slagen som giiller i fråga om luftfartyg som är regist

rernde i en annan stat skall tillämpas ocks[1 i fråga om luftfartyg som är 

registrerade hos en internationell organisation. Enligt utredningen behövs 

inte några iindringar i den svenska lagstiftningen p[i grund av resolutionens 

bestiimmelser om .. joint registration ··eftersom de luftfartyg som det där iir 

fråga om är registrerade i en annan stat. 

fag delar utredningens uppfattning att det i den svenska lagstiftningen 

bör tas direkt hiinsyn till förekomsten av icke-nationell registrering enligt 

ICAO-resolutionen. Detta kan som utredningen föreslår ske genom att 

icke-nationellt registrerade luftfartyg vid tilliimpningen av lagens bestäm

melser likställs med luftfartyg som är registrerade i en annan stat. För att 

markera att den internationt:lla organisationen vid en sådan tilliimpning 

skall jämställas med främmande stat bör paragrafen. 1 kap. 5 *·få en något 
annorlunda avfattning än vad utredningen föreslår. Någon lagändring är 

som utredningen påpekar inte nödvändig för en tilhimpning av reglerna om 

·'joint registration · ·. 

2.8 Luftvärdighet och miljti,·ärdighet 

Mitt förslag: Ingen saklig ändring föreslås beträffande vad som nu gäller 

om luftvärdighct och miljövärdighet enligt 3 kap. LL. Liksom hittills 

skall sålunda ägaren till ett luftfartyg svara för att hans luftfartyg är 

luftvärdigt och miljövärdigt när det anvfö1ds vid luftfart. och luftvär

digheten och miljövärdigheten skall stå under tillsyn av luftfartsverket. 

I kapitlet görs redaktionella ändringar. Vidare förordas att luftvärdig

hetsbevis skall kunna utfärdas inte endast för viss tid utan också tills 

vidare. 

Utredningens förslag !avsnitt :'i) överenssHimmer i stort med mitt förslag. 

Remissinstanserna godtar i allmänhet utredningens förslag. Luftfartsverket 

och luftfartsinspektionen föreslår vissa redaktionella justeringar. 

Skälen för mitt förslag: I 3 kap. LL finns bestämmelser om luftfartygs 

luftvärdighet och miljövärdighet. Reglerna om luft värdighet går tillbaka på 

annex 8 till Chicagokonventionen medan reglerna om miljövärdighet gar 
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tillbaka på annex 16 del I som behandlar flygplansbuller. Bestämmelser om 

luftvilrdighet och miljöviirdighet finns ocks<i i 19-28 ** LK. 

Ägaren av ett luftfartyg svarar fiir att luftfartyget iir luftvärdigt och 

miljövärdigt när det används vid luftfart. Om någon brukar ett luftfartyg i 

ägarens ställe är det dock brukaren som har ansvaret för luft värdigheten 

och miljövärdigheten. 

Utredningen diskuterar frågan huruvida den som hyr ett luftfartyg under 

längre tid skall betraktas som iigare i fr[1ga om ansvaret för ett luftfartygs 

skötsel och dess skick när det anviinds vid luftfart. Önskemål hiirom har 

framförts till utredningen. Utredningen pekar pi't att brukaren redan nu har 

ett ansvar för all luftfartyget är luftviirdigt när det brukas vid luftfart. och 

n[igon anledning att föresl[1 iindringar föreligger enligt utredningen inte. Jag 

delar utredningens uppfattning. 

Ett luftfartyg skall undergil besiktning enligt vad regeringen eller luft

fartsverket bestämmer och skall heträtfande luftviirdigheten i övrigt vara 

underkastat tillsyn av luftfartsverket 0 kap. 2 * första stycket LU. 
Besiktning och tillsyn av luftviirdighcten kan enligt 3 kap. 2 s andra 

stycket uppdras åt särskild sakkunnig eller myndighet inom eller utom 

riket. Utredningen föreslår att delcgeringsmöjligheten skall utökas till att 

också avse tillbehör och reservdelar till luftfartyg och annan sådan utrust

ning för luftfartygen och de ombordvarande som har betydelse för säkerhe

ten. Därtill föreslås med anledning av önskemål från luftfartsverket att 

luftfartsverket skall kunna uppdra åt andra att utfärda de föreskrifter som 

kan behövas i fråga om besiktningarna och ·tillsynen. 

Jag har ingen erinran mot den föreslagna utvidgningen när det gäller 

tillsynen över reservdelar m. m. 

Det föreslagna bemyndigandet för sakkunniga att utfärda föreskrifter 

rqrande besiktningar och tillsyn blir. om föreskrifterna tar sikte på olika 

krav som därvid skall ställas beträffande bl. a. luftvärdighet m. m., enligt 

min mening att bedöma som en sådan delegering av normgivning som 

enligt regeringsformen inte är möjlig till andra än kommuner eller förvalt

ningsmyndigheter. Bemyndigandet hör därför begränsas till att avse endast 

själva besiktningen och tillsynen. 

I likhet med utredningen förordar jag att ett luftvärdighetsbevis bör 

kunna utfärdas tills vidare och inte som f. n. endast för viss tid. Jag avser 

att senare föreslå en bestämmelse härom i luftfartsförordningen. 

Utredningen föreslår bl. a. att den som äger ett luftfartyg eller den som 

brukar fartyget i ägarens ställe skall övervaka att fartyget är luftvärdigt 

(7 § ). I förhållande till gällande rätt innebär formuleringen att det föreskriv

na ansvaret inte formellt anknyts till att luftfartyget används vid luftfart. 

Ett sådant ansvar är enligt /11f(/c1rtsinspcktione11 inte rimligt och paragrafen 

hör enligt inspektionen kompletteras med den hegriinsning i detta avseen

de den nu har. Jag delar inspektionens uppfattning (jfr prop. 1957: 69 s. 67). 

Till vissa detaljfrågor återkommer jag i specialmotiveringen. 
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2. 9 Bemanning, luftfartscertifikat 

2.9./ Fii1:f{i1111i11gstek11is/.. 111f(mn11i11g 

Mitt förslag: De grundliiggande hestämmelserna om återkallelse av 

certifikat tas in i luftfartslagen. Förslaget innehär i förhallande till vad 

som giillcr nu att ett flertal av de bestämmelser som nu finns i luftfarb

kungörelsen får sin motsvarighet i lag (4 kap. LU. 

Utredningens förslag (avsnitt 6.2) övercnsstiimmer med mitt förslag. 

Remissinstanscrna tillstyrker i allmänhet utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: I 4 kap. LL finns besti\mmclscr om luftfanyg~ 

bemanning och om ldtfartscer:ifikat. Bestämmelserna om certifikat i 3-

9 ~* iir allm;int hållna. Der. n;irmare regleringen av bl. a. förutsättningarna 

för erhållande. förnyelse och ilterkallelse av certifikat finns i luftfartskun

görelsen. 

Utredningen diskuterar frågan om inte förutsättningarna för erhilllande 

och aterkallclse av certifikat bör regleras i lag i större utstriickning iin vad 

som iir fallet i dag. En jämförelse görs med körkortslagstiftningen. Kör

kortslagen ( 1977: 477) antogs sedan riksdagen år 1976 uttalat att det är 

väsentligt att de för den enskilde och från riittssäkerhets- och trafiksiiker

hetssynpunkt mest betydelsefulla bestämmelserna ta~ in i en lag. Riksda

gens uttalanden kan enligt utredningen sägas gälla ocks<1 för motsvarande 

frågor på luftriittens område. De grundkiggande bestämmelserna om erhiil

lande och fiterkallelse av certifikat iir. anför utredningen. betydelsefulla för 

den enskilde. och starka riittss~ikerhetsskiil talar för att dessa hestiimmel

ser tas in i en lag. 

Under remissbehandlingen har ll{frjiirtsinspektionen pekat på att föränd

ringen från ett fåtal. mycket övergripande lagregler med detaljreglering i 

författning av lägre dignitet till en utomordentligt detaljerad lagtext inte 

kan undgå att skapa risker för förbiseenden och hårda bindningar för 

framtiden. Si·erigcs advo/..atsan~fund siiger sig dela utredningens uppfatt

ning att de grundläggande bestämmelserna om erhållande och återkallelse 

av certifikat är så betydelsefulla att de bör tas in i lag. 

För egen Je! delar jag utredningens uppfattning att huvuddelen av be

stämmelserna om luftfartscertifikat bör tas in i lag. Jag återkommer i det 

följande till den närmare avgränsningen mellan vad som bör tas in i lagen 

och vad som kan tas in i en luftfartsförordning. 
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2.9.2 \'il/koren .fi"ir crlul/l{//ulc m· certifikat m. m. 

Mitt förslag: Förutsättningarna för erhållande av certifikat lämnas i 

princip oförändrade (4 kap. 6 * LU. Luftfartsverket får delegera sin 

cxamensrätt till exempelvis llygskola (4 kap. 18 ~ andra stycket LLJ. 

För antagande till utbildning för erhållande av luftfartsccrtifikat skall i 
princip gälla att det for sökanden har utfärdats ett s. k. elcvtillstiind. En 

bestämmelse hiirom och regler om erhållande av tillsti'tnd tas in i luft

fartslagcn. Reglerna ansluter till vad som g~iller för erhållande av certifi

kat (4 kap. 5 ~ LU. En möjlighet införs till undantag friin kravet på 

elevtillstånd i vissa fall. 

Utredningens förslag (avsnitt 6.3l överensstämmer i princip med mitt för

slag utom st1vi1t gälkr möjligheten till undantag fdn kravet p[i elevtill

stilnd. 

Remissinstanscrna accepterar utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 32 * LK får luftfartscertifikat utfärdas ellt:r 

förnyas för den som gjort sig känd för nykterhet och ordcntlighet samt med 

hänsyn till sina personliga förhållanden i övrigt får anses l~implig alt inneha 

certifikat och som uppfyller de villkor i fråga om ålder. kunskaper. erfaren

het och skicklighet samt fysisk och psykisk famplighet som luftfartsverket 

föreskriver. Villkor i fråga om fysisk och psykisk lämplighet skall bestäm

mas i samråd med socialstyrelsen. 

Detaljerade bestämmelser om de olika krav som skall uppfyllas finns i 

Bestämmelser för civil luftfart - certifikatbestämmelser (8CL-CJ. Luft

fartsverket utfärdar certifikat for dem som uppfyller de fastställda vill

koren. Alla certifikat är tidsbegränsade och giltighetstiden varierar med 

typen av certifikat och med innehavarens ålder. Till grund för dessa 

bestämmelser ligger de krav på regelbundet återkommande medicinska 

undersökningar som finns i annex I till Chicagokonventionen. 

Sökandens lämplighet som certifikatinnehavare prövas av luftfartsver

ket redan i samband med antagandet av förare och andra till utbildning. 

Beslut om antagning till utbildning kallas i dagligt tal e/el'godkännande. 

Enligt utredningen har det inte framförts någon kritik mot de krav som i 

dag ställs på den som söker certifikat. Utredningen föreslår inte heller 

några ändringar i dessa hänseenden. 

Remissinstanserna har i princip godtagit ståndpunkten att förutsättning

arna för erhållande av certifikat skall lämnas i princip oförändrade. Ocksf1 

jag delar den uppfattningen. 
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Cert(fl/.:atpro1· 

Luftfartsverket har hemsrnllt. att verket far r~itt att delegera genomfö

randet av det prov som görs med sökanden av ett certifikat for att kontrol

lera dennes kunskaper. det~. k. ccrr(fi/.:atprm·er. Enligt luftfartsverket kan 

det i verket inte finnas personal med kompeten~ att genomföra prov och 

kontroller på alla typer av luftfanyg. Det är därför nödvändigt att delegera 

examensrätten. och avsikten ar att t. ex. flygskolor skall ge' den riitten. 

Verket skulle då övergå till att kontrollera skolorna~ undervisning som 

helhet utan att gå in på varje elevs prestation (systemkontn11l). 

Utredningen menar att den föreslagna delegeringen kan förviintas med

föra stora förenklingar. och utredningen tillstyrker därför förslaget. Av 

hiinsyn till bl. a. trafiksäkerheten iir det dock enligt utredningen viisentligt 

att en sådan möjlighet utnyttjas med försiktighet. Författningsmässigt före

slås den nya ordningen komma till uttryck dels i ett bemyndigande i 

luftfart slagen (4 kap. 18 *andra stycket). dels i en paragraf i en ny luft farts

förordning, vari det föreskrivs att luftfartsverket far anordna prov med 

sökanden för att utröna dennes kunskaper. erfarenhet och skicklighet och 

att verket får uppdra åt andra att genomföra provet. I 33 ~). 

Kammarrätten i J1h1köping har i anslutning till förslaget om delegering 

av examensrätten ifrågasatt om inte förslaget motiverar införandet av 

sanktionsbestämmelser mot flygskola som exempelvis ställer alltför låga 

krav för att godkänna sina elever. I övrigt har förslaget inte kommenterats 

under remissbehandlingen. 

För egen del ser jag liksom utredningen stora fördelar i en mqjlighet till 

delegering av verkets examcnsrätt till exempelvis 11ygskolor. En föruts~itt

ning är naturligtvis att verket innaa sådan delegation sker försäkrar sig om 

att proven anordnas på ett sådant sätt att tlygs~ikerheten inte äventyras. 

Med anledning av kammarrättens remi~svar vill jag understryka att luft

fartsverket naturligtvis måste genomföra sådana kontroller av examens

verksamheten att man omedelbart kan frånta en skola dess examensrätt 

om kvaliteten på proven ger anledning befara att tlygsäkerheten riskeras. 

Befogenhet för luftfartsverket att besluta om en sådan indragning följer av 

det föreslagna bemyndigandet för verket att uppdra åt andra att genomföra 

proven. 

Bestämmelser i de nu angivna hänseendena kan som utredningen före

slår tas in dels i ett bemyndigande i luftfartslagen. dels i en ny luftfartsför

ordning. Beträffande den närmare utformningen av en bestämmelse i lagen 

om certifikatprov återkommer jag i specialmotiveringen (4 kap. 18 §). 

Ele1·tillstånd 

Luftfartsverket har framfört önskemål om att begreppet elevgodkän

nande skrivs in i författning. Utredningen förordar också att så sker. men 

föreslår att man i stället för termen elevgodkännande anviinder termen 

elevtillstand. Enligt utredningens förslag skall elevtillstånd ges hara till den 
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som med hänsyn till sin alder och sina personliga förhållanden kan anses 

lämplig att inneha certifikat. Vid prövningen skall beaktas om sökanden är 

känd for nykterhet och ordentlighet och om det kan antas att han kommer 

att visa det ansvar och omdöme som krävs av rn certifikatinnehavare. Vid 

prövningen av de medi1.:inska förhållandena skall sökandens fysiska och 

psykiska lämplighet beaktas. Innehav av ett giltigt elevtillstånd skall vara 

en förutsättning för att luftfartscertifikat skall utfärdas. Elevtillståndet 

skall gälla under viss tid och får förnyas om sökanden vid tiden för an~ökan 

om sådan förnyelse uppfyller kraven. 

Utredningen föreslår att luftfartsverket ges möjlighet att från social

niimnd inhämta upplysningar angäcnde en sökandes eller certifikatinneha

vares nykterhetsförhållanden. En bestämmelse hiirom föres1;1s upptagen i 

4 kap. 21 ~ andra stycket LL. 

L1d(fi1rtsinspe/.:tio11rn anser att utredningens förslag inte tillriickligt tyd

ligt ger vid handen att elevtillstånd skall vara obligatoriskt för var och en 

som påbör:iar flygutbildning. Inspektionen menar vidare att elevtillståndet i 

vissa fall inte fyller nägon funktion och det darför måste finnas möjlighet 

till avsteg från den stelbenta huvudregeln om obligatoriskt elevtillstånd. 

Luftfartsverket bör därför få medge undantag från kravet på elevtillstånd, 

och en bestämmelse därom bör införas i lagen. Inspektionen ifrägasätter 

vidare det av utredningen föreslagna kravet på svenskt medborgarskap för 

att få elevtillstånd. Inspektionen tar också upp frågan om undantag från 

kravet på elevtillstånd då en innehavare av utländskt certifikat begär att få 

detta utbytt mot ett svenskt. Här går det enligt inspektionen inte att 

upprätthålla kravet på elevtillstand. 

För egen del konstaterar jag att s. k. elevgodkännamk f. n. är obligato

riskt för den som vill genomgå utbildning för certifikat. Vid sftdant förhål

lande är det naturligt att de grundläggande reglerna om sfiJant godkiinnan

de liksom de grundläggande reglerna i övrigt om erhållande av luftfartscer

tifikat tas in i lag. I enlighet med vad utredningen har föreslagit hör 

godkännandet i lagen betecknas elevtillstånd. 

Jag kan i huvudsak ansluta mig till utredningens förslag beträffande 

elevtillstiind. Som luftfartsinspektionen påpekar kan elevtillståndet funge

ra som ett förhandsbesked till eleverna rörande deras möjligheter att få 

certifikat. och dyrbar utbildning som inte leder till certifikat kan därigenom 

förhindras. Det bör. som luftfartsinspektionen och överbefälhavaren an

fört, finnas möjlighet till undantag frän kravet pä elevtillstånd. Luftfarts

verket biir få medge sådant undantag när ett krav på tillstfind inte har 

någon funktion att fylla. Förutsättningarna bör anges i lagen. Beträffande 

motiven för mina förslag i den nu aktuella delen i övrigt hänvisar jag till 

specialmotiveringen (4 kap. 5 *). 
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2. 9 .3 Ccrr(fikatens 1:iltighctstid . .fi"irnvcl.1c 

Mitt förslag: Liksom hittills skall luftfartscertifikat utfärdas för viss tid. 

Det skall också i enlighet med vad som gäller f. n. kunna förnyas efter 

prövning av sökandens fysiska och psykiska lämplighet. Bestämmelser 

i nu angivna hänseenden tas in i luft fartslagen (4 kap. 4 och 8 §~ ). 

lltredningens förslag \avsnitt 6.4) överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna: De remissinstanser som uttalar sig i frågan om giltig

hetstiden och om förnyelse accepterar med ett undantag utredningens 

förslag. 

Skälen för mitt förslag: Ett flygcertifikat har en hegriinsad giltighetstid som 

varierar beroende pä såviil innehavarens ålder som vilken typ av certifikat 

det iir frågan om. Niirmare bestämmelser i detta avseende finns i BCL-C. 

Niir giltighet~tiden för ett certifikat har gått ut kan innehavaren ansöka om 

fiirnyl'i.1e. Han kan då ha skyldighet att ge in ett nytt lämplighetsintyg. och 

han skall genomgå en ny undersökning angående sin fysiska och psykiska 

lämplighet. Dessutom skall han visa att han fyller kraven pii erfarenhet och 

flygträning. För att certifikat skall förnyas krävs att innehavaren uppfyller 

de villkor som gäller vid ansökningen om förnyelse. 

Enligt utredningens mening skulle systemet med de administrativa sank

tionerna bli klarare och mera enhetligt om ett utfärdat certifikat gällde 

under obegränsad tid så länge det inte var återkallat. Med hänsyn till att 

det är tveksamt om en sådan ordning är förenlig med Chieagokonventionen 

och till att ett stort antal återkalldseförfaranden skulle behöva inledas mot 

sådana certifikatinnehavare som annars låter sina certifikat förfalla har 

utredningen stannat för att certifikaten även i fortsättningen bör ha en 

he!{riinsad Kilti!{hetstid. 

De säkerhetsskäl som motiverar en ingående prövning av sökandens 

lämplighet som certifikatinnehavare gör sig enligt utredningen gällande 

med samma styrka när det gäller frågan om förnyelse m· certifikat. 

L1d~fartsinspektionen har under rcmissbehandlingen understrukit att 

certifikatens begränsade giltighetstid inte utgör något hinder för förenk

lingar i certifikathanteringen. Allmän.flyRf(.ircnin,;en anser däremot att cer

tifikaten inte behöver begränsas till viss tid. Certifikatets giltighetstid bör 

enligt föreningen i stället kopplas till läkarintyget. 

Jag delar utredningens uppfattning. 

I fråga om den närmare utformningen av reglerna återkommer jag 

specialmotiveringen <4 kap. 4 och 8 ~*.l. 
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2. 9 ...I Å tcrkalldl'l'Rrlllldema 

Mitt förslag: Grunderna för återkallelse anges i luftfartslagen. Bl. a. 

skall ett certifikat kunna återkallas om innehavaren eller sökanden 

underlåter att efterkomma föreläggande om certifikatkontroll eller inte 

längre uppfyller de krav som giiller för certifikatet. För övrigt ansluter 

förslaget nära till vad som f. n. gäller enligt luftfartskungörelsen 14 kap. 

9~ LU. 

Utredningens förslag !avsnitt 6.51 överensstämmer i princip med mitt för

slag. 

Remissinstanserna accepterar i allmänhet utredningens förslag. Vissa alter

nativa förslag och avvikande synpunkter framförs dock. 

Skälen för mitt förslag: Ett certifikat kan enligt 4 kap. 6 * LL återkallas om 

innehavaren begår någon förseelse i tjänsten eller av betydelse för denna 

eller om han annars inte uppfyller de villkor som gäller för tjänsten. 

Närmare bestämmelser om återkallelse av ett certifikat finns i 38 ~ LK. 

Bland äterkallelsegrunderna anges berusning i tjiinsten. visad uppenbar 

likgiltighet för andra. upprepade förseelser mot gällande bestämmelser. 

grovt asidosättande av säkerhetsföreskrifter. onyktert levnadssätt och me

dicinska skäl. Det finns inte nilgon allmän återkallelsegrund beträffande 

den som inte uppfyller kraven for utfärdande av certifikat. Ett certifikat fiir 

inte äterkallas på grund av en straffbar gärning förriin ett lagakraftvunnet 

avgörande finns om inte <len misstänkte oavsett utgången i ansvarsfdgan 

får anses olämplig att utöva den verksamhet certifikatet giiller. Luftfarts

verket kan i stället meddela ett interimistiskt beslut om certifikatets sät

tande ur kraft. 
Enligt utredningen har de materiella reglerna om luftfartslagstiftningens 

sanktionssystem inte kritiserats mera ingående. Utredningen har dock 

funnit att reglerna bör kompletteras i några hänseenden för att det skall hli 

möjligt att ingripa i de fall då detta är nöuvändigt från säkerhetssynpunkt. 

En certifikatinnehavares underlåtenhet att efterkomma föreliigg:andc om 

certifikatkontroll föreslås sålunda kunna leda till att certifikatet återkallas. 

Vidare föreslås all återkallelsegrunderna kompletteras med en generell 

bestämmelse om att certifikatet skall återkallas om innehavaren inte längre 

uppfyller de krav i fråga om fysisk och psykisk lämplighet som gäller för 

utfärdande av elevtillstånd. 

Slutligen föreslår utredningen att återkallelse pä grund av brott skall 

kunna ske endast om lagakraftvunnen dom om hrottet föreligger. 

Lt(f(fartsinspektionen föreslår inrättande av ytterligare en återkallelse

grund som tar sikte pf1 att innehavaren inte uppfyller fastställua krav i fråga 

om kunskaper. erfarenhet och skicklighet. Kammarriittt'n i JiinkiipinR och 

S1·crigc.1· ad1·okatsam.f1111d har redaktionella synpunkter på den av utrcu-
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ningen föreslagna uppräkningen av återkallelsegrunder. !frensk {Jilo~fi)r

enirrg tar avstånd fran tvångsmässiga psykologiska tester o..::h klintroller 

avseende yrkcsutövande piloters funktionsförmiiga. 

För egen del kan jag i stort acceptera den uppliigg:ning av återkallelse

grunderna som utredningen har föreslagit. Jag förordar dock delvis på 

grund av påpekanden under remisshehandlingen vissa justeringar i utred

ningens förslag. De närmare motiven för mina förslag återkommer jag till i 

specialmotiveringen <4 kap. 9 ~). 

2.9.5 Tiden.for åtakal/clsc. 111. 111. 

Mitt förslag: En återkallelse av luftfartscertifikat sker alltid för certifi

katets återstående giltighetstid. Vid [1tcrkallelse pii grund av missköt

samhet fastställs en tid som miiste förllyta innan nytt certifikat får 

utfärdas. N~lgon särskild beteckning för den tiden införs inte (4 kap. 7. 9 

och 14 ** LU. 

Utredningens förslag (avsnitt 6.6) överensstämmer i sak med mitt förslag. 

Den tid ~om skall förllyta innan nytt certifikat efter återkallelse får utfärdas 

betecknas spärrtid. 

Remissinstanserna har i allmänhet inte n~1gon erinran mot utredningens 

förslag. Ett par instanser vänder sig mot användningen av beteckningen 

spärrtid. 

Skälen för mitt förslag: Aterkallelse kan f. n. ske för viss tid. tills vidare 

eller för den återstttende giltighetstiden. 

Enligt 39 * LK kan en certifikatinnehavare. vars certifikat har blivit 

aterkallat för den återstående giltighetstiden av annat än medicinska skäl. 

inte få ett nytt certifikat förrän efter en viss bestiimd tid. Denna tid varierar 

beroende på grunden för återkallelsen. 

Om återkallelsen beror på att innehavaren har varit herusad i tjänsten 

eller visat grov oaktsamhet eller uppenhar likgiltighet för andra männi

skors liv eller egendom får ett nytt certifikat inte utfärdas förrän två år 

efter återkallelsen. I övriga fall är tiden ett år. Om det finns synnerliga skäl 

till det får tiderna bestämmas till ett år respektive tre månader. 

Utredningen har övervägt om det finns behov av olika former av återkal

lelse eller om det skulle räcka med en. Denna skulle i st1 fall närmast ha 

karaktären av återkallelse tills vidare. 

Enligt utredningens mening är det av säkerhetsskäl väsentligt all man fftr 
tillfälle att noga pröva lämpligheten hos den person. vars certifikat tidigare 

har återkallats när denne ånyo önskar fa ett certifikat. Att redan i samband 

med literkallclsen slå fast att innehavaren iir lämplig att ha ett certifikat 
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efter en viss hestiimd tid kan enligt utredningen vara vanskligt. och den 

prövningen bör därför göras först när denna tid har förflutit. 

Utredningen pekar vidare pa att återkallelse av ett certifikat för vis<. tid 

mera har karaktären av en ~traffrättslig sanktion iin av en administrativ 

åtgärd. betingad av trafiksäkerhetsskäl. 

Utredningen föreslår med hänvisning till det anförda att möjligheten att 

ilterkalla ett certifikat för viss tid skall upphävas. 

De två andra formerna för återkallelse, återkallelse tills vidare och 

återkallelse för den återstående giltighetstiden. hör enligt utredningens 

mening slås samman till en enda, benämnd [1terkallelse. Denna åtgiird kan 

då. anför utredningen. varieras med hänsyn till grunden för beslutet. Om 

ftterkallelsen grundas på medicinska sbl bör ett nytt certifikat kunna 

utfärdas när det medicinska hindret har upphört om de övriga förutsätt

ningarna för att få ett certifikat är uppfyllda. I de~sa fall bör det inte i 

samband med återkallelsen bestämmas nf1gon viss tid som m:Iste förflyta 

mellan återkallelsen och utfärdandet. 

Om äterkallelsen däremot grundar sig på att innehavaren har begått en 

brottslig gärning eller att han på grund av ett onyktert levnadssätt eller 

andra personliga förhållanden bedöms som olämplig kan man enligt utred

ningen redan vid beslutet om återkallelse konstatera att en viss tid kommer 

att behöva förflyta innan frågan om li1mpligheten kan avgöras igen. Inneha

varen bör i dessa fall tillåtas all söka ett nytt certifikat först sedan en viss 

bestämd tid har förflutit. 

Utredningen föreslår att den tid som m<'iste förflyta mellan återkallelsen 

och utfärdandet av ett nytt certifikat kallas spärrtid. samt att den nuvaran

de ett- och tvåårsgränsen behålls. 

Enligt utredningen hör spärrtid bestiimmas inte bara vid återkallelser. Så 

bpr ske också om en ansökan om elevtillstånd eller en ansökan om förnyel

se inte kan hifallas på grund av sökandens personliga förhållanden. 

Slutligen föreslår utredningen en möjlighet att sätta ned spärrtiden om 

några nya omständigheter inträffar eller kommer fram efter det lagakraft

vunna avgörandet. Det skall dock finnas synnerliga skäl för en nedsätt

ning. Spärrtiden skall inte få sättas ned så mycket att minimitiderna un

derskrids. 

Utredningens förslag om återkallelsetid och spärrtid har föranlett syn

punkter från flera remissinstanser. Kammarrätten i Jönköping anser att 

det kan synas inkonsekvent att införa skilda system beträffande spärrtid 

och återkallelse när det gäller så närliggande områden som körkorts- och 

luftfartslagstiftningen. Kammarrätten pekar dock på att återkallelse för 

viss tid mera har karaktär av en straffrättslig sanktion än av administrativ 

åtgärd och att säkerhetsskälen torde ha haft en större betydelse i samband 

med återkallelse av luftfartscertifikat än vid återkallelse av körkort. Kam

marrätten avstyrker förslaget att införa termen spärrtid. Ordet är enligt 

kammarrätten snarast missvisande: det är inte fråga om en spärrtid av 

7 Riksdagen 1984185. 1 sam/. Nr 21:! 
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samma slag som den som förekommer i körkortslagstiftningen. Enligt 

kammarrätten bör man välja termen "lägsta väntetid" eller avstå från 

någon särskild beteckning. Också liinsrätten i Östcrgiitlands /iin föreslår 

p~t liknande skäl termen "väntetid" som beteckning på det som utredning

en benämner ··spärrtid". 

För egen del delar jag, liksom de remissinstanser som har uttalat sig i 

frågan. utredningens uppfattning att återkallelse alltid bör ske för den 

återstående giltighetstiden. Jag ansluter mig också till uppfattningen att 

man vid [lterkallelse vid misskötsamhet bör sätta ut en tid inom vilken nytt 

elevtillstånd eller luftfartscertifikat inte får utfärdas. Jag kan ocksa accep

tera den ordning för fastställande av sadan tid som utredningen har föresla

git. 
Jag delar karnmarrättens och länsrättens uppfattning att termen spärrtid. 

som här har en annan innebörd än i körkortslagstiftningen. inte bör använ

das i detta sammanhang. Enligt min mening saknas anledning att ge den tid 
som avses en särskild beteckning. 

2.9.6 Varning och erinran 

Mitt förslag: För de fall då en återkallelsegrund föreligger på grund av 
misskötsamhet skall i stället för återkallelse kunna meddelas varning. 

En förutsättning härför är att varning av särskilda skäl kan anses vara 

en tillräcklig åtgärd. Ett beslut om varning får överklagas. Om det inte 

finns tillräckliga skäl för återkallelse eller varning skall innehavaren av 

luftfartsverket erinras om de krav som gäller. Ett sådant beslut får inte 

överklagas (4 kap. 15 * LU. 

Utredningens förslag (avsnitt 6.7) överensstämmer i princip med mitt för

slag. 

Rcmissinstanserna har inte någon erinran mot utredningens förslag. Svensk 

pilotförening berör frågor kring registrering av varning respektive erinran 

samt om förhållandet mellan erinran. varning och återkallelse. 

Skälen för mitt förslag: Förutom återkallelse av certifikat finns ytterligare 

en administrativ sanktion mot en certifikatinnehavare. nämligen varning. 

Luftfartsverket kan sålunda enligt 41 * LK meddela varning om innehava

ren har visat sig mindre lämplig för den tjänst som certifikatet avser men 

det inte finns tillräckliga skäl för att återkalla certifikatet. 

Enligt utredningens mening bör varning användas då en återkallelse

grund i och för sig föreligger men det framstår som tillräckligt med en 

mindre långtgående åtgärd. För att markera att varning är en allvarlig 

åtgärd bör - rnenar utredningen - en förutsättning för meddelande av en 

sådan vara att en viss angiven återkallelsegrund är för handen. Detta 
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innebär en skillnad mot vad ~om gäller i dag. eftersom det nu räcker med 

att det foreligger någon omstiindighet som är ägnad all minska tilltron till 

certifikatinnehavarens lämplighet. Utredningen föreslar vidare att beslut 

om varning skall kunna överklagas: det nuvarande fullföljdsförbudet före

slits upphävt. 

Dil en företagen utredning utvisar att det visserligen saknas tillräckliga 

skiil för en återkallelse 1:ller en varning men att det finns anledning att göra 

certifikatinnehavaren uppmärksam på de krav som ställs på honom skall 

han. enligt vad utredningen föreslår. i likhet med vad som nu gäller kunna 

erinras om dessa krav. Ett s[\danl beslut föreslas fa beteckningen ainran: 

det bör enligt utn:dningen inte kunna överklagas. 

Lt(f(/{msinspektionen har uttalat att det av utredningen föreslagna ingri

pandet mol en certifikatinnehavare i form av erinran kommer all fä det 

resultatet att antalet varningar reduceras utan all flygsiikerhetseffekten 

förloras eller minskas. Genom all beslut om erinran får ankomma pä 

luftfartsverket kommer enligt inspektionen belastningen pa domstolarna 

och den enskilde att r1:duccra~. Den föreslagna formen av ingripande 

välkomnas därför av inspektionen. Enligt inspektionen bör erinran kunna 

meddelas också mot innehavare av elevtillstånd. 

Utredningens förslag om varning och erinran har i övrigt inte föranlett 

några särskilda uttalanden under rcmissbehandlingen. 

Jag ansluter mig i princip till utredningens förslag. Beslut om erinran bör 

också kunna meddelas innehavare av elevtillstånd. Beträffande lagtek

niska frågor återkommer jag i specialmotiveringen (4 kap. 15 §). 

I fråga om vilken myndighet som skall fatta beslut i dessa frågor åter

kommer jag i det följande (avsnitt 2.9.8). 

2.9.7 Fiirsättande ur krqfi och omhändertagande 

Mitt förslag: Ett luftfartscertifikat kan försättas ur kraft i avvaktan på 

ett slutligt avgörande i återkallelsefrågan. Beslut härom skall kunna 

meddelas vid samtliga återkallelsegrunder. Ingen begränsning införs i 

tiden för beslutets giltighetstid. De nuvarande möjligheterna alt omhän

derta ett certifikat behålls i princip oförändrade (4 kap. 12. 16 och 

IH~l. 

Utredningens förslag (avsnitt 6.81 överensstämmer i stort med mitt förslag. 

Beslut om försättande ur kraft skall dock kunna meddelas endast då 

återkallelse övervägs på grund av certifikatinnehavarens personliga förhål

landen. För det fall då i1terkallelse aktualiseras på grund av brottslig 

gärning föreslås en begränsad giltighet för beslut om försättande ur kraft. 

Rcmissinstanserna har med vissa detaljanmärkningar accepterat utredning

en~ förslag. 
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Skälen för mitt förslag: Ett certifikat kan.fi"irsä1111.1 ur krnji intill dess fr{igan 

om återkallelse har prövats om det finns anledning att anta att innehavaren 

har hegi:ttt en förseelse i eller av betydebc för tjänsten el kr nm han i övrigt 

inte uppfyller de villkor som gäller för tjiinsten 14 kap. 6 * LU. 
Om en certifikatinnehavare t. ex. har varit sf1 pi!verkad av alkohol eller 

andra medel att han inte har kunnat fullgöra sin tjiinst på ett betryggande 

sätt kan certifikatet omhiindena.1· I 42 * LK I. Detsamma g~iller om certifi

katinnehavaren har visat grov oaktsamhet eller uppenbar likgiltighet för 

andra milnniskors liv eller egendom eller om han p{l grund av sjukdom e. d. 

har förlorat förmågan att fullgöra sin tjänst utan fara för trafiksäkerheten. 

Utredningen pekar pf1 alt niir något inträffar som kan leda till en ilterkal

lclse av ett certifikat så kan ett beslut i återkallelscfri1gan aldrig ges omgi'i

ende. Viss tid forilyter salunda alltid tills ärendet blir slutligt prövat. Enligt 

utredningen bör det därför som hittills vid vissa ilterkallelsegrunder finnas 

möjlighet att meddela någon form av interimistiskt beslut. 

Utredningen föreslår inte nägon iindrad terminologi. Termen "'försilt

tande ur kraft" föreslås sålunda vara kvar. 

Utredningen anser vidare att de nuvarande reglerna om vid vilka återkal

lelsegrunder som försättande ur kraft skall kunna komma i fråga bör 

hehållas. De nya grunder för återkallelse som utredningen föreslår är enligt 

utredningen inte av den karaktären att de bör kunna medföra möjligheter 

till beslut om försättande ur kraft. 

Eftersom ett slutligt beslut om äterkallelse på grund av brott enligt 

utredningens förslag inte skall få meddelas förrän det har avgjorts om brott 

föreligger kan ett certifikat vara försatt ur kraft i avvaktan p~i brottmälsdo

men längre än den - enligt utredningens terminologi - s. k. spärrtiden som 

skall bestämmas vid den slutliga aterkallclsen. För att förhindra detta bör 

enligt utredningen giltighetstiden för sådana interimistiska återkallelsebe

slut, som grundar sig på misstankar om brott, begränsas enligt det som 

gäller för ordinarie spärrtid. 

Om ett certifikat har varit försatt ur kraft under så lång tid att tidsfris

terna angående spärrtid har iakttagits bör det enligt utredningen också 

finnas en möjlighet att. när frågan om återkallelse slutligen avgörs. bestäm

ma att något ytterligare certifikatingripande inte skall ske. 

Möjligheten att omhänderta ett certifikat bör enligt utredningen kvarstå. 

Kammarrätten i Jönkiipin~ föreslår att ett luftfartscertifikat skall kunna 

sättas ur kraft också vid den återkallelsegrund som utredningen har tagit 

upp i 4 kap. 9 * 7, nämligen om innehavaren inte längre uppfyller de krav 

på fysisk och psykisk lämplighet som gäller för utfärdande av elevtillstånd. 

Enligt kammarrätten saknas anledning att göra skillnad mellan den situa

tionen och 4 kap. 9 § 6 som avser minskade förutsättningar att fullgöra den 

tjänstgöring som certifikatet avser. Det behövs enligt kammarrätten interi

mistiska åtgärder innan utredningen har blivit färdig. Kammarrätten har 

ocksfi erinringar mot den av utredningen föreslagna regeln om begränsning 
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av heslutets giltighetstid då det grundas p;'1 misstanke om brott. Av en 

liinsriittcn i Östcrgiitlaml.1· liin har synpunkter p{t giltighetstiden av ett 

beslut om denna tid. 

För egen del ansluter jag mig till utredningens uppfattning att det hehöv~ 

någon form av interimistiskt heslut 11m <lterkallelse av certifikat i avvaktan 

p~1 att frågan prövas slutligt. Institutet försättande ur kraft motsvaras inom 

körkortslagstiftningen av äterkallclsc tills vidare enligt 19 * körkortslagen. 

Enligt min mening skulle det i och för sig ligga niira till hands att använda 

samma terminologi i luftfartslagen som i körkortslagen. Utredningen har 

emellertid stannat för att inte föreslå någon ändring i detta avseende. 

Uttrycket är inarbetat inom luftfartslagstiftningen och jag anser mig diiri"ör 

kunna ansluta mig till utredningen i den frtigan. 

När det sedan gäller fr{1gan om i vilka situationer försättande ur kraft 

skall ske anser jag att bestiimmclscrna pil motsvarande sätt som i körkorts

lagstiftningcn bör vara sådana att interimistiskt heslut skall kunna medde

las i samtliga de fall då det p<1 sannolika sbl kan antas att certifikatet skall 

äterkallas. Jag återkommer närmare till dessa fr~igur vid behandlingen av 

förfarandereglerna. 

Jag kan inte dela utredningens uppfattning att en begränsning i tiden för 

försättande ur kraft måste göras i de fall då den ifrågasatta återkallelsen 

grundas pä brottslig gärning. Intresset av att den som kan ha gjort sig 

skyldig till sådan gärning inte betros med certifikat i avvaktan på slutligt 

beslut i återkallelsefrågan fiir enligt min mening ta över de intressen som 

utredningen anför till stöd för sitt förslag. Mot en bestämmelse av den art 

som utredningen föreslagit talar också de oklarheter rörande innebörden 

av bestämmelsen som under remissbehandlingen har berörts av kammar

rätten i Jönköping. Om liinsrätten innan återkallelsefrågan slutligt avgörs 

finner att sannolika skäl för återkallelse inte längre föreligger kan länsrät

ten upphäva beslutet. Någon särskild bestämmelse härom behövs enligt 

min mening inte. 

2.9.8 Fiirfarandet l"id cert(fikatdterkallc/se m. m. 

Mitt förslag: Prövningen av de administrativa sanktionerna mot inneha

vare av luftfartsl:ertifikat och elevtillstånd. återkallelse och varning 

överflyttas från luftfartsverket till domstol och prövas i första instans 

av länsrättcn i Östergötlands län. Domstolsprövning skall ske även då 

tilcrkallelsen grundas på medicinska skäl. Luftfartsverket får dock i 

sådana fall besluta om s. k. operativa begränsningar i certifikatet. Be

slut om erinran meddelas av luftfartsverket. 

Frågan om förnyelse av ett certifikat upptas av luftfartsverket. Ver

kets beslut överklagas hos kammarrätten. 
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lJtredningens förslag (avsnitt 6.9): I princip överflyttas de administrativa 

sanktionerna till domstol. När det gäller återkallelse pä grund av medicins

ka skäl avgörs de av luftfartsverket. Luftfartsverket skall meddela beslut 

om förnyelse. Om verket överväger att vägra förnyelse far frågan hänskju

tas till länsrätt. 

Rcmissinstanscrna: Under remissbehandlingen har flera remissinstanser 

haft synpunkter pfi utredningens förslag. Utfallet har varit blandat. 

Skälen för mitt förslag: Luftfartsverket har överinseendet över flygsäker

heten för den civila luftfarten. Arendena handläggs hos verket av lurtfarts

inspcktionen. Chefen för luftfartsinspcktionen avgör bl. a. frågor om fast

st:illande av siikerhetsnormer för den civila luftfarten och frågor om tillsyn 

över efterlevnaden av dessa normer. 

Luftfartsverket fastställer de närmare villkoren för erhållande av certifi

kat och behörighetsbevis, prövar om de fastställda villkoren är uppfyllda. 

meddelar bestilmmelser om utbildningen för certifikat och prövar frågan 

om antagning till utbildningen. Om sökanden uppfyller alla fastställda krav 

utfärdas ett certifikat eller behörighetsbevis av luftfartsverket. 

Genom sina flygtnifikledningsorgan. som har skyldighet att anmäla hän

delser som innebär avvikelser från de gällande bestämmelserna. får verket 

fortlöpande kännedom om även de mindre olyckorna och olyckstillbuden. 

Verket utreder sedan saken och fattar beslut om administrativa sanktioner 

samt anmäler vissa <)verträdelscr till polisen eller åklagaren. 

Beslut om återkallelse - och om försättande ur kraft och varning -

meddelas av luftfartsverket. 

Beslut om omhiindertagande av certifikat meddelas av åklagaren, poli

sen eller chefen för en allmän flygplats. Ett sadant beslut skall omgående 

underställas luftfartsverket. som har att pröva om certifikatet skall återkal

las, försättas ur kraft eller återlämnas till innehavaren. 

Luftfartsverkets beslut om återkallelse av certifikat och om försättande 

av certifikat ur kraft kan överklagas av certifikatinnehavaren. Beslut om 

varning kan inte överklagas. Talan mot besluten förs hos kammarrätten i 

Jönköping. Över kammarrättens avgörande kan certifikatinnehavaren be

svära sig hos regeringsrätten. Luftfartsverket har däremot inte talerätt för 

de fall då kammarrätten t. ex. upphäver ett beslut om återkallelse. 

Allmänt om förfarandet 

Utredningen redogör i sitt betänkande (s. 86-88) för den kritik som i 

olika sammanhang har riktats mot förfarandet vid beslut om administrativa 

sanktioner. Bl. a. har justitiekanslern (JKJ år 1975 gett uttryck för uppfatt

ningen att sanktionssystemet inte är ändamålsenligt. Enligt JK finns det 

anledning överväga om det är lämpligt att behålla den rådande ordningen 

med luftfartsinspektionen som ansvarig för såväl en stor del av de gällande 
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bestämmelserna som övervakningen av dem och beivrande! av förseelser. 

inklusive indragning m. m. av certifikat. 

Enligt utrcdni111:en kan kritiken mot att luftfartsinspektionen innehar 

många roller sägas ha visst fog för sig från rättssäkerhetssynpunkt. Redan 

det faktum att verket har alla de tidigare nämnda funktionerna är enligt 

utredningen tillräckligt för att tvekan om systemets lämplighet skall upp

stå. 

Utredningen har också förståelse för den kritik som luftfartsverket fört 

fram mot att verket inte alltid får tillfälle att utveckla sina synpunkter när 

högre rätt skall pröva ett beslut om t. ex. återkallelse av certifikat och mot 

att verket inte har talerätt mot kammarrättens domar. 

De olägenheter i det nuvarande förfarandet som har lett till kritiken kan 

man enligt utredningen komma till rätta med om beslutanderätten i vissa 

frågor om certifikat förs över till en domstol. 

Utredningen erinrar i sammanhanget om att frågor om bl. a. återkallelse 

av körkort tidigare handlades av länsstyrelsen och att de - bl. a. på grund 
av kritik av samma slag som den nu aktuella - fördes över till länsrätt när 

denna domstol till skapades. Som motiv till ändringen angavs att frågor om 

återkallelse av körkort utan tvekan var av sådan beskaffenhet att de borde 

prövas av domstol och att det var en naturlig följd av den beslutade 

omorganisationen av länsförvaltningen att sådana frågor hänfördes till 

länsrättens kompetensområde. 

Utredningen menar att om det slutliga avgörandet i fråga om administra

tiva sanktioner gentemot certifikalinnehavare vilar på en domslol i stället 

för på den myndighet som utfärdar föreskrifter och utreder brott mot dessa 

föreskrifter så kan rättssäkerhetskraven anses bli bättre tillgodosedda. 

Utredningen föreslår med hänsyn till det nu sagda att beslutanderätten i 

frågor om administrativa sanktioner - återkallelse av certifikat. varning 

etc. - i princip överjbrs från luftfartsl'er/.:et till domstol. 

I fråga om vilka ärenden som skall avgöras av domstol och vilka som 

även i fortsättningen skall ankomma på luftfartsverket förefaller det enligt 

utredningen rimligt att gränsdragningen görs på ett sådant sätt att domsto

len inte får fler mål än som föranleds av syftet med de föreslagna ändring

arna; de kunskaper och den erfarenhet som finns hos luftfartsverket i de 

frågor det här rör sig om bör också tas till vara genom att verket får behålla 

en del av beslutanderätten. 

Förslaget om överförande till domstol av de administrativa sanktionerna 

har i princip accepterats av de remissinstanser som yttrat sig i frågan. 

Enli1:t min mening finns det otvivelaktigt hos Juftfartsinspektionen kun

skaper och erfarenheter som måste utnyttjas vid prövningen av frågor om 

administrativa sanktioner mot certifikatinnehavare som av olika skäl inte 

längre bör betros med certifikat. Samtidigt är det naturligtvis från rättssä

kerhetssynpunkt önskvärt att frågor av denna art. som för den enskilde 

kan ha väl så stor betydelse som körkortsinnehav. slutligen prövas av 
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organ som är frist{u::nde fdln den myndighet som har tillsynen över flyg

verksamheten i övrigt. Erfarenheterna från den ordning som gäller för 

körkortsmi!len iir goda. och jag delar därför liksom de flesta remissinstan

ser som uttalat sig i fragan utredningens uppfattning att prövningen i 

princip bör överflyttlls från luftfartsverket till domstol. 

Fiir_f(irander 1·id årerkal/e/.11' pi/ medicinska Rrundcr m. m. 

Vid de diskussioner som utredningen har fört med luftfartsinspektionen i 

fråga om de administrativa sanktionerna har från inspektionens sida fram

förts att beslutanderätten vid aterkallelser på medicinska - fysiska och 

psykiska - grunder inte hör överföras till domstol. Inspektionen har pekat 

på att utredningsmaterialet i dessa ärenden ofta är mycket omfattande och 

att avgörandena är komplicerade och inte siillan utgörs av kompromisser 

och lösningar i det enskilda fallet. 
Inspektionen har också för utredningen poängterat att den kritik som har 

riktats mot förfarandet vid de administrativa sanktionerna inte har gällt 

iitcrkallelser av medicinska skäl. Luftfartsverket anlitar vid behandlingen 
av frågor om en certifikatinnehavares fysiska och psykiska lämplighet högt 

kvalificerad medicinsk/psykiatrisk expertis, som utses av socialstyrelsen. 
Verkets tlygöverläkare, som har ingående kännedom om de flygoperativa 

betingelserna, deltar i behandlingen. Avgörandet träffas av chefen för 

luftfartsinspektionen efter föredragning. dft såväl flygöverläkaren som juri

diskt och tekniskt-operativt sakkunniga personer är närvarande. Vid före

dragningen sker ofta ingående diskussioner. Enligt luftfartsinspektionen 
skulle en sådan handläggning te sig näst intill orimlig i en domstol. Munt

liga domstolsförhandlingar med alla experterna närvarande är inte alltid 

möjliga, särskilt med tanke på att besluten ofta behöver fattas med ett 

minimum av tidsutdräkt. Alternativet till en muntlig förhandling är att en 

utförlig dokumentation presenteras i ett för domstolen acceptabelt skick. 

Om detta skulle behöva göras i alla de fall när en återkallelse aktualiseras 

av medicinska skäl skulle systemet enligt de översiktliga beräkningar som 

har gjorts av luftfartsinspektionen bli mycket resurskrävande. 

Utredningen delar luftfartsverkets bedömning; att låta inspektionen i 

varje enskilt fall överlämna hela det komplicerade underlaget för bedöm

ningen till en domstol med begäran att domstolen skall fatta själva beslutet 

skulle leda till ett opraktiskt och resurskrävande förfarande. Något påtag

ligt behov frfin rättssäkerhetssynpunkt av en överflyttning av prövningen 

till domstol torde enligt utredningen inte heller föreligga i dessa fall. och 

utredningen förordar diirför att frågor om certifikatåterkallelse på medi

cinska grunder ligger kvar hos luftfartsverket medan övriga återkallelsefrå

gor bör prövas av domstol. 

Förslagen har föranlett ett flertal synpunkter under remissbehandlingen. 

Domstol.n·crkN avstyrker förslaget. Om det skall vara någon mening 

med att flytta över prövningen av certifikatåterkallelse på domstol måste 
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detta enligt domstolsverkct giilla iiven sädana ~1terkallelser som sker på 

mt:dicinska grunder. Från de synpunkter som domstols verket har att heva

ka finns det cmelkrtid inte skäl att ta i anspråk dt: hilrt arktsbdastade 

länsriitternas resurst:r med dessa mål. Enligt domstols verkets mening finns 

det inte sbl att flytta överprövningen av andra återkallelsefrågor eller 

fragor om varning till liinsrätt eftersom m[1lcn blir sa fa. 

L11(((artsinspcktio11cn menar att om man av principiella skäl accepterar 

utgångspunkten att certifikatåterkallelse och varning inte bör heslutas av 

luftfartsverket så är utredningens förslag i huvudsak lämpligt utformat. 

Särskilt viktigt är enligt luftfartsinspektionen all beslutanderätten i medi

cinska certifikatiirt:nden ligger kvar på luftfartsvcrkt:t. 

Kammarriitren i JiinkiipinR anst:r inte att de skäl som anförts för att 

återkallelse pi'1 medicinska grunder alltjiimt skall heslutas av luftfartsverket 

är övertygande. Eftersom en mycket stor andel av ärendena rörande 

certifikatåtgärder med det föreslagna systemet alltjiimt skulle komma att 

avgöras av luftfartsverket skulle enligt kammaITätten den förordade princi
piella ändringen i systemet inte få något mera märkbart genomslag. Kam

marTätten har vid flera tillfällen kunnat iaktta att de mål. i vilka åtgärder 

har motiverats av medicinska skäl. har varit från rättssäkcrhetssynpunkt 

ömtåliga. Uinsriitten i ÖsterRiitlands län har samma mening som kammar

rätten och hävdar att starka rättssäkerhetsskäl talar för att också återkal

lelse på medicinska grunder skall beslutas av länsrätt och inte av luftfarts

verket. Också SreriReS adl'Okatsamfund pekar pa att utredningen i mål om 

återkallelse av medicinska skäl inrymmer viktiga rättssäkerhetsfrågor. 

Helikopte(fc'ireraRens riksförbund är också kritiskt till förslaget när det 

gäller återkallelse på medicinska grunder. KSAK. som accepterar de prak

tiska skälen för en ordning där luftfartsverket har kvar beslutanderätten i 

dhsa frågor. menar att rättssäkerheten för den enskilde inte är helt till

fredsställande vid detta förfarande. Enligt KSAK bör bestämmelserna 

kompletteras med regler om förhandsbesked. 

Också SAS/LIN förordar att prövningen av återkallelse av medicinska 

skäl överförs till domstol. 

EnliRt min mening är det. med de principiella utgångspunkter som över 

huvud taget motiverar en överflyttning, svårt att generellt undanta sådana 

återkallelser som sker på medicinsk grund. En relativt stor remissopinion 

har också gett uttryck för uppfattningen att sådana återkallelser. liksom de 

övriga. bör prövas av domstol. Utredningens förslag att de också i fortsätt

ningen skall prövas av luftfartsverket har lagts fram med hänsyn till de 

invändningar, främst av praktisk art, som luftfartsinspektionen under hand 

har fört fram till utredningen. Dessa invändningar har onekligen mycket 

goda skäl för sig. Vad som förefaller särskilt olyckligt är om en ny ordning 
skulle försvåra eller omöjliggöra de kompromisser och lösningar i de 

enskilda fallen som f. n. ofta görs efter en behandling hos luftfartsinspek

tionen med anlitandc av kvalificerad medicinsk och psykiatrisk expertis. 
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Resultatet blir ofta s. k. operativa begränsningar i tidigare utfärdade certifi

kat. Sfidana hegriinsningar kan avse att en pil flygplanstypen viil intlugen 

siikerhetsflygare skall följa med vid alla eller vissa flygningar eller att 

passagerare inte får tas med vid flygningarna. Beslut om begränsningar av 

denna <fft meddelas f. n. med stöd av föreskrifter i BCL-C och 3~ och 37 s§ 
I.K. Enligt utredningens förslag skulle beslutet kunna grundas på en före

slagen bestiimmelse (4 kap. 10~) enligt vilken återkallelse får begränsas till 

att avse hara en del av behörigheten. 

Enligt min mening kan det från rättssäkerhetssynpunkt inte anses oac

ceptabelt att luftfartsverket ocksa i fortsättningen får möjlighet att besluta 

om operativa begränsningar i utfärdade certifikat. En sådan ordning före

faller naturlig bl. a. med hänsyn till att motsvarande begränsningar kan 

bestiimmas av luftfartsverket i samband med certifikatets utfärdande !4 

kap. 5 ~ fjiirde stycket LL i mitt förslag). Om emellertid en fullständig 

aterkallelse av medicinska sk:ii aktualiseras, är det enligt min mening bäst 

förenligt med de principer som ligger bakom den nya ordningen att avgö

randet sker i domstol. 
Jag återkommer i specialmotiveringen till de lagtekniska lösningar som 

krävs för mitt förslag (4 kap. 10 ~). 

Bland återkallelsegrunderna har jag i 4 kap. 9 S 7 tagit upp den allmänna 

grunden <<tt innehavaren av certifikat eller elevtillstånd inte uppfyller fast

ställda krav i fråga om kunskaper. erfarenhet och skicklighet. Förslaget är 

som jag tidigare nämnt tillkommet efter påpekande av luftfartsinspek

tionen. I det sammanhanget har inspektionen förordat att rätten att fatta 

beslut om återkallelse på denna grund bör tillerkännas luftfartsverket. Det 

skulle enligt inspektionen sakna varje mening att hänskjuta återkallelse

beslutet till annan instans än luftfartsverket; det är här inte fråga om 

sanktionsåtgärd utan om en kompetensbedömning. 

Enligt min menin[< saknas anledning att bedöma denna fråga på annat 

sätt än fdgan om beslutanderätten vid ifrågasatt återkallelse på medicins

ka grunder. Leder certifikatkontrollen enligt luftfartsverkets mening till att 

certifikat bör återkallas helt bör frågan därför hänskjutas till länsrättcn för 

avgörande. 

Fiimye/se 

Utredningen påpekar att ett beslut om vägrad förnyelse från certifikatin

nehavarens synpunkt i det närmaste kan likställas med ett beslut om 

återkallelse. Av rättssiikerhetsskäl bör därför enligt utredningens mening 

den myndighet som har att fatta beslut i fråga om återkallelse också avgöra 

frågor om förnyelse. Frågan om vem som skall vara behörig att besluta när 

det blir aktuellt att vägra förnyelse bör alltså enligt utredningen lösas på i 

princip samma sätt som när det gäller återkallelse. 

En ansökan om förnyelse bör enligt utredningen alltid behandlas av 

luftfartsverket till en början. I de flesta fall kommer verket att förnya 

certifikatet sedan man har gjort den nödvändiga utredningen. 
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Om emellertid luftfartsverket kommer fram till att ansökningen om 

förnyclsr. av någon icke-medicinsk grund bör avslå~ eller att den bör 

bifallas bara på vissa villkor uppstår enligt utredningen en situation som 

liknar återkallelsen. När det gäller vägrad förnyelse är det emellertid 

erfarenhetsmässigt vanligare att den enskilde accepterar verkets syn

punkter. Det kan därför. menar utredningen. vara onödigt att generellt 

hänskjuta dessa fall till domstols prövning. Den enskildes rättssiikerheh

krav kan i stället tillgodoses genom att verket när man finner att ansök

ningen inte kan bifallas - antingen inte alls eller bara till viss del - skall ge 

slikandcn möjlighet att påkalla att en domstol prövar frågan. Det bör gi1 till 

pf1 det sättet att verket meddelar sökanden att verket har för avsikt att fatta 

ett heslut med ett visst angivet innehåll men att sökanden kan hegiira att 

frågan i stället hänskjuts till domstolen. Om en sådan hegäran inte inkom

mer inom en viss på förhand bestämd tid meddelar verket sitt aviserade 

heslut. Om däremot sökanden hos verket ger till känna att han påkallar 

domstolsprövning skall verket överlämna ärendet till domstolen. som då 
skall pröva frågan. På detta sätt blir det endast dä ärendet om förnyelse är 

tvistigt som det avgörs av domstol. 

I de fall då en förnyelse ifrågasätts på medicinsk grund föreslår utred

ningen att luftfartsverket skall meddela beslut i ärendet och att beslutet 

skall kunna överklagas. 

Under remissbehandlingen har domsto/sFerket uttalat att rättssiikcr

hetsskäl kan tala för en lösning enligt utredningens förslag. Fö1farandet 

blir emellertid enligt verket krångligt och tidsödande och bör inte genomfö

ras. 

Fiir eRen del anser jag liksom utredningen att luftfartsverket bör vara 

den myndighet som prövar förnyelse i första hand. I likhet med domstols

verket anser jag att rättssäkerheten i dessa fall är tillräckligt tillgodosedd 

genom en sedvanlig besvärsmöjlighct till kammarrätten. Den föreslagna 

ordningen med hänskjutande av vissa ärenden till länsrätten bör alltså inte 

genomföras. 

Varning och erinran 

Utredningen föreslår att varning skall kunna användas som alternativ till 

återkallelse vid de icke-medicinska återkallelsegrunderna och att frågan 

om varning alltid skall prövas av domstol. Förslaget har inte väckt någon 

erinran under remissbehandlingen. Jag ansluter mig till det. (4 kap. 22 § 

första stycket I). 

Ctredningen föreslår att erinran skall beslutas av luftfartsverket och att 

talan mot beslutet inte skall kunna föras. Jag ansluter mig också till det 

förslaget. 

Försättande ur kraft 

Beslut om försättande ur kraft bör som en förberedelse för ett återkallel-
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seförfarande meddelas av domstol. Samtidigt hör do1.:k införas möjlighet 

för luftfartsinspcktionen att vid ifdgasatt beslut om s. k. operativ bcgriins

ning besluta om certifikatets försättande ur kraft. Skulle en st1dan prövning 

leda till en ansökan hos domstol Lim ;1terkallelse ffir domstolen ocks~t pröva 

inspektionens beslut i den frågan. Jag återkommer till friigan i spccialmoti

veringen !4 kap. 21-22~§). 

Omhiindcrt aga nde 

Jag delar utredningens bedömning när det gällt.:r beslut om omhänderta

gande. Sådana beslut bör således kunna fattas av säväl luftfartsverket som 

av chefen för ett flygtrafikledningsorgan. 

Hcs1 ·iil'.lprii1·11i ngc n 

Utredningen pekar pii att man tidigare har betonat vikten av att de 

domstolar som har att avgöra de många gånger speciella fragorna om 

certifikatätgärder får <len behövliga erfarenheten av sådana frågor. Det 

bästa sättet att sörja för att detta sker är att samma domstol får avgöra ett 

större antal mål. Rättssäkerheten främjas av att myndigheten har överblick 

över alla frågeställningar som kan vara aktuella. Av dessa orsaker har 

utredningen funnit att luftfartsverkets beslut att pä medicinska grunder 

återkalla eller vägra förnyelse av ett certifikat bör kunna överklagas till 

länsrätten i stället för till kammarriitten. 

Vissa av luftfartsverkets övriga beslut i certifikatfrågor har enligt utred

ningen emellertid stor likhet med de nu angivna. Det gäller t. ex. beslut att 

inte meddela ett elevtillstånd eller at1. inte utfärda ett certifikat på grund av 

en nykterhetsförseelse eller av något medicinskt skäl. Hit hör ocks[i. beslut 

att utfärda certifikat med vissa begränsningar. Verkets besluc i dessa 

ärenden bör enligt utredningen av de tidigare redovisade skälen också 

kunna överklagas till länsrätten. 

Enligt min mening kan <le skäl som motiverar att prövningen av frågor 

om återkallelse och varning överförs från luftfartsverket till domstol inte 

också motivera att länsrätt blir besvärsinstans beträffande andra certifikat

frågor som alltjämt skall prövas av luftfartsverket. Jag föreslår därför att 

besvär över luftfartsverkets beslut i denna fråga alltjämt skall föras hos 

kammarrätten i Jönköping ( 14 kap. 2 *>· 

Valet m· dnmstol 

När det gäller frågan vilken domstol som i första instans skall vara 

behörig att handlägga målen om återkallelse och varning, om nedsättning 

av "spärrtid" och om förnyelse i de fall denna prövning ankommer på en 

domstol i första instans gör utredningen en jämförelse med målen om 

körkortsingripanden. Certifikatprocessen bör enligt utredningen kunna ut

formas på ett sätt som är mycket likartat det som gäller vid kiirkortsingri

pande. Att de allmänna förvaltningsdomstolarna har erfarenheter av kör-
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kortsmåkn utgör d[1 ett starkt skäl för att även certifikatmålen skall anför

tros dem. Dessutom förhåller det sig sä. påpekar utredningen. att den 

överriittserfarenhct som finns i fråga om certifikatmålen finns hos kammar

rätt och regcringsrätten. 

Enligt utredningen kan man emellertid utgå ifrån att de flesta av domsto

larna skulle komma att handliigga endast ett fatal certifikatmål årligen om 

dessa mål spreds ut på samtliga länsriitter och kammarrätter. och en 

olikartad praxi~ skulle lätt kunna uppkomma. Dessa omständigheter talar 

enligt utredningen för att certifikatmålen koncentreras till en länsrätt. Den 

liinsrätt som då kommer i fråga iir den i Östergötlands län. eftersom det 

måste vara en fördel med geografisk nifrhet till luftfartsverket i Norrkö

ping. Kammarrätten i Jönköping skulle då även i fortsättningen vara över

instans. vilket iir en fördel med tanke på den erfarenhet av certifikatfrågor 

som redan finns i den domstolen. 

Utredningc.:n anför att en koncentration av certifikatmalen till en länsrätt 

i och för sig kan innebära en viss omgång för den enskilde jämfört med om 

alla länsriitter skulle vara behöriga att handhigga sådana mal men pekar 

samtidigt på att alla frågor om certifikat f. n. prövas av luftfartsverket, och 

någon kritik mot denna koncentration har hittills inte framförts. 

Utredningen föreslår därför att de certifikatmål som skall avgöras av en 

domstol i första instans skall avgöras av länsrätten i Östergötlands län. 

Remissinstanserna godtar i allmänhet utredningens förslag. 

Domstolwerket har inte någon erinran mot att länsrätten i Östergötlands 

län blir första instans om ett överförande sker. 

Uinsriitten i Östcr~iitlands liin finner den föreslagna lösningen naturlig 

med hänsyn dels till att luftfartsverket finns i Östergötland, dels till att 

kammarrätten i Jönköping är den kammarrätt som har erfarenhet av certifi

katmål. Det skulle enligt länsrätten uppenbarligen inte vara en ändamåls

enlig lösning all sprida de fåtaliga certifikatmålen p{t samtliga länsrätter i 

landet. Olägenheten för certifikatinnehavaren att behöva göra långa resor 

för att inställa sig hos länsrätten är inte någon ny olägenhet med hänsyn till 

att målen nu kan komma upp till förhandling endast hos luftfartsverket i 

Norrköping, kammarrätten i Jönköping eller eventuellt hos regeringsrättcn 

i Stockholm. KSAK anser emellertid att stor sannolikhet föreligger att 

luftfartsverkets inflytande i ärendena blir starkt dominerande om endast en 

och diirtill en stl närheliigcn länsrätt skall vara behörig. Personkontakterna 

under hand mellan myndigheten och rätten blir enligt KSAK mycket 

naturliga i detta fall och medför rimligen att luftfartsmyndighetens åsikter 

starkt får överhanden vid ärendets behandling. KSAK ser hiir vissa risker 

för den enskildes rättstrygghet. Enligt klubben hör komplicerade mål kun

na komma till prövning i olika länsrättcr med fullsutten rätt för att ga. ance

ra en neutral och rättssäker bedömning. 

S)ii/1· konstaterar jag att antalet certifikatätgärder per är med all sanno

likhet kommer att understiga I 00. Om samtliga länsriitter skulle göras 
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behöriga att handlägga mi!I om sådana skulle varje länsrätts praktiska 

erfarenhet av s{1dana mål bli ytterst begränsad. För den expertis, huvud

sakligen inom luftfartsverket. som måste anlitas i ärendena uppkommer 

stora praktiska problem framför allt när det gäller möjligheten till personlig 

inställelse. Mycket talar därför för en koncentration av målen. De olägen

heter som detta innebär för certifikatinnehavarna kan i vissa fall mildras 

inom ramen för ersättningsreglerna i 15 § förvaltningsprocesslagen ( 1971: 

291 ). Jag hitr:ider alltså utredningens förslag i denna del. Jag föreslår att en 

bestiimmelse om alt länsriitten i Östergötlands län skall pröva dessa mål 

ta~ in i lagen (I 971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 

T1 ·ä1}{1rt.\f!irji1 r1111di· 

Mål om iiterkallclse av körkort anhängiggörs i länsrätten genom en 
ansökan av del till bmstyn:lsen i varje län knutna allmänna ombudet. I 
dessa mål tillämpas alltsa ett tvåpartssystem. Motiven härför har varit 
bl. a. angelägenheten av att skapa en ordning som bättre än den tidigare 

främjar en enhetlig riittstillämpning och man har också betonat värdet i sig 

av den förstärkning av rättegången som en kontradiktorisk process inne

bär. 

De fördelar 5om sålunda ansetts ligga i ett tvåpartsfönarande i körkorts

mål har enligt utredningen giltighet även i fråga om certifikatmålen. Utred

ningen föreslår därför att ett sådant förfarande införs i dessa mål. 

När det gäller frågan om vem som i egenskap av part skall företräda det 
allmänna i certifikatmålen kan det enligt utredningen övervägas att lägga 

uppgiften pi\ det allmänna ombudet i Östergötlands län. som har att ta till 

vara det allmiinnas intresse i körkortsmålcn vid länsrätten i detta län. Den 

sakkunskap i de ofta mycket besvärliga frågorna av bl. a. flygteknisk. 

flygoperativ och flygmedicinsk natur som är helt nödvändig för att uppgif

ten att företräda det allmänna skall kunna fullgöras på bästa sätt kan dock, 

menar utredningen. inte förväntas hos det allmänna ombudet. Det finns 

däremot hos luftfartsinspektionen. som dessutom genom sin befattning 

med utfärdande av certifikat och med andra certifikatfrågor har den bästa 

insikten på detta område. Utredningen föreslår därför att uppgiften att som 

part företräda det allmänna i certifikatmålen läggs på luftfartsverket. 

Enligt kammarriitlen i J(jnköpinR bör uppdraget att företräda det all

männa inte åläggas luftfartsverket utan en eller flera enskilda personer 

utsedda av regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer. 

Jag accepterar utredningens förslag att ett tvåpartsförfarande införs vid 

domstol i mål om luftfartscertifikat och elevtillstånd samt att det allmännas 

talan skall föras av luftfartsverket. Tvåpartsförfarandet bör dock gälla 

endast de mål som i första instans prövas av länsrätt och det blir saledes 

inte aktuellt. då kammarrätten prövar luftfartsverkets beslut i dessa frågor. 
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2. IO Luftfartygs bcfälharnrc och tjänsten ombord 

Mitt förslag: Bestämmelserna i 5 kap. LL om hefiilhavare och tjänsten 

ombord behålls i sak oförändrade. Språkliga ~indringar görs. 

Utredningens förslag (avsnitt 7) överensstämmer i princip med mitt förslag. 

Remissinstanserna: U ndcr rcmisshehandlingen har endast vissa detaljan

märkningar gjorts mot utn:dningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Enligt 5 kap. LL skall luft fartyg ha befälhavare när 

de används vid luftfart. Befälhavaren skall ha tillsyn över luftviirdigheten 

och hemanningen m. m. Det finns dock ingen skyldighet för honom att ha 

tillsyn över miljövärdigheten. Han skall vidare ha uppsikt över fartyget. 

hesättningen. passagerarna och godset. I kapitlet finns hestämmelser om 

befälhavarefö befogenheter i de situationer då säkerheten hotas eller då 

brott begås ombord. Dessa regler går delvis tillbaka till Tokiokonventio

nens bestämmelser. De svenska reglerna har dock en något mera generell 

räckvidd än konventionen. 

5 kap. LL innehaller också regler om befälhavarens skyldigheter i nödsi

tuationer och vid olyckshändelser. Slutligen finns här bestämmelser som 

rör besättningen i allmänhet. Här stadgas bl. a. att den som pft grund av 

alkoholpåverkan e. d. inte kan sköta sin tjänst på ett betryggande siitt inte 

får tjänstgöra ombord. 

Ytterligare bestämmelser om befälhavaren och om tjänsten ombord 

finns i 50-55 §* LK. 

Utredningen har övervägt behovet av bestämmelsen i 5 kap. I * andra 

.stycket enligt vilken befälhavaren har den högsta myndigheten ombord. 

Enligt utredningen har bestämmelsen inte någon självständig innebörd 

utöver vad som följer av andra bestämmelser i 5 kap. Eftersom det inte far 

finnas något utrymme för tvekan om befälhavarens ställning har utredning

en dock ansett det lämpligt med en bestämmelse därom redan inledning~

vis i kapitlet. 

De skyldigheter för befälhavaren som anges i 5 kap. 3 * första stycket 

LL följer enligt utredningen av andra bestämmelser i kapitlet. t. ex. 2 och 

H*· 
I 5 kap. 4 * LL föreskrivs att befälhavaren när det påkallas av hänsyn till 

luftfartygcts säkerhet eller säkerheten för ombordvarande person eller 

egendom eller för upprätthållande av lydnaden och ordningen ombord får 

bruka det våld och vidta de åtgärder i övrigt som kan anses försvarliga med 

hänsyn till omständigheterna. I sådana fall skall medlem av besättningen 

utan särskild anmaning lämna befälhavaren det bistånd han behöver. Efter 

anmaning av befälhavaren får även passagerare lämna sådant bistand. 
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Bistånd får enligt 5 kap. 4 s tredje stycket LL lämnas utan anmaning om 

det Lir nödvändigt till förebyggande av att luftfartygets siikerhet eller säker

heten för person eller egendom ombord äventyras. 

I förarbetena till 5 kap. 4 ~ LL p<lpekades att reglerna om histånd till 

befälhavaren inte ger uttryck fiir något annat eller mer iin vad som följer av 

allmänna rättsgrundsatser. Det ansågs då vara av pedagogisk betydelse att 

besrnmmelserna upptogs i lagen. Utredningen har med hänsyn härtill fun

nit det motiverat att låta dem stå kvar. 

Utredningen föresl<ir att bestiimmclserna i 5 kap. 6 ~ LL om fartygshand

lingar skall upphävas och i stället tas in i luftfartsförordningen. 

Enligt 5 kap. 9 s LL skall envar som tjänstgör ombord noggrant efter

komma förmans order angående tjänsten och tillgodose de ombordvaran

des säkerhet och biista, vårda fartyget rn.:h gods och i övrigt med omsorg 

och nit fullgöra sina åligganden. Paragrafrn reglerar. enligt vad som siigs i 

förarbetena, tjiim.teavtalct mellan luftfartygets innehavare och dem som 

tjiinstgör ombord. både befälhavaren och de övriga besiittningsmedlcm

marna. Den innehåller regler som torde gälla i fråga om all tjiinstgöring. 

alltså även sådan som inte fullgörs ombord på ett luftfartyg. Paragrafen 
skulle enligt utredningen kunna utgå utan att man därmed förändrade 

arbetstagarens skyldigheter i något hänseende. Stadgandet iir dock straff

sanktionerat och utredningen har därför inte ansett sig böra föreslå att det 

skall utgå. Paragrafen föreslås få en ändrad kortare lydelse som inte 

påverkar innehållet i ~ak. 

Utredningen föreslår också vissa ändringar i vad som gäller enligt luft

fartskungörelsen. Bl. a. föreslås bestämmelser om att befälhavaren måste 

vara förare när fartyget är under flygning. Luftfartsverket föreslås vidare 

få möjlighet att meddela särskilda föreskrifter om vem som är befiilhavare 

vid s. k. personnel flight training. dvs. vid flygningar som avser kontroll av 

besättningen. I sistnämnda hänseende har Swmska Firsäkringsholags riks

förbund ifrågasatt förslaget och förutsatt att kontrollanten normalt skall 

vara hefälhavaren eftersom han har den största överblicken över händelse

förloppet. 

Vidare föreslås detaljbestämmelser i luftfartsförordningen om rapporte

ringsskyldighet vid inträffad luftfartsolycka. 

För egen del kan jag i allt väsentligt ansluta mig till vad utredningen har 

föreslagit i nu aktuella hänseenden. Bl. a. bör sålunda luftfartsverket i 

luftfartsförordningen bemyndigas meddela särskilda föreskrifter för per

sonnel flight training. Det förutsätts att verket därvid beaktar den av 

Svenska försäkringsholags riksförbund under remissbehandlingen upp

tagna frågan rörande fördelningen av befälsansvaret i dessa situationer. 

I 5 kap. finns bestämmelser om våldsanvändning och om frihetsberö

vande som kräver särskild uppmärksamhet bl. a. med hänsyn till regerings

formens bestämmelser om 'ikyddet för grundläggande fri- och rättigheter. 

Enligt 2 kap. 6 * regeringsformen iir varje medborgare gentemot det 
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allmänna skyddad mot påtvingat kroppsligt ingrepp. bl. a. vald och friheh

herövande. Begränsningar i dessa rättigheter får endast göras genom lag 

och endast för att tillgodose ändarna! som är godtagbart i ett demokratiskt 

samhälle. Vidare får en begränsning aldrig gå utöver vad som ~ir nödvän

digt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller 

sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktshildningen 

såsom en av folkstyrelsens grundvalar. 

Beträffande polisers och vissa andra gruppers riHt att använda våld och 

göra tillfälliga omhändertaganden gäller sedan den I oktober 1984 nya 

regler som har upptagits i polislagen (I 984: 387) (prop. 1983/84: I 11. JuU 

27. rskr 331). Den nya lagstiftningen har tillkommit hl. a. mot bakgrund av 

att regeringsformen från formell synpunkt gör en lagreglering nödvändig. 

när en befogenhet för polisen samtidigt utgor en begränsning i ni1gon av de 

grundläggande fri- eller rättigheterna enligt regeringsformen. Efter rege

ringsformens ikraftträdande kan inte längre sedvancrätt åberopas som stöd 

för ingripanden som innebär att de grundlagsfästa fri- och rättigheterna 

begränsas lprop. 1983/84: 111 s. :?.5). 

I 8 ~ polislagen har samlats några allmänna principer för polisingripan

den. En polisman som har att verkställa en tjänstcuppgift skall enligt den 

paragrafen inom lagens ram ingripa på ett sätt som är försvarligt med 

hänsyn till åtgärdens syfte och övriga omständigheter. Måste tvång tillgri

pas. skall detta ske endast i den form och i den utsträckning som behövs 

för att det avsedda resultatet skall uppnå.s. Paragrafen ger uttryck för de 

s. k. proportionalitets- och behovsprinciperna. Bestämmelser av liknande 

inne hörd finns i 8 § Jagen ( 1980: 5781 om ordningsvakter och i 6 kap. 4 § i 

det förslag till järn vägstrafiklag som tagits upp i prop. 1983/84: 117 och som 

f. n. är under riksdagens prövning. 

'Enligt min mening bör en bestämmelse om befälhavares och andras rätt 

att bruka våld mot den som genom sitt uppträdande utgör en fara för 

trafiksäkerheten anpassas till grundlagen och andra bestämmelser av lik

nande art. Jag har utformat mitt förslag till ny lydelse av 5 kap. 4 * LL i 
enlighet därmed. I lagen bör också med hänsyn till grundlagens krav tas 

upp den bestämmelse, som utredningen föreslår i 55 § andra stycket luft

fartsförordningen om befogenheter av hithörande slag för befälhavare på 

utländska luftfartyg. Jag återkommer i specialmotiveringen till dessa frå

gor. 

2.11 Flygplatser och markorganisationen i övrigt 

Mitt förslag: Inga principiella ändringar föreslås i luftfartslagens be

stämmelser om flygplatser. Redaktionella och förtydligande ändringar 

görs i övrigt i 6 kap. LL delvis på grund av utredningens förslag och 

delvis på grund av önskemål och påpekanden under remissbehandling

en. 

8 RiksdaRl'n 19114185. I sam/. Nr 212 



Prop. 1984/85:212 114 

Utredningens förslag (avsnitt 8) överensstämmer i sak med mitt förslag. 

Remissinstanscrna accepterar utredningens utgångspunkter för regleringen 

men förcsl[tr en del niirmast redaktionella justeringar. 

Skälen för mitt förslag: Regler om flygplatser finns i Chicagokonventionens 

annex 14. Därjämte kan hänvisas till annex 3-5, 9-11 och 15. 

Bestämmelser om flygplatser och annan markorganisation finns i 6 kap. 

LL och i 56- 79 §§ LK. I fråga om personalen inom markorganisationen 

finns regler i 80-84 §§ LK. 

6 kap. LL innehåller till en början allmänna föreskrifter. Där stadgas att 

flygplatser och andra anläggningar skall fylla säkerhetens krav. Enligt 2 § 

kan regeringen bestämma om bl. a. inrättande av luftleder. I förordningen 

( 1978: 788) om luftleder har regeringen föreskrivit att svenska luftleder 

skall finnas på vissa angivna sträckor. För att trygga och underlätta luftfar

ten skall det enligt 6 kap. 3 § LL finnas flygtrafiktjänst. 

I 6 kap. 4-9 §§ LL finns bestämmelser om tillstånd för och godkännande 

av f1ygplatser och andra anläggningar. Man skiljer mellan flygplatser för 

allmiint bruk, allmänna flygplatser, och andra, enskilda fl_\'!;platser. De 

enskilda kan, om de uppfyller vissa krav, bli godkända av luftfartsverket. 

De kallas d[1 w1dkiinda enskilda flygplatser. Den fjärde kategorin flygplat

ser som nämns i författningarna är militära flygplatser, upplåtna för cil'il 

luftfart. 

Luftfartsverket svarar enligt sin instruktion för den civila luftfartens 

markorganisation och driver och förvaltar statens flygplatser för civil 

luftfart. Härigenom ansvarar verket för bl. a. planeringen av nya allmänna 

flygplatser. 

Enligt 6 kap. 4 § LL krävs tillstånd för inrättande och drift av allmänna 

flygplatser. Förutom detta tillstånd, som ges huvudsakligen efter luftfarts

politiska överväganden. krävs för att flygplatsen skall få tas i bruk att den 

har godkänts i bl. a. tekniskt avseende. 

Luftfartsverket prövar inte behovet av enskilda flygplatser. I fråga om 

planeringen av dem, t. ex. deras dimensionering. har verket huvudsakligen 

en rådgivande funktion. 

Det finns inte något krav på tillstånd för inrättande och drift av enskilda 

flygplatser. Enligt 64 § LK skall dock den som vill inrätta eller driva en 

sådan anmäla detta till luftfartsverket senast 90 dagar innan anläggningsar

hetena päbörjas eller flygplatsen tas i bruk. 

För såväl allmänna som enskilda flygplatser gäller att verket meddelar 

föreskrifter för inrättandet, underhållet och driften av flygplatsen. 

I en inom regeringskansliet utarbetad promemoria (Os K 1975: 10) Plane

ring av de svenska flygplatserna lades fram förslag till en framtida plane

ringsordning. Enligt promemorian behövdes en mer övergripande plane

ring. Med den nuvarande ordningen finns dock inte möjlighet att på ett 

mera enhetligt sätt samordna och prioritera olika utbyggnadsförslag. 
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Luftfartwcrkct har också i en skrivelse till lufttransportutredningen, 

som överliimnats till flyglagutrcdningcn. pekat pii att vissa ändringar måste 

göras i 6 kap. LL för att luftfartsverket skall kunna ta över ansvaret för 

flygplatsplaneringen. 

Luft transportutredningen föreslog att ansvaret för den överordnade pla

neringen av det interregionala flygplatssystemet skulle åvila staten. Över

viigandc ~käl talade enligt lufttran~portutrcdningen för en ändrad plane

ringsordning för alla svenska flygplatser med en viss lägsta standard. Pla

nerings- och prövningsförfarandet föreslogs omfatta två delar. Den första 

skulk vara översiktlig medan den andra skulle innefatta en tralikal och 

transportekonomisk bedömning av de aktualiserade åtgärderna. Denna 

senare bedömning skulle dock g~illa endast åtgärder av väsentlig betydelse 

för luftfarten. 

Flyglagutredningen konstaterar att den framtida utformningen av flyg

platsstrukturen i hög grad är beroende av politiska överväganden angående 

linjenätets utformning. 

Utredningen anser sig inte på grundval av lufttransportutredningens 

förslag kunna föreslå någon egentlig ändring av luftfartslagens bestämmel

ser om flygplatser. Inte heller har utredningen funnit det lämpligt att 

genomföra några förändringar i fråga om de olika flygplatsbegreppen. 

Enligt 6 kap . .'i§ LL får tillstånd att inrälla eller driva en allmän flygplats 

beviljas hara om hinder inte möter av hänsyn till det allmänna. Utredning

en föreslår ett förtydligande av detta stadgande såtillvida att det ange~ att 

vid tillståndsprövningen skall tas hänsyn till bl. a. de tekniska och ekono

miska förutsättningarna för att driva flygplatsen. I sak innebär dock detta 

inga för~indringar. 

Enligt utredningen ligger det i sakens natur att man vid prövningen av 

om en flygplats skall fä inrättas och drivas i viss mån måste beakta också 

behovet av flygplatsen. Denna prövning torde komma till stånd inom 

ramen för det framtida planeringsförfarande som föreslås av lufttransport

utredningen. 

Utredningen föreslår vidare att det i 6 kap. 4 § LL införs en möjlighet att 

delegera tillståndsprövningen till luftfartsverket. Förslaget läggs fram mot 

bakgrund av det planerings- och prövningsförfarande som lufttransport

utredningen föreslagit och som luftfartsverket skall ha ansvaret för. 

Utredningen föreslår ocksii en ändring i de regler som rör frågor om 

tillstånd. Erfarenheterna från behandlingen av ärenden enligt 64 ~ LK visar 

enligt utredningen att luftfartsverkets prövning ofta kommer för sent. 

Anläggningsarbetena kan många gånger ha framskridit så långt att flygplat

sen är i stort sett färdig när verket skall ta ställning till om flygplatsen skall 

fil inriittas eller drivas. Det kan inte, menar utredningen, vara riktigt att 

luftfartsverket blir ställ! inför ett mer eller mindre fullbordat faktum. De 

tider inom vilka anmälan till luftfartsverket skall ske föreslås därför juste

rade. 
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Övriga förslag som utredningen lagt fram hetri1ffande flygplatser od1 

markorganisationen är av redaktionell rn.:h formell art. fag iiterkommer i 

förekommande fall till dessa förslag i specialmotiveringen. 

Under rcmissbehandlingen har ii1·crhc}i"illwrnrl'll uppehållit sig vid an

viimlandet i 6 kap. '.?. * LL av begreppet "'luftled". Enligt överhefalhavaren 

hör uttrycket iindras till .. tlygviig ... Anledningen hiirtill iir att .. luftled .. 

efter den 17 mars 1983 inte längre är helt täckande. Inom yttäckande 

kontrollerat luftrum används numera begreppet förutbestämda tlygviigar. 

Luftleder kommer dock att finnas kvar utanför yttäckande kontrollerat 

luft rum under överskådlig tid. Överbefälhavaren har ocksti iindringsförslag 

i I~* som tar sikte på de särskilda förhållanden som gäller llyglcdare med 

flygtrafikled ningstjänst. 

Luj(fi1rt.1·1·erket anser att de förändringar som är en följd av det pilgiienJc 

utvccklingsarhetet av tlygtrafiktjänsten mot s. k. yttäckande flygkontroll 

bör beaktas. Ändringar hör göras i första hand i 6 kap. Till en början 

föreslår luftfartsverket liksom överbefälhavaren den terminologiska änd

ringen att man i stället för termen .. flygled .. använder beteckningen .. flyg

väg"'. Luftfartsverket föreslår också vissa ändringar när det gäller de 

bestämmelser som avser personal som tjänstgör inom luftfartens markor

ganisation. 

Naturl'årdsverket påpekar att problem förekommit med illa vald lokali

sering av enskilda flygplatser. Naturvårdsverket bör därför informeras av 

luftfartsverket så fort luftfartsverket får anmälan om inrättande av enskild 

flygplats. 

Enligt Svenska allmiinjlyefiireni;·1[.:en kan 6 kap. 2 * utg[1 då den inte 

fyller någon funktion. Enligt föreningen räcker det med den föreslagna 

bestämmelsen i 8 kap. 2 *· 
För egen del anser jag i likhet med utredningen att det f. n. inte finns 

någon anledning att göra nagon omfattande ändring i luftfartslagcns he

stämmelser om flygplatser. De sakliga ändringar som utredningen föresla

git anser jag mig i princip kunna acceptera. Likaså anser jag att de änd

ringsförslag som framförts av överbefälhavaren och luftfartsverket i stort 

sett bör genomföras. Jag återkommer i specialmotiveringen närmare till de 

frågor som aktualiserats i dessa sammanhang. 
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2.12 Tillstånd till luftfarts\•erksamhet 

Mitt förslag: Tillstlmd skall liksom hittills kriivas för luftfart i för\'iirvs

syftc. Beslut i dessa frilgor skall meddelas av regeringen. som emeller

tid för möjlighet att delegera beslutanderätten till luftfartsverket. Lik

som hittills skall tillstånd till inrikes linjefart i princip bara meddelas 

svenska företag eller företag med kvalificerade svenska ägarförhiillan

den. Detsamma skall giilla för annan luftfart i förviirvssyfte mellan 

Sverige och utlandet som inte iir linjefart. Undantag får. om det finns 

särskilda skäl, medges av regeringen eller luftfartsverket. Regeringen 

för liksom hillills bestämma att tillstånd inte skall krävas för sådan 

luftfart i förvärvssyfte som omfattas av ett avtal mellan Sverige och en 

främmande stat. För den verksamhet som utlänning eller ulliindskt 

företag bedriver i Sverige med stöd av sådant avtal skall förestiindaren i 

Sverige vara ansvarig. 

Utredningens förslag överensstämmer med mina förslag (avsnill 9). 

Remissinstanserna kommenterar inte särskilt utredningsförslaget i dessa 

delar. 

Skälen för mitt förslag: 

Allmiint 

I 7 kap. LL behandlas frågor om tillstånd till luftfartsverksamhet. När

mare bestämmelser i ämnet finns i 85-97 ** LK. Till grund för reglerna 

ligger Chicagokonventionen. annex 6 till denna konvention och transit

och lufttrafiköverenskommelscrna. 

Lagen skiljer mellan linjefart. dvs. luftfart i regelbunden trafik. och 

luftfart i icke regelbunden trafik. Vidare görs skillnad mellan luftfart i 

förvärvssyfte och luftfart som äger rum annat än i förvärvssyfte. 

Innebörden av bestämmelserna är att det fordras tillstånd till all luftfart i 

förvärvssyfte medan annan luftfart får utövas utan tillstånd. 

Linjejilrf i förvärvssyfte för sålunda inte utövas utan tillstånd av rege

ringen (7 kap. I * första stycket LL). 

Frågan om tillstånd till annan li(f~(art i ji"in-än·ssyfie iin linjefart prövas 

av luftfartsverket utom i vissa fall. da regeringen har förbehållit sig pröv

ningen. Regeringen kan dock hestämma att sådan luftfart får bedrivas utan 

tillstånd om det är skäligt med hänsyn till luftfartens art eller omfattning (7 

kap. I * andra stycket LU. 

Även annan luftfart än sådan som sker i förvärvssyfte kräver i vissa fall 

tillstånd av luftfartsverket. Detta gäller t. ex. i fråga om jordbruksflyg och 

bogsering (7 kap. I ~ tredje stycket LL och 94 * LK). 

När tillstånd krävs får det meddelas bara om hinder inte möter av 

hänsyn till det allmänna (7 kap. 2 * LU. 
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Frågan om utiikat bemyndigande för lujifarts1·erket 

Luftfartsverket tog ar 1976 upp frågan om tillständsprövningen fiir vissa 

arter av linjefart kunde delegeras till verket. Det betonades dä att ändring

en föreslogs som en beredskapsåtgärd inför den kommande utvecklingen 

och att avsikten inte var att beslutanderätten omedelbart skulle överflyttas 

till verket. Som motivering för sin begäran anförde luftfartsverket bl. a. att 

antalet ärenden rörande frågor om tillstånd till linjetrafik troligen skulle 

komma att öka och att det därför var önskvärt med en enklare handlägg

ningsprocedur :in den som normalt tillämpas vid prövning av frågor om 

tillstånd till linjefart. Meningen var att beslutanderätten sedan skulle övcr

Uimnas till luftfartsverket när tiden ansågs mogen. 

Frågan överliimn.adcs av regeringen till lufttransportutredningen. Luft

fartsverket redogjl)rde inför den utredningen för de ytterligare erl"arenheter 

;.om hade vunnits i fråga om dessa tillståndsärenden. Enligt verkets me

ning fanns flera motiv till att delt:gera beslutanderätten till verket. Antalet 

ärenden hade ökat och en fast praxis hade utvecklat sig. En delegering 

skulle överensstämma med regeringens allmänna strävanden att decentra

lisera beslutsfattandet. 

Enligt luftfartsverket var en från såväl praktiska som formella syn
punkter liimplig lösning att för linjefart med mindre luftfartyg. alltså luftfar

tyg med en högsta tillåten flygvikt ej överstigande 5 700 kg, delegera 

tillståndsgivningen till verket. 

Lufttransportutredningen anmälde i februari 1979 för chefen för kom

munikationsdepartemcntet att utredningen utifrån sina utgångspunkter 

inte hade något att erinra mot det av luftfartsverket framlagda förslaget. 

I betiinkandct <SO U 1981: 12) Inrikesflyget under 1980-talet redovisade 

lufttransportutrcdningen flera olika motiv för att beslutanderätten i till

ståndsärenden skall delegeras till luftfartsverket. 

F/yg/ag11tred11i11ge11 ansluter sig till \ufttransportutredningen och före

slår att det i 7 kap. I s LL införs ett bemyndigande för regeringen att 

delegera tillståndsprövningen när det gäller luftfart i förvärvssyfte såväl i 

regelbunden som icke regelbunden trafik. 

Utredningen anser emellertid att någon bestämmelse om delegering till 

luftfartsverket inte bör införas f. n. Som skäl för denna ståndpunkt pekar 

utredningen på att det vid prövningen av frågor om trafiktillstånd skall tas 

hänsyn bl. a. till det allmänna (7 kap. 2 § LL) och till de ekonomiska och 

tekniska förutsättningarna för trafiken (85 § LK). Utredningen menar -

med hänvisning till att frågan om det interregionala linjenätets utformning 

skall prövas först 1985/86 - att frågan om delegering får bedömas i sam

band med att definitiv ställning tas till den framtida trafikpolitiken. 

SAS/LIN förordar generellt att regeringen avgör alla tillståndsärenden 

och att en eventuell delegering tillämpas restriktivt. Alla tillstånd som 

berör utrikes flygförbindelser bör enligt SAS/LIN i princip behandlas av 

regeringen med tanke på den många gånger känsliga politiska prövningen 
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som måste äga rum. Bolagen kan dock se fördelar med att tillståndsbe

handlingen av t. ex. inrikes linjetrafik stannar hos luftfartsverket. Bolagen 

förutsätter dock att det tillstånd som meddelas ABA/SAS/LIN för in- och 

utrikes trafik också i fortsättningen kommer att ges av regeringen cch att 

regeringen också kommer att bestämma över linjeförteckningen. 

Utredningens förslag i denna del har i övrigt inte särskilt kommenterats 

av någon remissinstans. 

Fiir egen del delar jag utredningens uppfattning att regeringen bör be

myndigas att delegera tillståndsprövningen när det gäller luftfart i förvärvs

syfte. Närmast till hands för en sådan delegering torde ligga den s. k. 

linjetaxitrafiken. I huvudsaklig överensstämmelse med den uppfattning 

som utredningen har redovisat är jag dock inte beredd att nu uttala mig om 

den närmare omfattningen av en sådan delegering. Saken får övervägas i 

samband med den allmänna trafikpolitiska frågan om linjenätets framtida 

utformning. 

Med anledning av vad utredningen och SAS/LIN uttalat angående fast

sWllelse av linjeförteckningar vill jag erinra om att i den mån luftfartsver

ket enligt avtal eller tillstånd har att fastställa sådana förteckningar skall 

beslutet härom ligga inom ramen för avtalet eller tillståndet. 

Jag biträder med hänvisning till det sagda utredningsförslagct i denna 

del. 

CahotaRelrqfik 

I Chicagokonventionens artikel 7 behandlas den särskilda form av luft

fart som kallas cabotage. Där stadgas att en fördragsslutande stat har rätt 

att vägra en annan fördragsslutande stats luftfartyg tillstånd att mot ersätt

ning ta ombord passagerare och gods inom sitt territorium med destination 

till en annan plats inom territoriet. 

Enligt 7 kap. 3 9 första stycket LL krävs för tillstånd till inrikes fart att 

sökanden är en svensk juridisk eller fysisk person. Är sökanden ett aktie

bolag. ett handelsbolag eller en ekonomisk förening e. d. finns krav på ett 

kvalificerat svenskt inflytande över bolaget respektive föreningen. 

Från luftfartsverkets sida har för utredningen påpekats att nationali

tetskravet i 7 kap. 3 * LL tillämpas när det gäller tillstånd till all luftfart i 

förvärvssyfte som inte är linjefart. I praktiken ställs alltså samma krav på 

tillstånd till trafik mellan Sverige och utlandet som när det är fråga om 

inrikes trafik. Denna praxis, som är mycket fast, är enligt verket väl 

motiverad bl. a. med hänsyn till 1956 års överenskommelse om kommer

siella rättigheter i icke regelbunden luftfart i Europa. 

Luftfartsverket har i en skrivelse till chefen för kommunikationsdeparte

mentet hemställt att 7 kap. 3 § första stycket LL ändras så att det nuvaran

de krm·e1 pä svensk! ir~flytande f'iir tillstånd till inrikes trafik skall gälla 

även för tillstånd till luftfart i förvärvssyfte mellan Sverige och utlandet i 

den mån den inte är linjefart. 
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Utgangspunkten för den nyss niimnda överenskommelsen friin är 1956 är 

att ett luftfartyg som iir registrerat t. ex. i Sverige skall brukas antingen av 

en svensk medborgare eller av en svensk juridisk person. Därvid räcker 

det inte med att den juridiska personen formellt är svensk; den miistc 

ocks;i i realiteten domineras av svenska intressen. Det är principcn om 

·· substantial ownership and effectivc control" som här har kommit till 

uttryck. Utredningen erinrar om att Sverige genom att ansluta sig till 1956 

års överenskommelse har förbundit sig att tillse att kraven på kvalificerat 

svenskt inflytande är uppfyllda i fråga om brukaren av ett svenskregis

trerat luftfartyg. som används i icke regelbunden förvärvsmässig luftfart i 

Europa. 

Utredningen ansluter sig till luftfartsverkets framställning och föreslår 

att 7 kap. 3 * första stycket LL ändras så att kravet på svenskt inflytande 

skall gälla också tillstånd till annan luftfart i förvärvssyfte mellan Sverige 

och utlandet. 

L1(f(fim.11crkc1 anser att det av den föreslagna regeln hör framgå att den 

är avsedd att tillämpas endast i frilga om luftfart med i Sverige registrerade 

luftfortyg. 

Jag ansluter mig i sak till utredningens förslag och återkommer i special

motiveringen till vissa lagtekniska frågor. 

Undantag från kra1·ct pu si·cnskt ir~flytandc 

Enligt 7 kap. 3 §tredje stycket LL får regeringen eller. efter regeringens 

bemyndigande. luftfartsverket medge undantag från kraven på svenskt 

inflytande om det finns särskilda skäl. Någon delegering till verket har inte 

skett i författning. I ett brev den 3 februari 1967 medger dock regeringen 

med stöd av 7 kap. 3 ~tredje stycket LL "'att annat flygföretag än sådant 

som avses i första stycket samma lagrum utför hefordran av passagerare 

eller gods allenast från ort till annan inom riket. när luftfartsverket med 

hänsyn till brist på lämplig svensk flygtransportlägenhet eller eljest finner 

synnerliga skäl föreligga därtill". En framställning från luftfartsverket att 

detta bemyndigande skulle utvidgas till att omfatta även annan inrikes fart 

- t. ex. jordbruksflyg eller bogsering - lämnades i ett beslut den 17 

decemher 1971 utan åtgärd av regeringen. 

Det bemyndigande regeringen i brevet år 1967 har lämnat luftfartsverket 

bör enligt utredningen tas in i författningstexten. lämpligen i en regerings

författning. och det nuvarande bemyndigandet som endast avser cabotage

trafik bör utvidgas till att gälla all trafik enligt 7 kap. 3 * LL. 

Utredningens förslag har inte siirskih kommenterats under remissbc

handlingen . 

. Sjiih· kan jag i huvudsak ansluta mig till förslaget. 

Siillskapsrc sef7YR ni nRa r 

I 87 ~ LK finns ett bemyndigande för luftfartsverket att pröva frågan om 
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tillstånd till siillskapsreseflygningar mellan orter i Sverige och orter i Euro

pa. i utomeuropeiska stater med kust mot Medelhavet, p~1 Kanarieöarna 

och p~i Madeira. Frf1gor om tillstånd till siillskapsrescflygningar till andra 

orter, t. ex. i Vi-istindien. i större delen av Afrika. på Sri Lanka och på de 

amerikanska kontinenterna, prövas av regeringen. 

Luftfartsverket har hemställt att tillståndsprövningen i fråga om inter

kontinentala sällskapsreseflygningar delegeras till verket. Härigenom skul

le verket ha att pröva alla frågor om tillst~ind såvitt giiller chartertrafik. 

Sedan länge har man ansett att det är nödvändigt att linjefarten i viss 

utsträckning skyddas mot konkurrens från sällskapsreseflygningar (prop. 

1969: 9 s. 5 ). På grund av detta sker det alltid samråd mellan de skandina

viska länderna - som ju har ett gemensamt intresse i SAS - innan tillst{md 

ges till sällskapsreseflygningar till en ny destination. 

Utredningen förordar i denna fräga samma slags lösning som har valts i 

de övriga skandinaviska länderna. Det innebär att fr{lgor om tillstånd till 

interkontim:ntala sällskapsreseflygningar prövas av regeringen när till

stånd begärs att flyga till en ny destination som inte tidigare har varit 

aktuell för sådana flygningar. Det bör enligt utredningen ankomma på 

regeringen att göra de nödvändiga luftfartspolitiska övervägandena innan 

ett nytt resmål öppnas: när så har skett kan tillståndsprövningen överläm

nas till luftfartsverket. 

Jag ansluter mig till utredningens överväganden i denna fråga och jag 

kommer senare att föreslå regeringen att erforderliga bestämmelser tas in i 

luftfartsförordningen. 

Vissa ö1·riua frågor 

Uppstigning med varmluftsballong sker ofta i förvärvssyfte eftersom den 

till viss del finansieras av reklammedel. I dessa fall kräver den enligt 

huvudregeln i 7 kap. I§ LL tillstånd. Frågan om tillstånd prövas enligt 87 § 

LK av luftfartsverket. 
Luftfartsverket har föreslagit en ändring av bestämmelserna såtillvida 

att uppstigning med bemannad varmluftsballong generellt undantas från 

kravet på tillstånd. 

Utredningen pekar på att den luftfart med varmluftsballonger som sker i 
förvärvssyfte inte har någon betydelse från konkurrenssynpunkt för annan 

luftfart, och utredningen tillstyrker därför luftfartsverkets förslag. 

För egen del har jag ingen annan uppfattning än utredningen. Även i 

denna fråga kommer jag att föreslå att erforderliga bestämmelser tas in i en 

ny luftfartsförordning. 

I enlighet med utredningens förslag bör bemyndigandet i 7 kap. I §tredje 

stycket för regeringen att föreskriva tillstånd för utövande av luftfart m. m. 

utvidgas till att också avse drift av skolor med utbildning för erhållande av 

certifikat. I paragrafen bör också som utredningen föreslagit medges att 

vederbörande myndighet uppdrar åt andra att meddela tillstånd till luftfart 
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av siirskild art. Jag återkommer i speeialmotiveringen till 7 kap. I* till den 

niirmare utformningen av bemyndigandet. 

2.13 Ö\·erträdclscr a\· vissa \"illkor för trafiken 

Mitt förslag: En straffbestämmelse införs som tar sikte på överträdelser 

av sf1dana föreskrifter som meddelats i anslutning till avtal med en 

främmande stat om luftfart inom svenskt område ( 13 kap. 2 * 11). 

Personligt straffansvar skall kunna avkrävas särskild föreståndare för 

utländskt trafikföretag beträffande företagets verksamhet i Sverige. 

Irga särskilda bestämmelser om sanktionsavgifter eller vite införs. 

Ltrcdningens förslag (avsnitt 9.4) överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanscrna accepterar i stort sett utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Linjeforten till och från Sverige utförs dels av bolag 

som har koncession. främst SAS, dels av de bolag som har rätt att driva 
sådan trafik på grund av en överenskommelse mellan Sverige oeh bolagets 

hemland. Den inrikes linjefarten är i princip förbehållen SAS och svenska 

flygföretag. 

Statsmakterna har sedan länge haft den uppfattningen att det är nödvän

digt med ett visst konkurrensskydd för linjetrafiken i förhållande till char
tertrafiken: SAS anses ha en skyldighet att i rimlig mån driva trafik på de 

linjer som omfattas av företagets koncessioner. Ett konkurrensskydd till 

förmån för SAS anses därför vara av betydelse för bolagets möjligheter att 

på försvarlig ekonomisk grundval fullgöra sina uppgifter enligt trafikiill

ståndet och därigenom säkerställa en tillfredsställande och av utlandet i 

möjligaste mån oberoende trafikförsörjning för de skandinaviska länderna i 

internationell linjetrafik. 

Sasom ett led i strävanden att göra det möjligt för SAS att fullgöra sina 

uppgifter enligt trafiktillståndet har man infört regler som innebär begräns

ningar i konkurrensen. Regleringen innebär att rätten till tillträde till den 

svenska marknaden är förbehållen vissa flygbolag på grund av konces

sioner eller luftfartsavtal mellan Sverige och andra länder, att detaljerade 

föreskrifter finns i fråga om dessa bolags trafik när det gäller bl. a. arten av 

trafik. storleken på flygplanen och tidtabeller samt att de priser som 

bolagen skall hålla och de villkor som kan vara förbundna med dessa priser 

fast~tälls av myndigheterna. 

Allmänt om prisöverl'Gkningen 

För att det avsedda syftet med prisregleringen skall uppnås är det 

självfallet av vikt att flygbolagen tillämpar de fastställda priserna. De 
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priser som har godkänts far naturligtvis inte överskridas. Men dd är ocksii 

ett vitalt intresse för SAS pä grund av bolagets trafikeringsplikt att de 

fastställda priserna inte underskrids av konkurrerande flygbolag. 

SAS har pekat på all bolagc.:1 inre som andra nationella flygbolag far 

några statliga subventioner i sin verksamhet. SAS möjligheter alt mö1a 

otillbörlig konkurrens är därför begränsade. Luftfartsmyndigheterna mitste 

d~irför enligt SAS både ha laglig möjlighet och skyldighet att tillse att 

godkända priser inte underskrids och all kraftfulla t1tgiirder riktas mol de 

flygbolag som tillämpar prisdumpning på den skandinaviska marknaden. 

ICAO: s församlingsmöte antog hösten 1977 en rekommendation lill 

medlcmsstatcrna som gick ut pii att dessa stater bl. a. skulle giira iivertrii

dclser av myndighetsgodkiinda tariffer straflbara med av.-.kriickande pi1-

följdcr. se till att det fanns ett effektivt ~ystem för undersökning av över

trädelser och att nödvimdiga iltgiirder vidtogs mol dessa samt stödja 

IATA: s prisövervakningssystem. 

Inom IATA har problemet länge varit uppmärksammat. Senast diskute

rades det vid en konferen~ i juni I 9f: I, då en resolution antogs enligt vilken 

I AT A-bolagen bekräftade sin plikt att tillämpa de priser. villkor. regler och 

provisioner som har godkänts av respektive myndighet. Enligt en annan 

vid konferensen antagen resolution uppmanades alla berörda nationella 

myndigheter att med skyndsamhet vidta sfidana åtgärder som hehövs för 

att siikerställa efterlevnaden av myndighetsgodkiinda tariffer. 

Den internationella överenskommelsen om proceduren för fastställande 

av tariffer för regelbunden luftfart. den s. k. Parisöverenskommelsen (se 

avsnitt 2.1.2) innehåller inga bestämmelser om det fallet alt någon bryter 

mot en träffad tarifföverenskommelse. 

Vid meddelande av ett svenskt tillstånd till linjefart i förvärvssyfte 

hestiims villkor för trafiken (7 kap. 4 * LU. Sådana villkor ärt. ex. priser. 

tidtabeller osv. Tillståndet kan återkallas om innehavaren i väsentlig mån 

åsidosätter villkoren (7 kap. 5 * LL). 

Av 13 kap. 7* andra stycket LL följer vidare att böter eller fängelse 

högst sex månader kan ådömas den som utövar luftfart med åsidosättande 

av sådana villkor som har meddelats med stöd av 7 kap. 4 * LL. 

När regeringen genom en överenskommelse med en främmande stat har 

medgett luftfart inom svenskt område krävs som jag nyss har nämnt i 

allmänhet inte därutöver något regeringens tillstånd till linjefart (7 kap. 6 ~ 

LL). Sverige har träffat ett sextiotal sådana överenskommelser och den 

linjefart som har sin grund i luftfartsavtal i stället för i koncessioner är 

alltså av stor omfattning. Luftfartsverket meddelar här de närmare hestäm

melserna för trafiken och kan då fastställa tariffer för trafiken. De bestäm

melser som luftfartsverket meddelar med stöd av 7 kap. 6 * LL är inte 

förbundna med några sanktioner. 

Särskilda problem erbjuder i det nu angivna hänseendet s. k. offline 

carricrs, dvs. utländska flygbolag som inte bedriver någon linjetrafik till 
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eller frän Sverige men som här säljer s{1dana transporter mellan Sverige 

och andra länder som {1tminstonc till någon del utfiirs med det egna 

bolagets plan. 

Bland flygbolagen i Sverige finns sedan n[1gra iir tillbaka ett organ för 

tariffövervakning och iitgärdcr i samband med övcrträdclscr av tarifferna. 

Detta organ. Compliance Committee Sweden. sorterar under en tlyg

bolagsorganisation som företri1dcr såväl IAT A-medlcmmar som icke 

IATA-anslutna flygbolag. Verksamheten har emellcrtid p{i grund av det 

bristfälliga legala sanktionsunderlaget hittills haft en endast obetydlig om

fattning i Sverige. 

Brott 11101 rrisrl'g/eringcn 

Det finns flera olika sätt. varpii ett flygbolag kan bryta mot prisreglering

en. 

Den vanligaste formen för missbruk torde vara att biljctter säljs till liigre 

pris än det godkända. En annan vanlig form av övertriidelsc hiinger sam

man med de provisioner som lämnas biljettförsäljare och agenter. De 

tariffer som fastställs avser nämligen inte bara biljettpriserna utan även 

priserna och villkoren för agentur och andra biträdandc tjänster. Ett flyg

bolag som lämnar extraprovisioner till agenter bryter alltså härigenom mot 

tariffbestämmelserna. Dessa provisioner kan sedan stanna hos agenten. 

Denne kan emellertid också lämna motsvarande rabatter till sina kunder. 

De agenter som medverkar till flygbolagens överträdelser av tariffbe

stämmelserna kan hållas straffrättsligt ansvariga enligt vanliga medver

kansregler om flygbolagens ag1:rande är straffbart. Om luftfarten äger rum 

på grund av koncession kan a:ltsa agenternas beteende leda till straffrätts

ligt ansvar medan så inte är fallet om luftfarten bedrivs med stöd av 

luftfartsavtal. Det finns f. n. inte någon möjlighet att ingripa med admini

strativa sanktioner mot agenten. 

S anktionssysteme t 

För att man skall få ett mer rättvist system är det enligt utredningens 

mening självklart att man måste ha samma möjligheter att använda såväl 

straffrättsliga som administrativa sanktioner mot dem som driver luftfart 

på grund av ett luftfartsavtal som mot dem som driver sådan med stöd av 

koncession. 

Utredningen diskuterar möjligheten att införa ett krav på koncession 

även när det finns ett luftfartsavtal som ger ett annat lands flygbolag rätt till 

linjefart till och från Sverige. 

Utredningen pekar emellertid på att om regeringen har träffat ett luft

fartsavtal med ett annat land så kan luftfartsverket sedan inte göra någon 

egentlig prövning, och inte heller kan tillståndet återkallas så länge luft

fartsavtalet gäller. Det finns vidare inte någon möjlighet att införa konccs

sionsplikt i de redan gällande luftfartsavtalen eller att säga upp alla dessa 

avtal och träffa nya som innehåller bestämmelser om sådan plikt. 
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Utredningen förordar inte att koncessionsplikt skall införas för de fall dii 

ett luftfartsavtal föreligger men understryker att detta dock inte innebär att 

det hdt kommer att saknas möjligheter till ingripanden i administrativ väg. 

Luftfartsverket kan vid kontakter med det felande holagets luftfartsmyn

digheter ge till känna att man från svensk sida är missnöjd och. i flagranta 

fall. att man önskar att vederbörande bolag inte längre utövar rättigheterna 

att driva trafik på Sverige enligt luftfartsavtalet. Som en sista utväg kan 

regeringen siiga upp luftfartsavtalet. Ett annat vapen som luftfartsverket 

vid vissa tillfällen kanske kan använda sig av är viigran att godkänna 

flygholagets tidtabeller, tariffer m. m .. vilket medför att bolaget inte kan 

flyga. Det iir enligt utredningen viisentligt att luftfartsverket beaktar alla de 

möjligheter som finns för att en större efterlevnad av prisregleringen skall 

f1stadkommas. 

Ett liittare sätt iir enligt utredningen att införa en ansvarsbestämmdse 

för den som bryter mot de villkor som luftfartsverket har meddelat med 

stöd av 7 kap. o ~ LL. Agenter och andra som säljer tlygbiljetter kan via 

medverkansbestämmelserna nås av ett sadant straffriittsligt ansvar oavsett 

om luftfarten sker på grund av koncession eller med stöd av avtal. 

Utredningen går härefter in på de problem en straffrättslig sanktion 

innebiir eftersom det enligt svensk rätt inte finns någon möjlighet att 

utkräva straffrättsligt ansvar av andra än enskilda fysiska personer. 

Ett system med straffrättsligt ansvar for överträdelser av tariffhestäm

melser skulle enligt utredningen otvivelaktigt få störst effekt om det fe

lande flygbolaget kunde fällas till ansvar i stället för någon enskild tjänste

man hos bolaget. 

Utredningen menar emellertid att man inte skall underskatta effekten av 

en straff sanktion. Straffhotet är naturligtvis en faktor som bidrar till att den 

enskilde tjänstemannen avhåller sig frim att hegå några övertriidelser. För 

bolagens del hör det ha en viss psykologisk effekt att överträdelserna är 

straffsanktionerade. 

Utredningen föreslår en ny straffrättslig bestämmelse om ansvar för den 

som utövar luftfart med åsidosättande av villkor som har meddelats med 

stöd av 7 kap. 6 § LL ( 13 kap. 2* 11 I. 

Enligt riksåklagaren motiverar den avhållande faktor som ett straffuot 

utgör att överträdelser av villkor enligt luftfartsavtal kriminaliseras. Riks

åklagaren tillstyrker därför utredningens förslag i den delen. 

L1(f(fims1·crket anser att likabehandlingen inte bör genomföras på det 

sätt utredningen har föreslagit. Luftfartsverket förordar att koncession 

skall krävas av flygföretag som bedrivc.:r trafik på Sverige, även om trafi

ken bedrivs med stöd av luftfartsavtal. Enligt luftfartsverkets mening bör 

man av flera skäl i förevarande fall inte ställa alltför höga förväntningar p[1 

en straff sanktion. Luftfartsverket ifrågasätter också om verket. som utred

ningen anför. har lagliga möjligheter att göra så långtgående ingripanden 

som att vägra godkänna tidtabeller. 
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Enligt SAS! LIN medger de standardavtal som finns att övertriidelser av 

tarifferna, om koncessionssystem införs, bestraffas med återkallelse eller 

suspcnsion av tillståndet enligt luftfartsavtalet. Att ge koncession till ett 

friimmande flygbolag skulle enligt SAS/LIN vara helt i överensstämmelse 

med btlde gällande luftfartsavtal och lagstiftning och borde därför rimligen 

inte förorsaka några negativa reaktioner i andra länder. Bolagen är överty

gade om att bara en erinran till det felande flygbolaget om att luftfartsver

ket kan suspendera tillståndet eller gå in med effektiva kontrollåtgärder 

skulle förmil detta att upphöra med att sälja biljetter till underpris. 

Niiring.1frihcr.rnmh11d.1111a11nen ställer sig tveksam till om utvidgade 

straffsanktioner mot flygbolag som över- eller underskrider fastställda 

priser ii:· det lämpligaste sättet att åstadkomma den efterstriivade likabe

handlingen. Enligt niiringsfrihctsombudsmannen finns det mot bakgrunden 

av utvecklingen utomlands anledning att överviiga om inte tiden nu är 

mogen för en liberalare inställning till priskonkurrens inom flygtrafiken 

även i Sverige. I stället för att införa skärpta straffbestämmelser vid 

prisavvikelser som utredningen föreslår. anser näringsfrihctsombudsman

nen att en uppmjukning av det nuvarande sanktionssystemet bör göras så 

att en normal priskonkurrens mellan flygbolagen inte längre är otillåten. 

Den likabehandling av flygbolag som utredningen sagt sig eftersträva upp

nås enligt näringsfrihetsombudsmannens uppfattning bättre genom en 

uppmjukning än genom en skärpning av sanktionssystemet. 

För egen del vill jag till en början slå fast att det enligt min mening inte i 

det nu föreliggande lagstiftningsärendct finns tillräckligt underlag för en 

grundläggande omorientering i den syn på målsättningen för den konkur

rensbegränsande lagreglering som vi har i dag. En sådan omorientering har 

inte förutsatts i utredningens arbete, och den bör enligt min mening inte tas 

upp nu. 

När det gäller utformningen av den nuvarande regleringen är den som 

utredningen visar och som ocksa verifierats under remissbehandlingen inte 

helt följdriktig framför allt när det gäller sanktioner mot dem som över

träder villkor för tillstånd och avtalsbestämmelser. Jag delar utredningens 

principiella uppfattning att man bör sträva efter ett mer rätt vist system. 

Utgångspunkten för utredningens förslag är att det inte finns teoretiska 

eller praktiska möjligheter att införa krav på koncession vid sidan av 

luftfartsavtal som ger ett annat lands flygbolag rätt till linjefart till och från 

Svt:rige. Luftfartsverket och SAS/LIN har under remissbehandlingen utta

lat en annan uppfattning i den frågan. SAS/LIN har särskilt pekat på att 

föreliggande avtal vanligt vis har en sådan anknytning till den nationella 

lagstiftningen att en koncessionsplikt med därav följande straffsanktion vid 

överträdelser kan motiveras. 

Jag delar luftfartsverket och SAS/LIN: s principiella uppfattning att det 

inte iir uteslutet att införa koncessionsplikt beträffande den luftfart som 

utliinningar bedriver i Sverige på grund av avtal. Några bärande skäl att nu 



Prop. 1984/85: 212 127 

frångå det system som sedan länge tillämpats i Sverige har dock enligt min 

mening inte lagts fram. I enlighet med utredningens förslag bör dock 

införas en straffbestämmelse i anslutning till de föreskrifter som meddelas i 

samband med sädana avtal. Jag återkommer närmare till mina övervägan

den i denna fråga i specialmotiveringen. 

Verkställ ig }I(' t 

Utredningen erinrar om att möjligheterna till lagföring och verkställighet 

i de fall som nu avses i praktiken kan vara beskurna eftersom det inte finns 

någon person i Sverige som är ansvarig for verksamheten. 

Enligt lage:i ( 1968: 555) om rätt för utlänning och utländskt företag att 

idka näring här i riket skall en utomlands bosatt utlänning, som har fått 

näringstillstånd här i riket. ha en i Sverige bosatt föreståndare för verksam

heten. Denne föreståndare är ansvarig för verksamheten och skall ha 

fullmakt från näringsidkaren att i alla frågor som rör verksamheten här i 

riket handla på dennes vägnar. motta stiimning för näringsidkaren och föra 

dennes talan (9§). Vidare finns regler om utländska företag som har till

stånd att idka näring här i riket. Dessa skall driva denna näringsverksam

het genom en registrerad filial (16§). Denna skall stå under ledning av en 

verkställande direktör som är ansvarig för filialens verksamhet och som 

skall ha en fullmakt med samma innehåll som i fråga om den tidigare 

nämnde föreståndaren (18 § ). 

Genom dessa bestämmelser ges formella möjligheter till olika former av 

myndighetsingripande mot de utländska personer. fysiska eller juridiska. 

som driver näringsverksamhet här i riket och som gör sig skyldiga till 

överträdelser av den svenska lagstiftningen. Lagen har emellertid. närmast 

på grund av uttalanden i förarbetena till den (prop. 1968: 98). inte kommit 

att tillämpas på den verksamhet som här drivs av utländska flygbolag, 

agenter m. fl. Det finns därför i många fall inte någon representant i Sverige 

för dessa utländska företag som kan nås med en straffrättslig sanktion. 

Enligt utredningen kan det finnas skäl att ompröva ställningstagandet att 

undanta delar av transportsektorn från lagens tillämpningsområde. Utred

ningen har emellertid funnit att en sådan omprövning - med hänsyn till 

alla konsekvenser detta skulle innebära i andra avseenden än det nu 

aktuella - knappast faller inom ramen för utredningens utredningsupp

drag. 

Utredningen föreslår att den som här i landet faktiskt förestår verksam

heten ges samma ansvar och befogenheter som en föreståndare enligt 1968 

års lag. 

Riksåk/agaren har inte någon erinran mot utredningens förslag i denna 

del som en temporär lösning men förordar att tillämpningen av 1968 års lag 

inom luftfartsrättens område övervägs på nytt. SAS/LIN stöder utredning

ens förslag. Den föreslagna bestämmelsen bör enligt bolagen också omfat

ta de flygföretag som har försäljningskontor här men som inte bedriver 

någon egen trafik på Sverige (S. k. off1ine-bolag). 
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Frågan om att utsträcka tillämpningsområdet för 1968 års lag till att 

också omfatta den verksamhet som bedrivs i Sverige av utländska flygbo

lag är en relativt genomgripande lagstiftningsfråga. som utredningen inte 

har kunnat gå in på och som kräver ingående överväganden hl. a. av 

associationsrättslig art. För det ändamål som är aktuellt nu kriivs inte 

heller den fullständiga reglering av ansvaret för verksamheten som en 

sådan lagstiftning skulle innebära. Jag har ingen erinran mot den princi

piella lösning som föreslås av utredningen. 

Alternativa sanktioner 

Med det system som har valts inte bara i Sverige utan iiven på de flesta 

andra håll är det enligt utredningen nödvändigt att söka upprätthålla kravet 

att fastställda villkor i fråga om tariffer o. d. följs. Någon form av atgärder 

måste kunna vidtas gentemot den som inte tillämpar de fastställda priser

na. IATA: s sanktionssystem har en begriinsad räckvidd och det är bl. a. 

därför nödvändigt att myndigheterna kan ingripa effektivt. Enligt utred

ningen är det ekonomiska överväganden som ligger bakom överträdel

serna; de ger möjligheter till ytterligare inkomster. Det effektivaste sättet 

att bemöta överträdelserna bör därför enligt utredningen vara ett system 

där bolagen drabbas av så ingripande ekonomiska sanktioner att prisövcr

trädelserna inte framstår som företagsekonomiskt motiverade. 

Utredningen har diskuterat olika former av ekonomiska åtgärder mot 

dem som bryter mot tariffbestämmelserna. nämligen förverkande, sank

tionsaFgi}ier och vite. 

När det gäller förverkande har efter det att utredningen lagt fram sitt 

betänkande lagstiftning ägt rum på grund av det i utredningens betänkande 

omnämnda betänkandet (Ds Ju 1981: 3) Ekonomiska sanktioner vid brott i 

näringsverksamhet. 

Den I juli 1982 infördes sålunda en ny förverkandebestämmelse. 36 kap. 

3 a ~ BrB. Bestämmelsen innebär att inte bara det direkta utbytet av brott 

utan även värdet av andra ekonomiska fördelar som kan uppkomma i ett 

företag till följd av att ett brott begås inom ramen för dess verksamhet kan 

förklaras förverkade. I första hand åsyftas sadana företagsekonomiska 

vinster eller besparingar som har samband med den straffbara gärningen. 

Ett klart orsakssammanhang måste föreligga mellan brottet och vinsten. 

Om det är svårt att beräkna beloppet mer exakt får vinsten eller besparing

en uppskattas till ett skäligt belopp. 

Utredningen menar att en bestämmelse av detta slag kan vara svår att 

tillämpa på det här området. Ett problem är svårigheterna att hestämma 

värdet på näringsidkarens förtjänst eller besparing. Möjligen kan pro

blemen bemästras genom att man kan utgå ifrån att de flygbolag som säljer 

resor till priser som ligger under de myndighetsgodkända tarifferna gör 

detta för att skaffa ytterligare passagerare till sina flygningar och pil så vis 

minska antalet tomma stolar i flygplanen. Samma avsikt ligger som regel 
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bakom även den andra vanliga formen av prisövertriidelser. liimnandet av 

för höga agentprovisioner. 

Utredningen anför i denna fråga vidare följande. 

Ett flygbolags kostnader for en flygning mellan tva orter iir i stort sett 
desamma vare sig man flyger med ett fullsatt flygplan eller om det linns ett 
antal tomma stolar i planet. Merkostnaden för att i ett flygplan, som änd[1 
flyger en viss sträcka, transportera ytterligare några passagerare iir alltsä 
mycket liten. Detta innebär att man torde kunna utgå ifran att det för ett 
flygbolag som säljer biljetter till för lågt pris uppkommer en vinst som i 
stort sett motsvarar biljettpriset. 

Om brottet mot tariffbestämmelserna i stället består i att för stora 
agentprovisioner lämnas blir den extraintäkt bolaget för genom brottet. 
dvs. biljettpriset. densamma. Flygbolaget har emellertid då haft en kost
nad. dvs. provisionen. för att få denna intäkt. Om provisionen kommer 
resenären till del såsom rabatt kan samma resonemang tillämpas som vid 
direkt försäljning till för lågt pris. Det som skulle kunna förverkas iir då det 
som resenären betalat, dvs. biljettpriset. Om däremot provisionen stannar 
hos agenten medan resenären får betala fullt eller i det närmaste fullt pris 
är förutsättningarna något annorlunda. I dessa fall skulle hos flygbolaget 
kunna förverkas endast biljettpriset minus provisionen. Bolagets vinst kan 
inte uppgå till ett belopp som överstiger skillnaden häremellan. Emellertid 
skulle då värdet av provisionen kunna förklaras förverkat hos agenten, 
som ju genom att sälja resor till priser som understiger de godkända gör sig 
skyldig till straffbar medverkan vid tarifföverträdelserna. 

Ett argument mot en förverkanderegel som åtminstone pf1 detta stadium 
har varit avgörande för oss är att de belopp som skulle kunna komma att 
förverkas är så små att de ur rent företagsekonomisk synvinkel oftast bara 
har marginell betydelse. Detta problem accentueras genom att man sanno
likt får räkna med att endast en del av tarifföverträdelserna kan upptäckas 
och ledas i bevis. Under sådana förhållanden har vi inte velat tillstyrka att 
en särskild förverkanderegel nu införs inom luftfartslagstiftningen. något 
;;om annars kunde ha varit aktuellt i avbidan på genomförandet av försla
gen i betänkandet Ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet. 
Därmed har vi emellertid inte tagit ställning mot tillämpningen av en 
framtida generell förverkandebestämmelse. Denna fråga får bedömas om 
och när en sådan generell bestämmelse införs. 

Riksåklagaren menar att det finns anledning att anta att problemen med 

beräknande av vinster är större när det gäller flygbolag än beträffande de 

flesta andra näringsidkare. Riksåklagaren finner utredningens argumente

ring att de belopp som skulle komma att förverkas är så små att de har 

endast marginell betydelse inte vara invändningsfri. 

Fiir egen del vill jag i denna del endast framhålla att den nya förverkan

debestämmelsen i brottsbalken naturligtvis också är tillämplig på den art 

av beteende som det här är fråga om i den mån det är brottsligt. Jag kan 

också i allt väsentligt ansluta mig till de riktlinjer för vinstberäkningen ~om 

utredningen har dragit upp. I likhet med utredningen är jag dock tveksam 

till om denna förverkandemöjlighet är tillräcklig som sanktion på det här 

området. 

9 RiksdaRen !9M/85. I sam/. Nr 212 
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Utredningen har också diskuterat användningen av sanktionsargijier. 

Enligt utredningen kan skäl anföras till stöd för en regel om sanktionsav

gifter för tarifföverträdelser och utredningen har mot den bakgrunden 

övervägt förutsättningarna för och effekterna av ett sådant system inom 

det här aktuella området. En hetydande svårighet föreligger enligt utred

ningen när det gäller att avgöra vilka beräkningsgrunder som skall använ

das vid bestämmande av avgiftens storlek. Vidare finns i detta fall -

liksom alltid när det gäller att införa särlösningar för avgränsade områden 

- sv{1righeter att konstruera ett enkelt och lätthanterligt system som kan 

fungera smidigt utan fara för rättssäkerheten. Sammantaget har utredning

en funnit att skälen mot ett avgiftssystem överväger. 

I förarbetena till den nya förverkandcbestämmelsen i brottsbalken utta

lades att denna på särskilda områden skulle kunna kompletteras med regler 

om sanktionsavgifter. Diivarande chefen för justitiedepartementet lade i 

propositionen fram förslag till vilka principer som bör gälla för när s[1dana 

avgifter bör användas och hur dt: i så fall bör vara konstruerade för att 

uppfylla rimliga krav på effektivitet och rättssäkerhet. I sammanhanget 

betonadt:s vikten av att avgiftssystem införs på nya områden först efter 

noggranna överväganden av om behov föreligger och att systemen utfor

mas på ett sådant sätt att anspråken på rättssäkerhet blir fullt ut tillgodo

sedda. Riksdagen som anslöt sig till de föreslagna principerna slog vidare 

fast att riktlinjerna för avgiftssystemet utgår från den straffrättsliga skuld

principen även om avgiftsskyldighet förutsätts kunna i särskilda fall bygga 

på strikt ansvar (Juli 1981182: 52 s.81. 

Beträffande den av utredningen diskuterade l'itessanktionen vill jag hän

visa till överväganden inom justitiedepartementet beträffande införande av 

en viteslag. En lagrådsremiss i frågan överlämnades under hösten 1983 

men ledde inte då till lagstiftning. Efter fortsatta överväganden i frågan 

överlämnar regeringen emellertid i dagarna ett förslag till riksdagen (prop. 

1984/85: 96). 

Slutligen vill jag beträffande frågan om straffrättsliga ingripanden mot 

juridiska personer hänvisa till de förslag som under våren 1984 lagts fram 

av kommissionen mot ekonomisk brottslighet i betänkandet (Os Ju 1984: 5) 

Företagsbot. Kommissionen föreslår i det betänkandet införandet av en ny 

ekonomisk sanktion. företagsbot. Sanktionen skall kunna ådömas ett före

tag eller företagare när ett brott har begåtts i utövning av verksamheten. I 

prop. 1984/85: 32. som f. n. prövas av riksdagen. aviserar chefen för justi

tiedepartementet ett förslag i ämnet under riksmötet 1984/85 (prop. s. 54. 

se även prop. 1984/85: 100. bilaga 4 s. 28). Förslaget avses bygga på kom

missionens betänkande. En sanktion av den föreslagna arten kan naturligt

vis fä stor betydelse på det här området. 

Med hänsyn till de överväganden som sålunda pågår när det gäller 

ingripanden mot brott i näringsverksamhet bör enligt min mening f. n. inte 

införas några regler i ämnet som enbart tar sikte på brott av det nu aktuella 

slaget. 
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2.14 Vissa bestämmelser för lufttrafiken 

Mitt förslag innebiir i princip endast språkliga ändringar i 8 kap. Något 

generellt förbud mot att medföra föremål som kan vara farliga för 

tlygsäkerheten genomförs inte. 

Utredningens förslag (avsnitt 141 överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna kommenterar inte särskilt utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: I 8 kap. LL finns vissa bestämmelser om lufttrafi

ken. De kompletteras av best~immelser i 97-113 a §§ LK. 

Åtgiirifrr.ti"ir att.fårhindra olvckor m. m. 

I 8 kap. I § LL föreskrivs att regeringen eller. efter regeringens bemyndi

gamle. luftfartsverket meddelar bestämmelser bl. a. om vad som skall 

iakttas vid luftfärder för att olyckor skall undvikas. Enligt kungörelsen 

( 1961: 563) angående trafikregler för luftfarten (ändrad 1965: 202) fastställer 

regeringen trafikregler i huvudsaklig överensstämmelse med de internatio

nella trafikreglerna. dvs. de trafikregler som har antagits av ICAO: s råd år 

1951 med senare ändringar. T rafikreglcrna publiceras i Bestämmelser för 

Civil Luftfart - Trafikregler <BCL-Tl. 

Övriga paragrafer i 8 kap. LL behandlar bl.a. landningsskyldighet. trans

porter av visst gods och fartygshandlingar. 

Utredningen föreslår språkliga och redaktionella ändringar i 8 kap. I -
3 §§. Mina förslag har utformats i enlighet med utredningens förslag. 

Till vi!>sa detaljfrågor återkommer jag i specialmotiveringen. 

Transport lll' 1·isst gods 

I 8 kap. 4 § LL finns regler om inskränkningar i rätten att transportera 

1•is.1·t gods med li~f(fartyg. 

Enligt paragrafens första stycke får krigsmateriel inte transporteras med 

luftfartyg utan tillstånd från regeringen eller den som regeringen bestäm

mer. 

Vad som i luftfartslagens mening är krigsmateriel framgår av kungörel

sen ( 1961: 567) med närmare bestämmelser om befordran av krigsmateriel 

med luftfartyg. Häri finns en uppräkning av sådana föremål som skjutva

pen. ammunition. sprängämnen, kemiska och radioaktiva stridsmedel 

m.m. 

Enligt paragrafens andra stycke får regeringen eller den myndighet rege

ringen bestämmer meddela förbud mot transporter av annat gods än krigs

materiel eller meddela närmare bestämmelser om sådan befordran. 

Enligt 107 § LK finns vidare en möjlighet för luftfartsverket att föreskri

va särskilda villkor för transport av visst gods. Verket har också rätt att 
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helt förbjuda transporter när godsets heskaffenhet föranleder det. I 08 ~ 

första stycket LK hänvisas oeksa till de särskilda hestämmelser som finns 

om transporter av visst gods. Någon uttrycklig möjlighet att föreskriva 

särskilda villkor vid transport av krigsmateriel föreligger inte. 

Utredningens förslag innebär i sak ingen ändring i förhållande till vad 

som f. n. gäller heträffande transporter av farligt gods ombord pii luft far

tyg. Genom det föreslagna allmänna bemyndigandet i 14 kap. 3 * kan 

föreliggande oklarheter beträffande villkoren för transport av krigsmateriel 

enligt utredningen anses undanröjda. 

Jag ansluter mig till utredningens förslag. BetrföTande det allmiinna 

hemyndigandet i 14 kap. 3 * LL hänvisar jag till specialmotiveringen. 

Medf('irandc m· 1·apcn 

Enligt 107 § andra stycket LK är det förhjudet att medföra skjut vapen i 

passagerarutrymmet p[1 luftfartyg som används i förvärvssyfte för passa

gerartransporter. Tjänstevapen är undantagna frän förbudet. Något förhud 

mot att medföra andra vapen än skjutvapen finns inte. 

Enligt I * lagen ( 1970: 926) om särskild kontroll på flygplats får särskild 

kontroll äga rum till förekommande av brott som utgör en allvarlig fara för 
säkerheten vid luftfart. Vid kontrollen skall sökas efter vapen eller andra 

föremål, som är ägnade att komma till användning vid sådana hrotl n *). 

Om ett sådant föremål påträffas kan det ofta tas i förvar enligt bestämmel

ser i rättegångsbalken. Annars skall den som medför föremålet uppmanas 

att förvara det på ett visst sätt, t. ex. hos personalen eller i bagageutrym

met. Den som inte rättar sig efter en sådan uppmaning får avvisas från 

flygplatsen (4 ~). 

Luftfartsverket har i en skri\ else till regeringen gjort gällande att av~ak

naden av ett förbud mot att medföra andra vapen än skjut vapen i passage

rarutrymmet på ett luftfartyg är en brist i lagstiftningen med hänsyn till 

kraven på tlygsäkerhet. Verket har föreslagit att förbudet i 107 * andra 

stycket LK utvidgas till att omfatta även andra vapen eller föremål. som är 

ägnade att komma till användning vid brott som utgör en allvarlig fara för 

flygsäkerheten. 

Ett skjutvapen kan enligt utredningen vara farligt även om innehavaren 

inte har för avsikt att använda det vid något brott och ett förbud att ha 

skjutvapen i passagerarutrymmet framstår som naturligt. Utredningen pe

kar på att den nuvarande bestämmelsen är enkel och klar eftersom det som 

regel inte innebär några svårigheter att avgöra vad som menas med skjut

vapen. 

Om andra vapen eller föremål skall förhjudas erbjuder däremot enligt 

utredningen avgränsningen mellan tillåtna och förbjudna föremål prohlem. 

Rent definitionsmässigt kan det vara svårt att avgöra vad som skall anses 

vara ett vapen. Det är enligt utredningen nödvändigt att kretsen av förbjud

na föremål klart anges eftersom överträdelser av förbudet skulle vara 
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straffuelagda. Ett utvidgat förbud skulle därför behöva förses med detalje

rade tillämpningsföreskrifter. Utredningen anför vidare. 

Frågan är om ett s~idant förbud skulle betyda iikad siikerhet. På grund av 
hestiimmelserna i lagen om kontroll p~i flygplats iir risken. när kontroll 
förekommer. relativt liten att det i passagerarutrymmet finns sådana farliga 
föremål som kan komma till anviindning vid brott. Det är tveksamt om ett 
lagstadgat förbud att medföra föremiilen skulle minska denna risk. Den 
som önskar föra ombord ett vapen e. d. för att anviinda det vid brott och 
som inte avhänds föremålet vid en kontroll skulle sjiilvfallet inte avhålla sig 
från att ta med föremålet i passagerarutrymmet av det skälet att detta är 
förbjudet i lag. 

Det förefaller alltsit osäkel1 om ett sf1dant förbud som det av luftfartsver
ket föreslagna innebär nägon vinst för flygsiikerheten. Med hänsyn härtill 
och till de avgränsningssvärigheter som den av verket förordade ändringen 
skulle medföra föreslår vi ingen utvidgning av det nuvarande förbudet i 
107* LK. 

Utredningens överväganden i de avseenden som avses nu har inte kom

menterats särskilt under rernissbehandlingen. Jag delar för egen del utred

ningens uppfattning att ett generellt förbud mot innehav av vissa andra 

farliga föremål än skjutvapen ombord pi1 ett luftfartyg kan bli svårt att 

övervaka och ge anledning till gränsdragningsproblem. Något sådant för

bud bör därför inte införas. 

2.15 Lufttransporter 

Mitt förslag: Redaktionella och spräkliga ändringar görs i 9 kap. En 

bestämmelse om undantag från krav på biljett m. m. överförs från 

luftfartskungörelsen till lagen. 

Utredningens förslag (avsnitt 11 J överensstämmer i princip med mitt förslag 

utom såvitt gäller bestämmelsen om undantag från biljett m. m. 

Remissinstanserna accepterar i stort utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: Privaträttsliga bestämmelser om transporter med 

luftfartyg finns i 9 kap. LL. Detta kapitel bygger helt på Warszawa-Haag

reglerna och på Guadalajarakonventionen. Regler finns om transporthand

lingar, om rätten att förfoga över godset. om fraktförarens ansvar och om 

sammansatta transporter. Dessutom regleras det fall då en transport helt 

eller delvis utförs av någon annan fraktförare än den som har träffat 

transportavtalet. 

l luftfartskungörelsen finns endast en paragraf. l 13a§, som behandlar 

transporter i privaträttsligt avseende. 

I svensk lagstiftning finns dock ilven andra bestämmelser i sådana frågor 
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som regleras i 9 kap. LL. Här avses Jagen (1937: 73) om befordran med 

luftfartyg. Denna lag upphörde att gälla i och med att den nya lydelsen av 9 
kap. LL träddt: i kraft sedan Sverige hade tillträtt Haag-protokollet. Enligt 

övcrgångshestämmelserna ( 1960: 69) skall dock iildre bestämmelser fortfa

rande tillämpas i vissa fall. bl. a. vid transporter mellan Sverige och en 

annan stat, om denna stat har biträtt den ursprungliga men inte den 

reviderade Warszawakonventionen. På grund härav är 1937 år~ lag fortfa

rande tillämplig i några fall. 

Utredningen föreslår inga sakliga förändringar beträffande 9 kap. eller 

lagen om befordran med luftfartyg. 

lnomjustitiedepartementet övervägs f. n. frågan om Sveriges tillträde till 

nr 3 och 4 av fyra ändringsprotokoll till Warszawakonventionen ~om 

antogs itr 197.'i vid e·n diplomatisk konferens i Montreal. Ett sådant tillträde 

aktualiserar ändringar i 9 kap. som inte har berörts i det nu förevarande 

lagstiftningsärendet. Avsikten är enligt vad jag har inhämtat att en departe

mentspromemoria i ämnet skall remissbehandlas och ligga till grund för en 

eventuell lagstiftning. Enligt min mening kan det inte anse~ innehära några 

olägenheter om man i avvaktan på en sådan lagstiftning i detta ärende 
endast prövar de ändringsförslag som utredningen har lagt fram. Dessa 
förslag har inte föranlett några särskilda kommentarer under remissbe
handlingen. Jag ansluter mig i stort sett till förslagen. 

I ett avseende vill jag emellertid föreslå en ändring. Enligt 113 as LK 

fordras inte biljetter och resgodsbevis vid inrikes luftbefordran. under 

vilken mellanlandning utom riket inte avses äga rum. Vid sådan befordran 

får den begränsning av fraktförarens ansvarighet som anges i 9 kap. 22 ~ 

LL åberopas även om biljett. resgodsbevis eller flygfraktsedcl inte har 

utfärdats eller saknar meddelande om begränsning av fraktförarens ansva

righet. 

Bestämmelsen infördes år 1980 ( 1980: 721 ·1 och grundar sig på bemyndi

gandet i 9 kap. 40 § LL enligt vilket regeringen, såvitt angår inrikes 

luftbefordran. vid vilken mellanlandning utom riket t:j avses skola äga rum. 

får meddela bestämmelser som avviker från vad som föreskrivs i vissa 

andra paragrafer i 9 kap. angående biljett, resgodsbevis och flygfraktsedel. 

Det i luftfartskungörelsen angivna undantaget tillkom på begäran av luft

farts verket. 

Enligt 9 kap. 22 § första stycket LL är ett svenskt flygföretag skyldigt att 

i biljett eller standardvillkor utfästa sig att tillämpa den ansvarsgräns som 

anges i lagrummet. Införandet av 113 a § LK innebar inte att kravet på 

sådan utfästelse föll bort. Fraktföraren har i stället standardvillkor med 

denna utfästelse. Som sådana villkor godtas enkla villkor som fraktföraren 

tillämpar generellt och som finns tillgängliga för den passagerare som så 

önskar i samband med att han bokar plats eller går ombord på luftfartyget. 

Bestämmelsen om ansvarsbegränsning i 113 a § LK innehåller sådana 

föreskrifter om enskildas ekonomiska förhållanden inbördes som enligt 8 
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kap. 2 ~ regeringsformen skall meddelas i lag. Bestämmelsen hör därför 

överflyttas till 9 kap. LL. Bemyndigandet i 9 kap. 40 ~ kan heller inte avse 

meddelande av siidana föreskrifter. Det har emellertid tillkommit och 

utnyttjats endast i de avseenden som regleras i 113 a * LK (jfr prop. 1960: 

34 s. 92). Om 113 a * LK upptas i lag kan bemyndigandet i 9 kap. 40 ~ LL 

utgii. En bestämmelse motsvarande 113 a * LK kan då upptas i det lediga 

paragrafnumret. Bestämmelsen hör utformas huvudsakligen i enlighet med 

utredningens förslag heträffande 113 a * LK. I andra stycket bör således i 

enlighet med vad utredningen har föreslagit i förtydligande syfte tas in en 

hänvisning till standardvillkoren. 

Jag har beträffande de nu behandlade frågorna samrått med chefen för 

justitiedepartementet. 

2.16 Ansrnret för skador genom luftfart 

Mitt förslag: Ett luftfartygs ägare skall liksom f. n. i princip ansvara för 

de skador som genom luftfart drabhar tredje man. När ett luftfartyg 

innehas på grund av kreditköp med förbehåll om återtaganderätt skall 

ansvaret för skador genom luftfarten åvila innehavaren. Sådant ansvar 

skall under vissa villkor också kunna åvila innehavaren vid långtidsut

hyrning (leasing). I andra fall skall ansvaret kunna vara delat. Ändring

ar föreslås i lagen I 1922: 382) angående ansvarighet för skada i följd av 

luftfart. 

Utredningens förslag (avsnitt 12) överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna accepterar i princip utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: I I 0 kap. I ~ LL hänvisas beträffande ansvaret för 

tredjemansskador, dvs. sådana skador som drabbar personer eller egen

dom som inte transporteras med luftfartyget, till lagen (1922: 382) an

gående ansvarighet för skada i följd av luftfart. Kapitlet innehåller i övrigt 

bestämmelser om trafikförsäkring och om jämkning av det skadestånd som 

någon kan förpliktas utge på grund av fel e. d. i tjänsten. 

Enligt 1922 års lag har ett luftfartygs ägare strikt ansvar för skador som 

genom luftfart drabbar personer eller egendom som inte transporteras med 

fartyget (I§). Lagen gäller dock inte skador på andra luftfartyg i fart eller 

på passagerare i sådana fartyg ('2 * andra stycket). Den som utan lov 

använder någon annans luftfartyg ansvarar i stället för ägaren för de skador 

som inträffar vid ett sådant tillfälle (3 §). En brukare svarar tillsammans 

med ägaren om han innehar fartyget med nyttjanderätt och det i upplåtel

sen ingår rätt att anställa förare ell~r befälhavare. Samma sak gäller även 

om han inte har denna rätt men änd<'i anlitar en annan förare eller befälha-
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vare än den sllm ägaren har anställt och någon skada intriiffar när denne 

andre har hand om fartyget. Ägaren har regressrätt mot brukaren (4 *l- Vid 

medYallande fran den skade lidandes sida gäller skadeståmlslagens bestiim

melser. Ocksa heriikningcn av ersiittningens storh:k vid personskador skall 

ske enligt grunderna i skadestiindslagen ( 1 och 5**1. 
I I 0 kap. 2 * LL föreskrivs en skyldighet att, om regeringen så förordnar. 

teckna en försäkring e. d. för ansvaret enligt 1922 års lag. Regeringen har 

inte meddelat något generellt sådant förordnande. Beträffande SAS och 

LIN ställs dock kra\' pf1 försäkring i koncessionerna. I fråga om all annan 

luftfart i förvärvssyfte än den som bedrivs av dessa båda företag ställer 

luftfargverket som krav för meddelande av driftstillstånd att det finns en 

gällande försäkring. För privatflygare finns inte något krav på försäkring. 

Från de företag som sysslar med s. k. leasing av luftfartyg har framförts 

önskemål om att den som hyr ett luftfartyg under längre tid skall betraktas 

som tigare i vissa avseenden. Vad wm framför allt har åsyftats med detta 

är ansvaret för tredjemansskador. Avsikten har varit att ägaren helt skall 

befrias frfin ansvar enligt 1922 års lag. 

Utredningen erinrar om att de skador som avses i 1922 års lag nästan 

alltid är en direkt följd av det faktiska handhavandet av ett luftfartyg och 

mycket talar enligt utredningens mening för att en ägare som inte har något 
inflytande över fartyget och dess användning inte heller skall vara ersätt

ningsskyldig för de skador som kan uppkomma när en brukare använder 

fartyget. Å andra sidan måste man emellertid. menar utredningen, beakta 

att skyddet för tredje man inte får hli urholkat genom att luftfartygets ägare 

befrias fran ansvar. 

Huvudregeln bör enligt utredningen alltjämt vara att ett luftfartygs ägare 

ansvarar för de skador som genom luftfart drabhar tredje man. En ägare 

hör dock kunna befrias från ansvar för tredjcmansskador i vissa situa

tioner. En första förutsättning för en sådan befrielse måste enligt utred

ningens mening vara att brukaren i stället kan åläggas motsvarande ansvar. 

Utredningen föreslår införandet av ett system enligt vilket ansvaret 

enligt 1922 års lag läggs på brukaren i stället för på ägaren i de fall då 

brukaren innehar luftfartyget på grund av ett kreditköp med förbehåll om 

återtaganderätt. Vidare skall enligt utredningens förslag ägaren av ett 

uthyrt luftfartyg befrias fran ansvar enligt 1922 års lag och detta ansvar i 

stället övergå på brukaren om avtal har träffats härom. om nyttjanderättsti

den är minst ett år och om innehavaren enligt avtalet har rätt att skaffa 

befälhavare eller förare eller att använda luftfartyget i förvärvssyfte. En 

anmälan skall i dessa fall ha gjorts till luftfartygsregistret. Slutligen föreslås 

för andra fall av uthyrning att ägaren och innehavaren i vissa fall skall ha 

lika ansvar för tredjemansskador med regressrätt för ägaren gentemot 

innehavaren. 

L1!f(f(irtsverket anmärker i anslutning till utredningens förslag att be

greppen "brukare" och "'innehavare" inte är klara. Enligt verket bör 
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begreppet innehavare avse den som p[1 nf1got sätt har en begränsad sakrätt 

i elt luftfartyg medan begreppet brukare bör användas bara som benäm

ning pii den som faktiskt använder ett luftfartyg. 

Jag kan i princip godta utredningens förslag. Till vissa detaljfrågor åter

kommer jag i specialmotiveringen. 

2.17 Flygräddningstjänst, bärgning och undersökning aY luftfartsolyckor 

Mitt förslag: Bestämmelserna om flygräddningstjiinst lämnas i princip 

oföriindrade i avvaktan på generell lagstiftning om samhällets rädd

ningstjänst. Ett bemyndigande införs för regeringen att medge att sta

tens haverikommission överläter at andra alt utföra undersökningar av 

luftfartsolyckor ( 11 kap. 8 ~andra stycket LLJ. 

Utredningens förslag (avsnitt Ul innebär att begreppet flygräddningstjänst 

definieras närmare. Försl<1get överensstämmer i övrigt i princip med mitt 

förslag. 

Remissinstanserna har detaljsynpunkter på definicringen av begreppet flyg

räddningstjänst. Statens haverikommission anser att kommissionens rätt 

alt delegera undersökningarna kan inskränkas till de fall då det är fråga om 

att överlåta undersökningen till annan stat än där luftfartyget är registrerat. 

Skälen för mitt förslag: Bestämmelser om flygräddningstjänst finns i Chica

gokonventionens annex 12. som ligger till grund för den svenska reglering

en av denna fråga. 

1 De svenska bestämmelserna finns i 11 kap. 1 § LL och i 114-121 §§ LK. 

Här finns regler bl. a. om var svensk tlygräddningstjänst kan utföras. om 

vem som leder denna tjänst och om de skyldigheter som åvilar befälhavare 

p[i andra luftfartyg än de som är föremål för flygräddningstjänsten. 

Bestämmelser om ersättning av allmänna medel till den som deltar i 

flygriiddningstjänsten finns i kungörelsen ( 1961: 564) om ersättning av 

statsmcdel för medverkan i flygräddningstjänst m. m. 

Föreskrifterna i luftfart slagen och luftfartskungörelsen om undersökning 

av luftfartsolyckor bygger på bestämmelserna i Chicagokonventionens 

annex 13. 

En undersökning skall göras om det inträffar en olycka med allvarliga 

skador som följd vid användningen av ett civilt luftfartyg. Undersökningar

na verkställs av statens haverikommission eller av luftfartsverket. Förfa

randet vid en sådan undersökning finns reglerat i lagen och kungörelsen. 

Utredningens förslag innebär till en början att innebörden av begreppet 

flygräddningstjänst närmare definieras i 11 kap. I § LL. Vidare införs -

med hänsyn till regeringsformens delegationsbestämmelser - ett uttryck-
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ligt bemyndigande för regeringen att överlåta åt andra att leda llygrädd

ningstjiinsten. Vidare föreslås ett bemyndigande för regeringen att överlatä 

åt andra att utföra en undersökning av en luftfartsolycka. Det sistnämnda 

förslaget har tillkommit för att man skall kunna överlåta exempelvis ~H ett 

utliindskt organ att leda utredningen av en luftfartsolycka i de fall då en 

annan stat har llli\vat lrafiklcdningstjiinsten i området. Vidare blir det 

möjligt all till en lämplig organisation överlåta en undersökning ;iv olyckor 

utanför den egentliga luftfarten såsom olyckor med ballonger. segelflyg

plan m. m. 
Förslaget innebär ocks{1 all samtliga olyckor skall utredas av statens 

hav~rikommission. Bestämmelser härom föreslås upptagna i en ny luft

fartsförordning ( 122 ~första stycket). 

L1!f(fons1·erkct och ii{fi/{irtsinspcktioncn föreslår en lydelse av 11 kap. 

I ~ som närmare anknyter till best~immelser för llygtrafikledningstjänst 

rnFT1. Luftfartsinspcktionen vlilkomnar den föreslagna möjligheten att 

delegera rällen att göra undersökningar. Härigenom kan enligt inspektio

nen statens haverikommissions resurser tas i anspråk för sådant som är att 

hänföra till egentlig iuftfart. Statens lwvcrikommission har inte någon 

erinran mot att luftfartsverkets nuvarande havcriutredningsverksamhet 

upphör. Kommissionen anser att anledning saknas att medge delegations

rätt for kommissionen i andra fall än di\. det är fråga om att överlåta 

under~ökningen till en annan stat där luftfartyget är registrerat. 

Sedan utredningen lagt fram sina förslag har frågan om räddningstjänst 

och olycksutredningar övervägts av räddningstjänstkommittcn (Kn 

1979: 01 l som i sitt slutbetänkande (SOU 1983: 771 Effektiv räddningstjänst 

föreslagit bl. a. en ny lag om samhällets räddningstjänst. Förslaget berör 

bl. a. tlygräddningstjänstcn. Bestämmelser härom finns i 21-24 ** i den 

föreslagna lagen. som föreslås få följande lydelse. 

FlyKriiddnin!{stjii nst 

21 * Med flygriiddningstjänst avses i denna lag åtgärder som staten sva
rar for och som avser efterforskning, undsättning av människor eller djur 
eller begränsning av skador på egendom då ett luftfartyg saknas eller en 
olyckshändelse har drabbat eller hotar lufttrafikcn. 

22 § Luftfartsverket svarar för efterforskning av ett försvunnet luftfar
tyg. Verket svarar också för undsättning och för begränsning av skador vid 
ett llyghaveri till havs. i kustvattnen och i Vänern. Vättern och Mälaren. 

Kommunen svarar för undsättning och för begränsning av skador vid ett 
flyghaveri i övriga vatten, i vattenområde i hamn eller på land. 

För omedelbar undsättning på eller i närheten av en godkänd flygplats 
skall finnas en räddningsstyrka av den storlek och räddningsutrustning i 
den omfattning som fastställs av luftfartsverket med hänsyn till förekom
mande flygtrafik. För denna styrka och utrustning svarar innehavaren av 
flygplatsen. 

23 § Luftfartsverket utser räddningsledare för räddningsåtgärder som 
verket svarar för. 
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24 * Om skyldighet för en befälhavare pa ett luftfartyg och for den som 
tjänstgör pli en flygplats eller annan anliiggning för luftfarten att medverka i 
llygr:iddningstjänsten finns bestämmelser i luftfart slagen t 1957: 297). 

Kommitten förcsltir vidare att den nuvarande definitionen av flygr:idd

ningstjänsten i 11 kap. I * LL utgiir och ersätts med en hänvisning till den 

nya lagen. 

Kommittens förslag. som har överlämnats till försvarsdepartementet. 

har remissbehandlats. och en lagrådsremiss beräknas bli avl:imnad under 

hösten 1985. Med hänsyn härtill bör enligt min mening r. n. inte göras 

nl1gon ändring i definitionen av begreppet flygriiddningstjiinst i 11 kap. I ~ 

första stycket. I lagrummet bör dock införas det av utredningen föreslagna 

bemyndigandet. 

Förslaget om att ansvaret för utredning av samtliga olyckor och tillbud 

skall överföras till statens haverikommission överensstämmer med riksda

gens principbeslut iir 1982 (prop. 198WO: 100 bil. 9, s. 127 ff. TU 28 s. 40 

m. I etc nyligen avgivet yttrande över en inom kommunikationsdeparte

mentet uprättad promemoria angående utredning av sjöolyckor ifrägasät

ter emellertid luftfartsverket den sålunda beslutade ordningen. Den ger 

enligt luftfartsverket dubbelarbete eftersom luftfartsverket nu tvingas att 

komplettera och bereda haverikommissionens utredningar för att preven

tiva flygsäkerhetsåtgärdcr skall kunna vidtas. Luftfartsverket hemstiillcr 

att överläggningar tas upp mellan kommunikationsdcpartementet. haveri

kommissionen och luftfartsverket för att se över ansvarsfördelningen. 

Luftfartsverkets synpunkter är enligt min mening <iv den arten att de bör 

föranleda ytterligare överväganden. Möjligen bör dessa samordnas med 

det pågående arbetet rörande utredningen av sjöolyckor. Organisationen 

av flygräddningstjänsten skall enligt mitt förslag närmare heslutas av rcge- · 

ringen. I samband därmed får regeringen ta ställning till de synpunkter i 

frågan som numera föreligger. 

Vad särskilt gäller rätten för haverikommissionen <itt överlåta undersök

ningar till andra delar jag den mening som utredningen framfört och som 

biträtts av luftfartsinspektionen. Chicagokonventionen synes inte lägga 

hinder i vägen för att undersökningarna överlåts till andra an andra stater. 

2.18 Vissa särskilda bestämmelser 

Mitt förslag: Avgift skall kunna tas ut dels för den övervakning av 

luftfartygs luftvärdighet som erfordras då luftvärdighctsbevis utfärdas 

för att gälla tills vidare, dels för meddelande av elevtillstånd. 

Utredningens förslag (avsnitt 14) överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna har inte särskilt kommenterat förslaget. 
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Skälen för mitt förslag: 1 I 2 kap. LL finns besUimmelser om i vilka fall 

luftfartygs avgång kan hindras och om vem som är behörig att meddela 

sådant beslut. I kapitlet finns ocks[1 hänvisningar till sLirskilda bestiirnmel

ser om inskränkningar i möjligheten all htgga kvarstad p{1 vis'a angivna 

fartyg. BesHimmelser härom finns i lagen ( 1939: 6) om frihet fran kvarstad 

för vissa luftfartyg. Vidare finns i kapitlet hänvisningar till regler om 

innehav och användning av radioanliiggning pä luftfartyg och inom mark

organisationen. Bestiimmelser härom finns i radiolagen ( 1%6: 755) och i 

kungörelsen ( 1967: 448) om innehav och anviindning inom neutralt territo

rium av radiosLindare och mottagare p~ utliindskt fartyg. luftfartyg och 

motorfordon. 

Slutligen finns i 12 kap. 4 * LL en bestammelse om att regeringen 

fastställer grunderna för bestämmandet av avgifter och övriga kostnader 

för förrättningar enligt luftfartslagen. Sädana grunder har fastställts i 136-

138 ~* LK. Utredningen föreslär att möjlighet införs att ta ut avgift för den 

övervakning av luft värdigheten som enligt utredningen föreslfis i samband 

med att luftvärdighetsbcvis utfärdas tills vidare i stället för att vara tidsbe

gränsade. Vidare föreslås att en avgift skall tas ut för meddelande av 

elevtillstånd. 

Utredningens förslag har inte föranlett någon kommentar under rcmiss

behandlingen. Jag ansluter mig i princip till förslaget. 

2.19 Ansvarsbestämmelser 

Mitt förslag: Straffet för brott mot :uftfartslagens bestämmelser m. m. 

blir antingen fängelse i högst två år. böter eller fängelse i högst sex 

månader eller enbart böter. Ett nytt straffstadgande införs beträffande 

den som tjänstgör utan att ha ett föreskrivet behörighetsbevis. 

Utredningens förslag (avsnitt 15) överensstämmer med mitt förslag. 

Remissinstanserna accepterar i allmänhet utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslag: I 13 kap. LL finns ansvarsbestämmclser beträffan

de vissa av lagens regler. Bestämmelserna innehåller fyra olika straff

satser. Den högsta straffsatsen. fängelse i högst två år. gäller då någon är 

berusad t. ex. vid förandet av luftfartyg eller vid utövandet av tjänst som 

trafikledare. Samma straffsats gäller om någon bryter mot förbudet mot 

överljudsfart eller regeringens beslut att av militära skäl t. ex. förbjuda 

luftfart samt då någon framför ett luftfartyg med felaktig nationalitets- eller 

registreringsbeteckning. Om brotten är ringa skall dömas till böter. De 

flesta ansvarsbestämmelserna upptar straff skalan böter eller fängelse. I en 

del av bestämmelserna föreskrivs som maximum fängelse i ett år. i andra 
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fängelse i sex månader. Slutligen finns några bestämmelser som innehåller 

endast böter i straffskalan. Också i luftfartskungörelsen finns ansvarsbe

stämmelser. Straffet är dagsböter och i nf1gra fall penningböter. 

Utredningen anser att sanktionssystcmets uppbyggnad hör vara så enkel 

som möjligt. Enligt utredningen bör straffmaximum. fängelse tvf1 iir, kunna 

sänkas i alla fall utom när det gäller onykterhet vid förande av luftfartyg 

elkr tjänstgöring som flygledare m. m. 

En sänkning av straffsatsen bör vidare enligt utredningrn ske beträffan

de den som använder ett luftfartyg trots att det saknar luftviirdighetsbevis 

eller miljövärdighetsbevis. Straff maximum är f. n. ett ar. Enligt utredning

en bör straffet vara endast böter. 

För övrigt föreslår utredningen beträffande brott med straffmaximum 

över sex månader en sänkning av straffsatserna till fängelse i sex mt111ader. 

Ett nytt straffstadgande fön:slås betriiffande den som tjiinstgör utan att 

ha ett föreskrivet behiirighetshevis. 

Enligt utredningens mening hör straffsatserna i en ny luftfartsförordning 

vara enbart dagsböter. 

Riksäklagaren finner med hänsyn till bl. a. att avsikten med förslaget 

inte är att gärningarna i allmänhet skall bedömas mildare än vad som är 

fallet i dag och då brottsbalkens bestämmelser kan bli tillämpliga beträffan

de vissa allvarligare överträdelser inte anledning till erinran mot utredning

ens förslag. 

Öi·eråklagaren i JHalmii dklagardistrikt anser dock det inte rimligt att på 

detta sätt generellt minska straffvärdheten i ett stort antal brottsliga förfar

anden av varierande typ. Förslagets konsekvenser ter sig enligt överåkla

garen betänkliga från allmänpreventiv synpunkt. 

Liinsäklagaren i Kalmar län menar att förslaget är rationellt och rättssä

kert. 

I övrigt har utredningens förslag beträffande straffbestämmelserna inte 

särskilt kommenterats under remissbehandlingen. 

F iir egen del kan jag i det väsentliga ansluta mig till utredningens förslag. 

Beträffande ansvarshestämmelsen om onykterhet vid framförande av luft

fartyg eller vid tjänstgöring som trafikledare m. m. finns det enligt min 

mening anledning att överväga en något annorlunda lagteknisk konstruk

tion än den som utredningen föreslår. Jag återkommer närmare till mina 

överväganden i den delen i specialmotiveringen. Där kommer jag också att 

i övrigt ta upp vissa frågor i anslutning till straffbestämmelserna där jag har 

stannat för en annan lagteknisk lösning än vad utredningen har kommit 

fram till. 
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2.20 Tillämpningshestämmelser, bemyndiganden, definitioner 

Mitt förslag: I 14 kap. LL införs regler om talan mot de heslut som 

domstol och luftfartsverket har att meddela enligt lagen. Bestämmelser

nas innehåll har anpassats till de materiella överväganden som jag 

tidigare har redovisat. Möjlighet införs för luftfartsverket att överlåta åt 

andra att utarbeta föreskrifter för vissa luftfartyg av särskild beskaffen

het. exempelvis ~egelllygplan. Slutligen föreslås ett generellt hcmyndi

gande för luftfartsverket att meddela ytterligare föreskrifter heträffande 

tilliimpningen av lagen. 

Utredningens förslag <avsnitt 16) överensstiimmer i princip med mitt för

slag. utom siivitt avser de delar där utredningen föreslagit en annan saklig 

lösning än den jag har stannat för. 

Rcmissinstanscrna accepterar i allmänhet utredningens förslag. 

Skälen för mitt förslaJ?;: I 14 kap. LL finns bestämmelser om lagens tillämp

ning och om talan mot luftfartsverkets beslut enligt såväl lagen som före

skrifter som har meddelats med stöd av lagen. Utredningen föreslår en 

sådan ändring i 14 kap. att luftfartsverket får möjlighet att delegera utfär

dandet av föreskrifter för luftfartyg av särskild beskaffenhet. Luftfartsver

ket har uttryckt önskemål om sådan delegeringsmöjlighct speciellt när det 

gäller drakar och segelflygplan men även i fråga om modelluftfartyg och 

varmluftshallonger. 

För övrigt föreslår utredningen ändrade regler om talan mot luftfartsver

kets m. fl. beslut som har samband med utredningens förslag. 

I 14 kap. 3 ~föreslås upptagen ett generellt bemyndigande för regeringen 

eller den myndighet regeringen bestämmer att meddela ytterligare före

skrifter i de avseenden som anges i lagen. I samma paragraf föreslås ett 

bemyndigande för regeringen att uppdra åt andra att meddela föreskrifter

na. 

I 14 kap. 4 ~föreslår utredningen en ny bestämmelse som gör det möjligt 

för regeringen att medge undantag och meddela föreskrifter i situationer av 

krig eller krigsfara e. d. I 14 kap. 5 * föreslås upptagna definitioner av de 

olika konventioner som nämns i författningstexten. 

Remissinstanserna har i allmänhet accepterat utredningens förslag. 

För egen del kan jag o-=kså i stort sett ansluta mig till vad utredningen har 

föreslagit. Med hiinsyn till mina förslag rörande talan mot luftfartsverkets 

heslut m. m. avviker mitt förslag till lydelse av 14 kap. :?. ~ något från 

utredningens förslag. Med hänsyn bl. a. till regeringsformens bestämmel

ser om inskränkningar i möjligheterna att delegera rätten att utfärda be

stämmelser som innebär normgivning måste emellertid enligt min mening 
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reglerna utforma~ något annorlunda än vad utredningen har föreslagit. Jag 

kommer att i specialmotiveringen till de aktuella bestämmelserna närmare 

utveckla mina överväganden härvidlag. 

2.21 Militär luftfart och annan luftfart för statsändamal 

Mitt förslag: Ett uppdrag ges till luftfartsverket att i samrad med över

befälhavaren undersöka de frågor som aktualiseras i samband med 

militär luftfart för civila ändamål och att redovisa förslag till lösningar 

p{1 problemen. 

lltredningcns förslag (avsnitt 17): Inget förslag om ändringar men en re

kommendation att frågan bör övervägas pii nytt om det visar sig att militiira 

luftfartyg anviinds i stor utstriickning för annat än militära ändamål. 

Rcmissinstanserna: Överbefälhavaren är nöjd med utredningens stiillnings

tagande. Luftfartsinspektionen anser att frågan nu bör regleras i författ

ning. 

Skälen för mitt förslag: I Iuftfartslagens andra avdelning, 15 kap .. behand

las frågor om militär luftfart och annan luftfart för statsändamiil. Som 

statliga luftfartyg anses - i enlighet med den indelning som görs i Chicago

konvcntionen - bl. a. militär-. tull- och polisfartyg men däremot inte 

sådana statliga luftfartyg som används för affärsdrift. I 15 kap. hänvisas till 

de bestämmelser i luftfartslagen som gäller för luftfart med militära luftfar

tyg och för annan luftfart för statsändamål. Övriga regler fastställs av 

regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. Regler om 

utländska örlogsfartygs och militära luftfartygs tillträde till svenskt territo

rium finns i tillträdesförordningen ( 1982: 755). 

Utredningen diskuterar de problem som uppstått i samband med an

vändningen av försvarets luftfartyg för civila uppdrag. Diskussionen förs 

delvis med utgångspunkt i ett beslut av justitieombudsmannen (JQ) den 16 

december 1975 i vilket JO bl. a. diskuterade behovet av ändringar i luft

fartsförfattningarna med anledning av klagomål från två trafikflygare som 

gjort gällande att flygvapnets agerande inom svensk yrkesmässig trafik på 

vissa punkter var olämpligt och lagstridigt. I ärendet gjordes från luftfarts

verket giillande att den luftfart som bedrivs med militära luftfartyg faller 

under 15 kap. LL så länge luftfarten är av militär natur men att luftfart med 

militära luftfartyg för andra iin militära ändamål inte bör betraktas som 

statlig luftfart i luftfart slagens mening. 

Riksdagen har år 1974 uttalat sig mot en lagändring av den innebörd som 

luftfartsverket förordat (FöU I 974: 28). 

Inte heller fann JO att det kunde anses påkallat med omedelbara åtgär

der för en ändring av bestämmelserna. 
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Utredningen har också stannat för att inte lägga fram några ändringsför

slag. Om det visar sig framöver att militära luftfartyg används i stor 

utsträckning för annat än militära ändamål bör emellertid enligt utredning

en den frågan överväg<1s på nytt. 

Öiwbl'.falhavaren finner att utredningens ställningstagande möjliggör ett 

fortsatt rationellt utnyttjande av militära resurser där de används enligt de 

principer som nu tillämpas. L1(f(fansinspektionen anser däremot att tiden 

nu är mogen att författningsmässigt reglera denna fråga. Angelägenheten 

härav understryks enligt luftfartsinspektionen av att försvarets transport

flygkapacitet har ökat. Civila transporter som genomförs med militära 

resurser skapar betydande irritation inom den civila flygbranschen. 

Det material i frågan om regleringen av den militära luftfarten för civila 

ändamål som utredningen redovisar är nästan tio år gammalt. Utredningen 
har anfört att vissa skäl talar för lagstiftning i linje med vad luftfartsverket 

förordat och som under remisshehandlingen har förespråkats av Juftfarts

inspektionen. Enligt min mening rymmer frågan sä många komplicerade 

problem av betydelse för myndigheter. företag och organisationer inom 
bl. a. luftfarten, försvaret och räddningsväsendet att det nu föreliggande 
materialet inte kan ligga till grund för något definitivt ställningstagande 
från min sida. Min avsikt är därför att senare ta upp frågan om ett uppdrag 

åt luftfartsverket att i samråd med överbefälhavaren närmare gå igenom 

denna fråga och lägga fram de förslag som genomgången kan ge anledning 

till. I avvaktan härpå bör den nuvarande ordningen i princip behållas. 

2.22 Forum i lufträttsmål 

Mitt förslag: Inga särskilda forumregler införs för lufträttsmål. 

Utredningens förslag: Mål om brott enligt luftfartslagen skall prövas av de 

tingsrätter som är sjörätlsdomstolar. För tvistemål med lufträttslig anknyt

ning införs inga nya forumregler. 

Remissinstanserna har haft olika synpunkter. De flesta instanser som yttrat 

sig i frågan avstyrker utredningens förslag eller föreslår ändringar av annan 

art än de som utredningen har föreslagit. 

Skälen för mitt förslag: Samtliga tingsrätter är f. n. behöriga att i första 

instans handlägga mål med lufträttslig anknytning. Frågan vilken tingsrätt 

som är behörig avgörs enligt de allmänna forumreglerna i 10 och 19kap. 

rättegångs balken. 

Utredningen diskuterar en framställning hos regeringen av luftfartsver

ket i vilken verket tar upp frågan om en begränsning av lufträttsmålen till 

en domstol och en åklagarmyndighet. Enligt luftfartsverket har målen 
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hlivit alltmer invecklade. siirskilt de mttl som rör kollisionstillhud. 1.J:ir de 

invecklade tlygtrafikledningsprocedurerna ställt si1viil domstolar som [1kla

gare inför prohlem. En åklagare har diirför enligt luftfortsvnket ofta en 

sv[ir .,1ällning trots den exrerti'> som st:ill., till förfogande. Med h;insyn till 

verket\ stiillning som säkerhetsmyndighet :ir det enligt verket knapras! en 

iinskviird situation att dess '>iikerhetsexperter måste upptriida som bitrii

den till åklagare. 

Utredningen menar att det finns skäl att koncentrera de luftriithliga 

hrottmålen till ett mindre antal tingsrätter. Enligt utredningens förslag skall 

fnlgan om ansvar för brott enligt luftfartslagen och enligt de föreskrifter 

som har meddelats med stöd av lagen rrövas av de tingsrätter som ;ir 

sjör~ittsdomstolar. Beträffande tvist..:målen liigger utredningen ink fram 

något förslag om ;indrade forumregler. 

Utredningens förslag har under remissbehandlingen fått ett blandat mot

tagande. Förslaget tillstyrks av riksäk/agaren och /.:(i/mar tin.esriirr. Det 

111".1·tyrk.1 av do111stolsvcr/.:cr. S1·crigl'.1 aifrokat.rn111fimd och KSA.K. Stock

/10/111.1 ringsrärr förordar att samtliga lufträttsmål skall koncentreras till 

sjörättsdomstolarna. L1~f(fartsi11spe/.:tione11 och S1111d.1Tal/s tingsriirr menar 

all Stockholms tingsrätt bör vara behörig att handlägga samtliga lufträtts

mål. 

Fiir egen del delar jag den uppfattning som 11era avstyrkande rcmissin

stanser ger uttryck för. att det inte föreligger tillräckligt starka skäl att 

begränsa tingsrätternas hehörighet när det giiller lufträttsmål. Antalet mål 

av den arten är så litet att de fördelar man kan uprnå genom en specialise

ring till vissa domstolar uppenbarligen är begriinsade. Även med en sadan 

ordning torde det för ilklagare och domstol vara nödviindigt att införskaffa 

särskild sakkunnigbevisning. Av naturliga skäl måste denna vanligtvis tas 

från luftfartsverket. Jag finner således inte skäl att inrätta specialdomstolar 

enligt ut_redningens förslag. 

3 Upprättade lagförslag 

1 enlighet med vad jag har anfört nu har inom kommunikationsdeparte

mentet uppriittats förslag till 

l. lag om iindring i luftfart slagen ( l 9S7: 297). 

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

3. lag om ;indring i lagen ( 19SS: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg. 

4. lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 

Lagförslagen under 2-4 har upprättats i samråd med chefen för justitie-

departementet. 

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som hilag11 5. 

10 Rik.ld11ge11 19R4i85. I .111111/. Nr 212 
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4 SpecialmotiYering 

4.1 Luftfartslagen (]957: 297) 

I ka/>. 

1-2 ** 

146 

Paragraferna överensstiimmer i sak med giillande lydelse och har endast 

justerats språkligt i huvudsak i enlighet med utredningens förslag. 

Linder förarbetena till I* i dess nuv;1rande lydelse diskuterade lagr~idct 

hehovct av en reservation för att andra författningar kunde innehålla 

bestämmelser som innebiir inskränkningar eller villkor i rätten till luftfart. 

Si.1dana fö11'attningar var enligt lagrådet iindi1 fullt ut tillämpliga i de hiinse

endcn snm regleras där. Lagrädet fann dock hl. a. med hänsyn till vikten av 

all niigon tvekan inte råder pii denna punkt att en i paragrafen intagen 

re~er\'ation kunde vara motiverad i detta fall (prop. 1957: 69 S. 231 f). Jag 

har inte funnit anledning att nu inta någon annan ståndpunkt i den fr{1gan. 

Av siirskilt intresse i detta fall är numera miljöskyddslagen ( 1969: 387) 

enligt vilken bl. a. kan prövas en ifrågasatt flygnings inverkan på miljön 

exempelvis från bullersynpunkt. 

l.indcr rcrnissbchandlingcn har luftfartsinspcktionen erinrat mot beteck

ningen svenska iuftfartyg i 2 *och förordat ett uttryckssätt i linje med det 

nu gällande (luftfartyg - - - som hava svensk nationalitet). Innebörden 

av det nuvarande uttryckssättet iir i förevarande sammanhang att luftfarty

get iir registn:rat hiir i landet enligt 2 kap. 12 eller IH. Enligt min mening 

kan uttryckssättet nu ändra~ enligt utredningens förslag utan risk för att 

innehörden därav blir annan iin f. n. 

I en ny luftfartsförordning hör liksom f. n. i iuftfartskungöreisen fön:
skrivas att friigor om tillstfmd prövas av luftfartsverket. 

2a* 

Paragrafen har endast justerats språkligt. 

Straffbestämmelser som anknyter till paragrafen föreslås i 13 kap. 2 ~ I. 

I paragrafen har i huvudsak i enlighet med utredningens förslag gjorts 

språkliga och redaktionella ändringar. 

Enligt 3 * LK får luftfartsverket förordna om restriktionsområde bl. a. 

diir det behövs av militära skäl. Detta bemyndigande täcks varken av 

nuvarande 3 * LL eller av paragrafen i den av utredningen föreslagna 

lydelsen. Bemyndigandet i paragrafen har utsträckts till att ocks[1 omfatta 

sadan delegering till verket (jfr prop. 1957: 69 s. 50). 

Bemyndigandet för regeringen eller den myndighet regeringen bestäm

mer att meddela föreskrifter om inskränkningar av eller förbud mot luftfart 

har också utökats på så sätt att föreskrift härom får meddelas också när det 

behövs av hänsyn till natur- eller miljövård (jfr 3 ~andra stycket LKl. 
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I luftfartsförordningen hör i h11Yud,aklig övcrensst:immdse med Yad 

som gäller f. n. enligt luf'tfanskungörelscn ta.., in hestiimmelser om restrik

tioner för luftfart m. m. Diir hör ocbi1 tas in en hiinvisning till fiirordningen 

(I CJ79: 969) om restriktioner för luftfart i mim vissa omriiden. 

En straffbesttimmelse i anslutning till paragrafen föresl~ls i 13 kap. 2 * 2. 

H 
Paragrafen har endast justerats spr:ikligt. 

Paragrafen iir ny. Retriiffande motiven för den nya regleringen hiinvisas 

till den allmiinna motiveringen <av..,nitt 2.7). 

Paragrafen. som är ny. giir det möjligt att överföra till Sverige ans\·aret 

för luftvärdigheten och miljiiviirdighcten betriiffande si!dana uthindska 

luftfartyg som pä grund av nyttjanJeriitbavtal används av en svensk bru

kare. Genom paragrafen blir det möjligt för Sverige att tillampa de prin

ciper om övertagande av ansvaret för ett luftfartygs luft värdighet m. m. 

som lagts fast i den nya artikel 83 bis till Chicagokonventionen. Paragrafen 

har utformats s[i att regeringen genom en generell föreskrift får möjlighet 

att göra de på grund av artikeln aktuella bestämmelserna tillämpliga beträf

fande de utländska luftfartygen. Bemyndigandet avser endast föreskrifter 

som ligger inom delegationslrn1r~1det enligt 8 kap. 7 ~ regeringsformen. 

Regler om registrering av de hiir aktuella luftfartygen föresliis i 2 kap. 

11 a ~. 
S1·1·riges adrnkatsamjimd har i detta ~ammanhang pekat pä angelägen

heten av en översyn av reglerna rörande inskrivning av rätt till luftfartyg. 

Den friigan har behandlats dels av utredningen angf1ende rätt till luftfartyg i 

betänkandet <SOU 1976: 70) Rätt till luftfartyg, dels av pantbrevsutred

ningen i betänkandet (SOU 1982:57) Pantbrev. I prop. 1984/85:54. som 

nyligen har överlämnats till riksdagen. har tagits upp frågor som behand

lats i det sistnämnda betänkandet. I propositionen behandlas emellertid 

inte frågan om inskrivning av rätt till luftfartyg. Chefen för justitiedeparte

mentet uppger där att han kommer att ta upp den i ett annat sammanhang 

(prop. "· 13). 
Av skiil som jag har utvecklat i den allmänna motiveringen I avsnitt 2.5) 

har den erforderliga straffrättsliga regleringen tagits upp i 13 kap. ( 13 kap. 

5 ~andra stycket). 

Paragrafen avser liksom 6 ~ att göra det möjligt för Sverige att tillämpa 

de principer som lagts fast i artikel ~3 bi~. Genom bestfimmelsen blir Jet 

möjligt för Sverige att överföra tillsynen av luftvärdigheten m. m. över 
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svenska luftfartyg som hyrs av en utländ~k brukare till den uthind<>ka 

staten. 

Hetriiffande straffriit1sliga fr:1gnr hiinvisar jag till den allmänna motive

ringen !avsnill 2 . .'i). 

Paragrafen rnotwarar nuvarande .'i~ !prop. 1968:2.'i. ILL 13. rskr 77. 

prnp. 1970:.'il. ILU 28. rskr l34l. 

2 /.;.up. 

Som jag redogjort för i den allm:inna motiveringen !avsnitt 2.6) föresli1s 

ingen iindring i 2 *· Reglerna i \3 ~hör överflyttas dels till luftfansfiinird

ningen. dels till en registerförordning. 

l och-~ g 
I paragraferna har i huvudsaklig övercnsstiimmclse med utredningens 

förslag gjort" redaktionella .iustningar. Om riksdagen antar mina förslag 

till ny luftfartslagstiftning avser jag att senare föresl<i regeringen att kungo

rt:lsen I 19.'i.'i: 635l med närmare bestämmelser om luftfartygsregistret m. m. 

ersiitls av en förordning med niirmare bestämmelser om luftfartygsrcgistret 

av i huvudsak det innehåll som fön::slagits av utredningen !avsnitt 4.~. 

författningsförslag 6l. I den förordningen bör s~ilunda ocksä upptas de 

regler som nu finns i 6 och 7 ~*- Den närmare utformningcn av förordning

en för bl. a. bli beroende av om registret skall vara datorbaserat. 

Paragrafen fick sin nuvarande lvddse ilr 1972 !prop. 1972: 19. TU 9. rskr 

126) d{t kravet på miljöviirdighetsbevis fördes in. De a\· utredningen före

slagna ändringarna är av redaktionell och språklig art. Under remisshe

handlingen har luftfartsinspektionen uttalat all kravet pil luftviirdighet och 

miljövärdighet för registrering bör kunna tas bort. Ett luftfartyg ffar ju ändå 

inte brukas utan att det är luftvärdigt och miljövärdigt. och inga krav härpc"i 

uppstiills för att luftfartyget skall kunna stå kvar i luftfartygsregistret. 

För egen del har jag utgått fdtn att kravet på luft viirdighet och miljövär

dighet som förutsättning för registrering bidrar till efterlevnaden av regler

na hiin)m även om de i sig inte utgör någon garanti för att kravet i1r uppfyllt 

df1 luftfartyget används. Dessutom utgör kravet en spärr mot att andra 

förerntll än luftfartyg kommer in i registret. .lag föresbr därför att denna 

paragrafbehi!lls i sak oförändrad. Den har justerats språkligt i enlighet med 

ut redningens förslag. 

5* 
Från paragrafens nuvarande lydelse har uteslutits de niirmare föreskrif-

terna om ansökningens innehåll som nu upptas i paragrafen. Dessa hestäm-
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melser iir som utredningen pi1pekar !avsnitt 4.:'i) av s~1dan art att de hiir 

hemma i en regcringsförfattning. Jag avser att förcsl{1 bestiimmelscr i 

iimnet i den förordning om luftfartygsregistret som jag nyss nämnt i spe

cialmotiveringen till I *· Samma sak gälkr de bestiimmclscr som nu finns 

upptagna i 6 och 7 *~ som jag för..::sliir skall upphävas. 

Il' .,, 
I X*. som enligt min mening inte bilr ändras i d..::tta sammanhang. finns 

bestiimmdser om när ett luftfartyg skall avregistreras. Avrcgistrering av 

ett luftfartyg som iir intecknat fr1r dock enligt 9 ~ ske endast om inteck

ningshavan:n har medgett det. I paragrafen finns f. n. niirmarc best,immel

ser om förfarandet vid S<tdant medgivande och llfll undcrr,ittdse till in

skrirningsdomaren. I förslaget till 9 ~har endast tagih upp all ett luftfartyg 

som iir intecknat far avregistreras endast l'm int..::ckningshavaren medg..::r 

det. Övriga bcstiimmelser avser jag - i cnlighct med vad som fore-.lagits av 

utredningen (avsnitt 4.:'il - att föresl:i upptagna i en ny flirnrdning om 

luftfart yg~rcgistret. 

10 ~ 

I paragrafen har gjorts endast spdkliga justeringar som delvis har sam

band med ny lagstiftning om kreditköp. 

11 * 
Paragrafen övercnsstiimmer i sak med den nuvarande 11 *· Med hänsyn 

till regeringsformens bestämmelse om rätt för regeringen att utfärda verk

ställighctsföreskrifter och till det generella bemyndigandet ~om föreslås i 

14 kap. 3 *behövs inte som f. n. här något bemyndigande for regeringen att 

meddela hestämmclser om det särskilda bihanget till luftfartygsn:gistret. 

Bestämmelser i iimnet avser jag föreslå upptagna i den nya förordningen 

om luftfartygsregistret. 

I I as 
Bestämmelsen. som iir ny. reglerar den s. k. brukarförteckningen. För

slaget hänger samman med de föreslagna reglerna i I kap. 6 * om överta

gande av ansvaret för luft värdigheten m. m. hos utländska luftfartyg som 

hyr~ av svenska hrukare. Förteckningen är avsedd att göra det möjligt för 

de svenska myndigheterna att ta över tillsynen. Eftersom ett luftfartyg 

enligi artikel 18 i Chicagokonvcntioncn inte kan vara registrerat i mer än en 

stat kan förteckningen inte vara utformad som ett register över luftfartyg 

utan som en förteckning över vilka juridiska eller fysiska personer. ~lllll 

innehar utländska luftfartyg med nyttjanderätt. Närmare bcst~immelser om 

brukarfortcckningen avser jag föresl;i upptagna i den nya förnrdningen !lm 

luftfart ygsrcgi stret. 
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12och14-16~~ 

Paragraferna har justerats redaktionellt. 

En straftbestämmelse i anslutning till 16 ~ före slits i 13 kap. 2 ~ 4. 

3 /.:.ap. 

I~ 

150 

Pawgrafen motsvarar nuvarande I~ och har utformats i huvudsak i 

enlighet med utredningen.;, förslag. I tredje stycket har p{1 grund av p;1pe

kande av luftfarhinspcktionen använts termen hälla i stiind i sUillet for den 

av utredningen röreslagna termen underh~11la. Härigenom kommer kravet 

pä \uftfartygets skick ocksil att omfatta sådan modifiering som är nödv~in

dig för att uppriitthi'dla luft värdigheten. 

Det nuvarande bemyndigandet i tredje stycket för regeringen eller luft

fanwerkec att meddela närmare bestiimmclser om luftfartygets miljövär

dighet har utg:itt. Motsvarande bemyndigande följer av regeringsformen 

och a\' 14 kap. 3 ~ i den av mig föreslagna lydelsen. 

En scraflbest~immelse i anslutning till första stycket förcsl<is i 13 kap. 

2 ~ 5. 

paragrafen regleras liksom f. n. tillsynen av ett luftfartygs luft vär

dighet. Första stycket har utformats i huvudsak i enlighet med förslag friin 

luftfartsinspåtionen. Bl. a. har ordet besiktning inte nämnts särskilt efter

som del har begränsad betydelse och endast utgör ett element i luftfartsin

spcktionens luftvärdighetsövervakning. Tillsynen har i enlighet med utred

ningens förslag utökats till att också avse tillbehör och reservdelar till 

lufHartyg lH.:h annan sådan utrustning för fartyg och ombordvarande som 

har betydelse för säkerheten. 

Bemyndigandet i andra stycket att anlita siirskilda sakkunniga har av 

sbl som jag har utvecklat i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.8) he

gr~ins<th till att avse endast besiktning och tillsyn. 

3~ 

I enlighet med utredningens förslag har reglerna i första stycket sista 

meningen om det närmare innehållet i luftvärdighctsbeviset inte någon 

motsvarighet i den nya bestämmelsen eftersom de innehåller sjiilvklarhe

ter. 

På förslag av luftfartsinspektionen har bemyndigandet för särskilda sak

kunniga att förnya luftvärdighetsbeviset utsträckts till att avse också utfär

dande av sådant bevis. Av redaktionella skäl har bestämmelsen hiirom 

tagits upp som ett nytt tredje stycke. 

4* 
.Ä.ndringarna i denna paragraf är av redaktionell art. 
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Först:1 meningen har utformats i huvudsak i enlighet med förslag av 

lutHartsinspektionen. Avsikten iir att understryka att luftviirdighetsbeviset 

som i enlighet med vad jag anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.H) 

fortsiittningsvis skall kunna utfordas att giilla tills vidare blir ogiltigt om 

luftfartyget inte underhålls pti föreskrivet sätt. Meningen är ocks~1 att 

luftfartsverket skall kunna bestiimma att luftv:irdighetsbeviset är giltigt om 

skadan a\·hj~ilps pii det sätt som verket bestämmer. Denna möjlighi:t har 

verkt:t ge11L1m riitten i första stycket sista meningen att medge undantag 

frän bestämmelserna i det stycket. I ett tredje stycke föreskrivs f. n. att ett 

luft viirJighetsbevis som iir ogiltig! pii anmaning ofördröjligen skall avliim

nas till luftfartsverket. Den bestiimmelsen har också i fortsättningen an

setts böra upptas i lagen. 

6~ 

Paragrafen har iindrats redaktionellt huvudsaklig övt:rensstiimmelse 
med utredningens förslag. 

Paragrafen har ändrats redaktionellt enligt utredningens förslag. I cnlig

het med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen har det som en 

förutsättning för ägarens eller brukarens skyldigheter enligt paragrafen 

liksom f. n. uttryckligen förutsatts att luftfartyget anviinds vid luftfart (se 

avsnitt 2.gJ. 

8§ 

Med "förrättningsman" avses i denna paragraf samma personalkategori 

som enligt den nuvarande lydelsen har rätt till tilltriide och biträde enligt 

lagrummet. dvs. personal från luftfartsverket eller andra sakkunniga som 

erhåller uppdrag att sköta besiktningar och tillsyn. På förslag av utredning

en har i sista meningen inte som f. n. uttryckligen angetts att laftfartygets 

trafikförh{lllanden inte bör rubbas. Någon saklig ändring är inte avsedd. 

9-11 ** 
I 9 och I 0 ** har gjorts redaktionella ändringar. 11 * motsvarar nuvaran-

de IOa*. 

4 kap. 

I* 
I paragrafen har gjorts den ändringen att bemyndigandet för regeringen 

eller Juftfartwerket att meddela närmare bestämmelser om bemanningen 

har tagits bort. En sådan behörighet följer av regeringsformen och den 

föreslagna nya 14 kap. 3 *·Avsikten är således att ansvaret för regleringen 

ocks[1 fortsättningsvis skall åvila regeringen eller luftfartsverket. I övrigt 

har gjorts redaktionella justeringar i enlighet med utredningens förslag. 

En straffbestämmelse i anslutning till paragrafen föreslås i 13 kap. 2 * 5. 
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Par;1grafcn har justerah redaktionellt. Sista stycket har rått en kortare 

avfattning :in f. n. Termen siirskilda sakkunniga avses inrymma iiven myn

dighet. 

Paragrafen motsvarar nuvarande 4 och 5 **·Den innehåller de grundläg

gande reglerna om att den som tjiinstgör som förare. navigatör eller 11yg

maskinist skall ha ett luftfartscertitikat som iir utfärdat eller godkiint i 

Svt'rige. Vidare regleras. i enlighet med vad som giiller r. n. (.'i *L vad som 

g:illcr betriiffande behörighet för den som innehar utliindskt certifikat. 

En strafthestiimmelse i anslutning till paragrafen föreslås i 13 kap. 2 * 5. 

H 
I denna paragraf har samlats vis-;a ytterligare grundliiggande hestiimmel

~er llfll utfän.lande rn:h godkännande av luftfartscertifikat. Som jag har 

berört i den allmänna ffil)tiveringen \avsnitt 2.9.3l skall ett luftfartscertifi

kat liksom hittills utfärdas för viss tid. Det skall också kunna begränsas till 

att gälla under vissa förutsättningar. Y.är finns alltså bl. a. möjligheter att 

vid medicinska hinder hos certifikatsökanden ge föreskrifter om s. k. ope

rativa begriinsningar i certifikatets giltighet. 

denna paragraf finns de grundläggande bestämmelserna om elevtill

stfod. dvs. tillstiind att genomgå utbildning för luftfartseertifikat. Motsva

rande regler linns nu i R9 * LK. Elevtillstånd avses vara ohligatoriskt för 

var och en som påbörjar 11ygutbildning. Detta bör som luftfartsinspek

tionen påpekat framgå av lagtexten. och .fi'irsta stycket har utformats med 

h~insyn diirtill. Också i övrigt har paragrafen redaktionellt utformats nägot 

annorlunda iin vad utredningen har föreslagit. Möjlighet för luftfartsverket 

att höra socialnämnden där det linns anledning att någon på grund av 

onyktert levnadssätt inte bör ha certifikat föreslås i 21 ~ andra stycket. 

I ett ljiirde stycke har av skäl som jag har redogjort för i den allmänna 

motiveringen \avsnitt 2.9.2) tagits upp en regel som gör det möjligt för 

luftfartsverket att medge undantag frän kravet på elevtillstånd. Bestäm

meben giir det bl. a. möjligt att rekrytera flygledaraspiranter i flygvapnet 

utan formellt krav p<°t elevtillsto'md. 

I paragrafen föreskriv~ i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 

f. n. i ~ak gäller enligt 32 ~ LK att sökanden för att ett luftfartscertitikat 

skall utfärdas har ett gällande elevtillstånd och att han uppfyller vissa 

faststiillda krav. I enlighet med pitpekande frän luftfartsinspektionen har 

diirihbnd inte upptagits nfagot kra\' på medborgarskap. Vidare har ockst1 
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efter p{1pekanJe fr[m luftfartsinspektionen efter "utfordas'" tillagts ""eller 

utökas··. 

Av andra stvcket följer att elcvtillstimd inte kriivs dels om luftfartsverket 

har medgett umttntag diirifrån njr det giiller antagande till utbildning fLir 

det certifikat snm avses med ansiikan. dels om sökanden iind<'1 kan anses 

uppfylla eri"orderliga krav i rr:·iga om ;1Jder. kunskaper. erfarenhet och 

skicklighet. I sistniimnda fall avses friimst det fall dil innehavaren av ett 

utliindskt certifikat hegiir att LI. detta utbytt mot ett svenskt. 

Enligt paragrafen for luftfortscertifikat eller elevtillst[ind inte utfärdas 

inom en av domstol enligt 14 ~ faststiilld tid efter det att tidigare elevtill

stimd eller certifikat har ilterkallats. Reglerna härom kommenteras niirma

re i anslutning till 14~. 

Paragrafl.'n innehåller regler om fi•rnyelse av clevtillstimd eller luftfarts

certifikat. Siivitt gäller luftfartscertifikat motsvarar paragrafen nuvarande 

4 kap. 4 ~ andra stycket. Paragrafen har med redaktionell justering utfor

mats enligt utredningens förslag. Av hänvisningen till 5 ~ följer att något 

krav p<i svenskt medborgarskap inte ställs vid förnyelse. 

l) * 
I paragrafen har samlats förutsättningarna för dterkallt>l.l"i' av ett luft-

fartscertifikat. Genom en hiinvisning i 13 * giiller paragrafen också [iterkal

lelse av clevtillstand. Den har utformats i huvudsaklig överensstämmelse 

med vad som föreslagits av utredningen. 

I 
Punkten I avser att innehavaren i sin tjänstgöring har varit så påverkad 

av alkoholhaltiga drycker eller andra medel att han inte har kunnat fullgöra 

sina uppgifter på ett betryggande sätt. Punkten har utformats i nära anslut

ning till straffbestämmelsen i 13 kap. I * och till andra straffbestämmelser 

avseende onykterhet i trafik. I de fall återkallelse enligt denna grund hlir 

aktuell torde certifikatinnehavaren också ha ställts under atal enligt 13 kap. 

I ( Punkten motsvarar 38 ~ LK i aktuella delar. Det har inte ansetts 

nödvändigt att i likhet med vad som är fallet i 38 * LK särskilt anmärka att 

det onyktra beteendet skall ha ägt rum i utövningen av den tjänst som 

certifikatet gäller. Detta är emellertid avsikten. I annat fall finns möjlighet 

till ~lterkallelse enligt punkten 5. 

Punkten:! motsvarar vad som f. n. föreskrivs i 38 * LK punkt I. Också i 

de situationer då [1terkallelse enligt denna punkt aktualiseras torde det vara 

aktuellt med iital för det aktuella beteendet. 

Punkten 3 motsvarar 38 * LK punkt 2. 

Punkten 4 motsvarar 38 * LK punkt 3. 

Punkten 5 motsvarar 38 * LK punkt 4. Rörande utredningen angående 

dessa [1terkallclsegrunder återkommer jag vid 21 *i det följande. 
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P1111k11·11 fi motsvarar >X* LK punkt 5. 

1'1111k1c11 7 har inte n~\gon motsvarighet i giillande mdning eller i utred

ningens förslag. Punkten har tillkommit p[1 för~lag av luftfart~inspektionen 

som h:invisat till att frågan om vad som skall ske om n[igon vid certifikat

kontroll eller p[t annat sätt visar sig inte hälla matte! annars blir oreglerad. 

1'1111kll'n 8 upptar i _enlighet med utredningens förslag en ny aterkallelse

grund. niimligen att innehavaren inte längre uppfyller de krav i fr~'iga om 

fysisk och psykisk lämplighet SL'm gäller för utfärdande av elevtillstitnd. 

Sveriges advokatsamfund har menat att denna återkallelsegrund gör den i 

punkt n upptagna grunden onödig. Enligt min mening kan man dock tänka 

sig ;•tt ni1gon kan sakna fysisk eller psykisk lLimplighet som certifikatinne

havare utan att dLirför kunna anses lida av sjukdom eller skada. 

1'1111k1e11 9 har inte någon motsvarighet i den nuvarande regleringen. Den 

har tagits upp för att si1kerstiilla att inte ni1gon undandrar sig en friin 

siikcrhctssynpunkt angelägen 1..ontroll av hans formäga att forriitta S<idan 

tjiinst som certifikatet ger honom behörighet till. 

10~ 

I enlighet med vad jag har anfört i den allmänna motiveringen (avsnitt 

:!.9.Xl har i denna paragraf tagits upp en bestämmelse om s. k. operativa 

hegränsningar i utfärdade certifikat. Möjligheten att hesluta om sådana 

hegränsningar har inskriinkts till de återkallelsegrunder som har tagits upp 

i 9 ~ 5-9. Begriinsningen behöver sålunda inte vara medicinskt hetingad. 

Föreligger föerkallelsegrunder enligt 9 * 1-4 skall certifikatet återkallas i 

sin helhet. Reslut om begränsning enligt denna paragraf fattas av luftfarb

verket !21 * l. Beslutet överklagas hos kammarrätten ( 14 kap. 2 * l. Bestäm

melsen gäller också elevtillstånd ( 12 * ). I frilga om läns rättens möjlighet att 

i ett miil om återkallelse i stiillet för återkallelse besluta om motsvarande 

hegriinsningar hiinvisar jag till specialmotiveringen till 25 *· 

11 * 
Paragrafen motsvarar 38 * andra stycket LK. I förhållande till vad som 

giiller enligt den bestämmelsen innebär paragrafen den ändringen att det 

inte blir möjligt att återkalla ett certifikat på grund av brottslig gärning 

förriin ett lagakraft vunnet avgörande i fråga om brottet finns. Paragrafen 

har utformats efter mönster av 18 * körkortslagen ( 1977: 477). 

12 * 
Paragrafen motsvarar nuvarande 4 kap. 6 *andra stycket LL. Beträffan-

de valet av terminologi och grunderna för beslut enligt paragrafen hiinvisar 

jag till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.9. 7). Av allmänna grundsatser 

följer att beslutet om försättande ur kraft kan upphiivas om skälen för det 

inte liingre föreligger. I paragrafen har särskilt anmärkts att beslut om 

försättande ur kraft skall gälla omedelbart. 
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Betriiffande fiirfarandet ~1terki1nu11cr jag i specialmotiveringen till 21-
,, s~ 
-- :-.s. 

IH 
Av paragrafen följer att ett ekvtillst<lnd skall kunna iiterkallas. hegriin

sa~ och försiittas ur kraft på samma grunder som ett luftfartscertifikat. 

lH 
I paragrafen har i huvud~aklig iivercn~sUimmelse med utredningens 

förslag tagits upp regler om att en viss tid skall fastställas inom vilken 

elevtillstilnd eller luftfartscertifikat inte fftr utfärdas sedan en ansökan 

anghende certifikatet har avslagits p[t grund av sökandens personliga fiir

h;illanden eller itterka!lats pf1 grund av förseelser enligt 9 ~ 1-5. Paragrafen 

motsvarar 39 * LK. Bctri1ffande heteckningen pii denna tid hfölVi~ar jag till 

den allmänna motiveringen (avsnitt 2.9.5). En avslagen ansökan kan avse 

utfiirdande. utökninf. eller förnyelse av elcvtillstand eller certifikat. 1 andra 

stycket har särskilt markerats att tiden. om den nedsätts i eftt.:rhand. inte 

får bestämmas kortare iin de minimitider som gäller dä den fasts!Lills första 

g[mgen. 

Beslut i nu aktuella avseenden fattas av luftfartsverket eller. efter f1ter

kallelse. av länsriitten (4 kap. 22 *första stycket I och 2). 

15 ~ 

Paragrafens första stycke motsvarar 41 ~ LK. Beslut om varning medde

las av liin~rätten 122 * punkt Il. Det kan överklagas till kammarriitten. 

Varning kan meddelas endast vid de icke medicinska äterkallclsegrunder 

som anges i 9 ~~-.'i. 

Föreligger inte tillräckliga sbl till varning eller tnerkallelse skall luft

fartsverket. som jag redogjort för i den allmiinna motiveringen, i stiillet 

kunna besluta om erinran. En bestiimmelsc hiirom har med avvikelse fritn 

vad utredningen har föreslagit tagib upp i lagen och placerah i ett andra 

stycke i denna paragraf. Det har hedömts l~impligt att samla alla sanktioner 

i lagen. En bestämmelse om att beslut om erinran inte far överklaga~ har 

tagits upp i 21 ~tredje stycket. 

16* 
Paragrafen motsvarar 42 ~ LK. Be~lut om omhiindertagande hör i enlig

het med vad jag har anfört i den allmiinna motiveringen kunna meddelas av 

polismyndighet och chefen för flygtrafikledningsorgan samt i1klagare. Niir

mare bestämmelser härom kan tas upp i en luftfartsförordning. Diir kan 

också i enlighet med vad som föreslås av utredningen 142 ~ lurtfartsförord

ningen) meddelas bestiimmelser om luftfartsverkets prövning av fragan 

huruvida ett nmhiindertaget certifikat skall återHimnas eller försättas ur 

kraft. Nf1got hehov av en möjlighet till omhändertagande av ett elevtill

stånd föreligger inte enligt min mening. 
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IH 
Enligt paragrafen blir det möjligt för liinsriitten att umkrli1ta att besluta 

om :'tterkallclse i de fall lli"i devtillstand eller luftfartsccrtifikat har varit 

fr:ir-,att ur kraft eller omhiindertagct sf1 liingc att tidsfristen enligt 14 ~ for 

utfördande av nytt certifikat eller tillst;'mJ redan har giitt ut. Hanvisningen 

till 14 ~ .fi"jrsta stycki't innehi1r att priivningen vid tilliimpningen av 17 * 
ocks[1 skall avse friigan om det förelegat synnerliga sbl att hestiimma tiden 

till kortare tid iin tvil respektive ett i1r. Om domstolen i enlighet med denna 

paragraf beslutar att ilterkallelse inte skall ske. skall certifikatet iiterliimnas 

till innehavaren. Niiglin ny priivning skall alltst1 inte i1ga rum. 

18 * 
Paragrafen. som reglerar den s. k. certifikatkontrollen. motsvarar 4 kap. 

8 * LL. Med stöd av den paragrafen har i 37 ~ LK föreskrivih att luftfarts

verket for illägga certitikatinnehavarc att undergi1 liikarundersökning eller 

annan sadan undersökning 'om erfordras för att utröna. huruvida han 

uppfyller de villkor i frttga om fysisk och psykisk lämplighet som giillcr for 

utfärdande av certifikatet. De aktuella skyldigheterna har med hänsyn till 2 
kap. 6 *regeringsformen föreskrivits direkt i lagen. 

I andra styckl't har i enlighet med utredningens förslag tagits upp en 

möjlighet för regeringen att föreskriva att luftfartsverket får uppdra åt 

andra att genomföra kontrollen. Avsikten är att t. ex. flygskola skall kunna 

ges denna ratt. Beträffande motiven för en sådan delegeringsmöjlighet 

hiinvisarjag till den allmänna motiveringen (avsnitt 2.9.2). 

19~ 

Paragrafen motsvarar 4 kap. 7 * LL och 44 * LK. I andra stycket före

skrivs i enlighet med utredningens förslag all godk~lnnande inte får avse 

längre tid än det utländska certifikatets giltighetstid. 

20 * 
I paragrafen finns bestämmelser om s. k. helu!righetshcvis. Den motsva-

rar de nuvarande bestämmelserna härom i 47-49** LK. 

21-22~* 

Av dessa paragrafer följer all luftfartsverket prövar fråga om certifikat 

och elevtillstånd i den m~in inte prövningen enligt 22 * ankommer p~i 

domstol. 

Beträffande motiveringen till den föreslagna ordningen hänvisas till den 

allmänna motiveringen (avsnitt 2.9.8). 

För att fr~tga om omhändertagande skall kunna prövas också a\" chefen 

för flygtrafikledningsorgan som inte ingår i luf'tfartsverkets organisation 

har i enlighet med förslag av luftfartsverket bemyndigandet för regeringen 

att bestämma vem som skall pröva dessa frågor utstriickts till all också 

avse siidant bemyndigande för andra iin myndigheter. 
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Om ett certifikat har lagiis om hand pf1 grund av s:ldanl heteende fdn 

certifikatinnehavarens sida som avses i 16 ~ första stycket skall länsriitten 

pröva om del skall försiillas ur kraft eller i1terfamnas till innehavaren. Har 

det tagits om hand enligt 16 * andra stycket prövar luftfartsverket enligt 

huvudregeln i 2 I ~ drnna friiga. Om luflfarhV1..:rke1 finner skiil till beslut om 

s. k. operativ begriinsning a\· certifikatet enligt 10 * kan alltst1 verket 

he~luta om att certifikatet skall förstittas ur kraft. Samma sak g~iller om 

verket i dessa fall finner sbl all an.,öka hm liinsriillen om i1terkallelse av 

certifikatet. Sedan en siidan ansökan anhiingiggjorts ankommer det p:1 

liinsriitten att pröva friigan om certifikatet alltjiiml skall vara försatt ur 

kraft eller om det skall il lerlämnas till innehavaren. 

23-:!H~ 

I paragraferna har delvis efter mönster friln 42 ~ ki.irkortslagen tagits upp 

vissa hestiimmdser för riitteg~mgen i länsriitt i certifikatm;il. ?\lär det gäller 

utredningsbefogenheterna enligt 24 ~har rätten. som länsriitten i Östergöt

lands liin p;ipekat. sådana hdogenhetcr redan enligt 8 * forvaltningspro

cesslagen. De har dock i linje med vad liinsrätten uttalat viss informativ 

betydelse genom att de frister uppmiirhamheten på hevisforeliigganden 

som det ofta kan hli anledning för domstolen att hesluta om. 

25 ~ 
Genom paragrafen blir det möjligt for riitten att i de fall dil <tterkallelse 

inte sker i stiillet besluta om begränsningar i certitikats giltighet eller att 

föreskriva andra villkor for fortsatt certifikatinnehav. Härigenom kan upp

näs att certifikatet förses med sådana operativa hegränsningar som avses i 

10 *. Sf1dana bör dock föreskrivas i första hand da återkallelse har aktuali

serats enligt 9 * 5-9. 

30 * 
Utredningen har i denna paragraf föreslagit ett generellt hemyndigande 

för regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer att föreskriva 

eller i enskilda fall medge undantag fr{m 4 kap. Bemyndigandet. som inte 

har m'igon motsvarighet i giillande lag. ersiitter de hemyndiganden som nu 

finns i 4 kap. 5 s tredje stycket och 4 kap. 9 ~ LL. 

I 4 kap. 5 * tredje stycket l.L finns f. n. ett bemyndigande för luftfarts

verket att enligt vad regeringen hestämmer meddela tillst~lnd att tjiinstgöra 

p[i luftfartyg utan hinder av kravet pii luftfartscertilikat. Bemyndigandet 

har utnyttjats i 45 * LK enligt vilken bestiimmelse luftfarhverket får medge 

den som saknar certifikat att tjiinstgiira på luftfartyg i vissa fall. 

Enligt 4 kap. 9 s för regeringen eller efter regeringen~ hemyndigande 

luftfartsverket för utbildningsiindam~il eller eljest av siirskild anledning 

medge att luftfartyg far nyttjas till luftfart lllan hinder av vad förut iir 

föreskrivet i 4 kap. 
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Remyndigandet i 4 kap. 9 * utnyttj<tS f. n. i 46 * LK enligt \'ilken hestäm

melse meJgi\'ande enligt 4 kap. 9 * ffir ges av luftfartsverket p~I villkor som 

vcrkt.:t bes1i1mmer. 

U1redningen föreslår i 45-46 ** luftfartsförnrdningen hestiimmelser 

mots\'arande nuvarande 45-46 ** LK. 

Bemyndigandet i 30 * har enligt mitt förslag hegriin"1ts till att avse Je 

ändam{!I Sll!ll f. n. avses med 4 kap. 5 *tredje stycket och 9 *·· 

5 kur>. 

I* 
Paragrafen motsvarar helt llU\arande 5 kap. l *· Med svenskt luftfartyg 

a\'scs ett luf"tfartyg som iir registrerat i Sverige. I likhet med utredningen 

har jag funnit skiif att ha kvar hestiimmclsen i andra stycket om att 

hel~ilh:l\·,1ren har den högsta myndigheten omhord. Som utredningen piipe

kat ·!avsnitt 7.1 l saknar doc.:k bestiimmefsen självständig innebörd utöver 

vad som följer av andra besti1mmelser i kapitlet. Jag har inte funnit anled

ning att i enlighet med lutHartsinspektionens piipekande särskilt markera i 

lagtexten att befälhavaren skall finnas ombord. Det far enligt min mening 

anses uppenbart att den språkliga justeringen av paragrafen inte innebiir 

nt1gon saklig ändring i förhi1llande till vad som i detta avseende gäller nu. 

Niirmare bestämmelser om hefölhavare får på motsvarande sätt som nu 

är fallet hetriiffande luftfartskungörelsen (50 *' tas in i en ny luftfartsfiir

ordning. 

2~ 

Ändringarna i paragrafen iir av redaktionell art. 

Det nuvarande första stycket i paragrafen har i enlighet med utredning

ens förslag utgått. Vad som föreskrivs om befälhavarens skyldighet :m ha 

uppsikt over fartyget och dess besättning samt passagerare och god~ följer 

som utredningen påpekar av andra hestämmelser. Befogenheten för hefäl

havaren att hestämma att medlemmar av besättningen skall arbeta med 

annat än det som deras anställning av~;er kan synas stll mindre väl i 

överensstämmelse med dagen~ arbetsrättslagstiftning. Från säkerhetssyn

punkt är bestämmelsen emellertid nödvändig. och jag har inte funnit anled

ning att i detta avseende frångii vad som giiller f. n. 

4·-4a~~ 

4 ~ har som jag redogjort för i den allmiinna motiveringen I avsnitt 2.10) 

utformats sii att den har anpas~ats till grundlagens krav och andra bestiim

melser av liknande slag. Ni'tgon saklig ändring i förhållande till vad som 

gäller f. n. iir inte avsedd. Rätt till vftldsanvändning i de situationer som 

avses i paragrafen följer inte direkt av polislagen ( 1984: 387). Endast sildan 
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vald~anvi"indning som iiger rum i samband med att nagon lagligen beröva ... 

friheten kan i och för sig stödjas pii polis/agen i 23 ~ jiimförd med I 0 ~fors ta 

stycket 2l. I 4 a ~ har tagits upp regler om nödvärnsexce ... s som motsvarar 

vad ~om giiller enligt brottsbalken. 

Paragrafen har endast justerats spr~ikligt. lkn ger befälhavaren en laga 

riitt att omhiinderta den som heg;"1r ,\·<"\rare brott ombord pii ett luftfartyg. 

Vad "1m avses med ··sv;irare·· brott berördes inte närmare i fiirarbt:tena 

till den nuvarande be ... tiimmclsen. En utgiingspunkt torde dock vara att 

friiga iir om hr,llt som kan föranleda hiikt ning. Enligt min mening hör dock 

den nuvarande lagte.\ten i detta avseende heh{11las: befälhavaren kan nor

malt inte förviintas ha eri'orderliga kunskaper att avgiira \·ilka beteenden 

stim iir av den arten att de kan föranleda hiiktnin)!. Befälhavaren far vid 

omhi1ndertagandet anviinda v[ild enligt 4 ~. S;idan riitt torde i och för ... ig 

tillkomma hl1nom redan enligt 10~ första stycket 2 polislagen ( l'J84: 387) 

jiimfiird mecJ 23 !:i. 

6* 
Nuvarande 6 ~hör i enlighet med vad utredningen föreslftr överflyttas till 

en ny re)!eringsföronlnin)!. 

l en ny 6 *har av skiil som jag redogjort för i den allmiinna motiveringen 

(avsnitt 2.10) tagits upp regler om utliindsk befalhavares rätt att ;rnviinda 

v;ild och att omhänderta den som begått brott ombord m. m. 

7-8 ** 
Paragraferna har utan iindring i sak omarbetats spri1klig!. Dock har 

bcstiimmelsen om till vem rapportcrin)!sskyldigheten skall fullgöras utgiltt. 

Regler hiiwm f;'\.r tas upp i en ny luftfartsförordning. 

En straffhestämmebe i anslutning till H föreslås i 13 kap. 2 0. 

Rapporteringsskyldigheten enligt 8 ~ bör i enlighet med vad som föror

das av luftfartsinspektionen fullgiiras hos luftfartsverket. Bestiimmclser 

härom frir tas upp i luftfartsföronlningen. 

Paragrafen reglerar. som utredningen erinrar om. tjiinsteavtalct mellan 

fartygets iigare och dem som t.iiinstgör ombord. Bestiimmelsen iir delvis 

straff sanktionerad ( 13 kap. 2 * 6). Ltredningen. som påpekar att paragrafen 

skulle kunna utgt1 utan att man därvid for~indrar arbetstagarens skyldighe

ter i niigot avseende. har med hänsyn diirtill ansett att bestämmelsen bör 

kvars6. Jag delar utredningen~ uppfattning: bestiimmelsen far enligt min 

mening anses ha ett värde som en erinran om vikten frän säkerhetssyn

punkt att anstiillda ombord fullgör sina åligganden i tjänsten. 
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10 § 

Paragrafen har justerats spräkligt. Utöver de iindringar som har föresla

gits av utredningen har den anpassats till liknande hestiimmclscr i trafik

ochjärnvägslagstiftningen. Tjänstgöring under p;1verkan av herusningsme

del straffbeliiggs i 13 kap. I§. I likhet med vad som torde gälla f. n. Lir 

tjänstgöring vid sjui.:.dom eller uttröttning i sig inte straffbart. Jag äkrkom

mcr till iimnet i specialmotiveringen till straffbestämmelserna i I 3 kap. 

11 ~ 
I förevarande paragraf ges regeringen möjlighet att beqämma i vilket 

avseende 5 kap. LL skall vara tillämpligt i friiga om utländska luft fartyg vid 

luftfart inom svenskt omri1de. Bemyndigandet har. eftersom det inte i sig 

avser reglerna om väldsanvändning m. m. i 4-:' §~.ansetts kunna inrym

mas inom 8 kap. 7 ~regeringsformen !föreskrifter om tratikl. 

fi ka11. 

Rubriken 

Överhefälhavaren piipekar att de allmiinna hestiimmelserna i kapitlet 

även herör luftrumsorganisationen och anser att rubriken bör avspegla 

detta. Jag har inte funnit någon sådan justering av rubriken nödvändig. I 

sammanhanget kan erinras om att'.!* om inrättande av luftleder i samband 

med lagem införande togs upp i 6 kap. hl. a. for att inriittandet av siidana 

leder utgjorde en viktig del av anordnandet av markorganisationen i dess 

helhet (se prnp. 1957:69 s.9'.!). 

I s s 

paragrafen har nuvarande andra stycket utgått. I det lagrummet be

myndigas regeringen att meddela niirmare bestämmelser om inrättande 

samt om underhåll m. m. beträffande flygplatser och andra anläggningar. 

Best~immelser i detta hänseende finns f. n. i 56-67 §* LK. Motsvarande 

befogenhet avses i fortsättningen följa av regeringsformen och av det 

generella bemyndigandet i 14 kap. 3 s LL. 

Regler motsvarande 56-67 9* LK kan tas in i en ny luftfartsfiirordning 

utom sftvitt gäller bestämmel~en i 62 § om riitt för luftfartsverket och 

telewrket till tillträde till anhiggning för att utöva tillsyn o<.:h i 63 ~ LK. 
enligt vilken befattningshavare som har hand om säkerhets- eller ord

ningstjänst på allmänna flygplatser får avvisa från flygplatsen den som stör 

ordningen på flygplatsen eller som där uppträder berusad så att det framgilr 

av hans åtbörder eller tal eller som genom sitt uppförande iiventyrar 

luftfarten~ säkerhet. I fråga om tillträdesrätten innebär bestämmelsen en 

sädan begränsning i de i 2 kap. 6 * RF skyddade riittighetcrna som hör 

före~krivas i lag. 

Beträffande rätten att avvisa m. m. är det fri1gan om s~1dant påtvingat 

kroppsligt ingrepp, mol vilket varje medborgare ätnjuter grundlag~skydd. 
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Begriinsning i detta skydd m{1ste ske genom lag (jfr vad jag ny-;s sagt i 

anslutning till reglerna om väldsanviindning och frihetsberövande i 5 kap .. 

avsnitt 2.10). 

Bestämmelser motsvarande 62 och 63 *~ har med hiinsyn till \'ad jag har 

sagt nu tagits upp i tvi! nya stycken i denna paragraf. Andra ~tycket har 

utformats i enlighet med den bestämmelse av motsvarande inneh;ill snm 

utredningen har föreslagit i luftfartsförordningen. Av 10 och 23 ~* polisla

gen! 1984: 387) följer att befattningshavaren har riitt att i vissa fall anviinda 

viild. 

Tredje stycket motsvarar nuvarande tredje stycket. I den av utredningen 

föreslagna lydelsen har. synbarligen utan att nf1gon saklig ändring har 

~i.syftats. inte tagits med vad som f. n. föreskrivs i lagrummet om att 

nyttjandet av ifrågavarande omr[1de skall ske utan intrang i enskild r~1tt. 

Föreskriften har tillkommit för att klargöra att det inte iir fr(1gan om 

skapamk av nägon rätt att bruka omd1det i strid mot vad ~om giiller frfrn 

enskild synpunkt <prop. 1957: 69 s. 250!. Enligt min mening far detta anses 

framgå utan särskild anmiirkning. En redaktiLincll ändring i utredningens 

förslag har dock gjorts. Till undvikande av missförständ talas i paragrafen 

inte om '"rätten .. att landa osv. utan i stället om '"användande för start och 

landning av områden som·· osv. 

H 
I paragrafen har i anslutning till pågående förändringar av luftrummet 

och i enlighet med förslag av luftfartsverket och överbefälhavaren den 

nuvarande beteckningen '"luftled'" bytts ut mot '"flygväg··. Som överbefäl

havaren anfört täcks därmed förutbestämda flygviigar silväl inom som 

utom yttäckande kontrollerat luftrum. Med flygväg avses ""ATS-flygväg"" 

e_nligt den definition som framgiir av Annex 11, Chicagokonventionen. 

Paragrafens första stycke har i övrigt utformats i enlighet med förslag av 

luftfartsverket. 

I andra stycket har med hänsyn till grundlagens krav på lagform tagits 

upp en bestämmelse om tillträdesrätt för tillsynsmyndigheter till anlägg

ningar som anordnats inom sädana områden som avses i första stycket. 

För tillträde till militära områden gäller särskilda bestämmelser. 

Bemyndigandet i andra stycket har anpassats efter vad som kriivs enligt 

8 kap. 7 ~regeringsformen. 

Bestämmelser i de avseenden som avses i paragrafen finns f. n. i 78 ~ 

LK. Utredningen föreslår en ny likartad bestiimmclse med vissa ändringar 

bl. a. med hänsyn till att den civila och den militiira flygtraliktjänstcn har 

slagits samman. 

Luftfartsverket har den 3 februari i 982 begärt bemyndigande att träffa 

avtal rörande meteorologisk tjänst för luftfarten samt hemstiillt att 78 * LK 

11 Rik.1da>;en 1984185. I sam/. Nr 211 
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ändras enligt förslag. Regeringen medgav den 30juni 1982 luftfartsverket. 

SMHI och chefen för flygvapnet att träffa sådant avtal och uppgav i sitt 

heslut att 78 * LK skulle komma att ses över i samhand med översynen 

med anledning av tlyglagutredningens förslag. 

Det är min avsikt att senare föresli1 regeringen att det i en ny luftfartsför

ordning tas in en ny bestämmelse som motsvarar 78 * LK men som utfor

mas i enlighet med vad som har föreslagits i den nyss nämnda skrive!sen. 

paragrafen har i enlighet med förslag av luftfartsinspektionen tagits 

bort nuvarande andra stycket enligt vilken bestämmelse mindre flygplatser 

f{ir inriittas utan tillstånd. Stycket saknar numera all praktisk betydelse. 

s * 
I paragrafen har i enlighet med vad utredningen har föreslagit gjorts ett 

tillägg rörande vilka omständigheter som skall beaktas vid prövningen av 

frågan om tillstånd till inrättande av eller drivande! av en allmän flygplats. 

Tillägget innebär inte n~1gon saklig ändring i förhållande till vad som gäller 

f. n. Under förarbetena till paragrafen erinrade lagrådet om att den inte var 

avsedd att ersätta annan lag eller författning som från allmän synpunkt 

reglerar byggnads- eller annan näringsverksamhet såsom byggnadslagen. 

strandlagen. hälsovårdsstadgan eller naturskyddslagen (prop. 1957: 69 

s. 250). Härtill kan numera erinras om den prövning som skall ske enligt 

miljöskyddslagen ( 1969: 3871. 

Paragrafen har justerats med hänsyn till att tillstånd enligt 4 * efter 

bemyndigande av regeringen skall kunna meddelas av luftfartsverket. Be

träffande statens lösningsrätt enligt andra stycket har jag inte funnit skäl 

att reglera denna rätts närmare omfattning och innebörd (jfr prop. 1957: 69 

s. 98). 

H 
I ett nytt andra stycke har rätten att återkalla ett tillstånd tillagts myndig

het som enligt 4 ~ har bemyndigats att meddela tillstånd. 

Enligt paragrafen får regeringen föreskriva att tillstånd erfordras för 

inrättande och drift av också andra anläggningar för luftfarten än allmänna 

flygplatser. Paragrafen har omarbetats språkligt. I förhållande till utred

ningens förslag har den ändringen gjorts att det sakliga innehållet i andra 

stycket har förts in i första stycket. sista meningen. I sak avses ingen 

ändring i förhållande till vad som gäller nu. Paragrafen tar sålunda sikte på 

olika navigationshjälpmedel samt flygplatser för enskilt bruk. som kan 
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iivt:ntyra trafiksäkerheten elkr varn hetiinkliga fri"in försvarssynpunkt (se 

prnp. 1957: 69 s. 99l. 

Paragrafen har omarbetats -,priikligt. Niigon saklig iindring iir L'j av-,t:dd. 

I andra stycket niimns f. n. iindrade hestiimmelser som en anledning att en 

anliiggning inte liingre uppfyller flire-,krivna krav. DL'nna omstiindighet 

avses innefattad i den mera allmiinna nya lydelsen av motsvarande bestäm

melser i andra stycket. andra meningen. 

Enligt M * LK skall luftfartsverket niir verket meddelar föreskrifter med 

ankdning av anmälan om att n~igon vill anliigga en flygplats som inte är 

avsedd för allmiint bruk samr[1da hl. •1. med förctriidare för bcrörda intres

st:n. En motsvarande bestiimmelse bör tas in i luftfartsfrirordningen. N[1-

gnn särskild före~krift om anmälan till naturv;'trdsverket. som detta verk 

föreslagit. torde inte behövas. 

11 ~ 

Enligt utredningens förslag har som ett första stycke i paragrafen tagits 

upp en motsvarighet till nuvarande 10 ~ första stycket, i vilket görs en 

hänvisning till bestämmelser om förbud i vissa fall mot bebyggelse till 

hinder för luftfarten i byggnad slagen ( 1947: 385). I det till lagrådet i oktober 

1983 remitterade förslaget till ny plan- och bygglag föreslås att byggnadsla

gen skall upphöra att gälla. Den bestämmelse som asyftas i utredningens 

förslag (81 * byggnadslagen) har ingt:n direkt motsvarighet i plan- och 

bygglagen som avses träda i kraft dt:n I januari 1986. I den föreslagna lagt:n 

finns i stället allmänna bestiimmclser varigenom motsvarande skydd för 

bl. a. luftfarten kan uppnås. Nägon hänvisning till dessa bestämmelser har 

intt: ansetts nödviindig. och det av utredningen föreslagna första styckt:I i 

paragrafen har därför inte tagits upp i mitt förslag. I enlighet med utred

ningens förslag har ocks[i hiinvisningen till t:xpropriationsreglerna i nuva

rande 10 ~andra stycket utgMt. 

Bestämmelser om anliiggningar till skydd för flygsäkerheten finns r. n. i 

74- 77 ** LK. I 75 och 76 ** finns hl. a. bestämmelser om markering av 

mast eller kran eller liknande. Markeringen skall enligt 76 * LK bekostas 

av statsmedel. om inte skyldighet ~iligger annan. Utredningen har i försla

get till luftfartsförordning tagit upp bestiimmt:lser med i sak samma inne

håll. Luftfartsinspel'1ionen har i anslutning till dessa förslag påpekat att det 

bör klart anges att den som anlägger en flygplats eller inrättar ett luftrum 

får betala kostnaderna för dt: markeringar som erfordras vid inrättandet 

medan den som uppför en anliiggning som utgör hinder för befintliga 

anläggningar och luftrum för luftfarten får betala markeringar av denna 

anläggning. 

Ett sådant kostnadsansvar som inspektionen föreslår kan inte utan be

myndigande i lag åläggas den enskilde genom regeringsförordning. Till-
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riickliga skiil att nu föresli1 ett sådant bemyndigande föreligger enligt min 

mening inte. och jag avser att senare förcsl;i regler i iimnet av samma 

innehörd som de nu gällande. 

l\1ed det i andra stycket upptagna bemyndigandet för regeringen eller 

dcn myndighet regeringen bestämmer att föreskriva vilka [1tgärder som for 

vidtas när hestämmelserna i paragrafen överträds iisyftas friimst föreliig

gande av vite och föreläggande vid äventyr att atgiird friretas pa den 

förelagde~ egen bekostnad. 

12 § 

Paragrafen har justerats språkligt. Ingen saklig iindring är avsedd. 

lH 
Paragrafen har justerats språkligt. Utbytet av uttrycket "anli1ggning för 

luftfarten som är upplåten till allmänt bruk" mot "allmän anläggning" 

avses inte innefatta någon saklig förändring. Ändringen i sista stycket 

hiinger samman med den nya lagstiftningen inom utsökningsrätten. Med 

anledning av ett påpekande frän överbefälhavaren har paragrafen utfor

mah så att den också innefattar kostnader för flygtrafiktjänst. 

14§ 

På motsvarande sätt som i 13 §har i denna paragraf uttrycket ''anlägg

ning för luftfarten som är upplåten till allmänt brul-." bytts ut mot "allmän 

anläggning". I enlighet med förslag av luftfartsinspektionen har de av 

utredningen föreslagna uttrycken "internationell fart" och "sådan fart" 

hytts ut mot "internationell trafik" och "sådan trafik". 

15 § 

Paragrafen innehåller f. n. ett allmänt bemyndigande för regeringen eller 

luftfartsverket att fastställa villkor och meddela bestämmelser om luftfarts

certifikat för vissa tjänster inom luftfarten som är av betydelse för säkerhe

ten. I enlighet med de allmänna principer som enligt vad jag har utvecklat i 

anslutning till 4 kap. bör gälla för fördelningen mellan lag och regeringsför

fattning av bestämmelser rörande certifikat har i stället för det allmänna 

bemyndigandet förts in regler om sådana villkor. De motsvarar i stort sett 

nuvarande 80-84 §§ LK. 

Med anledning av ett påpekande av överbefälhavaren har kravet på 

silrskild behörighet för trafikledare inskränkts till flygledare i flygtrafikled

ningstjänst. 

Luftfartsinspektionen har påtalat att det saknas uppgift om vem som 

reglerar kraven på certifikat och har föreslagit en bestämmelse om att 

luftfartsverket fastställer villkor för behörighet att förrätta tjänst varav 

säkerheten är beroende och meddelar bestämmelser om certifikat for så

dan tjänst. Av andra stycket jämfört med 4 kap. 4 ~framgår att luftfartsver-
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ket utfärdar och godkilnncr certifikatet. Niigon hest;immelse i enlighet med 

luftfansinspektioncns förslag har diirför ime anst'lts nödviindig. Inte heller 

behövs som luftfartsinspcktionen papckar den av utredningen föreslagna 

föreskriften om att innehavaren av ett -.:ertifikat inte frir utöva sin verksam

het om han inte har särskilt hehörighetshcvis. Nagl)t krav pil s<'iväl certifi

kat som behörighetsbevis erfordras inte för personal inom markorganisa

tionen. I sista stycket har med anledning av l!lt piipekande från luftfartsin

spektionen tagit~ upp en möjlighet att i visst fall medge undantag fran 

kravet p<I certifikat. Undantaget avser personal som tjiinstgör inom organi

sation som iir gudkänd av luftfartsverket. Det ankommer i ~ådana fall pii 

organisationen att svara för att personalen har erforderlig kunskap och 

erfarenhet. Närmare hestiimmelser h;irom far ges i luftfartsfi:irordningen. 

St)m certifikat enligt denna paragraf kan accepteras ocksa utliindska 

certifikat som godkiinh i Sverige. Detta har sitrskilt markerats i lagtexten. 

16* 
Enligt bestämmelsen t1ligger det flygledare i flygtrafikledningstjänst, 

flygtekniker och flygklarerare samt, i den mån regeringen föreskriver det. 

annan personal inom markorganisationen med tjänstgöring som är av bety

delse för säkerheten att vid sin tjänstgöring iaktta det nykterhetskrav som 

uppställs i .'i kap. 10 *· Av 13 kap. I* första stycket sista meningen följer 

att personer i denna personalkategori också kan göras straffrättsligt ansva

riga om de vid tjänstgöring är påverkade av alkohol eller andra medel. 

7 kap. 

1* 
I .f(!rsta stycket ges bemyndigande för regeringen att uppdra åt annan 

myndighet att pröva frågan om tillständ till luftfart i förvärvssyfte såväl när 

det gäller regelbunden luftfart (linjefart) som annan luftfart. Motivet för 

denna ordning har redovisats i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.12). 

Avsikten är som jag nämnt att bemyndigandet tills vidare inte skall utnytt

jas. 

Det nya andra stycket motsvaras av andra stycket sista meningen i 

nuvarande I~- Det innebär ett bemyndigande för regeringen att beträffan

de annan luftfart i förvärvssyfte än linjefart förordna att tillstånd ej erford

ras. Ett sädant förordnande har meddelats i 88 s LK och gäller rätt for 

luftfartyg registrerade i stater som tillträtt Chicagokonventionen att flyga 

och landa inom svenskt område. Undantag har dock gjorts för siillskapsre

seflygningar mellan ort inom riket och de flesta orter utom Europa. Det är 

min avsikt att senare föreslå regeringen att motsvarande bestämmelse tas 

in i en ny luftfartsförordning. 

I tredje stycket finns ett bemyndigande för regeringen att föreskriva 

tillstiind för utövande oeks<\ av annan luftfart än sådan som utövas i 
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förvärvssyfte. Sädana bestämmelser finns f. n. i 91-94 *~ LK och avser 

bl. a. avancerad flyguppvisning m. m. samt annan luftfarts verksamhet av 

s. k. siirskild art. Till sistnämnda kategori har förts bl. a. luftfart för be

sprutning och för annan spridning av ämnen frim luften. luftfart för geolo

giska undersökningar och bogsering med luftfartyg av annat luftfartyg eller 

av släp. Bemyndigandet har utökats till att avse ocksa drift av skolor med 

uthildning för erhållande av certifikat. För övrigt motsvarar stycket det 

nuvarande lagrummet med redaktionella ändringar. I en ny sista mening 

har regeringen hemyndigats medge att vederbörande myndighet uppdrar iit 

andra att pröva fr~igor om tillstånd. Bemyndigandet har däremot inte. som 

utrcdning1:n föreslagit. utvidgats att också avse utfärdande av föreskrifter. 

Ett sadant bemyndigande skulle enligt min mening innebära si\dan delege

ring av normgivning som inte är tillåten enligt regeringsformen. Det är min 

avsikt att senare förcsl[1 regeringen att föreskrifter i ämnet tas in i en ny 

luft fartsförordning. 

Enligt 93 * LK skall vid anordnande av flyguppvisning iakttas vad som 

föreskrivs i allmiinna ordningsstadgan om tillstånd av polismyndighet och 

villkor i övrigt för offentlig tillställning på allmän plats. även om tlygupp

visningen inte är att anse som offentlig tillställning på allmän plats. Polis
myndigheten skall inhämta luftfartsverkets yttrande över ansökan. Enligt 

utredningen har luftfartsverket påtalat att flyguppvisningar blir allt vanli

gare och att polismyndigheterna numera har en betydande vana att bedö

ma dessa ärenden. Yttrande från luftfartsverket bör därför enligt verkets 

mening inhämtas bara när det bc:hövs. Utredningc:n fi.ireslar att bestämmel

sen om luftfartsvcrkeb hörande ändras i enlighet härmed. 

Föreskrifter som inskriinkcr allmänhetens riitt att anordna offentliga 

tillställningar utgör sildana betungande föreskrifter mellan enskilda och det 

allmänna som enligt 8 kap. 3 *regeringsformen m[iste meddelas genom lag. 

De iir ddegeringsbara enligt 8 kap. 7 * regeringsformen bl. a. om de avser 

ordningen pt1 allmän plats eller skydd för liv. personlig säkerhet eller hälsa. 

Med offentlig tillstiillning avses enligt 9 ~ allmänna ordningsstadgan bl. a. 

tävling och uppvisning i sport. Si!dan tillställning får enligt 12 * inte anord

nas pa allm~in plats utan tillstånd av polismyndigheten. I 21 ~tredje stycket 

allmiinna ordningsstadgan hänvisas bl. a. beträffande tävling eller uppvis

ning med luftfartyg till särskilda föreskrifter. Här avses 93 * LK. - Be

myndigandet i tredje stycket får anses avse delegeringsbara ämnen enligt 

vad jag nyss sagt. En bestämmelse som grundas på detta bemyndigande 

och som ersätter 93 * LK kan därför tas in i en ny luftfartsförordning. I en 

sådan bestämmelse kan lämnas föreskrifter om polisens hörande av luft

fartsverket i enlighet med vad utredningen har föreslagit. 

1 detta sammanhang vill jag peka på att högsta domstolen i en dom den 

22 november 1984 rörande hrott mot luftfartslagen har prövat den närmare 

avgränsningen av 7 kap. I § första stycket. Särskilt har prövats innebörden 

av tillståndskravet då luftfart bedrivs ifi>n·än·ss~:fre. Den tolkning högsta 
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domstolen har gjort skapar enligt min mening goda möjligheter att med i 

princip oföriindrnd lagstiftning genom tillstfrndskravet upprätthålla nöd

vändiga ~iikerhetskrav för llygtransponer som sker mot ersättning. Jag har 

diirför inte funnit anledning att i detta sammanhang ytterligare definiera 

innebörden av begreppet förvärvssyfte. 

I ett nytt andra stycke har tagits upp en hestämmelse om att de tekniska 

och eknnomiska förutsiittningarna för trafiken skall beaktas vid prövning

en om tillstånd. En bestämmelse om att upplysningar i dessa hänseenden 

skall liimnas i samband med ansökan om tillstånd finns f. n. i 85 * LK. 

H 
I enlighet m..:d vad jag närmare har utvecklat i den allmänna motivering

en (av~nitt 2. I 2J har paragrafen ändrats på det sättet att det nuvarande 

kravet pf1 svenskt inflytande för tilbtånd till inrikes trafik skall gälla även 

för tillstiind till luftfart i förv~irvssyfte mellan Sverige och utlandet i den 

män den inte är linjefart. Paragrafen har bl. a. med anledning av remisspå

pekande av luftfartsverket redaktionellt utformats på ett något annorlunda 

sätt än vad som har föreslagits av utredningen. I enlighet med vad utred

ningen har förordat kommer jag senare att föreslå att regeringen med stöd 

av sista stycket i paragrafen bemyndigar luftfartsverket att medge undan

tag fr<in paragrafen. Bemyndigandet hör avse såväl cabotagetrafik som 

utrikes trafik. 

Paragrafens.fl"irstu stycke motsvarar nuvarande 4 *och har endast juste

rats sprfikligt. 

Under förarbetena till nu varande 4 * fästes uppmärksamheten vid frågan 

om verkningarna av att tillstilndsinnehavarens nationalitet ändrades. Det 

anmärktes att denna fråga var att bedöma enbart med ledning av villkoren 

för tillst;lndet. sf1vida det inte gällde cabotage, varom hänvisades till 3 * 
!prop. 1957: 69 s. 119). Med anledning av dessa uttalanden kan erinras om 

att nationalitctsfrågan numera skall prövas enligt 3 S också vid annan 

internationell trafik i förvärvssyfte som inte är linjefart. 

I trei{jc stycket har i enlighet med vad jag har utvecklat i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.13) tagits upp en ny bestämmelse om att det for 

verksamhet som en utlänning eller ett utländskt företag driver i Sverige 

med stöd av ett tillstånd skall finnas en föreståndare i Sverige. 

En straffbestämmelse i anslutning till första stycket har tagits upp i 13 

kap. 2 * 11. 

~ ~ - ~ 

I paragrafen har endast gjorts språkliga justeringar. Friln luftfartsinspek-
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til)ncn har jag i slutskedet i arbet.:t med mitt i Jag framlagda lagförslag 

uppmiirksammah pii att tkt finns behov av en möjlighet att försiitta ett 

tillst{md ur kraft i avvaktan p~1 att iiterkalkhefr{1gan prövas samt att det 

ocksii i andra <tVseenden kriivs preciseringar och förtydliganden för till

liimpningen av ätcrk<1!lclsebestämrndserna. Jag har fi.irstäelse för behovet 

av lagstiftning i dessa hiinseendcn. Den tar dock sikte på så viktiga fr~lgor 

för tillstirndshavarna att den enligt min mening inte hör behandlas nu utan 

sedvanlig heredning. Jag avser emellertid att återkomma till fdgan. 

6~ 

fiirsra sryck1'/ utgör en spr~iklig bearbetning av den nu giillande paragra

fen. 
1 andra stYck<'I har tagih upp en bestiirnrndsc motsvarande den i ..( ~ 

tn:dje sty<.:ket om ansvar for den verksamhet som en utlänning eller ett 

utländskt fördag driver i Sverige. 

Enligt denna paragraf iir det f. n. möjligt att fordra tillstånd till viss 

verksamhet som. utan att den innebär utövande av flygning, ansetts böra 

hänföras till luftfarts verksamhet (prop. 1957: 69 s. 121 L Bcmyndig;mdet 

har utnyttjah i 96 ~ LK. Enligt den bestämmelsen krävs luftfartsverkets 

tillstiind for sfidan verksamhet som innefattar uppl~1tclse av luftfartyg till 

annan utan att förare ställs till förfogande eller upplåtelse av annan tlygma

tcric\ iin \uftfartyg. Ett undantag giil\er dock om upp\~1telsen avser luflfar

tyg eller annan tlygm;1teriel som anviind~ i den luftfart som upplåtaren har 

fått tillstånd till. 

Paragrafen har i enlighet med utredningens förslag tagits upp hiir efter 

redaktionell justering. och en bestämmelse motsvarande 96 § LK avses bli 

intagen i en ny luftfartsförordning. Regleringen har tillkommit huvudsakli

gen för att kravet på säkerhet skall tillgodoses men i andra hand också för 

att tillgodose luftfartspolitiska intressen. Ett bemyndigande enligt paragra

fen för anses förenligt med regeringsformen (8 kap. 7 * första stycket 1. 3 

och 5J. Förutsättningarna för ett bemyndigande har dock ansetts böra 

preciseras i lagtexten. 

8 kap. 

1-2~§ 

1 paragraferna har i enlighet med utredningens förslag gjorts ändringar 

av spr{lklig och redaktionell natur. 

De åt regeringen givna bemyndigandena utnyttjas f. n. i 100 och 101 ~§ 

LK. Dessa bestämmelser bör fo sin motsvarighet i en ny luftfartsförord

ning. Möjlighet bör dock i enlighet med vad som föreslås av luftfartsverket 

också införas att reglera lufttrafiken med hänsyn till behovet av ett effek

tivt utnyttjande av luftrummet eller samordningen av civil och militär 

tlygverksamhet. 
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H 
Första och andra styckena har efter redaktionella iindringar som föresla

gits av luftfartsinspektioncn utformats i enlighet med utredningens förslag. 

I ett .f.itirdc s/Vckc har tagits in en hesUimmclse. som motsvarar Jet 

nuvarande tredje stycket. Det diir givna bemyndigandet avser s~1dana 

ingripande föreskrifter att det inte har ansetts riktigt att som utredningen 

har föreslagit föra iivcr dem till förordning. 

4-4c ** 
Det i den giillandc lydelsen av 4 *upptagna bemyndigandet för regering-

en an be~tämma vad som i luftfartslagen förstås med krigsmateriel har 

utg<ttt. Ett si'idant bemyndigande avses följa av regeringsformen och av 14 

kap. 3 *· Bestämmelser i ämnet finns i kungörelsen ( 1961: 567) med niirma-· 

re bestiirnmclscr om befordran av krigsmateriel med luftfanyg. En hiinvis

ning till Jen kungörelsen får i enlighet med vad utredningen har föreslagit 

tas in i en ny luftfartsförordning. 

Det nuvarande bemyndigandet i 4 * tredje stycket om fotograferingsför

bud har utgått. Med hänsyn till att bestämmelser om fotograferingsförbud 

torde innebära en sådan inskränkning i informationsfriheten som skall stii i 

lag har de bestämmelser härom som nu finns i 109 och 110 ** LK förts in i 

tre nya paragrafer i lagen. 4 a. 4 b och 4 c **. Straffbestämmelser härtill 

finns i 13 kap. 3 * 3. 
I övrigt har endast gjorts språkliga och redaktionella ändringar i 4 *· 

5* 
I paragrafen har endast gjorts redaktionella ändringar. 

?* 
Paragrafen har iindrats språkligt och redaktionellt. 

Bestärnmcben om rätt att taga del av fartygshandlingar infördes efter 

mönster av dåvarande 39 * sjölagen (prop. 1957: 69 s. 131 n. En motsvaran

de bestämmelse finns numera i 300 § sjölagen. Bestämmelsen i sjölagen 

innehällcr en begränsning i rätten att ta del av vederbörande handlingar 

såvitt gäller anteckning som äger samband med sammanstötning med 

annat fartyg. Begränsningen hänger samman med rättegångsreglerna för 

sjöförklaring (prop. 1966: 145 s. 141) och anledning saknas att införa mot

svarande bestämmelser i luftfartslagen. 

I ett nytt andra stycke har tagits upp en hänvisning till de allmänna 

bestiimmelserna i tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen som ju kan 

innebära begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar. 

7-9** 
I paragraferna har gjorts endast språkliga och redaktionella ändringar. 
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CJ kap. 

Som jag reJogjort för i den allmänna motiveringen (avsnit( 2.1." J fi.iresli1s 

h.:triiffande 9 kap. ej anJra sakliga iinJringar än att andra stycket i I ~ 

överflyttas till 14 kap. 5 ~ och att I 13 a ~ LK överflyttas till lagen. 

I prop. 1984/85: 105 som nyligen överlämnats till ribdagen föresl~tr 

regeringen efter hemställan av chefen for justitiedcpartementl't en iindring 

i 9 kap. 22~. Andringcn innebär att ansvarsgränsen. 270000 kr .. höjs till 

100000 siirskilda dragningsrätter (SORJ vilke( motsvarar 8.~0000 kr. Det 

förutsätts att den Jagiindringen. om riksdagen antar propositionen. beaktas 

vid riksdagshehantllingen av det nu framlagtla förslaget till ändringar i 9 

kap 22 * LL. 

/0 /.:ap. 

J kapitlet har i huvudsaklig överensstiimmelse med utredningens förslag 

gjorts spräkliga oeh redaktionetla ändringar. 

Rörande föreslagna ändringar heträffande ansvarighet för tredjemans

skador återkommer jag i specialmotiveringen till ändringarna i lagen 

( 1922: 382! ang[1ende ansvarighet för skada i följd av luftfart. 

11 /.:ap. 

I* 
I enlighet med vad jag sagt i den allmänna motiveringen (avsnitt 2.17) 

föreslås att den nuvarande definitionen av llygräddningstjänst i första 

stycket skall lämnas oförändrad i avvaktan på statsmakternas ställningsta

gande till räddningstjänstkommittens förslag. Med hänsyn till kravet i 

regeringsformen beträffande reglering i lag då förvaltningsuppgift som 

innefattar myndighetsutövning överlämnas till bolag. enskilda m. Il. har i 

enlighet med utredningens förslag i en ny sista mening i första stycket 

upptagits en bestämmelse om delegation av ledningen av flygräddnings

tj~insten. 

I andra stycket har gjorts redaktionella och språkliga ändringar. Den 

akwella skyldigheten för luftfartygets ägare m. Il. att delta i räddnings

tjänstcn har med hänsyn till 2 kap. 8 * regeringsformen före'ikrivits direkt i 

lagen. 

2-6*~ 

I paragraferna har gjorts språkliga och redaktionella ändringar. 

H 
I lagrummet har i sak gjorts den ändringen att det direkt siigs att under

sökning skall ske då en luftfartsolycka medför att luftfartyget är oåtkomligt 

samt då ett luftfartyg har försvunnit. Härigenom kommer lagrummet att 

innt:hålla samtliga de omständigheter beträffande vilka det enligt Chicago

konventionens artikel 26 och annex 13 föreligger en internationell förplik

telse till undersökning av en luftfartsolycka. 
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Statl'llS lw1·criJ..0111111issio11 har uttalat sig betriiffande innebörden av 

uttrycke: att en olyckshändelse inträffat vid a111·iindni11ge11 av ett luftfar

tyg. Uttrycket medger cnligt kommissionen en mera vidsträckt tolkning iin 

dt>n som finns i konventionens annex ~3. Anv:indningcn av ett luftfartyg 

behöver ju inte nödviindigtvi~ vara förknippat med att fartyget iir hcman

nat eller att det nyttjas med avsikt att flyga. Bl. a. kan vid förflyttning av ett 

flygplan utan ~amband med flygning också intriitfa en olycka som skall 

undersökas cnligt detta lagrum. Jag har intc någon erinran mot vad haveri

kommissionen s{1lunda har uttalat. 

L'.ndersökningar enligt denna paragraf skall f. n. f!Öras av stati:ns haveri

kommission. En bestiimmelse hiirom far ta-; in i luftfartsförordningen. 

BetrMfande en ifr~igao,atl modifiering av denn<t ordning hiinvisar jag 1ill dcn 

allmiinna motiveringen (avsnitt 2. I 7l. Nhrmare föreskrifter nm innehiillet i 

kommissionens rapr•ort för tas in i luftfartsförordningen. Som luftfartsin

spektionen och haverikommissionen piipekat bör o::n sild;rn hcsti1mmelse 

vara mindre detaljerad iin vad utredningen har föreslagit. Den hör i övrigt 

anpassas till annex 13 i Chicagokonventionen pil det s:itt som utredningen 

anfört (s. 162). 

I första stycket sista meningen har forts in ett bemyndigande för rege

ringen att medge myndighet att överlf1ta f1t andra att göra s[1dan undersök

ning som avse~ i 7 ~. Rörande motiven till detta förslag hänvisar jag ocksa 

till den allmiinna motiveringen. 

10-IH§ 

I paragraferna har gjorts redaktionella och sprftkliga iindringar. Befogen

heterna enligt I 0 och 12 ~§ tillkommer endast myndighet och inte organisa

tion till vilken undersökningen har överli1tits enligt bemyndigandet i 8 * 
första stycket andra meningen. 

12 kap. 

I kapitlet har gjorts redaktionella och sprakliga ändringar, i huvudsak i 

enlighet med utredningens förslag. 

Bestämmelser om avgift för övervakning av luftvärdighet och för med

delande av elevtillstånd bör såsom utredningen föreslagit tas in i luftfarts

förordningen. 

13 kap. 

I* 
Paragrafen har utformats med en sjiilvstiindig giirningsbeskrivning och 

har inte som utredningen föreslagit anknutits till nykterhetskravet i 5 kap. 

10 §. I likhet med vad som har föreslagits beträffande järnviigstraliken i 

prop. 1983/84: 117 (6 kap. 2 § järnviigstrafiklagen) har för de fall då för 

brottet är föreskrivet bötesstraff inte angivits något lägsta antal dagsböter. 
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1'1111kl1'11 I motsvarar strafft>esUimmelserna i nu\'aramle 13 kar. I~

IksUimmeben avs..:r sakdö den 'il>m framför luftfartyg med livcrljudsfart 

mot förhudet i I kar. 2 a ~ el kr Sllm bryter mot villkor som föreskrivits i 

samhand med tillq~md att framfora luftfartyg med (iverljud<>fart. Övertrii

delsen kan f. n. bestraffa-; med fangelsc i högst tv~1 ;\r eller om brottet är 

ringa med dagshöter. I den nya besti1mmelsen utgör allts;[ straffet endast 

böter ..:ller föngdse i högst sex manader. Som utr..:dningen har anfiirt synes 

den nu\'arande 5traffskalan för ifr;i.ga\'arande brott onödigt str~ing. Någnn 

allmiin <;traffsiinkning iir dock i rraktiken inte avsedd. 

I p1111k11·11 2 för..:skrivs straffansvar för den som bryter mot för..:skrifter 

som med stöd av I kap. 3 ~ har meddelats om inskriinkningar ..:lkr fi_irbud 

mot luftfart inom viss del av riket. Bestiimmelsen motsvarar vad som 

foreskrivs i 13 kap. I* första resrckti\'C andra stvcket. r. n. gitller olika 

stramkalor om förbudet eller föreskrifterna har meddelats a ,. regeringen 

eller av luftfartsverket. I förstnämnda fall är straff skalan fängelse i högst 

två år eller om brottet är ringa dagsböter. I det andra fallet itr straffet 

dagsböter eller fängelse i högst sex månader. Som utredningen har p~ipekat 

kan dessa överträdelser om de är av allvarligare art regelmiissigt utgöra 

brott mot 19 kap. brottsbalken. Behov av ni1gon strängare straffskala än 

fängelse i högst sex månader kan därför inte anses föreligga. 

Enligt punkten 3 kan den straffas som Himnar oriktiga uppgifter vid 

ansökan eller anmälan enligt 2 kap. Frilgan är här alltså om uppgifter vid 

ansökan om ett luftfartygs registrering och eljest om anteckningar i luftfar

tygsregistret samt om övriga anmälningar enligt 2 kap. Straffbestiimmeben 

avser också sådan anmälan som enligt nya 2 kap. 11 as skall göras för den 

s. k. brukarförteckningen. Straffbestiimmelsen mobvarar nuvarande 13 

kap. 2 *första stycket och straffskalan är oförändrad. 

Enligt punkten 4 föreskrivs straffansvar för den som framför luftfartyg i 

strid mot bestämmelserna i 2 kap. 16 9 om märkning. I förhållande till den 

nuvarande straffbestämmelsen i detta hänseende i 13 kap. 2 *andra stycket 

innehiir den nya bestämmelsen en straff sänkning. Sänkningen torde dock 

inte fä n~1gon praktisk betydelse. 

Enligt p1111kten 5 föreskrivs straffansvar för den som använder luftfartyg 

som inte uppfyller föreskrifterna i 3 kap. l *första stycket om luft värdighet 

och miljövärdighet eller bestiimmelsen i 4 kap. I eller 3 *om bemanningen 

av luftfartyg och om innehav av luftfortscertifikat. Bestämmelsen motsva

ras nu av 13 kap. 3 *. Formellt innebiir den nya bestiimmelsen en straff

sänkning från dagsböter eller fängelse i högq ett itr till dagsböter eller 

fängelse i högst sex månader. 

Punkten 6 motsvarar nuvarande 5 *första stycket. 

1'1111k1c11 7 motsvarar nuvarande 5 * andra stycket samt 7 * första 

stycket. 

P1111k1e11 8 motsvarar nuvarande 7 ~ första stvcket. 
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Enligt p1111ktl'11 9 straftbeläggs det att tjiinstgöra som flygledare m. m. 

utan giillande certifikat i enlighet med f, kap. I .'i~ första stycket. 

I punkterna JU och 11 straflbeläggs gärningar som innebar utö\'anJc a\' 

luftfart utan vederbörligt tillst{inJ enligt 7 kap. eller brott mot villkor som 

har före!ikrivib med stöd av 7 kap. 4 ~första stycket och 6 ~ fiirsta stycket. 

I fritga om tolkningen av begreppet luftfart i förviirvssyfte i straffrättsligt 

hänseende hänvisar jag till vad jag i specialmotiveringen till 7 kap. I~ har 

sagt i anslutning till en nyligen av högsta domswlen avkunnad dom. 

1'1111/.:.tenw 12 och 13 straftbeliigger brott mot bestämmelserna i 8 kap. 

om föreskrifter rörande vad som skall iakttas vid luftlfader till undvikande 

av olyckor och oliigcnhetcr samt l'm anviindandet av fa~tstiillda flygvägar 

od1 lHll landningsskyldighet enligt X kap. ) ~. 

Enligt fl/111/.:./1'11 /../ filreskrivs straffans\·ar fiir den ~nm utan tillst~md 

transporterar krigsmateriel med luftfartyg eller i övrigt transporterar gods 

mot förhud enligt 8 kap. 4 ~andra stycket. 

Punkr<'n 15 föreskriver straffansvar för den som anviinJer ett luftfartyg 

utan föreskriven fiirsiikring eller si1kerhet. 

I paragrafen har samlats ett antal förseelser som kan föranleda böter. 

I punkren I har upptagits ett straffstadgande avseende den som lämnar 

oriktiga uppgifter i ärenden som riir innehav av certifikat eller hehörighets

bevis eller frägor om annan behörighet eller vid prov. kontroller eller 

annan tillsyn över behörigheten. 

Motsvarande straffstadgande finns r. n. i 174 ~ LK. Niir de materiella 

hestämmelserna numera överförts till lag bör straffht.:stiimmelserna också 

upptas i lagen. 

I punkren 2 föreskrivs straffansvar för den som omhord pft ett luftfartyg 

eller i markorganisationen tjänstgör utan föreskrivet behörighetsbevis. 

I p1111k1c11 3 upptas en straffhestiimmebe i anslutning till fotograferings

förhudet i 8 kap. 4 a eller 4 h *· 
P1mk1c114 motsvarar nuvarande 13 kap. 9 ~andra stycket. 

P1111kte11 5 och sista stycket i paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 

10~. 

Paragrafen motsvarar nuvarande 13 kap. 11 ~-

Första stycket motsvarar nuvarande 13 kap. 12 ~-

I andra stycket har i enlighet med vad jag har utvecklat i den allmiinna 

motiveringen !avsnitt 2 . .'i ! tagits upp en bestämmelse om ut vidgning av den 

svenska jurisdiktionsrittten vid internationell uthyrning av luftfartyg. Rö-
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rande den niirmare motiveringen till bestiimmeben hiinvisar jag till den 

allmi1nna motiveringen. 

/../ htlfl. 

1 ~ 

Paragrafen innehiiller regler om undantag fri111 vi'>-.a hestiimmelser i 

luftfart~lagen niir det giiller luftfartyg av sär~kild he-.kaffrnhet. De luftfar

tyg som avses ;ir hl. a. s;\dana som inte har n:igon förare omhL1rd. >.egelllyg

plan. balk>nger. sjöflygplan och s;'1dana luftfartyg som byggs för miliUirt 

bruk. Paragrafen bör ocksi1 i den föreslagna lydelsen kunna tilbmp<l'i p~1 

s[1dana ultral:ttta flygplan av enkel konstruktion och med 1{1g vikt. sm[1 

motorer och liten rörelseenergi som enligt vad luftfartsinspektionen upp

gett bö1jat förekomma pil den svenska marknaden. första meningen mot

svarar nuvarande 14 kap. I~- t.:tan att dl:! iir uttryd.ligen angivet i lagtex

ten g;ilkr sj;ilvklart den begriinsningen i rq!eringen<, bd1örighl:l som följer 

av all vissa flireskrifter bara l"Fir meddelas i lag. I utredningens förslag har 

hiir tagih upp en delcgatiLmshcstiimmelse •;om skulle göra del möjligt för 

luftfartsverket att dekgera utfärdande av föreskrifter för luftfartvg av 

siirskild beskaffenhet. Delegeringsmöjligheten tar särskilt sikte p[i drakar 

och segelflygplan. modelluftfartyg och varmluftsballonger. En delegation 

till enskilda i denna form iir inte möjlig enligt regeringsformen och har 

dii1for inte tagits upp i mitt förslag. Enligt min mening möter det inte n[1got 

hinder att luftfartsverket överlil.tcr fö organisationer och andra all bitriida 

med forvaltningsuppgiftcr i •tnslutning till övervakningen av verksamhe

ten. Självfallet filr dessa uppgifter inte vara av den art att de innefattar 

myndighetsutövning. 

Paragrafens o;ista stycke molsvarnr ~ista ~tycket i de'~ nuv•trande ly

delse. 

Paragrafen innehåller regler om besvär över luftfartsverkets beslut enligt 

luftfartslagen. I enlighet med vad som har utvecklats i den allmänna 

motiveringen (avsnitt 2.9.8) har ändring inte gjorts i den ordning som f. n. 

g~iller i certifikatsärenden m. m. Besvär skall således ocks;I i fortsättningen 

anföras hos kammarrätten i de fall da luftfartsverket meddelar beslut i de i 

paragrafen angivna fallen. I övrigt förs talan hos regeringen. I andra 

stycket har upptagits en bestämmelse motsvarande nuvarande tredje 

stycket om att beslut enligt paragrafen liinckr till omedelbar efterrättelse 

om inte ann<tt förordnas. 

3* 
Paragrafen innehåller f. n. ett bemyndigande för regeringen eller. cf\er 

regeringens bemyndigande. luftfartsverket att meddela närmare föreskrif

ter rörande tilliimpningen av luftfartslagen. Bestämmelsen är numera när-
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mast att uppfatta som en erinran om den rim att meddela verksWllighets

före,krifter som följer av 8 kap. 13 ~ regeringsformen. En st1dan bestäm

melse 'aknar numera självständig betydelse. 

Utn.:dningen har föreslagit en ändrad lydelse av paragrafen. I ettjiirsra 

.l'1.1·ck1· före~lås siilunda en bestämmelse enligt vilken regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter i de 

avseenden som anges i denna lag. Diirutövcr föreslas som t:tt nytl andra 

stycke en bestämmelse enligt vilken det skall vara möjligt för den myndig

het som fått riitt att meddela föreskrifter enligt lagen att uppdra ilt andra all 

meddela sadana föreskrifter. Enligt utredningen skall den föreslagna nya 

lydelsen av p•~ragrafcn göra det möjligt att förenkla utformningen av andra 

bestiimmelser i lagen eftersom rt:glcr Lml att särskilda tillämpningsföre

skrifter kan meddelas inte behöver ges i anslutning till de materiella be

stiimmelserna. 

I mitt förslag har första stycket utformats i huvudsak i enlighet med 

utredningens förslag. Bestämmelsen innefatlar ett bemyndigande för rege

ringen jiimlikt 8 kap. 7 ~ regeringsformen att mcddda ytterligart: föreskrif

ter i de ämnen som avses i lagen. Ett sådant bemyndigande har ansetts 

möjligt med hänsyn till att de föreskrifter det här gäller främst kommer att 

avse skydd för liv. personlig säkerhet och hälsa. Enligt 8 kap. 11 ~ rege

ringsformen är det möjligt att medge regeringen att överlåta [it en förvalt

ningsmyndighet att meddela föreskrifterna. Utan att det iir uttryckligen 

angivet i lagtexten gäller den begränsningen i regeringens behörighet som 

följer av att vissa föreskrifter bara får meddelas i lag. 

Den av utredningen i ett nytt andra stycke föreslagna bestämmelsen att 

vederbörande förvaltningsmyndighet äger uppläta åt annan att meddela 

föreskrifterna är enligt min mening inte förenlig med regeringsformen. 

Normgivningsmakt kan inte upplåtas till annan iin myndighet och kom

mun. Förvaltningsuppgifter kan däremot överl[itas ocks~1 till andra. I den 

mån dessa uppgifter innebär myndighetsutövning måste det dock ske ge

nom lag ( 11 kap. 6 ~regeringsformen). Bemyndigandet i andra stycket har 

med hänsyn härtill inskränkts till att avse förvaltningsuppgifter som inne

fattar myndighetsutövning. 

H 
Med hiinsyn till den utformning som i mitt förslag - i likhet med 

utredningens förslag - har getts olika bemyndiganden för regeringen har 

den nuvarande paragrafen. enligt vilken vad som sägs i luftfartslagen om 

luftfarlsverkct efter regeringens bestiimmande skall kunna giilla ocksi't 

annan myndighet. upphiivb. 

I en ny 4 * har i enlighet med utredningens förslag tagits upp en bestäm

melse varigenom regeringen ges generella möjligheter att medge undantag 

och meddela föreskrifter i situationer av krig eller krigsfara e. d. Ett be

myndigande av detta slag har stöd i 13 kap. 6 * regeringsformen. Överbe-
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fälhavaren har föreslagit att bemyndigandet i paragrafen skall vidgas till att 

omfatta även civila luftfartyg som med uppgifter i totalförsvaret deltar i 

sridan övning under fred som avser förhållanden vid krig eller krigsfara. 

Jag iir inte beredd att i detta sammanhang föreslil ett så llrngt giiende 

hemyndigande. Frågan bör utredas. lämpligen i samband med det utred

ning~arbete som jag tidigare förordat i anslutning till 1.'i kap. LL (avsnitt 

2.m. 

I paragrafen har i enlighet med utredningens förslag tagits upp definitio

ner av de olika konventioner som nämns i författningstexten. 

15 kap. 

I kapitlet har i enlighet med utredningcns förslag gjorts förhMlandevis 

omfattande redaktionella ändringar. Några förändringar i sak är inte av

sedda. I kapitlet har inte tagits upp en av överbefälhavaren föreslagen 

bcstiimmelse om försvarsmaktens bruk av civila luftfartyg. Frågan om en 

sådan bestämmelse får tas upp i det utredningsarbete som jag tidigare har 

förordat (avsnitt 2.21 ). 

H 
Eftersom flygtrafikledningstjänsten för civil och militär luftfart numera 

är integrerad har i enlighet med förslag av luftfartsverket och luftfartsin

spektionen till de bestämmelser som skall giilla i fräga om luftfart med 

militära luftfartyg lagts 6 kap. l.'i * LL. 

Bemyndigandet i andra stycket har av grundlagsskäl begränsats till all 

inte avse förhållanden mellan enskilda och inte heller förht1llanden som 

annars måste meddelas i lag. 

Ö1·ergångshestämmelser 

Den nya lagstiftningen bör träda i kraft den I januari 1986. Några 

särskilda övergångsregler har inte ansetts erforderliga annat än beträffande 

reglerna om elevtillstånd och besvärsreglerna i certifikatfnlgor. 

Niir det gäller straffbestämmelserna följer av .'i* lagen ( 1964: 163) om 

införande av brottsbalken. som också är tillämplig inom specialstraffriit

ten. att straff skall bestämmas efter den lag som gällde när gärning före

togs. Gäller annan lag när dom meddelas. skall den lagen tillämpas. om den 

leder till frihet från straff eller till lindrigare straff. Eftersom straflbestiim

melserna i 13 kap. i den föreslagna lydelsen i allmiinhet ~ir lindrigare iin de 

som giiller nu blir den nya lagstiftningen i allmänhet tilliimplig ocksil pil 

gärningar som har begåtts före ikraftträdandet. 
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4.2 Lagen (1922: 3821 angående ansrnrighet för skada i följd av luftfart 

3* 
Med hänsyn till att det föreslagna ansvaret för kreditköpare och nyttjan

derättshavare torde bli mera vanligt förekommande ~in ansvaret för den 

som brukar luftfartyg utan lov har nuvarande bestämmelse för sistn~imnda 

situation satts som el! sista stycke i paragrafen. I bestämmelsen har gjorts 

redaktionella ändringar. 

I de nya fiirsta och andra styckena har tagits upp bestämmelser om 

skadeståndsansvar för brukaren av ett luftfartyg, då denne innehar luftfar

tyget på grund av ett kreditköp med förbehåll om återtaganderätt samt i 

vissa andra situationer. Styckena har med beaktande av påpekanden från 

luftfartsverket rörande oklarheter beträffande de av utredningen använda 

beteckningarna brukare och innehavare utformats något annorlunda än 
vad utredningen har föreslagit. 

4§ 

Paragrafen motsvarar nuvarande 4 ~- I enlighet med utredningens för

slag. dock med redaktionell jämkning. har i ett nytt andra stycke förts in en 

regel om regressrätt för ägaren gentemot nyttjanderättshavaren. 

4.3 Lagen (1955: 227) om inskrivning a'· rätt till luftfartyg 

7§ 

I paragrafen har gjorts ett tillägg med hänsyn till den föreslagna möjlig

heten att betrakta luftfartyg som är registrerade hos en internationell 

organisation som registrerade i en annan stat (se 1 kap. 5 § LLl. 

4.4 Lagen (1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar 

14 och 18 §~ 

I paragraferna har införts forum- och domförhetsregler för länsrätt i 

avseende på de mål länsrätt skall pröva enligt luftfartslagen. I ett nytt 

andra stycke i 14 §har angetts att länsrätten i Östergötlands län skall pröva 

mål enligt luftfartslagen i den utsträckning som är föreskrivet i den lagen. 

I~ Riksdagen 1984185. I sam/. Nr 212 
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5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

I. lag om ändring i luftfartslagen ( 1957: 297), 

17R 

2. lag om ändring i lagen ( 1922: 382) angående ansvarighet för skada i 

följd av luftfart, 

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

4. lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomstolar. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 
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LAGR.Å.DET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid sammantriiue 

1985-04-24 

179 

Nänarandc: f. d. justitieri1dct Hult. rq_!eringsrådct Björne. justitieri1det 

Gregow. 

Enligt protokoll vid regcringssammantriidc den 24 januari 1985 har rege

ringen pä hemstiillan av statsr;ldet Boström beslutat inhiimta lagri1dets 

yttrande över förslag till 

I. lag om iindring i luflfarhlagen 11957: 297). 

2. lag om ändring i lagen ( 1922: 382> angäencle ansvarighet för skada i 

följd av luftfart. 
:\. lag nm ändring i lagen l 1955: 227) om inskrivning av rätt till luftfartyg, 

4. lag om ändring i lagen ( 1971: 289) om allmänna förvaltningsdomswlar. 
Förslagen har inför lagrådet föredragits av byråchefen Nils-Olof Berg-

gren. 

Förslagen föranleder följande ytlrande av lagrådet: 

Förslaget till lag om ändring i luftfartslagcn 

4 kap. 

6s 
I 5 ~ i förevarande kapitel har tagits upp bestämmelser angående s. k. 

elevtillst{md. Enligt första stycket i den paragrafen krävs sädant tillstånd 

för att någon skall få genomg{i utbildning för erhållande av luftfartscertili

kat. Tredje stycket innehåller bestämmelser om vad som krtivs i personligt 

hänseende för att elevtillstånd skall utfärdas. Där nämns ålder och hälso

tillstånd ("medicinska förhållanden"), nykterhet och ordentlighet, ansvar 

och omdöme samt fysisk och psykisk lämplighet. Kraven har anknutits till 

lämpligheten av att inneha luftfartscertifikat. I paragrafens fjärde stycke 

anges att för den som inte har elevtillstånd men som iindå kan anses 

uppfylla de fordringar som anges i tredje stycket luftfartsverket får medge 

undantag från kravet på s{1dant tillständ. 

I 6 9 regleras förutsättningarna för utfärdande eller utökande av luft

fartscertifikat. I första stycket föreskrivs att det. för att luftfartscertifikat 

skall utfärdas eller utökas. krävs att sökanden har gällande elevtillsdnd 

och att han uppfyller fastställda km\' i fråga om ålder. kuns.kaper. erfaren

het och skicklighet. Som framgår av lydelsen avser dessa krav. frånsett 

f1lder. andra förhållanden än som nämns i 5 * tredje stycket med avseende 

på elevtillstånd. Det är emellertid tydligt att om de krav som uppställs i 5 ~ 

tredje stycket. t. ex. i fråga om nykterhet eller ansvar och omdöme, inte är 

uppfyllda då frågan om utfärdande (eller utökande J av luftfartsccrtifikat 
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uppkommer. certifikat inte skall utfärdas !eller utökasl. Förslaget torde 

utg1! från all elevtillståndet i sådant fall skall återkallas. i följd varav en av 

de i 6 *första stycket angivna förutsättningarna för erhi1llande av certifikat 

hrister. Ett sådant synsiitt framstår emellertid som mindre naturligt. Det 

synes Himpligare att de kra\' i personligt hiinseende som avses giilla för 

erhållande av certifikat direkt anknyts till utfärdande !eller utökande) av 

certifikat. En sådan ordning torde ocbä underliitta tillämpningen av l. ex. 

bestämmelsen i 8 *om förnyelse av certifikat. Vad nu sagts kan ske genom 

att det i 6 § första stycket även föreskrivs all s(\kanden fortfarande skall 

uppfylla de krav som anges i S * tredje stycket. Det kan anm~irkas att detta 

tillägg inte innebär krav på att sökanden före utfärdande (eller utökande l 

av certifikat skall underkastas förnyad kontroll eller undersökning i de 

hänseenden som avses i S !i tredje stycket annat än om det finns särskild 
anledning därtill. 

I andra stycket av 6 !i i förslaget föreskrivs. som undantag fran första 

stycket. att elevtillstånd inte kriivs, dvs. för utfärdande eller utökande av 

luftfartscertifikat. om luftfartsverket har medgett undantag enligt 5 ~fjärde 
stycket eller om övriga förutsättningar enligt första stycket i 6 * för utfär

dande av certifikat kan anses uppfyllda. Undantaget från kravet pil elevtill

stånd i det senare fallet åsyftar enligt specialmotiveringen främst situa

tioner dii den som innehar utländskt certifikat begär att rn detta utbytt mot 

ett svenskt. Lydelsen av bestämmelsen i andra stycket har emellertid blivit 

oklar. Lydelsen av andra stycket bör därför jämkas. 

Pä grund av det anförda förordar lagrådet att 6 § ges följande lydelse: 

''För att ett luftfartscertifikat skall utfärdas eller utökas krävs att sökan

den har gällande elevtillstånd. att han fortfarande uppfyller de krav ~om 

anges i 5 §tredje stycket och att han uppfy-ller för certifikat fastställda krav 

i fråga om ålder. kunskaper. erfarenhet och skicklighet. 

Elevtillstånd krävs inte. om luftfartsverket har medgell undantag enligt 

5 § fjärde stycket eller om det i annat fall finns särskilda skäl. " 

I förevarande paragraf anges vilka olika omständigheter som skall föran

leda återkallelse av luftfartscertifikat. Beslut om återkalielse avses skola 

tillämpas omedelbart. om inte annat förordnas. Föreskrift härom har tagits 

upp i 26 § andra stycket i samband med bestämmelser rörande förfarandet 

i mål som rör luftfartscertifikat m. m. När det gäller begränsning av certifi

kat och försättande ur kraft av certifikat har emellertid föreskrift att beslut 

därom gäller omedelbart tagits upp i samband med den hestämmelse som 

anger förutsättningarna för åtgärden (I 0 och 12 §*). På motsvarande sätt 

bör bestämmelse om omedelbar tillämpning av beslut om återkallelse av 

certifikat lämpligen tas upp i l) §. Lagrådet förordar sålunda att som ett 

nytt andra stycke i 9 §tas upp en bestämmelse av följande lydelse: "Beslut 

i fråga om återkallelse gäller omedelhart, om inte annat förordnas." - Det 
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kan pfipekas att bestiimmclsen iiven avser beslut av kammarriitt. efter 

besviir. att upphäva länsrättens beslut om iiterkallelse. Att bestämmelsen 

är tilliimplig iiven i fr~1ga om elevtillstimJ följer av 13 *· 
Det föreslagna tilbgget till förevarande paragraf pilkallar viss jämkning i 

10. 14 och 15 g i kapitlet. 

11 ~ 

I 9 *anges under olika punkter vilka omständigheter som '>kall fiiranleJa 

återkallelse av luftfartscertifikat. I 11 ~ har tagits upp en särskild bestäm

melse beträffande Jet fallet att {1terkallelse skall ske pä grund av brott. Diir 

anges att till grund för återkallelse på grund av brottslig gärning skall 

betriiffanJe frågan om hroll föreligger liiggas lagakraftvunnen Jom eller 

iiklagares beslut enligt vissa bestämmelser i rättegangsbalken eller motsva

rande hestiimmelse i annan författning att underliita atal for brollet. Den 

föreslagna regeln kan jämföras med 38 * andra stycket luft fartskungörel

sen. vari nu anges all återkallelse av certifikat pä grund av straffbclagd 
förseelse inte får ske förrän friigan om straff för förseelsen hlivit avgjord 

genom lagakraftvunnen dom. med mindre omständigheterna iir sådana att 

den misstänkte oavsett utgången i ansvarsfrågan får anses oliimplig att 

utöva den verksamhet certifikatet gäller och det inte kan anses betryggan

de att endast sätta certifikatet ur kraft. Kravet på lagakraftiigandc dom i 

den föreslagna regeln har i motiven framstiillts som en ändring i förhållan

de till vad som gäller f. n. 

Den i 11 * föreslagna bestämmelsen avser endast återkallelse på grund 

av brott. Bestämmelsen kan inte anses utgöra hinder mol återkallelse av 

el! certifikat medan ett förfarande från certifikatsinnehavarens sida är 

föremål för prövning av domstol eller åklagare. såvida förfarandet oavsett 

om det innefattar brottslig giirning uppfyller någon av förutsättningarna i 

9 * för fiterkallel~e. Det kan påpekas att inte någon av de i 9 * angivna 
förutsättningarna för återkallelse innebär krav på brottslig gärning. 

15 * 
Denna paragraf innehåller beträffande den som innehar luftfartscertifi

kat eller elevtillstånd föreskrifter dels om varning (första stycket) dels om 

erinran (andra stycket). I andra stycket anges i en andra mening att 

beslutet skall delges innehavaren. Föreskrift om delgivning synes emeller

tid lämpligen kunna tas upp i verkställighetsföreskrifter. Lagrfadet förordar 

därför att best{immelsen härom får utgå ur förevarande paragraf. 

Beslut om erinran avses inte få överklagas. Bestämmelse härom har 

tagits upp 21 § tredje stycket. Det synes dock lämpligare att en siidan 

bestämmelse tas upp i förevarande paragraf i anslutning till föreskriften 
angående erinran. Lagrådet förordar därför att till andra stycket fogas en 

mening av följande lydelse: "Ett sådant beslut ffir inte överklagas." 
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IH 

Par<1grafen innehåller hestämmelser om underlätelse att ingripa i fall d{1 

luftfartscertitikat eller elevtillstånd har varit försatt ur kraft interimisti~kt 

enligt 12 ~ eller då ett certifikat har varit omhändertaget enligt 16 ~. Har 

sådana iHg~irder varit gällande under viss minsta tid. får återkallelse av 

certifikatet eller tillstandct underlåtas. N{1gon uttrycklig regel om en mot

svarande möjlighet att underlt1ta ingripande i form av varning. n~ir sådan 

~kulle ha beslutats i stället for äterkalklse. saknas enligt förslaget. Det 

ligger emellertid i sakens natur att även varning kan underlätas. om sådan 

skulle ha meddelats. Den tid under vilken certifikatet eller clevtillst{mdet 

skall ha varit fråntaget innehavaren för att varning skall kunna underlåtas 

ffir bedömas efter vad Sllm kan anses skäligt. 

19 ~ 

Förevarande paragraf innehåller besHimmclser angaende godkännande 

av utl~indskt luftfartscertilikat. Enligt första stycket i paragrafen skall ett 

flertal föreskrifter i kapitlet. vilka avser luftfanscenifikat som utfärdas här 

i landet. också tillämpas i friiga om godkännande av utländska certifikat. I 

paragrafens andra stycke anges att godkännandet inte får avse längre tid än 

det utländska certifikatets giltighetstid. 

Det far anses ligga i sakens natur att ett godkännande inte skall gå utöver 

certifikatets giltighetstid. Om så likväl skulle ske. torde det inte kunna 

medföra att certifikatet blir giltigt här i landet. sedan den giltigh1.:tstid som 

gäller enligt hestämmdser eller beslut i den utländska staten gått till ända. 

Mot denna bakgrund kan bestämmelsen i andra stycket synas onödig. I 

ärendet har emellertid upplysts att det från praktisk synpunkt anses värde

fullt med en uttrycklig föreskrift i saken. Med hänsyn härtill anser lagrådet 

sig böra godta bestämmelsen. 

20 ~ 

Enligt sista stycket i denna paragraf meddelar regeringen eller den 

myndighet regeringen bestämmer föreskrifter om utländska behörighetsbe

vis. Avsikten är alltså att villkoren för godtagandc i Sverige av sådana 

behörighetsbevis skall regleras genom administrativa föreskrifter. Hinder 

häremot torde inte heller föreligga annat än såvitt avser motsvarigheten till 

den bestämmelse som i fråga om innehavare av svenska luftfartscertifikat 

har upptagits i 4 kap. J 8 * första stycket första ledet och som genom fjärde 

stycket i nu förevarande paragraf gjorts tillämplig beträffande svenska 

behörighetsbcvis. Bestämmelsen innebär. att innehavare av certifikat är 

skyldiga att genomgå undersökningar och prov som anordnas av den 

myndighet regeringen hestämmer. och har - såsom omtalas i specialmoti

veringen till 18 * - föreskrivits i lag med hänsyn till innehållet i 2 kap. 6 ~ 

regeringsformen. Då avsikten torde vara, att sådan skyldighet som nu 

avses skall kunna åläggas även innehavare av utländskt behörighetsbevis. 
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maste även härom meddelas föreskrift i lag (jfr 2 kap. 20 § andra stycket 3 

regeringsformen). Lagrådet förordar därför att sista stycket i nu förevaran

de paragraf - med i övrigt en mindre redaktionell jämkning - ges följande 

lyddse: 

"Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar före

skrifter angilende godtagande i Sverige av utländska behörighetsbevis. 

Vad som föreskrivs i 18 ~om skyldighet att genomgå undersökningar och 

prov gäller även innehavare av sådana behörighetsbevis.,. 

21 § 

Om vad lagrådet förordat beträffande 15 § andra stycket iakttas. skall 

bestämmelsen i 1redje stycket av förevarande paragraf - att beslut om 

erinran inte far överklagas - utgå. 

22 § 

I denna paragraf meddelas vissa undantag från den i 21 § upptagna 

huvudregeln att frägor rörande luflfartscertifikat och elevtillstånd prövas 

av luftfartsverket. Enligt första stycket i förevarande paragraf skall läns

rätten pröva dels frågor om återkallelse av certifikat och elevtillstånd och 

om varning dels frågor om nedsättning av sådan tid som bestämts av 

länsrätten enligt 14 §första stycket. I andra stycket av paragrafen ges i de 

båda första meningarna föreskrifter om vem som skall pröva frågor om 

omhändertagande enligt 16 §av certifikat. I tredje meningen anges att om 

ett certifikat har tagits om hand enligt 16 §första stycket - dvs. på grund 

av att certifikatsinnehavaren i sin tjänstgöring har visat tydliga tecken på 

piiverkan av alkohol e. d. eller gjort sig skyldig till grov oaktsamhet m. m. 

- Hinsrätten prövar om certifikatet skall försättas ur kraft eller återlämnas 

till innehavaren. 

Lagrådet har i och för sig inte någon erinran mot dessa bestämmelser. 

De torde emellertid inte fullständigt ange de uppgifter som avses skola 

avila länsrätten. Denna torde sålunda skola pröva frågan om försättande ur 

kraft av certifikat även i andra fall än som anges i andra stycket tredje 

meningen. såvida fråga om återkallelse av certifikatet är anhängig vid 

länsrätten. Även om detta kan anses följa av allmänna principer. synes i 

klarhetens intresse lämpligt att en uttrycklig föreskrift i saken meddelas. 

Det förtjänar påpeka~ att om länsrätten (eller överinstans) med stöd av den 

föreslagna bestämmelsen i andra stycket tredje meningen har prövat frågan 

om försättande ur kraft och beslutat om sådan åtgärd, en senare ansökan 

om omprövning av beslutet också skall prövas av länsrätten. Någon sär

skild bestämmelse härom torde dock inte vara behövlig. 

På grund av det anförda förordar lagrådet att i stället för den i andra 

stycket tredje meningen föreslagna föreskriften tas upp en bestämmelse av 

följande lydelse, vilken lämpligen kan placeras som ett särskilt stycke 

omedelbart efter första stycket: "Frågor huruvida certifikat skall försättas 
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ur kraft pri)va~ av länsrätten. om certifikatet har omhändertagits enligt 

16 ~första stycket elkr om i annat fall fråga om återkallelse av certifikatet 

är anh~ingig vid länsratten. ·· 

26 och 27 ** 
Första stycket av 26 * innehftller föreskrift om att beslut i ärenden om 

återkallelse eller varning skall delges parterna. I överensstämmelse med 

vad lagrildet har föreslagit beträffande den i 15 * andra stycket andra 

meningen upptagna bestämmelsen om delgivning av beslut som avses där 

förordar lagrådet. att föreskrift om delgivning av beslut angående återkal

lelse av luftfartscertifikat eller elevtillstånd och ang~1ende varning i stället 

tas upp s{1~om verkställighetsföreskrift. 

Under 9 ~har lagr~idet förordat att som andra stycke i den paragrafen tas 

upp en bestiimmelse angående omedelbar tillämplighet av beslut i fråga om 

å1erkallclse. Om detta förslag efterföljs. skall andra stycket i 26 *utgå. 

I 27 s i förslaget har tagits upp en föreskrift angående undc1Tättclse som 

länsrätten skall lämna i fraga om försättande ur kraft. Där anges sålunda 

att, när rätten har försatt ett certifikat eller elevtillstånd ur kraft på grund 

av misstanke om brott. underrättelse om beslutet genast skall lämnas till 
förundersökningsledaren eller åklagaren och lill den domstol där åtal har 

väckts mot innehavaren. Denna föreskrift är av sådan art att den lämpligen 

kan tas upp bland verkställighetsföreskrifter. Bestämmelsen hör därför 

utgå ur 27 §. 

28-30 §§ 

I följd av att bestämmelserna i 26 och 27 §§ enligt lagrådets förslag skall 

utgå. bör föreskrif\erna i 28-30 §§ betecknas 26-28 §s. Hänvisningen i 

förslagets 29 § till bestämmelserna i 21-28 §§ bör då i stiillet avse bestäm

melserna i 21-26 **· 
6 kap. 

IH 

Förevarande paragraf innehåller bestämmelser angående avgifter. som 

skall erläggas av dem som använder allmän flygplats m. m. I andra stycket 

i förslaget anges. i huvudsaklig överensstämmelse med vad som föreskrivs 

f. n .. att avgifter som är förfallna till betalning får tas ut genom utmätning 

utan föregående dom. utslag eller beslut. Enligt 3 kap. I *första stycket 6 

utsökningsbalken utgör förvaltningsmyndighets beslut exekutionstitel un

der förutsättning att den enligt särskild föreskrift får verkställas. Med 

hiinsyn härtill behövs en bestämmelse av den innebörd som tagits upp i 

andra stycket. Lydelsen bör emellertid jämkas, lämpligen enligt följande: 

"Beslut angående avgift som är förfallen till betalning för verkställas enligt 

utsökningsbalken." 

Till bestämmelsen kan påpekas följande. Mål om indrivning av sadan 
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avgift som avses i paragrafen torde skola hanJliiggas som s. k. allmänt m~ll 

( 1 kap. 6 * utsökningshalken). 1 3 kap. 23 § utsökningsbalken stadgas bl. a. 

att annan ext:kutionstitel i allmänt mäl än vissa särskilt angivna far verk

~tiillas innan den har vunnit laga kraft. om det iir särskilt föreskrivet, samt 

att cxekutionstitel i allmänt mål vt:rkstiills såsom lagakraftägandc dom. 

Enligt 14 kap. 2 * andra stycket i förslaget skall beslut som avses i den 

paragrafrn. dvs. luftfartsverkets hölut enligt luftfartslagen eller enligt 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, gälla omedelbart. om 

inte annat förordnas. Denna föreskrift miistc anses avse även exekutiv 

verkstiillighet av beslut som iisyftas i förevarande paragraf. 

8 kap. 

·Ld 

1 förevarande paragraf har tagits upp bestämmelser angiiende fotografe

ring från luftfartyg. I första stycket anges bl. a. att fotografering inte utan 

tillstfmd av överbefälhavaren får ske från luftfartyg i linjefart inom sftdana 

restriktionsområden som bestämts enligt viss föreskrift i lagen (första 

meningen) samt att detsamma gäller fotografering från luftfartyg som luft

fartsverket i detta avseende har jämställt med fartyg i linjefart (andra 

meningen). 

Förbud mot fotografering torde - som framhålls i remissprotokollet -

innehära begränsning i den informationsfrihet som varje medborgare enligt 

2 kap. I * första stycket 2 regeringsformen är tillförsäkrad gentemot det 

allm~inna (se SOU 1975: 75. Medborgerliga fri- och rättigheter. s. 296l. 

Härav följer bl. a. att sådant förbud måste föreskrivas i lag (2 kap. 12 * 
första stycket regeringsformen). Den i förevarande paragrafs första stycke 

andra meningen upptagna bestämmelsen angående fotograferingsförbud 

får emellertid anses innebära ett bemyndigande för luftfartsverket att med

dela föreskrifter i saken. Bestämmelsen kan därför inte godtas i den före

slagna lydelsen. Vid ärendets föredragning har upplysts att bestämmelsen i 

första hand avses gälla luftfartyg som används för sällskapsreseflygningar 

(charterflygningar) men också vissa andra typer av luftfart. En möjlighet är 

att dessa fall får omfattas av bestämmelsen i tredje meningen av första 

stycket. enligt vilken fotografering från andra luftfartyg inte i något fall för 

ske utan tillstånd. Om detta inte skulle anses lämpligt, bör det väsentliga 

innehållet i förbudet tas in i lagbestämmelsen. Lagrådet saknar tillräckligt 

underlag för att föreslå utformningen av en sådan bestämmelse. 

4 c * 
I denna paragraf anges att vad som sägs i 4 a och 4 b ** - dvs. angäende 

fotografering från luftfartyg och medförande av kameror på luftfartyg -

inte gäller i fråga om sådana luftfartyg som avses i 15 kap. 2 *· I sist

nämnda lagrum behandlas svenska luftfartyg, som utan att vara militära 

används endast för statsändamål och inte för affärsdrift. Sådana luftfartyg 
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torde inte direkt omfattas av bestämmelserna i första avdelningen (I - 14 

kap. 1 av luftfartslagen. I enlighet härmed anges i 15 kap. 2 ~ i vad mån 

niimnd;1 bestämmelser skall tillämpas i fråga om dessa luftfartyg. Före

skriftt.:n i förevarande paragraf bryter mot den angivna systematiken. Med 

h;insyn härtill föreslår lagrådet att paragrafen får utgå och att motsvarande 

bestämmelse i stället förs in i 15 kap. 2 §första stycket. 

9 kap. 

22 * 
Efter att förevarande lagrådsremiss beslutats, har 9 kap. 22 § ändrats 

genom lag 1985: 133 (jfr lagrådsremissen vid specialmotiveringen till 9 

kap.). Ändringen består i att den i paragrafens första stycke föreskrivna 

begriinsning.;n av fraktförarens ansvarighet vid befordran av passagerare 

med · .• venskt lufttralikföretag till 270000 kr. ändrats till att gälla IOll 000 

siirskilda dragningsrättcr. Lagändringen träder i kraft den dag regeringen 

bt.:stiirnmer. Lagrådet förutsätter att denna ändring beaktas vid beslutande 

av propo!>ition i nu föreliggande ärende. 

12 kap. 

H 

Denna paragraf innehåller bestämmelser angående avgifter och andra 

kostnader för förrättningar som äger rum enligt luftfartslagen. I andra 

stycket i förslaget anges att kostnader som är förfallna till betalning får tas 

ut genom utmätning utan föregående dom, utslag eller beslut. Lagrådet 

förordar att bestämmelsen utformas i överensstämmelse med vad lagrådet 

föreslagit i fråga om 6 kap. 13 § andra stycket. I enlighet härmed kan 

bestämmelsen ges följande lydelse: '·Beslut angående kostnad som är 

förfallen till betalning får verkställas enligt utsökningsbalken . ., Beträffan

de motiveringen härtill kan hänvisas till vad som anförts i fråga om 6 kap. 

13 * andra stycket. 

14 kap. 

H 
Paragrafen innehåller bestämmelser om delegering av normgivnings

kompetens och förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning. 

I ett första stycke sägs att regeringen får meddela ytterligare föreskrifter i 

de avseenden som anges i lagen och får överlåta åt förvaltningsmyndighet 

att meddela sådana föreskrifter. I ett andra stycke anges att myndigheten. 

om regeringen föreskriver det, får åt andra överlåta förvaltningsuppgift 

som ansluter till lagen och som innefattar myndighetsutövning. 

Vad gäller första stycket kan konstateras att det bemyndigande. som där 

lämnas regeringen eller myndighet som regeringen bestämmer att utfärda 

föreskrifter som normalt kräver lagform, är tämligen långtgående. Det 

remitterade förslaget innehåller emellertid också en rad delegationsbe-
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st~irnmeber som gtiller s~irskilt angivna omriidcn. Behovet av en mera 

allmiin Jelegationsregel synes lhirfor i realiteten varn litet. Dc komplette

rande he~tiimmelser sllm hehövs kan i allt väsentligt meddelas i form av 

verkstiillighetsföreskrifter utan siirskilt hcmyndiganJe. Det föreslagna be

myndigandet i p:tragrafens första stycke bör diirför kunna bcgriinsas. 

I fdga om andra stycket synes den remitterade lagt<:.xten höra jämkas 

for att hättn~ övercnsstiimma med den [isyftade innehörden. 

Mot hakgrund av det anförda fi.iresJ;ir lagrådet att paragrafen ges föl

jande lvdelse: 

'"I den m:in det behiivs far regeringen eller den myndighet regeringen 

besUimmer. i de avst:t:nJcn som hehandlas i denna lag. meddela ytterligart: 

fön~skrifter som gtilkr skydd for liv. personlig siikerhet eller hälsa dkr 

trafik. 

Fi1rvaltningsuppgift som ansluter till föreskrifterna far. nm n:gcringen 

föreskriver Jet. av myndighet som avses i första stycket iiverliimnas iit 

annan. iivt:n om uppgiften innefattar myndighetsuti.ivning. · · 

Denna paragraf innehi1ller bestämmelser om bemyndiganden för rege

ringen med avseende på krigstid och andra utomordentliga förhällanden. I 

första stycket föreskrivs att, om Sverige iir i krig eller krigsfara. regeringen 

far föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 

luftfartslagen. frflll föreskrifter som har meddelats med stöd av samma lag 

och fr:m föreskrifter i andra lagar och författningar av betydelse för luftfar

ten samt att regeringen därvid far meddela de föreskrifter som behövs. 

Enligt andra stycket gäller detsamma. om det dder si1dana utomordentliga 

förfoi.llanden som är föranledda av krig eller av krigsfara som Sverige har 

befunnit sig i. I tredje stycket har tagits upp bestämmelser om att föreskrif

ter som meddelats med stöd av paragrafen skall. fr{msett fall då Sverige är i 

krig. inom en månad fr[in utfärdandet underställas riksdagens prövning 

samt om verkan av att underställning inte sker eller av att riksdagen inte 

inom viss tid godkänner föreskrifterna. 

Paragrafen bör jämföras med 13 kap. 6 * regeringsformen. Enligt detta 

lagrum kan regeringen under sådana utomordentliga förhållanden som 

nämns i förevarande paragraf med stöd av bemyndigande i lag genom 

förordning meddela sådana föreskrifter i visst ämne som enligt grundlag 

annars skall meddelas genom lag. I lag med s[1dant bemyndigande skall. 

enligt andra stycket i 13 kap. 6 *· noga anges under vilka förutsättningar 

bemyndigandet för utnyttjas. 

Bestämmelserna i tredje stycket i förevarande paragraf synes vara av

sedda att tillgodose sistnämnda krav. Särskilt med hänsyn till att fråga ~ir 

om ett förhållandevi~ omfattande område är det önskvärt att förutsättning

arm1 för utnyttjande av bemyndigandet anges närmare än som skett i 

förslaget. I detta syfte förordar lagrådet att det i paragrafen i vart fall 
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uppställs en allmän förutsättning som anger att det för utnyttjande av 

hemyndigandet krävs att det föreligger ett klart uttalat hehov därav. 

I enlighet hiirmed och med ett par andra. mindre jämkningar kan första 

stycket förslagsvis fil följande lydelse: "Är Sverige i krig eller krigsfara. far 

regeringen. i den utstriickning rådande förhållanden påkallar det, föreskri
va eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i denna lag. 

från föreskrifter som har meddelats med stöd av denna lag och från andra 

lagar och författningar som avser luftfarten. Regeringen får därvid meddela 

de föreskrifter som behövs. ·· 

15 kap. 

2 * 
I enlighet med vad lagrådet föreslagit vid 8 kap. 4 c § bör i första stycket 

av förevarande paragraf anges att hestämmelserna i 8 kap. 4 a och 4 b ~* 
inte gäller i frt1ga om sådana luftfartyg som avses här. Inledningen av 

stycket bör därför ges följande lydelse: "'Bestämmelserna i denna lag utom 
8 kap. 4 a och 4 b §§och 11 kap. 3-6 §§gäller -

Övergångsbestämmelserna 

De i 4 kap. föreslagna bestämmelserna om elevtillstånd har f. n. en viss 

motsvarighet i bestämmelser i luftfartskungörelsen om antagning till ut

bildning. vanligen benämnt elevgodkännande. Förslaget utgår från att om 

elevgodkännande har meddelats före ikraftträdandet av lagändringarna. 

något elevtillstånd enligt de nya bestämmelserna inte skall krävas. Denna 

avsikt har kommit till uttryck i andra stycket av övergångsbestämmel

serna. där det anges att för sådan utbildning enligt luftfartslagen som har 

påbörjats före ikraftträdandet gäller inte bestämmelserna om elevtillstånd. 

Denna övergångsbestämmelse kan dock inte anses tillräckligt reglera 

övergångsproblemen rörande tidigare meddelade elevgodkännanden. Ett 

sådant godkännande måstet. ex. kunna återkallas. Avsikten synes vara att 

äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas rörande elevgodkännanden. 

Det kan emellertid ifrågasättas, om det inte är en lämpligare ordning att i 

stället de nya bestämmelserna angående elevtillstånd blir tillämpliga be

träffande tidigare meddelade elevgodkännanden, dvs. att sådana godkän

nanden skall behandlas såsom elevtillstånd meddelade enligt de nya be

stämmelserna. En sådan ordning synes inte möta några större praktiska 

svårigheter. Den har också den fördelen att man inte behöver under en 

förhållandevis lång tid ha två olika system vid sidan av varandra. Mot 

bakgrund härav förordar lagrådet att andra stycket i övergångsbestämmel

serna ges följande lydelse: ""Beslut om antagande till utbildning för luft

fartscertifikat, som har meddelats före ikraftträdandet. skall vid tillämp

ning av de nya bestämmelserna anses som ett enligt dessa utfärdat elevtill
stånd.·· 
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l tredje stycket av övergångsbestämmelserna har tagits upp en föreskrift 

som rör klagan över beslut i frf1ga om återkallelse av certifikat som luft

fartsverket har meddelat före ikraftträdandet av de nya bestämmelserna. 

Enlig! föreskriften skall i fråga om besvär över sådant beslut äldre bestäm

meber gälla. Föreskriften skall ses mot bakgrund av att frågor om återkal

lelse av certifikat enligt förslaget skall prövas av länsrätten. Den bakomlig

gande tanken synes vara att överinstansen - kammarrätten - med hänsyn 

härtill skulle kunna anse sig förhindrad att i sak pröva ett av luftfarts vaket 

meddelat beslut i fråga om återkallelse av certifikat. Det är emellertid även 

utan särskild föreskrift tydligt att det förhållandet. att frågor rörande 

att:rkallelse av certifikat i fortsättningen skall prövas av länsrätten. inte 

inverkar på giltigheten av beslut i saken som före ikraftträdandet har 

meddelats av luftfartsverket. Eftersom även den nya lydelsen av hesvärs

bestämmelserna i 14 kap. 2 ~ i förslaget nämner luftfartsverkets beslut i 

frågor som rör certifikat. påkallar inte heller den bestämmelsen någon 

övergångsregel i saken. På grund härav förordar lagrådet att nu förevaran

de övergångsbestämmelse får såsom onödig utgå. Det förtjänar i samman

hanget understrykas att fråga om återkallelse av certifikat skall efter ikraft

trädandet prövas enligt de nya materiella bestämmelserna. även om frågan 

har väckts före ikraftträdandet eller ansökningen annars grundas på någon 

omständighet som ägt rum före nämnda tidpunkt. Motsvarande gäller 

andra åtgärder beträffande certifikat. 

Filrsla~et till la~ om ändring i lagen angående ansvarighet för skada i följd av 

luftfart 

Förevarande paragraf innehåller f. n. endast en bestämmelse om att den 

som utan lov brukar annans luftfartyg svarar i ägarens ställe för skada som 

intrMfat under brukandet. Förslaget innebär att i paragrafen, som första 

och andra stycken, tas upp tva nya bestämmelser, den ena avseende att 

den som köpt luftfartyg på kredit med förbehåll om återtaganderätt är 

ansvarig enligt lagen i stället för ägaren och den andra avseende att den 

som innehar luftfartyg med nyttjanderätt under vissa förutsättningar är 

ansvarig i stället för ägaren. Den nuvarande bestämmelsen i paragrafen har 

med endast redaktionella jämkningar tagits upp som tredje stycke. I 4 § 

finns f. n. bestämmelser. som innebär att nyttjanderättshavare under två 

alternativa förutsättningar är solidariskt ansvarig med ägaren för inträffad 

skada. Denna paragraf föreslås ändrad endast i redaktionellt hänseende; 

det tilläggs dock att paragrafen avser fall då 3 §.dvs. dess andra stycke. 

inte är tillämplig. 

I tredje stycket av förevarande paragraf i förslaget anges sålunda att den 

som utan lov använder ett luftfartyg som tillhör någon annan är ""i stället 

för ägaren"' ans varig för skador som inträffar vid ett sådant tillfälle. Det är 
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emellertid klLlrt. att den som L)lovligcn hrukar annans luftfanyg även skall. 

i fall som avses i första och andra styckena i förslaget. ansvara i stället för 

kreditköparen respektive nylljanderätt~havare som avses där. Den före

slagna regleringen är diirför nägot otydlig; jämför även det ansvar som 

åvilar nyttjandcrättshavare enligt 4 *· Pit grund hiirav förordar lagrf1det att 

de i 3 ~ föreslagna bestämmelserna om kn:ditköpares och nyttjanderäth

havares ansvar tas upp i en siirskild paragraf. betecknad 3 a *· Den nuva

rande hcstiimmeben i 3 *kan d{i liimnas i sak oförändrad. 

Vad nu sagts p;}kallar en mindre .iiimkning i ingressen till den föreslagna 

4 *första stycket. 

Övriga lagförslag 

Lagrådet Umnar förslagen utan erinran. 
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Utdr.ag 

KOivtM l'NIKA TIONSDEPARTEMENTET PROTOKOLL 

191 

vid regeringssammanträde 

198.'i-O.'i-30 

'.'länanrndl': statsr:idct Lundkvist. ordförande. och statsråden Fcldt. Si

gurd sen. Gustaf-.-,on. Leijon. H.ielm-Wallen. Peterson. Andersson. Bo

ström. llodström. Göransson. Dahl. R. Carlsson, Holmberg. Hellström. 

Thunborg. Wickbom 

Föredragande: statsr~idet Boström 

Proposition om ändring i luftf'artslagcn ( 1957: 297 ), m. m. 

Anmälan H lagrådsyttrande 

Föredraganden anmiiler lagrådets yttrande 1 över förslag till lag om änd

ring i luftfartslagen I 1957: ~97). m. m. 

Fiiredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

2 Fiirslagel till lag om ändring i luflfarlslagen 

./kap. 6 och 9 H 

Jag gl)dtar - med redaktionell j~1mkning - lagrädets förslag till justering

ar beträffande de~sa paragrafer. 

./ kap. 11 ~ 

Jag instämmer i vad lagrt1det har uttalat beträffande innebörden av 

paragrafen. Jag vill emellertid peka på att det ibland först genom ett 

lagakraftvunnet avgörande m. m. i brottmål kan anses klarlagt att ett 

föerkalldsegrundandc förfarande kan läggas certifikatsinnehavaren till 

last. Paragrafen utgör då hinder för återkallelse innan ett avgörande i saken 

fiirel igger. 

4 kap. 15 § 

Jag instämmer i lagrådets uppfattning att bestämmelsen om delgivning 

av beslut om erinran kan tas in i luftfartsförordningen och att den kan utgå 

ur förevarande paragraf. Jag har heller inte någon erinran mot lagrådets 

förslag att bestämmelsen om fullföljdsförbud beträffande beslut om erinran 

tas upp i paragrafen. 

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde den 24 januari 1985. 
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4 kap. 17 .~ 

Jag instiimmer vad lagrådet har uttalat beträffande innebörden av 

paragrafen. 

4 kap. 20 ~ 

Jag godtar - med redaktionell jämkning - det av lagrådet föreslagna 

tillägget till paragrafens sista stycke. 

4 kap. 22, 26 och 27 H 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit beträffande dessa paragrafer. 

6 kap. 13 .~ 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit beträffande denna paragraf. 

8 kap. 4 a ~ 

Paragrafen motsvarar vad som föreskrivs i 109 s luftfartskungörelsen. 

Bestämmelserna i paragrafens första stycke. första och andra meningarna, 
tar sikte på sådana restriktionsområdcn, för vilka det finns särskilda be
stämmelser i förordningen ( 1979: 969) om restriktioner för luftfart inom 
vissa områden. Inom dessa områden får således fotografering inte ske utan 

tillstånd av överbefälhavaren från luftfartyg i linjefart eller - efter beslut 

av luftfartsverket - från andra luftfartyg. Sådana beslut har i praktiken 

meddelats främst beträffande luftfartyg i chartertrafik och s. k. linjetaxitra

fik. Jag delar lagrådets uppfattning att bestämmelserna, såvitt avser andra 

luftfartyg än luftfartyg i linjefart. med hänsyn till grundlagens krav på 

Jagform inte bör ges den i förslaget upptagna utformningen. Att såsom 

lagrådet antyder direkt i paragrafen beskriva de luftfartyg som avses är 

lagtekniskt komplicerat, och den lösningen förefaller därför inte lämplig. 

Om paragrafen i stället utformas så att endast luftfartyg i linjefart kommer 

att omfattas av det till restriktionsområden inskränkta fotograferingsförbu

det kommer chartertrafiken och linjetaxitrafiken generellt att omfattas av 

det allmänna fotograferingsförbudet enligt den föreslagna paragrafenstred

je mening. För sådan fotografering får då liksom för annan tlygfotografe

ring inhämtas tillstånd av överbefälhavaren. Jag har efter samråd med 

chefen för försvarsdepartementet funnit att en sådan ordning kan accepte

ras. Den från grundlagssynpunkt ifrågasatta bestämmelsen kan således 

utgå. 

I paragrafen hör också i övrigt göras redaktionella jämkningar. 

8 kap 4 c § 

Jag godtar vad lagrådet har föreslagit beträffande denna paragraf. 

12 kap. 4 .~. 14 kap. 3 uch 4 ~~. 15 kap. 2 ~ 

Jag godtar lagriidets förslag till justeringar beträffande dessa paragrafer. 



Prop. 1984/85: 212 193 

Ö 1 ·1· rg il /1 g.1· h<'s t ii 111111 e Is e rn a 

Lagförslaget kan behandlas av riksdagen för~t under hfoten 1985. Den 

nya lagstiftningen och därtill hörande regeringsförfattningar kan utfärdas 

först i slutet av iir 1985. Med himsyn härtill och till nödvändigt förberedel

se- och författningsarbetc bl. a. hos luftfartsvi:rket bör ikrafttriidandet 

hcst~immas till den I januari 1987. 

Jag godtar i övrigt lagrådets förslag till justeringar hetriiffandc över

g~ingsbestämmclscrna. 

3 Förslaget till lag om ändring lagen angående ansvarighet fiir 
skada i följd av luftfart 

Jag godtar vad lag6idet har föreslagit beträffande detta lagförslag. N<i

gon ändring i 3 ~ hör inte göras i detta sammanhang. 

4 Övrigt 

I lagförslagen hör. utöver de ändringar jag nyss nämnt. göras vissa 

redaktionella ändringar. 

En följdändring hör härutöver göras i lagen I 1958: 205) om förverkande 

av alkoholhaltiga drycker m. m. Denna ändring är av okomplicerad beskaf

fenhet. och lagrådets hörande skulle sakna betydelse. Jag har i denna fråga 

samråtl med chefen för justitiedepartementet. 

5 1 Ratificering av artikel 83 bis till Chicagokonventionen 

Godtas de av mig förordade lagförslagen med avseende på överförande 

till hrukarstaten av vissa funktioner och förpliktelser vid uthyrning av 

luftfartyg kan Sverige tillträda det i oktober 1980 godkända tillägget. artikel 

83 bis. till Chicagokonventionen. Som jag anfört i remissen till lagrådet bör 

förslag härom nu föreläggas riksdagen. 

6 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag har anfört nu hemstiiller jag att regeringen 

förcslär riksdagen att 

dels anta de till detta protokoll av lagr[idet granskade lagförslagen med 

vidtagna ändririgar, 

dels anta ett till detta protokoll inom kommuni1'ationsdepartementet 

upprättat förslag till lag om ändring i lagen (l 958: 205) om förverkande av 

13 Riksdagcn /984185. I sam/. Nr2/2 
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alkoholhaltiga drycker rn. m .. 

dds godkänna det i Montreal den 6 oktober 1980 undertecknade proto

kollet angående tillägg till konventionen den 7 december 1944 angiiendc 

internationell civil luftfart (Chicagokonventionen l. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens övcrviiganden och beslutar 

att genom proposition föreslh riksdagen att anta de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Sammanfattning av betänkandet Reviderad 
luftfartslagstiftning (Ds K 1981:12) 

19.'I 

Bila"a I 

En av viira huvuduppgiftcr har varit att göra en språklig och redaktionell 

översyn av luftfartsförfattningarna. B~1de luftfartslagen ( 1957: 297) och 

luftfartskungörclsen ( 1961: .'i5X) har omarbetats helt i språkligt avseende. 

Kungörelsen ( 19.'i.'i: 635) med närmare bestämmelser om luftfartygsregist

ret föreslås ersatt av en ny förordning. Denna skiljer sig både språkligt och 

redaktionellt i hög grad fr~m den nuvarande registerkungörelsen. 

Den mest betydelsefulla av de internationella konventionerna pf1 lufträt

tcn-. omr[ide iir den s. k. Chicagokonventionen. Till denna har antagits en 

ny artikel. vilken behanJlar luftfartyg. som anvtinds av en brukare med 

huvudkontor e. d. i en annan fördragsslutande stat än registreringsstaten. 

Rcgistreringsstatcn kan genom ett avtal överföra till den andra staten vissa 

av sina förpliktelser enligt konventionen. Vi föreslfir sådana ändringar i 

luftfartslagen att Sverige skall kunna tillämpa de principer som kommer till 

uttryck i den nya artikeln. 

En formellt svensk men i realiteten utländsk ägare (t. ex. ett svenskt 

aktiebolag meJ dominerande utliindska intressen) kan i dag få sitt luftfar

tyg registrerat i Sverige men kan enligt gällande regler inte få ett svenskt 

tillst<ind till luftfart i förvärvssyfte. Vi fi.iresllir att de håda regelsystemen 

anpassas till varandra genom att registrering av luftfartyg som kan antas 

vara avsedda för luftfart i förvfavssyfte, dvs. främst transporttlygplan. får 

ske hara om fartyget ägs av någon som kan fä tillstand till luftfart. 

Reglerna om bl. a. erhållande och återkallelse av certifikat åte1i'inns i dag 

huvudsakligen i luftfartskungörelsen. Eftersom de rör förhållanden som är 

väsentliga för enskilda människor bör de linnas i en författning av högre 

valör. Vi föreshir att dessa regler i stiillet tas in i luftfartslagen. 

De administrativa sanktionerna mot certifikatinnehavare föreslas ändra

de i vissa avseenden. Två nya återkallelsegrunder bör införas. dels under

låtenhet att rätta sig efter ett föreHiggande att lämna bl. a. läkarintyg. dels 

fysisk eller psykisk olämplighet av sådan art att den utgör hinder för 

erhållande av certifikat. De nuvarande tre formerna för återkallelse före

slfis ersatta av en enda. återkallelse tills vidare. Varning bör kunna tillgri

pas endast när det föreligger nägon [1terkallelsegrund. Som komplement till 

varningen föreslås ett nytt institut. erinran. 

Stora förändringar föreslås i fråga om förfarandet vid certifikatåterkal

lelser m. m. Kritik har framförts mot det nuvarande förfarandet från olika 

håll. För att komma till rätta med de olägenheter som den nu gällande 

ordningen kan sägas medföra föreslås att frågor om återkallelse m. m. av 

certifikat i princip skall prövas av domstol. Domstolsprövningen får i sig 

anses ge tillfredsställande rättssäkerhetsgarantier. Samtidigt skapas möj-
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lighet att utforma ett tvåpartssystem. Undantag fr~tn principen om dom

stolsprövning i första instans bör dock göras för de fall d~ir ett ingripande 

ifri'1gasätts p{1 medicinska grunder. Beslutanderätten i dessa ärenden bör av 

främst praktiska skäl även i fortsättningen ligga hos luftfart~inspektionen. 

som i dessa frågor anlitar kvalificerad medicinsk expertis. En annan lös

ning skulle troligen bli mycket resurskrävande. Aven frägor om varning 

skall enligt förslaget prövas av domstol medan beslut om erinran bör 

anknmma pä luftfartsverket. Av rättssäkerhetsskäl bör frågor om fiirnyel

se av certifikat avgöras av samma myndighet som har att pröva frågor om 

aterkallebe. Beslut i ärenden om förnyelse skall enligt förslaget fattas av 

luftfartsverket dels då en ansökan bör bifallas. dels då den bör avslås av 

medicinska skäl. När ansökan bör avslås av andra orsaker skall den prövas 

av domstol om sökanden har påkallat domstolsprövning. 

Som behörig domstol i mål om bl. a. återkallelse av certifikat föreslås 

liinsrätten i Östergötlands län, som också bör vara fullföljdsinstans vid 

talan mot luftfartsverkets beslut i frågor som rör certifikat m. m. Förfaran

det föreslås utformat som ett tvåpartsförfarande. Uppgiften att som part 

företräda det allmänna i dessa mål bör ankomma på luftfartsverket. 

Det är inte ovanligt att flygbolag vid trafik mellan Sverige och utlandet 

åsidosätter de villkor som gäller bl. a. i fråga om priser. De sanktionsmöj

ligheter som i dag står till buds häremot varierar beroende på om luftfarten 

drivs på grund av koncession eller med stöd av ett luftfartsavtal. Vi 

föreslår en straffbestämmelse av innebörd att den som bryter mot villkoren 

för trafiken skall fällas till ansvar oavsett om trafiken drivs på grund av 

avtal eller koncession. För att sank:ionen skall bli effektiv föreslås en 

bestämmelse om att föreståndaren i Sverige skall vara ansvarig för den 

verksamhet som drivs här i landet. 

Från en del håll har framförts krav på betydligt kraftigare reaktioner. 

Med anledning härav har vi övervägt olika ekonomiska sanktioner såsom 

förverkande, avgifter och vite. Vi har dock funnit att sådana sanktioner 

som avgifter och vite knappast kan fä så positiva effekter att dessa skulle 

uppväga de betydande administrativa komplikationer som de skulle ge 

upphov till. När det gäller förverkande kan konstateras att frågan om 

denna form av ekonomiska sanktioner vid brott i näringsverksamhet f. n. 

behandlas inom justitiedepartementet. Vi har i avvaktan på att ställning tas 

till denna fråga i ett större sammanhang inte velat föreslås någon särskild 

förverkandebestämmelse för lufträttens del. Den främsta anledningen till 

detta är att de belopp som skulle kunna förklaras förverkade med stöd av 

en sådan bestämmelse är förhållandevis blygsamma. 

Vi föreslår nya bestämmelser om ansvaret för tredjemansskador. dvs. 

skador som drabbar personer eller egendom som inte transporteras med 

luftfartyg. Enligt huvudregeln skall ägaren såsom hittills vara ansvarig för 

sådana skador. Vid kreditköp med förbehåll om återtaganderätt skall dock 

ansvaret vila på innehavaren. Detsamma gäller vid langtidsförhyrning om 
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vissa villkor är uppfyllda. Vid andra fall av uthyrning skall ansvaret oftast 

vara delat med regressrätt för ägaren mot brukaren. 

Ansvarsbestämmelserna har förenklats. 1 luftfartslagen har straffska

lorrn.1 justerats så att utrymmet för att meddela strafföreläggande har ökat 

väsentligt. I luftfartsförordningen föresliis dagsböter som enda sankt.ions

form. 

Frågan om att koncentrera målen om ansvar för brott mot luftfartslagcn 

och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen har diskuterats 

tidigare. Vi föreslår att de sju av landets tingsriitter som är sjörättsdomsto

lar skall vara behöriga domstolar i sådana m{1I. Beträffande tvistemålen 

föreslås inga förändringar. 
Enligt förslaget skall - i större utstriickning än vad som i dag är fallet -

regeringen kunna delegera beslutanderätt till luftfartsverket. som i sin tur 

kan uppdra åt andra att meddela vissa beslut och utfärda olika föreskrifter. 

Förslagen, som sammantagna beräknas resultera i vissa besparingar. 

föreslås träda i kraft den I januari 1983. 
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Bilugc1 2 

Flyglagutredningens lagförslag 

Förslag till 

Lag om ändring i Iuftfartslagen (1957: 297) 

Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om luftfartslagen ( 1957: 29712 

dels att 2 kap. 6. 7 och 13**· 3 kap. JO a*, 5 kap. 6*. 6 kap. 10* och 13 
kap. 7-13 ** skall upphöra att gälla, 

dels att rubriken närmast före 6 kap. 10* skall utgi"i. 
delsatt I kap. l-5**·2.kap.1-5.8-11och14-16**·3kap. 1-10**·4 

kap. l-9**·5kap. l.:....5och7-ll§*.6kap. l-9och 11-16§*. 7-12.kap .. 
13kap. l--6§§.14kap. l-4§§tlCh 15kap. skallhanedanangivnalydelse, 

dels att rubrikerna till första och andra avdelningen skall ha neLlan 
angivna ly·dclse. 

dels att rubrikerna till 2- 7. 9- 11. 13 och 14 kap. skall ha nedan angivna 
lydelse. 

dels att rubrikerna närmast före 2 kap. I. 12 och 16**· 6 kap. 4~ och 9 
kap. 3. 12. 17. 31 och 37 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas tjugosju nya paragrafer. I kap. 6-8 §§. 2 kap. 
Ila§, 3 kap. 11§. 4 kap. 10-30§* och 14 kap. 5§. av nedan angivna 
lydelse. 

dels att närmast före 6 kap. 8 och 11 §~ och 13 kap. 1. 5 och & ** skall 
införas nya rubriker av nedan angivna lydelse. 

Till följd härav kommer Jagen att ha följande lydelse fr. o. m. den dag då 
denna lag träder i kraft. 

N111·arande lydelse Fiireslagen lydelse 

FÖRSTA AVDELNl~GEN 

Om civil luftfart Civil luftfart 

I KAP. 

Inledande bestämmelser 

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

~Lagen omtryckt 1979: 643. 

Luftfart får i Sverige äga rum 
bara på de villkor. som anges i den
na lag, i föreskrifter som har med
delats med stöd av denna lag eller i 
andra lagar eller författningar. 



Prop. 1984/85: 212 

Luftfart m{1 ej äga rum med andra 
luftfartyg iin sådana som hava 
svensk nationalitet dkr nationalitet 
i friimmande stat. med vilken slutits 
överenskommt:lse om rätt till luft
fart inom svt.:nskt område. 

Niir s;irskilda skäl äro därtill, 
äger regeringen eller. efter rege
ringens bemyndigande. luftfarts
verket medgiva att luftfart m[1 äga 
rum utan hinder av vad i första 
stycket siigs. si1 ock bestämma vill
koren därför. 

Luftfart mii ej inom svenskt om
r{1de äga rum i överljudsfart. 

När synnerliga skäl föreligga, 
äger regeringen eller. efter rege
ringens bemyndigande. luftfarts
verket medgiva luftfart utan hinder 
av vad som sägs i första stycket så 
ock bestiimma villkoren därför. 

Regeringen äger att av militära 
ski.il eller av hiinsyn till alimän ord
ning och siikerhet inskränka eller 
förbjuda luftfart inom viss del av 
riket. Efter regeringens hemyndi
gande mf1 ock luftfartsverket av 
hiinsyn till allmiin ordning och sä
kerhet inskränka eller för högst två 
veckor förbjuda luftfart inom visst 
omd1de. 

Under utomordentliga förhållan
den eller då eljest hänsyn till allmän 
säkerhet kräver det äger regeringen 
tillfälligt inskränka eller förbjuda 
luftfart inom hela riket. 

Denna lag skall, där ej annat 
följer av vad i lagen är stadgat, med 
avseende å svenskt luftfartyg lända 

4§ 

199 

Luftfart far äga rum med svenska 
luftfartyg. Med luftfartyg som har 
nationalitet i en annan stat får luft
fart äga rum endast om det har träf
fats avtal med den andra staten om 
riitt till luftfart inom svenskt områ
de. 

Om det finns särskilda skäl får 
regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer medge att luft
fart får äga rum även med andra 
luftfartyg och föreskriva på vilka 
villkor detta får ske. 

Luftfartyg får inte framföras med 
överljudsfart inom svenskt omrade. 

Om det finns synnerliga skäl får 
regeringen eller den myndighet re
geringen hestämmer medge undan
tag från förbudet samt ange på vilka 
villkor undantaget medges. 

Regeringen får av militära skäl 
föreskriva inskränkningar av eller 
förbud mot luftfart inom en viss del 
av riket. Sådana föreskrifter får 
också meddelas av regeringen eller 
den myndighet regeringen bestäm
mer om det behövs av hänsyn till 
allmän ordning och säkerhet. För
bud som inte meddelas av regering
en får dock avse högst två veckor. 

Under utomordentliga förhållan
den eller när det i övrigt krävs av 
hänsyn till allmän säkerhet får rege
ringen tillfälligt föreskriva in
skränkningar av eller förhud mot 
luftfart inom hela riket. 

Om inte annat folier av denna lag 
skall den gälla för svenska luftfar
tyg iivcn vid luftfart utom riket om 
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till cfterriittelse jiimväl viJ luftfart 
utom riket. siivitt det är förenligt 
med lag i friimmandc stat som efter 
överenskommelse eller eljest iir till
lämplig. 

Bcstiimmelscrna i 9 kap. äro, 
ända att luftfartygct icke är av 
svensk nationalitet. tilliimpligajiim
väl vid luftfart utom riket. i den 
mån det följer av överenskommelse 
med friimmandt: stat eller eljest av 
allmänna r~ittsgrundsatser. 

~ ~ - ~ 

200 

inte detta strider mot den främman
de lag som är tillämplig. 

I den män det följer av avtal med 
andra stater eller av allmänna rätts
grundsatser gäller bestämmelserna 
i 9 kap. också vid luftfart utom riket 
med utländska luftfartyg. 

Om att11nskada giilla silrskilda be- De bestämmelser i denna lag som 
sUimmelser. gäller i fråga om luftfartyg som är 

rcgi~trcrade i en annan stat skall 
också tillämpas i fritga om luftfartyg 
som är registrerade hos en interna
tionell organisation. 

8§ 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får förordna 
att bestämmelser som gäller för 
svenska luftfartyg också skall till
lämpas på ett utländ5kt luftfartyg 
som innehas med nyttjanderätt av 
en svensk brukare. 

Vid tillämpning av 2 kap. brotts
balken anses ett sådant utländskt 
luftfartyg som svenskt. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får förordna 
att ett svenskt luftfartyg, som inne
has med nyttjanderätt av en ut
ländsk brukare, i vissa avseenden 
skall anses ha samma nationalitet 
som brukaren. 

Om atomskador gäller särskilda 
bestämmelser. 
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Fiil"l'.1iagt11 lrdclse 

2 KAP. 

Om registrering a\· luftfartyg, Registrering, nationalitet och 
dess nationalitet och märkning märkning 

Registrering 

Över luftfortyg skall hos luftfarts
verki.:t foras register ! /11f~tintvg.1Tc
gi.11cn. 

Om inskrivning av riitt till luftfar
tyg ,amt om vissa internationclla 
förh[1llanden hetriiffande riitt till 
luftfartyg itr siirskilt stadgat. 

Ett luftfartyg fär registreras i 
Sverige bara om det ägs av svenska 
staten. svensk kommun eller lands
tingskommun. svensk medborgare 
eller av dödsbo. bolag, förening, 
samfällighet eller stiftelse som har 
svensk nationalitet. 

'Luftfartsverket får medge att ett 
luftfartyg far registreras i Sverige 
även om nämnda krav inte är upp
fyllda. Sådant medgivande får bara 
liimnas om luftfartyget i regel an
viinds med utgångspunkt i Sverige. 

Ej mi1 luftfartyg, som är regist
rerat i främmande stat, registreras 
här i riket. med mindre det avföres 
ur den främmande statens register. 

Luftfartyg må icke registrera~ 

mcd mindre det har luft viirdighets
hevis och. i den utsträckning rege
ringen eller efter regeringens be
myndigande luftfartsverket före-

I~ 

4 s 
~ 

Registreringen 

Luftfartsverket för register över 
luftfartyg r /11.fUrmygsregis1cr 1. 

Om inskrivning av riitt till luftfor
tyg och om vissa internationella 
förh~illanJcn hctriiffandc rätt till 
luftfartyg finns det särskilda be
stämmelser. 

Luftfartyg far registreras i Sveri
ge bara om de ägs av svenska sta
ten. svenska kommuner eller lands
tingskommuner. svenska medbor
gare eller av dödsbon. bolag, för
eningar. samfälligheter eller stif
telser som har svensk nationalitet. 

Luftfartyg som kan antas vara 
avsedda för luftfart i förvärvssyfte 
far registreras bara om de ägs av 
någon som kan få tillstånd till luft
fart enligt 7 kap. 3 * första stycket. 

Luftfartsverket får medge att ett 
luftfartyg registreras i Sverige även 
om kraven i första och andra styck
ena inte är uppfyllda. Ett sådant 
medgivande får lämnas bara om far
tyget i regel används med utgångs
punkt i Sverige. 

Ett luftfartyg. som är registrerat i 
en annan stat. far inte registreras i 
Sverige om det inte avregistreras i 
den andra staten. 

Luftfortyg far registreras bara om 
de har luft värdighetsbevis. Rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bcstiimmer får föreskriva att 
de också skall ha miljövärdighets-
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N11l'l1ra11dc lydefs1' 

skriver. miljövL!rdighetsbevis. [k
vis skall ha utfärdats eller godbnts 
hiir i riket. 

Ansökan om registrering av luft
fartyg skall göras skriftligen av 
ägan:n och innehålla för registre
ringen n(idiga upplysningar rörande 
fartyget. ili;aren och denne<.; förvärv 
av fartyget. Amökningen skall åt
följ<1., av utredning till styrkande av 
all siikanden är iigare av fartyget 
och att i övrigt de i 2-4 **upptagna 
villkoren iiro uppfyllda. s[1 ock av 
handiing som utmärker niir. var ·.1ch 
av vc:m fartyget är byggt. 

Registret skall för varje luftfartyg 
inneh[1lla fartyget tillkommande na
tionalitets- och registreringsbe
teckning. de uppgifter som äro nö
diga för all identifiera det. upplys
ning angående äganderätten till far
tyget och ägarens fang samt huruvi
da fartyget är intecknat. hänvisning 
till fartygets luftvärdighetsbevis 
och miljö•. ärdighetsbevis ävensom 
anteckning om tiden. då fartyget in
föres i registret. ändring i ägande
rätten registreras eller fartyget av
föres ur registret, så ock i övrigt 
vad regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
föreskriver. 

5§ 

Sker ändring i äganderätten till 
luftfartyg som införts i registret el
ler ändras ägarens nationalitet eller 
undergiir fartyg efter registreringen 
ändring av betydelse för fartygets 
identifiering, vare ägaren skyldig 
att därom ofördröjligen göra anmä
lan till luftfartsverket för införande 
i regisiret. Samm<1 skyldighet ålig
ger vid ändring i äganderätten jäm
väl den förutvarande ägaren. 

) Paragrafen upphävd genom denna lag. 
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Fiireslagcn lydelse 

bevis. Bevisen skall vara utfärdade 
eller godkända i Sverige. 

Ansökan om registrering av ell 
luftfartyg skall göras <1v ägaren. An
sökningen skall vara skriftlig och 
innehålla de upplysningar som be
hövs för registreringen. 
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Ntffarwull' lydl'isl' 

lnfore' i n:gistret ny iigare av in
tecknat luftfartyg. tiligger det luft
fartsverket att ofördröjligen undcr
rätta inskrivningsdomaren därom. 

Anmiiks ny ägare av luftfartyg 
men tinnes utredningen e.i vara så
dan att han kan införas i registret, 
skola ändock diiri anmärkas hans 
namn. det uppgivna fånget och da
gen dä anmiilan skedde. 

Ett luftfartyg skall foras ur regist
ret i följande fall. 

I. Om ägaren begiir det. 
2. Om kraven i 2 ~ inte är upp

fyllda. 
3. Om det har förolyckats eller 

förstörts. 
4. Om det efter en Dygning inte 

har hörts av på tre manader. 
5. Om det inte har haft giltigt luft

värdighetsbevis eller miljöviirdig
hetshevis pi:i tre är. 

Ägaren är skyldig att anmäla om 
något har hiint som enligt första 
stycket 2-4 medför arc ett luftfar
tyg skall avregistreras. När ett fall 
enligt första stycket 5 inträffar, be
höver luftfartyget inre avregistreras 
om ägaren inom en viss tid ~om be
stäms av luftfartsverket visar att 
luftfartyget är luftvärdigt och miljö
värdigt. 

Luftfartyg. som är intecknat, må 
ej på grund av ägarens begäran eller 
annan i 8 ~avsedd omständighet av
föras ur registret, med mindre i 
ärendet företes bevis från inskriv
ningsdomaren, att intecknings
handlingen uppvisats för honom 
samt att inteckningshavaren sam
tyckt till åtgärden, men i registret 
skall göras anmärkning om vad i 
ärendet förekommit. 

Avföres luftfartyg ur registret el
ler sker i registret anmärkning som i 
första stycket sägs, skall inskriv
ningsdomaren ofördröjligen under
rättas därom. 

Färcslagl'n h·dd1i· 

Ett luftfartyg skall avregistrera' i 
följande fall. 

I . Om ägaren begär det. 
2. Om kraven i 2 ~ inte är upp

fyllda. 
3. Om det har förolyckats eller 

förstörts. 
4. Om det efter en flygning inte 

har hörts av p[1 tre månader. 
5. Om det inte har haft något gil

tigt luftvärdighetsbevis eller miljö
värdighetsbevis pil tre är. 

Ägaren är skyldig att anmäla om 
något har hänt som medför att far
tyget skall avregistreras enligt 2-4. 
I ett sådant fall som avses i 5 behö
ver fartyget inte avregistreras om 
ägaren inom en viss tid. som be
stäms av luftfartsverket. visar att 
fartyget är luftvärdigt och miljövilr
digt. 

Även om någon omständighet en
ligt 8 ~ första stycket föreligger. får 
ett luftfartyg som är intecknat avre
gistreras bara om inteckningsha
varen har medgett det. 
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N11raranJ1' /ydcl.11' 

Innehaves luftfartyg pil grund av 
köp utan att iiganderiitten övergått 
~i innehavaren. skola i registret an· 
tecknas innehavarens namn och 
den riitt som tillkommer honom. 
Det åligger dem som slutit avtalet 
att ofördröjligen göra anmiilan diir
om till luftfartsverket. 

Uppl[1ter någon luftfartyg för 
obestämd tid eller för en tid av 
minst tv~1 veckor till annan för att 
av denne nyttjas för egen riikning, 
skall pä hcgäntn av upplåtaren eller 
innehavaren i registret göras an
teckning om upplåtelsen. 

10 ~ 

Har å utrikes ort luftfartyg byggts 
för svensk räkning eller övergått i 
svensk ägo och äro de i 2 och 3 ** 
för registrering angivna villkoren 
uppfyllda. m5 fartyget. i enlighet 
med bestiirnrnelser som regeringen 
meddelar. för viss tid antecknas i 
ett särskilt bihang till luftfartygsre
gistret. 

'.!04 

Fiircs/11,i.:1'11 f.\'l/d.1e 

Om n(igon innehar ett registrerat 
luftfartyg pt1 grund av kreditköp 
med förhehall om [itertaganderiitt. 
skall innehavet antecknas i luftfar
tygsn:gistret. De som träffar avtal 
om ett siidant köp skall genast an
mäla det till luftfartsverket. 

Om n:lgon innehar ett registrerat 
luftfarty!! med nyttjanderätt för 
llbestämd tid eller för en bestämd 
tid om minst två veckor. skall an
tt:ckning Llm innehavet göras i luft
fartygsregistret om ägaren eller in
nehavaren begär det. 

Niir ett luftfartyg har byggts ut
omlands för svensk räkning eller 
när ett luftfartyg som finns utom
lands har övergått till en svensk 
ägare, får fartyget antecknas i ett 
bihang till luftfartygsn:gistret om 
förutsättningarna i '.! och 3 ** är 
uppfyllda. Anteckningen skall gälla 
en viss tid. 

l la~ 

Nationalitet 

Sedan luftfärtyg införts i luftfar
tygsregistret, äger det svensk natio
nalitet. 

Om införandet i registret skall 
luftfartsverket utfärda bevis (natio
nalitets- och re Ristreringsbcl'is J. 

Luftfartsverket för en förteck
ning över de utländska luftfartyg 
som innehas med nyttjanderätt av 
svenska brukare I hrukarförteck
ninR J. 

Nationaliteten 

Luftfartyg som är införda i l•Jft
fartygsrcgistret har svensk nationa
litet. 

Luftfartsverket utfärdar bevis 
om registreringen (nativnalitcts
och registrcringshel'is). 
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N111·arande lydelse Fiircsla,.;en lydelse 

IH4 

Diir luftfartyg avförts ur registrd 
eller anmärkning skett enligt 9 ~. 
skall fartygets ägare eller. i fall då 
fartyget avförts ur registret till följd 
av att det övergått till utländsk 
ägare. den förre ägaren ofördröjli
gen f1tersUilla nationalitets- och n:
gistreringsbeviset till luftfartsver
ket. Har eljest ändring i förhfdlan
de. varom beviset innehaller upp
lysning. införts i registret. skall far
tygsiigaren ofördröjligen avliimna 
beviset till luftfartsverket. som an
tecknar ändringen it beviset eller. 
där si) finnes lämpligare. utfärdar 
nytt bevis. 

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

Om anteckningen i bihanget skall 
luftfansverket utfärda interimis
tiskt nationalitets- och registre
ringsbevis. 

Svenskt luftfartyg skall, niir det 
nyttjas till luftfart, hava svenskt na
tionalitets- och registreringshevis. 

Utländskt luftfartyg skall vid luft
fart inom svenskt område hava 
motswrande bevis från främmande 
stat. med vilken slutits överens
kommelse om rätt till sådan luftfart. 

Nytcjas luftfartyg jämlikt medgi
vande som avses i 1 kap. 2 * andra 
stycket. gäller vad regeringen eller. 
efter regeringens bemyndigande. 
luftfartsverket föreskriver. 

Märkning 

Luftfartyg. som införts i luftfar
tygsregistret eller antecknats i hi-

4 Paragrafen upphi1vd genom denna lag. 

14~ 

16 ~ 

Luftfartyg som har antecknats i 
bihanget till luftfartygsregistret har 
svensk nationalitet sä hinge anteck
ningen gäller. 

Luftfartsverket utfärdar bevis 
om anteckningen i bihanget rinteri
mistis/.:.1 11a1io1111lit<'ls- och regi.1·1rc
ri11,::sht'l'is). 

Svenska luftfartyg skall ha svens
ka nationalitets- oc:h registrerings
hevis när de anviinds vid luftfart. 

Utländska luftfartyg skall ha 
motsvarande bevis frän registre
ringsstaten vid luftfart mom 
svenskt omrf1de. 

Om luftfartyg anvilnds med till
stånd enligt I kap. 2 * andra 
stycket. gäller de föreskrifter som 
meddelas av regeringen eller den 
myndighet regeringen bestämmer. 

Märkningen 

Luftfartyg som iir införda i luft
fartygsregistret eller antecknade i 
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hanget. skall märkas i enlighet med 
sin nationaliteh- och registrerings
beteckning. Miirkena skola föras sii 
länge fartyget kvarstår i registret el
ler bihanget. 

Luftfartyg. som ar registrerat i 
främmande stat med vilken slutits 
överenskommelse om riill till luft
fart inom svenskt område. skall vid 
siidan luftfart vara miirkt i enlighet 
med föreskrifterna i hemlandet. 

Nyttjas luftfartyg j;imlikt medgi
vande ~om avses i. I kap. 2 ~ andra 
stycket. gäller vad regeringen eller. 
efter regeringens hemyndigande. 
luftfarts verket föreskriver. 

2011 
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hihanget skall vara märkta meJ sina 
nationaliteh- och registreringsbe
teckningar. 

Utliindska luftfartyg skall vara 
miirkta i enlighet med föreskrifter
na i registreringsstaten vid luftfart 
inom svenskt omräde. 

Om luftfartyg används med till
stånd enligt I kap. 2 § andra 
stycket. gäller de föreskrifter som 
medcklas av regeringen eller den 
myndighet regeringen hestämmer. 

3 KAP. 

Om luftvärdighet och miljö\·är- Luftvärdighct och miljövär-
dighet dig het 

Luftfartyg skall. när det nyttjas 
till luftfart. vara luftvärdigt och mil
jövärdigt. 

Ej må luftfartyg anses luftvär
digt. meJ mindre det är så· kon
struerat, byggt. utrustat och vid
makthiillet samt iiger sådana Oyg
egenskaper. all säkerhetens krav 
äro tillgodosedda. 

Ej 01~1 luftfartyg anses miljövär
digt med mindre det är konstruerat. 
byggt, utru"tat och vidmakthållet 
så att luftfartyget ej vållar skada ge
nom buller. luftförorening eller lik
artad störning. Närmare föreskrif
ter för tillämpningen av detta styc
ke meddelas av regeringen eller. ef
ter regeringens bemyndigande. av 
luftfartsverket. 

Luftfartyg skall undergå besikt
ning enligt vad regeringen eller. ef
ter regeringens hemyndigande. luft
fartsverket föreskriver. så ock i öv-

I~ 

2§ 

Luftfartyg skall vara luftviirdiga 
och miljövärdiga när de används 
vid luftfart. 

För att ett luftfartyg skall anses 
luftvärdigt skall det vara så kon
struerat. hyggt. utrustat och under
hållet och ha sådana llygegen
skaper att säkerhetens krav är upp
fyllda. 

För att ett luftfartyg skall anses 
miljövärdigt skall det vara kon
struerat, byggt. utrustat och under
hållet på ett sådant sätt all det inte 
orsakar skador genom buller. luft
föroreningar eller liknande stör
ningar. 

Luftfartyg skall genomgå de be
siktningar som föreskrivs av rege
ringen eller den myndighet rege
ringen hestämmer. Detsamma giil-
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rigt med avseende ii luft värdigheten 
vara underkastat tillsyn av luftfart~
vcrket. 

Besiktning och tillsyn må enligt 
vad regeringen hcstiimmer av luft
fartsverket uppdragas åt särskild 
sakkunnig eller myndighet inom el
kr UILlm riket. 

Sc:uan luftfartyg vid besiktning 
eller annorkdes funnits vara luft
viirdigt. skall luftfartsverket utfärda 
ht:vis diirom ( lt{fi1·iirdighersht'l'is). 
!kvist:! mfa utfärdas for viss tid och 
hegränsas till att avse luftfart av 
viss art eller inom visst omradc. 
Regeringen eller. efter regeringens 
hemyndigande. luftfartsverket äger 
föreskriva. att i beviset eller därvid 
fogad handling skall angivas vad 
vid fartygets nyttjande skall iaktta
gas för att det skall anses luftviir
digt. 

Luftvärdighetsbevis mf1 förnyas. 
om fartyget finnes vara luftvärdigt 
enligt de krav som gälla då förnyel
sen skall ske. Luftfartsverket äger 
itt sakkunnig eller myndighet som 
avses i 2 * andra stycket uppdraga 
att förnya luftviirdighetsbevis. 

Svenskt luftfartyg skall. när det 
nyttja~ till luftfart. hava svenskt el
ler av luftfartsverket godkiint ut
liindskt luftvärdighetsbevis. 

Utländskt luftfartyg skall vid luft
fart inom svenskt område hava lufl
vill'dighelsbevis som i första 
stycket sägs eller i främmande stat 
utförda! eller godkänt bevis som en
ligt överenskommelse med den sta
ten skall erkiinnas här i riket. 

Luftfartsverket må enligt vad re
geringen besUimmer medgiva. att 
luftfartyg må nyttjas till luftfart 
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ler tillbehör och reservdelar till luft
farlyg och annan s~idan utrustning 
för fartyg och omhordvarandc som 
har betydelse for siikerhctt:n. Luft
fartsverket har tillsyn över luftviir
digheten. 

Om regeringen bestämmer det far 
luftfartsverket uppdra åt särskilda 
sakkunniga att sköta besiktningar
na och tillsynen och att utfärda fö
reskrifter i dessa avseenden. 

När ett luflfartyg har visats vara 
luftvärdigt utfärdar luftfartsverket 
ett hevis om detta ( /11fi1·iirdiJ.:hcrs
hC1"is). Be\'isel kan hegriinsa~ till 
att avse viss tid. vis> luftfart eller 
luftfart inom visst område. 

Ett luftvärdighetshevis kan för
nyas om luftfartyget är luftvärdigt 
enligt de krav som gäller niir för
nyelsen skall ske. Luftfartsverket 
får uppdra åt särskilda sakkunniga 
att förnya luftvärdighetsbevis. 

När ett svenskt luftfartyg an
vänds vid luftfart skall del ha etl 
svenskt luftvärdighetshevis eller ett 
utländskt sådant bevis som har god
känts av luftfartsverket. 

Vid luftfart inom svenskt omriide 
skall utländska luftfartyg ha sådana 
luftvärdighetsbevis som anges i 
första stycket eller bevis som har 
utfärdats eller godkänts i en annan 
stat och som skall erkännas här i 
riket enligt avtal med den staten. 

Om regeringen bestämmer det 
kan luftfartsverket medge att t:tt 
luftfartyg får användas vid luftfart 
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utan hinder av vad i första och and- även om villkoren i denna paragraf 
ra styckena sägs. inte är uppfyllda. 

Diir luftfartyg, for vilket luftviir
dighetshevis utfärdats här i riket, 
icke undergår föreskriven besikt
ning eller med avseende ä fartyget 
eller dess utrustning vidtages iind
ring som må antagas hava betydelse 
för luftviirdigheten. vare beviset, 
om ej luftfartsverket bestiimmcr an
nat, ogiltigt intill dess fartyget för
klarats luftvärdigt. Samma lag vare, 
diir fartyget eller dess utrustning li
dit skada som uppenbarligen iir av 
betydelse för luftvärdighett:n och 
skadan icke avhjälpts i den ordning 
luftfartsverket hestämmer. 

Förekommer eljest omständighet 
som mft antagas hava betydel~e för 
luftviirdigheten, äger luftfartsver
ket förklara beviset ogiltigt intill 
dess fartyget förklarats luftvärdigt. 

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

Vad i 3 och 5 ** iir stadgat om 
svenskt luftvärdighetsbevis skall 
iiga motsvarande tillämpning i fråga 
om godkännande av utländskt luft
värdighetshevis samt förnyelse och 
ogiltighet av sådant godkännande . 

.Ä..gare av luftfartyg som nyttjas 
till luftfart dler. om annan i ägarens 
shille brukar fartyget, denne skall 
vaka över fartygets luft värdighet 
samt. i enlighet med bestämmelser 
som meddelas av luftfartsverket, sä 
snart ske kan till verket anmiila om
stiindighet av betydelse för luftvär
digheten. s~1 ock i övrigt lämna för 
tillsynen nödiga upplysningar. 

Om t.:tt svt.:nskt luftfartyg inte ge
nomgfrr föreskriven besiktning eller 
om någon ändring. som kan anta' 
ha hetydebt.: för luftviirdighcten. 
görs i fartyget eller i dess utrust
ning, hlir luftvärdighehheviset ogil
tigt till dess fartyget förklaras luft
värdigt. Detsamma giiller om fart~'
get dler utrustningen har fatt ska
dor som uppenbarligen har betydel
se för luftviirdighcten. Luftfartsver
ket kan dock medge undantag fran 
dessa bestämmelser. 

Om det inträffar andra omstän
digheter som kan antas ha betydel
se för luftviirdighetcn kan luftfarts
verket förordna att luftvärdighcts
beviset är ogiltigt till dess fartyget 
förklaras luft viirdigt. 

Bestiimmelserna i 3 och 5 ** gäl
ler i fraga om godkännande av ut
ländska luftvärdighetshevis och om 
förnyelse och ogiltighet av ett sii
dant godkiinnandc. 

Den som äger ett luftfartyg eller 
den som brukar fartyget i ägarens 
ställe skall övervaka att fartyget är 
luftvärdigt. Han skall till luftfarts
verket snarast anmäla sådant som 
har betydelse for luftvärdigheten 
och iiven i övrigt lämna de upplys
ningar som behövs för tilbynen. 
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Luftfartsverket sii ock den som 
erhidlit uppdrag varom i 2 § andra 
stycket sägs äger tillträde till luft
fartyg för verkställande av förrätt
ning enligt detta kapitel och må diir
vid påkalla erforderlig medverkan 
av fartygets ägare eller. om annan i 
iigarens ställe brukar fartyget. den
ne samt av dess befälhavare och 
besättning. Förrättningen skall sf1 
utföras. att sttvitt möjligt fartygeb 
trafikförhållanden icke rubbas och i 
övrigt större ol~ig.enhet ej förorsa
kas än som är oundvikligt. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
iiger, för prövning av luftfartygs 
tlygegcnskaper eller eljest av sär
skild anledning. medgiva att luftfar
tyg mtt nyttjas till luftfart utan 
hinder av vad förut i detta kapitel är 
stadgat. 

För rätt att bygga luftfartyg eller 
å sådant fartyg utföra underhålls-, 
reparations- och ändringsarbeten 
må regeringen. där hänsyn till sä
kt!rheten kräver det, föreskriva att 
tillstånd erfordras av regeringen el
ler. efter regeringens bemyndi
gande, av luftfartsverket. Vad nu 
sagts skall äga motsvarande 
tillämpning beträffande tillbehör 
och reservdelar till luftfartyg. 
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Vid en förriittning enligt detta ka
pitel skall forriittningsmannen l~im
nas tilltriide till luftfartyget. Farty
gets ägare och brukare lik~om dess 
befälhavare och bcsiittning ~kall 
medverka i den utstriickning som 
behövs. Förrättningen skall utföras 
så att minsta möjliga oliigcnhet upp
står. 

Om det hehövs för att pröva ett 
luftfartygs llygcgenskapcr eller av 
andra särskilda skäl, får regeringen 
eller den myndighet regeringen be
stämmer medge att fartyget an
vänds vid luftfart även om villkoren 
i detta kapitel inte är uppfyllda. 

Om det krävs av säkcrhetsskäl 
får regeringen föreskriva att det be
hövs tillstånd för att bygga luftfar
tyg och tillverka reservdelar och 
tillbehör till dem och för att utföra 
underhålls-, reparations- och änd
ringsarbeten på fartyg, reservdelar 
och tillbehör. Frågan om tillstånd 
prövas av regeringen eller den myn
dighet regeringen bestämmer. 

IOa §~ 

Bestämmelserna i 2-9 §§ om 
luftvärdighet och luftvärdighetsbe
vis gälla i tillämpliga delar även mil
jövärdighet och miljövärdighetsbe-
VIS. 

' Paragrafon upphävd genom denna lag. 
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11 § 

Bestämmelserna i 2-9 ~~ om 
luftvärdighet och luftvärdighetshc
vis gäller också i fråga om miljövär
dighet och miljövärdighetsbevis. 
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4KAP. 

Om luftfartygs bemanning 

Luftfartyg skall vara bemannat 
på betryggande sätt. 

Närmare föreskrifter om beman
ningen meddelas av regeringen el
ler. efter regeringens . bemyndi
gande. av luftfartsverket. 

Fartygets ägare eller. om annan i 
ägarens ställe brukar fartyget, den
ne skall sörja för att fartyget är be
hörigen bemannat. 

Luftfartygs bemanning skall vara 
underkastad tillsyn av luftfartsver
ket. 

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

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

För den som uppfyller fastställda 
villkor för behörighet att vara föra
re å luftfartyg eller därå förrätta an
nan tjänst som regeringen bestäm
mer utfärdar luftfartsverket bevis 
därom ( lt{{(fartscertifikat). Certifi
katet skall utfärdas för viss tid. Det 
må begränsas till att avse viss typ 
av luftfartyg eller till luftfart av viss 
art eller inom visst område. 

I§ 

2§ 

3§ 

4§ 

Luftfartygs bemanning, luft
fartscertilikat m. m. 

Luftfartyg skall vara bemannade 
på betryggande sätt. 

Luftfartygets ägare eller den som 
brukar fartyget i ägarens ställe skall 
se till att fartyget är bemannat på 
föreskrivet sätt. 

Luftfartsverket har tillsyn över 
bemanningen. 

Verket får uppdra åt särskilda 
sakkunniga att biträda vid tillsynen. 

Bara den som har ett gällande 
luftfartscertifikat får tjänstgöra som 
förare, navigatör eller flygmaskinist 
på ett luftfartyg. 

Certifikatet gäller inte när det är 
omhändertaget. 

Luftfartscertifikatet skall vara ut
färdat eller godkänt i Sverige. 

Även ett luftfartscertifikat som är 
utfärdat eller godkänt i en annan 
stat skall emellertid godtas om ett 
sådant certifikat enligt avtal med 
den staten skall erkännas i Sverige. 
För tjänstgöring på svenska luftfar
tyg i internationell fart krävs dock 
ett sådant certifikat som anges i 
första stycket. 
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Luftfartscertifikat mii förnya~. 
om innehavaren finnes uppfylla de 
villkor som gälla dä förnyelsen skall 
ske. 

Den som ii luftfartyg förriittar 
tjänst som avses i 4 * skall hava 
svenskt eller av luftfartsverket god
känt utländskt luftfartscertifikat el
ler i friimmande stat utfärdat eller 
godbnt certifikat som enligt över
enskommelse med den swten skall 
erkännas hiir i riket. 

I internationell luftfart skall dock 
den som förrättar sadan tjänst il 
svenskt fartyg hava svenskt eller av 
luftfartsverket godkänt utländskt 
certifikat. 

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

Luftfartsverket må enligt vad re
geringen hestiimmer meddela till
stånd att tjänstgörn <1 luftfartyg utan 
hinder av vad i första stycket första 
punkten sägs. 

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

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

När certifikat blivit återkallat el
ler satt ur kraft. skall det ofördröjli
gen avlämna~ till luftfartsverket. 
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Luftfartsverket får bestämma att 
ett luftfartscertifikat som har utfär
dats för en svensk medborgare i en 
ann<tn ~tat inte gäller för luftfart 
inom svenskt område. 

Tillstånd att genomga utbildning 
för Juftfartscertifikat. ele1·1ills1å11cl, 
får ges bara till den som med hän
syn till sin iilder och sina personliga 
och medicinska förhE11landen kan 
anses lämplig att inneha certifikat. 

Vid prövningen av de per~onliga 
förhfillandcna skall heaktas om sö
kanden är känd för nykterhet och 
ordentlighet och om det kan antas 
att han kommer att visa det ansvar 
och omdöme som krävs av en certi
fikatinnehavare. 

Vid prövningen av de medicinska 
förhållandena skall sökandens fy
siska och psykiska lämplighet beak
tas. 

För att ett luftfartscertifikat skall 
utfärdas krävs att sökanden har ett 
gällande elevtillstand och att han 
uppfyller fastställda krav i fråga om 
medborgarskap och alder och i frå
ga om kunskaper. erfarenhet och 
skicklighet. 
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Vad i 4 och h ** iir stadgat om 
svenskt luftfartscertifikat skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om 
godkännande av utländskt luftfarts
certifikat samt förnyelse och äter
kallclse av sr1uant godkiinnande. 

Om skyldighet för innehavare av 
luftfartseertifikat att anrnäla om
ständighet av betydelse för hans be
hörighet samt att underkasta sig un
dersökningar och prov bestämmer 
regeringen eller. efter regeringens 
bemyndigande. luftfartsverket. 

.., ' I > 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
äger, för utbildningsändamåf clkr 
eljest av särskild anledning, med
giva att fuftfartyg må nyttjas till 
luftfart utan hinder av V<id förut 
detta kapitel är stadgat. 
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Elcvtilbtimd och luftfartscertifi
kat fär inte utfärdas under den tid 
då spiirrtid löper enligt 14 ~-

Ett elevtillst{md giiller under vis~ 
tid. I tillstimdct for föreskrivas sär
skilda villkor. 

Ett luftfartscertifikat utfärdas för 
viss tid. Det kan begränsas till att 
gälla under vissa flirutsiittningar. 

Ett elevtillstirnd eller ett luftfarts
certifikat kan förnyas om innehava
n:n vid tiden for ansökan om förny
else uppfyller kraven för att etr 
devtillsdnd skall meddelas. För att 
certifikatet skall förnyas krävs o..:k
så att innehavaren uppfyller de 
krav i fråga om medborgarskap. ål
der, kunskaper, erfarenhet och 
skicklighet som giiller för att ett 
certifikat skall kunna utfärdas. 

Ett luftfartscertifikat skall åter
kallas i följande fall. 

I. Om innehavaren i sin tjänstgö
ring har varit så p~iverkad av starka 
drycker eller andra stimulerande el
ler bedövande medel att han inte 
har kunnat fullgöra sina uppgifter 
på ett betryggande siitt. 

2. Om innehavaren i sin tjänstgö
ring har gjort sig skyldig till grov 
oaktsamhet eller har visat uppenbar 
likgiltighet för andra manniskors liv 
eller egendom. 

3. Om innehavan:n genom uppre
pade förseelser mot de bestämmel
ser som gäller för luftfarten i vä
sentlig mån har visat bristande vilja 
eller förmåga att rätta sig efter be
stiimmelserna. 

4. Om innehavaren grovt har åsi
dosatt sina förpliktelser i något an
nat avseende som har väsentlig be
tydelse för llygsiikerheten. 

5. Om innehavaren pf1 grund av 
ett onyktert lcvnadssätt eller andra 
personliga förhiillandcn inte längre 
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kan ans..:s liimplig att inn..:ha luft
fartscertifikat. 

6. Om innehavart:ns förutsätt
ningar att fullgöm den tjänstgöring 
som ccrtifikakt avser har minskat 
sfi viist:ntligt genom sjukdom. ska
da eller dylikt att han av flygsiiker
hetssbl intt: längre bör inneha cer
tilikat. 

7. Om innehavaren inte liingre 
uppfyller de krav i frftga om fysisk 
och psykisk liimplight!t som gäller 
för utfärdande av elevtillst<°md. 

8. Om innehavaren inte riittar sig 
efter ett föreliiggande att genomg{1 
kontroll av att han kan förriitta den 
tjiinst som certifikatet avser eller 
ett fön:liiggande att lämna intyg an
gaende sin fysiska och psykiska 
lämplighet som certifikatinneha
vare. 

Åtakallelsen får begränsas till 
att avse hara en del av bt:hörighe
ten. 

Ett luftfartscertifikat får återkal
las pa grund av brottslig gärning 
först sedan det genom lagakraft
vunnen dom har fastställts att brott 
föreligger. Åklagarens beslut enligt 
20 kap. 7 ~ riitteg<ingsbalken att inte 
väcka talan för brottet jämställs i 
detta avseende med en sådan dom. 

Ett luftfartscertilikat skall försät
tas ur kraft i avvaktan på slutligt 
avgörande i fHerkallelsefragan om 
det p~1 sannolika skäl kan antas att 
certifikatet kommer att återkallas 
på nilgon av de grunder som anges i 
9 ~ 1-6. Om beslutet att försätta 
certifikatet ur kraft grundas på 
misstankar om brott. skall beslutets 
giltighetstid begränsas i enlighet 
med det som giillcr för spärrtid en
ligt 14*. 
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IH 
Bestämmelsermi i 9-· 12 g gäller 

ockslt i fräga om elevtillstånd. 

Om en an~ökan om elevtillstånd 
eller förnyelse av luftfartscertilikal 
inte kan bifallas p:'t grund av sökan
dens personliga förhållanden eller 
om ett luftfartsccrtifikat iltcrkallas 
med stöd av 9 * I - 5. skall en spiirr
tid bestämmas. Spärrtiden skall 
fastställas till tvi! är i sådana fall 
som avses i 9 * 1-2 och i i.ivriga fall 
till ett år. Om det finns synnerliga 
skäl kan spärrtiden beslämmas till 
kortare tid. dm:k \ägs\ ett iir i s~'t

dana fall som avses i 9 ~ I -2 och tre 
mänadcr i övriga fall. 

Sedan ett beslut om spärrtid har 
vunnit laga kraft. far spilrrtidcn sät
tas ned om nya omstämligheter in
träffar eller framkommer och det 
finns synnerliga skäl för nedsätt
nmg. 

I sådana fall som avses i 9 s 3-5 
skall innehavaren meddelas 1·11r-
11i111: i stället för att certifikatet eller 
elevtillståndet återkallas. om var
ningen av särskilda skäl kan anses 
vara en tillräcklig tltgärd. 

16§ 

Ett luftfartscertifikat skall om
händertas om innehavaren vid ut
övande av den tjänst som certifika
tet avser 

I. har gjort sig skyldig till grov 
oaktsamhet eller har visat uppenbar 
likgiltighet för andra människors liv 
eller egendom. eller 

2. har företett tydliga tecken på 
påverkan av starka drycker eller 
andra stimulerande eller bedövande 
medel. 

Dt:tsamma gäller om innehavaren 
på grund av sjukdom. skada eller 
någon annan sådan orsak inte kan 
fullgöra tjänsten på ett trafiksäkert 
sätt. 
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Om ett luftfartscertifikat eller ett 
elevtillstånd har varit försatt ur 
kraft enligt 12 §eller omhändertaget 
enligt 16 ~ under minst sa lång tid 
som skulle ha bestämts som spärr
tid. får i målet om återkallelse för
ordnas att något ytterligare mgn
pande inte skall ske. 

19§ 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
närmare föreskrifter om skyldighet 
för innehavare av luftfartscertifikat 
att genomgå undersökningar och 
prov och att anmäla sådana om
ständigheter som kan antas ha bety
delse för behörigheten. 

Om regeringen föreskriver det får 
myndigheten uppdra åt andra att 
genomföra proven. 

Bestämmelserna 3 ~ andra 
stycket. 5-12 och 14-18§* skall 
tillämpas i fråga om godkännande 
av ett utländskt luftfartscertifikat 
och i fråga om förnyelse och åter
kallelse av ett sådant godkännande. 

Godkännandet får inte avse 
längre tid än det utländska certifi
katets giltighetstid. 

Om det behövs av hänsyn till 
flygsäkerheten, får luftfartsverket 
föreskriva att innehavaren av ett 
luftfartscertifikat inte får utöva viss 
verksamhet på ett luftfartyg om han 
inte har ett gällande bevis om att 
han uppfyller särskilda villkor ( he
lu"iriRlzetsbe1·is J. 

Luftfartsverket får föreskriva att 
andra medlemmar av besättningen 
på ett luftfartyg än som anges i 3 ~ 
skall ha gällande behörighetsbevis. 

Verket fastställer de krav sökan
den av ett behörighetsbevis skall 
uppfylla i de avseenden som anges i 
5 och 6§~. · 
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I fråga om bchörighctsbevis gäl
ler bestämmelserna i 3 s andra 
stycket, 7-12 och 14-18 §§. 

Luftfartsverket meddelar närma
re bestämmelser om uttindska be
hörighetsbevis. 

Luftfartsverket prövar, med de 
undantag som anges i 22 §. frågor 
om certifikat och elevtillstånd en
ligt denna lag och med stöd av den
na lag utfärdade författningar. 

Om luftfartsverket finner anled
ning att anta att någon inte bör ha 
certifikat på grund av ett onyktert 
lcvnadssätt får verket höra social
nämnden. 

22 § 

Den länsrätt regeringen bestäm
mer prövar 

1. mål om varning och mål om 
återkallelse av certifikat och elev
tillstånd enligt 9 ~ 1-5 eller 8. 

2. mål om nedsättning av spiirrtid 
då det ursprungliga beslutet om 
spärrtid har fattats av länsrätten, 
och 

3. mål om förnyelse av certifikat 
och elevtillstånd i de fall luftfarts
verket har ifrågasatt innehavarens 
lämplighet av annan anledning än 
som anges i 9 § o eller 7 och inneha
varen har begärt länsrättens pröv
ning. 

Frt1gor om omhändertagande en
ligt 16 § prövas av de myndigheter 
som regeringen bestiimmer. Tas ett 
certifikat om hand enligt 16 § första 
stycket. skall länsrätten enligt vad 
regeringen bestämmer utan dröjs
mål pröva om det skall försättas ur 
kraft eller återlämnas till innehava
ren. 

2H 

Mal som anges i 22 § I och 2 an
hängiggörs i länsrätten genom ansö
kan. Mål enligt 22 9 3 anhängiggörs 
genom anmälan av luftfartsverket. 
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I mal om luftfarbcertifikat och 
elevtillstånd får rätten förelägga 
den enskilda parten att lämna 

1. läkarintyg och andra intyg an
gi1ende sin fysiska och psykiska 
liimplighet. 

2. bevis om att han har avlagt 
certifikatprov. och 

3. bevis om att han har genom
gått certifikatkontroll. 

Ett sådant föreliiggande får 
överklagas endast i samband med 
talan mot det beslut varigenom m[1-
kt avgör,. 

Rätten får, under den förutsätt
ning som anges i 21 * andra st yeket, 
höra socialnämnden. 

Om rätten i ett mål om återkallel
se av certifikat eller elevtillstånd 
beslutar att återkallelse inte skall 
ske, får rätten meddela särskilda 
villkor för certifikatet eller besluta 
att ny personutredning skall göras 
vid en senare tidpunkt. Detsamma 
gäller om rätten i ett mal om förny
else av certifikat eller elevtillstånd 
beslutar att förnyelse skall ske. 

26§ 

Beslut i ärenden om återkallelse, 
varning och förnyelse skall delges 
parterna. 

Rättens beslut i mål om återkal
lelse av luftfartscertifikat och elev
tillstånd gäller omedelbart om inte 
annat förordnas. 

27§ 

När rätten har försatt ett certifi
kat eller elevtillstånd ur kraft på 
grund av misstankar om brott, skall 
underrättelse om beslutet genast 
lämnas till förundersökningsle
daren eller åklagaren och till den 
domstol där åtal har väckts mot in
nehavaren. 
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Det allmännas talan vid domstol i 
mål om luftfartscertifikat och elev
tillstånd förs av luftfartsverket. 

Verket får föra talan även till den 
enskilda partens förmån. 

Bestämmelserna i 21-28 §§ skall 
tillämpas också i fråga om behörig
hctsbevis och i fråga om godkän
nande av utländska luftfartscertifi
kat samt förnyelse och återkallelse 
av sådana godkännanden. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får föreskri
va eller i enskilda fall medge undan
tag från detta kapitel. 

5KAP. 

Om luftfartygs befälhavare och 
om tjänsten ombord 

A svenskt luftfartyg skall. niir det 
nyttjas till luftfart. finnas befälha
vare. 

Befiilhavaren äger högsta myn
dighet omhord. 

Befälhavaren skall vaka över far
tygets luftvärdighet ävensom tillse 
att fartyget är behörigen utrustat. 
bemannat och lastat samt att luft
färd jämväl i övrigt förberedes och 
genomföres i enlighet med gällande 
bestämmelser. 

Vad i 3 kap. 7 ~ stadgas om skyl
dighet att anmäla omst~indighet av 
betydelse för luftvärdigheten och i 
övrigt lämna för tillsynen nödiga 
upplysningar äger motsvarande 
tillämpning beträffande befälha
varen. 

I § 

2§ 

Befälhavare på luftfartyg och 
tjänsten ombord 

Svenska luftfartyg skall ha befäl
havare när de används vid luftfart. 

Befälhavaren har den högsta 
myndigheten ombord. 

Befälhavaren skall övervaka att 
fartyget är luftvärdigt. Han skall se 
till att det är utrustat. bemannat och 
lastat på föreskrivet sätt. Vidare 
skall han se till att färden förbereds 
och genomförs i enlighet med gäl
lande bestämmelser. 

Befälhavaren har samma skyldig
het att göra anmälan och lämna 
upplysningar som ägaren har enligt 
3 kap. 7§. 
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Det åligger befälhavaren att hava 
uppsikt över fartyget och dess be
sättning samt passagerare och 
gods. 

När så prövas nödigt. mfl befäl
havaren tillfälligt åliigga medlem av 
besilttningen att utföra annat arbete 
än det för vilket han anställts. Pas
sagerare skall noggrant iakttaga vad 
befälhavaren föreskriver i fr[1ga om 
ordningen ombord. 

Befälhavaren mt1 vägra att taga 
ombord och iiger landsiitta medlem 
av besättningen. passagerare och 
gods. när omständigheterna kriiva 
det. 

När det påkallas av hänsyn till 
luftfartygets säkerhet eller säkerhe
ten för ombordvarande person eller 
egendom eller för upprätthållande 
av lydnaden och ordningen om
bord. äger befälhavaren bruka det 
våld och vidtaga de åtgärder i i.ivrigt 
som kunna anses försvarliga med 
hiinsyn till omstiindigheterna. 

I fall som avses i första stycket 
skall medlem av besättningen utan 
särskild anmaning lämna befalha
varen det bistånd han behöver. Ef
ter anmaning av befälhavaren äger 
även passagerare lämna sådant bi
stånd. 

Om det till förebyggande av att 
luftfartygets siikerhet eller säkerhe
ten för person eller egendom om
bord äventyras är nödvändigt att åt
gärd som avses i första stycket vid
tages utan dröjsmål. äger medlem 
av besättningen och passagerare 
vidtaga åtgärden utan anmaning av 
befälhavaren. 

Förövas å fartyget svårare brott. 
skall befälhavaren såvitt möjligt 
vidtaga för utredning i saken nödiga 
åtgärder. som ej utan våda kunna 
uppskjutas. 

4§ 

5§ 
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Befälhavaren får bestiimma att 
medlemmar av besättningen tillfäl
ligt skall arbeta med annat iin det 
som deras anst~illning avser. Passa
gerarna skall följa befälhavarens fö
reskrifter om ordningen ombord. 

Befälhavaren fär siitta i land eller 
vägra att ta ombord bcsilttnings
medlemmar. passagerare och god'>. 
när omstiindigheterna kriivcr det. 

När det behövs för luftfartygets 
säkerhet. säkerheten för personer 
eller egendom ombord eller för ord
ningen ombord har befälhavaren 
rätt att använda det väld och vidta 
de andra f1tgiirder som kan anses 
försvarliga. 

I si"idana fall skall varje medlem 
av besättningen liimna befälha
varen den hjälp som han behöver. 
Passagerarna har riitt att hjiilpa till 
om de uppmanas av befälhavaren. 

Om åtgärderna av siikerhetsskäl 
behöver vidtas omedelhart. har be
sättningsmedlemmar och passage
rare samma riitt som befälhavaren 
har enligt första stycket. 

Om nagot svårare brott begås 
ombord skall befälhavaren om möj
ligt vidta de åtgärder som behövs 
för utredningen och som inte kan 
uppskjutas. 
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Befälhavaren skall. s[1 lfingt om
sliindigheterna medgiva. sör:ja för 
att den hn,ttsligl· icke a\·viker lleh 
iiger för sådant ändamiU taga ho
nom i förvar. Bestiimmdscrna i -I~ 
andra stycket äga motsvarande 
tillämpning. Den hrottslige får e,i 
utan eget samtycke h[dlas i förvar 
längre än till de~s han kan överläm
nas till svensk polisman eller. utom 
riket. till behörig utliindsk myndig
het eller till svensk konsul. 

Föremiil som kan antagas iiga be
tydelse för utredning om brottet far 
befälhavaren taga i förvar. Befälha
varen skall tillhandahi"illa polisman 
eller myndighet som avses i andra 
stycket de upplysningar och de 
föremål i hans besittning som kun
na vara av betydelse för utredning 
om brottet. 

Befälhavaren skall tillse att före
skrivna fartygshandlingar finnas 
omhord och föras i enlighet med 
givna bestiimmelser. 

Råkar fartyget i nöd. vare hefäl
havaren pliktig att göra allt som står 
i hans makt för att rädda ombord
varande samt bevara fartyg och 
gods. Måste fartyget övergivas. 
skall befälhavaren st1vitt möjligt 
sörja för att fart ygshandlingarna 
bringas i säkerhet. 

Inträffar vid fartygets nyttjande 
olyckshänddse. som medför att nå
gon avlider eller får allvarlig 
kropps skada eller att het ydande 
skada uppstår å fartyget eller egen
dom som icke befordras därmed. 
skall befälhavaren ofördröjligen 
sörja för att luftfartsverket under
rättas om händelsen och snarast 
möjligt avgiva rapport till verket. 

" Paragrafc:n upph:ivd genom denna lag. 
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Befälhavaren skall om möjligt se 
till att gärningsmannen inte avviker 
och får ta honom i förvar för att 
hindra att han avviker. Bestiimmel
serna i 4 * andra stycket skall dii 
tillämpas. Gärningsmannen fär inte 
utan sitt medgivande hällas i förvar 
liingre än till dess han kan överläm
na~ till en behörig svensk dler ut
Hindsk myndighet. 

Befälhavaren får ta i förvar så
dana föremål som kan ha betydelse 
för utredningen. Han skall till den 
myndighet som avses i andra 
stycket ge de upplysningar och 
överlämna de föremål som kan ha 
betydelse för utredningen. 

Om luftfartyget råkar i nöd skall 
befälhavaren göra allt vad han kan 
för att rädda de ombordvarande. 
fartyget och godset. Måste fartyget 
överges skall han om möjligt se till 
att fartygshandlingarna tas om 
hand. 

Inträffar det en olyckshändelse 
vid användningen av ett luftfartyg 
och medför olyckan att någon av
lider. att någon blir allvarligt ska
dad. att fartyget får betydande ska
dor eller att egendom, som inte 
transporteras med fartyget får bety
dande skador. skall befälhavaren 
rapportera det inträffade i enlighet 
med vad regeringen bestämmer. 
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Samma lag vare. när allvarlig fara 
för siidan händelse förelegat eller 
något inträffat som tyder rå väsent
ligt fel hos fartyget eller markor
ganisationen. 

Är befälhavaren ur stånd att upp
fylla vad sålunda föreskrivits. skall 
det fullgöras av fartygets ägare el
ler. om annan i ägarens ställe bru
kade fartyget. av denne. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
iigcr begränsa underrättelseplikten 
ävensom utsträcka den till att åvila 
jämväl medlem av besättningen. så 
ock föreskriva att underrättelse 
skall givas även annan än luftfarts
verket. 

Envar som gör tjänst ombord 
skall noggrant efterkomma förmans 
order angående tjänsten. vederbör
ligen tillgodose ombordvarandes 
säkerhet och bästa, sorgfälligt vår
da fartyg och gods samt i övrigt 
med omsorg och nit fullgöra sina 
åligganden. 

Ej må någon göra tjänst ombord, 
därest han på grund av påverkan av 
starka drycker eller andra stimule
rande eller bedövande ämnen eller 
till följd av sjukdom eller uttrött
ning eller av annan sådan orsak 
icke kan på betryggande sätt fullgö
ra vad honom åligger. 

Regeringen bestämmer. i vad 
mån föreskrifterna i detta kapitel 
skola tillämpas i fråga om utländskt 
luftfartyg vid luftfart inom svenskt 
område. 

9§ 

Föreslagen lydelse 

Han skall också rapportera om det 
har funnits nagon allvarlig fara för 
att en siidan olycka skulle inträffa 
eller om något har hänt som tyder 
på ett väsentligt fel hos fartyget el
ler markorganisationen. 

Om befälhavaren inte kan fullgö
ra dessa skyldigheter skall fartygets 
ägare eller brukare göra det. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får begränsa 
underrättelseskyldigheten och be
sluta att den skall gälla ocks{t för 
medlemmar av besiittningen. 

Den som tjänstgör ombord skall 
sköta sina arbetsuppgifter omsorgs
fullt och följa sin förmans order an
gående tjänsten. 

En besättningsman får inte 
tjänstgöra ombord om han på grund 
av sjukdom, uttröttning. paverkan 
av starka drycker eller andra stimu
lerande eller bedövande medel eller 
av andra skäl inte kan fullgöra sina 
uppgifter på ett betryggande sätt. 

Regeringen bestämmer i vilken 
utsträckning föreskrifterna i detta 
kapitel är tillämpliga i fråga om ut
ländska luftfartyg vid luftfart inom 
svenskt område. 
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6 KAP. 

Om flygplatser och markorgani- Flygplatser och markorganisa-
sationen i iivrigt tionen i iinigt 

Allmänna bestämmelser 

Flygplats så ock annan anlägg
ning för luftfarten skall uppfylla s~-i

kerhett:ns krav. 
Närmare bestämmelser om inrät

tande ~amt om undcrhiill och drift 
av sadan anläggning och om tillsyn 
diir{I meddelas av regeringen eller. 
efter regeringens bemyndigande. av 
luftfartsverket. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
äger bestämma huruvida och under 
vilka förutsättningar. utan intrång i 
enskild rätt. sjö eller annat område 
må nyttjas för luftfartygs landning 
och uppstigning utan att hava sär
skilt inrättats för ändamålet. 

Regeringen äger förordna om in
rättande av luftled ävensom be
stämma annat område. inom vilket 
lufttrafiken skall vara underkastad 
särskild reglering. 

Till tryggande och underlättande 
av luftfarten anordnas flygsäker
hetstjiinst. 

Om tillstånd i vissa fall 

För inrättande och drift av flyg
plats till allmänt bruk <allmän .flYg
plats) erfordras tillständ av rege-

IS 

2§ 

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

I fråga om rätten att landa på el
ler lyfta från omräden som inte har 
inrättats för sådana ändamål gäller 
de föreskrifter som meddelas av re
geringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer. 

Regeringen kan inrätta luftleder 
och besluta om andra områden där 
särskild reglering skall finnas för 
lufttrafiken. 

Flygtrafiktjänst skall finnas för 
att trygga och underlätta luftfarten. 

Regeringen får föreskriva att en 
myndighet skall svara för flygtra
liktjänst. Om regeringen bestäm
mer det får myndigheten uppdra åt 
andra att svara för sådan tjänst. 

Frågor om tillstånd för allmänna 
flygplatser 

Flygplatser för allmänt bruk (all
männa flygp/<ltser) får inte inrättas 
eller drivas utan tillstånd av rege-
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ringen. såvida annan än staten skall 
utöva driften. 

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

Tillstånd att inrätta eller driva all
män flygplats må meddelas allenast 
där hinder icke möter av hänsyn till 
det allmänna. 

Vid meddelande av tillstånd sko
la bestämmas de villkor som finnas 
erforderliga. Regeringen må för
ordna luftfartsverket att i särskilda 
avseenden bestämma villkoren. 

Tillståndet må begränsas till viss 
tid och lösningsrätt förbehållas kro
nan. 

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

Regeringen äger bestämma, att 
för inrättande och drift av annan 
anläggning för luftfarten än allmän 
flygplats erfordras tillstånd av rege-

5§ 

6§ 

8§ 
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ringen eller den myndighet n.:ge
ringen bestämmer. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer fä.r före skri· 
va eller i enskilda fall medge undan
tag från kravet på tillstånd om det 
är skäligt med hänsyn till flygplat
sens art, trafikens omfattning eller 
andra särskilda omständigheter. 

Tillstånd får beviljas bara om 
hinder inte möter av hänsyn till det 
allmänna. Vid prövningen skall be
aktas bl. a. markförhållanden. stör
ningar som kan uppkomma for om
givningen och hänsyn till totalför
svaret. Vidare skall hänsyn tas till 
sökandens tekniska och ekonomis
ka förutsättningar för att driva flyg
platsen. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får föreskri
va villkor för tillståndet. 

Tillståndet får tidsbegränsas. 
Rätt till inlösen kan förbehållas sta
ten. 

Om en tillståndshavare i väsent
lig mån åsidosätter föreskrifterna 
för verksamheten kan den som har 
meddelat tillståndet återkalla detta. 
Detsamma gäller om det måste an
tas att tillståndshavaren inte kan 
fullgöra sina förpliktelser i fråga om 
anläggningen och dess drift. 

Fragor om andra tillstånd 

Regeringen kan bestämma att det 
krävs tillstånd för inrättande och 
drift av även andra anläggningar för 
luftfarten än allmänna flygplatser. 
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]\luvarandc lydelse 

ringen eller. efter regeringens be
myndigande. av luftfartsverket. 

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

224 

Föreslagen lydelse 

Frågor om tillstånd prövas av rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer far föreskri
va villkor för tillståndet. 

Om godkännande 

Allmän flygplats så ock annan 
anläggning för luftfarten som rege
ringen bestämmer skall, innan den 
tages i bruk. godkännas i den ord
ning regeringen förordnar. Vid god
kiinnandet skola knytas erforder
liga villkor. 

Där fastställda villkor i väsentlig 
mån åsidosättas eller anläggningen 
eljest, till följd av ändrade bestäm
melser eller annan omständighet, 
icke uppfyller de krav som gälla för 
sådan anläggning. ankommer på 
den myndighet som meddelat god
kännandet att återkalla det. 

Förekommer omständighet som 
kan medföra att kraven för godkän
nande ej längre äro uppfyllda. ålig
ger det anlaggningens innehavare 
att så snart ske kan göra anmälan 
därom till luftfartsverket. Är om
ständigheten av beskaffenhet att 
medföra fara vid anläggningens be
gagnande, skall innehavaren, utan 
att avvakta vederbörande myndig
hets beslut, vidtaga de åtgärder 
som påkallas för att hindra att an
läggningen eller den del därav, 
varom fråga är. vidare användes. 

Om luftfartshinder och expropria
tion 7 

Allmänna flygplatser får inte tas i 
bruk innan de har godkänts av den 
myndighet regeringen bestammer. 
Detsamma gäller i fråga om de and
ra anläggningar för luftfarten som 
regeringen bestämmer. I samband 
med godkännandet skall fastställas 
de villkor som behövs. 

Om de fastställda villkoren åsido
sätts i väsentlig mån skall godkän
nandet återkallas av den myndighet 
som har meddelat det. Detsamma 
gäller om anläggningen inte upp
fyller de krav som gäller för sådana 
anläggningar. 

Anläggningens innehavare skall 
anmäla om något inträffar som 
medför att kraven för godkännande 
inte längre är uppfyllda. Om det 
krävs av säkerhetsskäl skall han se 
till att anläggningen inte används. 

10 §~ 

Om förbud i vissa fall mot bebyg
gelse till hinder för luftfarten stad-
gas i byggnadslagen. 

7 Upphävd genom denna lag. 
H Paragrafen upphiivd genom denna lag. 
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N11r11runde lyddse 

Ang~1ende rätt att genom expro
priation taga fastighet eller särskild 
rätt till fastighet i anspråk för an
l~iggning för den allmänna samfärd
sclns främjande förordnas i lagen 
om expropriation. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger meddela bestämmelser som, 
utan att avsevärt men tillskyndas 
ägare av mark eller innehavare av 
särskild rätt därtill. äro ägnade att 
förebygga att märken, belysnings
anläggningar eller andra inrättning
ar så anordnas, att trafiksäkerheten 
utsättes för fara. Regeringen äger 
föreskriva vilka åtgärder som må 
vidtagas, därest sådana bestämmel
ser överträdas. 

11 ~ 

Fiires/ugl'n 1-"ddse 

Om anläggningar som hindrar luft
farten 

Bestämmelser om förbud i vissa 
fall mot bebyggelse till hinder för 
luftfarten finns i byggnadslagen 
(1947: 3851. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer kan meddela 
föreskrifter om märken, belysning 
och andra anordningar med syfte 
att förebygga fara för trafiksäkerhe
ten. Föreskrifterna får dock inte ut
formas så att de medför något avse
värt men för markägarna eller dem 
som har särskild rätt till marken. 
Regeringen får meddela bestäm
melser om de åtgärder som kan vid
tas när föreskrifterna åsidosätts. 

Övriga bestämmelser 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
äger föreskriva vilka flygplatser 
som må nyttjas för internationell el
ler inrikes luftfart eller eljest för oli
ka slag av luftfart. 

För begagnande av allmän flyg
plats eller annan anläggning för luft
farten. som är upplåten till allmänt 
bruk. må avgift uppbäras enligt 
grunder som bestämmas av rege
ringen. 

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

15 Rik.1dai:en 1984185. I Slllnl. Nr 212 

12* 

IH 

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

Avgifter får tas ut av dem som 
använder allmänna flygplatser eller 
andra allmiinna anläggningar för 
luftfarten. Regeringen bestämmer 
grunderna för beräkningen av avgif
ternas storlek. 

Avgifter som är förfallna till be
talning får tas ut genom utmätning 
utan föregående dom. utslag eller 
beslut. 
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Allmän flygplats så ock annan 
anläggning för luftfarten. som iir 
upplilten till allmänt bruk, skall på 
enahanda villkor som för svenska 
luftfartyg i internationell fart vara 
(>ppen för utländska luftfartyg i 
motsvarande fart, såvida de äro 
hemmahörande i stat med vilken 
slutits överenskommelse om sådan 
förmän. 

IH 

Fiires/ag!'n lydcls<' 

Allmi\nna llygplatser och andra 
allmilnna anlilggningar för luftfarten 
skall pii samma villkor som för 
svenska luftfartyg i internationell 
fart vara öppna för utländska luft
fartyg i ~ädan fart. om dessa iir re
gistrerade i en stat som har trtiffat 
en överefökommelse med Sverige 
om denna förmän. 

15 * 
Regeringen eller, efter regering

ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger fastställa villkor för behörighet 
att inom markorganisationen eller 
eljest. annorsbdes än å luftfartyg. 
förrätta tjänst varav trafiksäkerhe
ten är beroende, så ock meddela 
tiestämmelser om certifikat för så
dan tjänst. 

Vad i 5 kap. 10 *stadgas skall äga 
motsvarande tillämpning i fråga om 
trafikledare och tlygmekaniker, så 
ock den som förrättar annan tjänst 
som regeringen med hänsyn till tra
fiksäkerheten bestämmer. 

Tjänstgöring som flygledare. 
llygtekniker eller llygklarerare far 
fullgöras bara av den som har gäl
lande certifikat för sin behörighet. 
Certifikatet skall vara utfärdat i 
Sverige. 

I fråga om certifikat och inneha
vare av certifikat gäller bestämmel
serna i 4 kap. 4-18 och 21-30§§. 

Om det behövs av hiinsyn till tra
fiksäkerheten får luftfartsverket fö
reskriva att innehavaren av ett sfi
dant certifikat inte får utöva viss 
verksamhet om han inte har ett sär
skilt behörighetshevis. 

Luftfartsverket får föreskriva att 
andra med tjänst inom markorgani
sationen eller med annan tjiinst av 
betydelse för trafiksäkerheten än 
som avses i 4 kap. skall ha ett gäl
lande behörighetsbevis. 

Bestämmelserna i 4 kap. 20 ~ 
tredje och fjärde styckena samt 30 ~ 
gäller i fråga om behörighetsbevis 
och innehavare av sådana bevis. 

16 § 

Bestämmelserna i 5 kap. 10* gäl
ler också för flygledare och tlygtek
niker och för andra som regeringen 
av trafiksäkerhetsskäl bestämmer. 
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7KAP. 

Om tillstånd till luftfartsverk- Tillstånd till luftfartsYerksamhet 
samhet 

Luftfart i regelbunden trafik lfi11-
.it'.fi1rt i i förvärvssyfte m•\ ej utövas 
hiir i riket utan tillstånd av regering
en. 

För annan luftfart i förvärvssyfte 
inom riket erfordras tillstäml av re
geringen eller. efter regc:ringens be
myndigande, av luftfartsverket. Re
geringen mti dock bestämma. att så
dan luftfart med hänsyn till dess art 
eller ringa omfattning må utövas 
utan tillstånd. 

Regeringen äger föreskriva. att 
tillstånd av luftfartsverket erfordras 
för luftfart som avser utbildning. 
för tlyguppvisning eller tlygtävling 
samt för annan luftfartsverksamhet 
av särskild art. ändå att verksamhe
ten icke äger rum i förvärvssyfte. 

Tillstånd må meddelas allenast 
diir hinder icke möter av hänsyn till 
det allmiinna. 

Såvitt angår hefordran av passa
gerare eller gods allenast fran ort 
till annan inom riket eller annan in
rikes fart, må tillstånd meddelas en
dast svenska staten, svensk kom-

2§ 

Luftfart i förviirvssyfte får inte 
utövas här i riket utan tillst[md av 
regeringen eller den myndighet re
geringen hestiimmer. 

Regeringen far dock förordna att 
annan luftfart iin linjefart fiir utövas 
utan tillstånd om det iir skiiligt med 
hänsyn till luftfartens art eller om
fattning. 

Regeringen får föreskriva alt det 
krävs tillstånd för att driva skolor 
med utbildning för erhållande av 
certifikat och för all utöva luftfart 
som avser utbildning. även om 
verksamheten inte äger rum i för
värvssyfte. Detsamma gäller i fråga 
om tlyguppvisningar. tlygtävlingar 
och annan luftfartsverksamhet av 
särskild art. Frågor om sådana till
stånd prövas av den myndighet re
geringen bestämmer. Om regering
en bestämmer det. får myndigheten 
uppdra åt andra att pröva frågor om 
tillstånd och att utfärda de före
skrifter som behövs. 

Tillstånd för beviljas bara om 
hinder inte möter av hänsyn till det 
allmänna. 

De tekniska och ekonomiska för
utsättningarna för trafiken skall be
aktas vid prövningen. 

Tillstånd till transporter av pas
sagerare eller gods enbart från en 
ort till en annan inom Sverige, till 
annan inrikes fart eller till sådan 
luftfart i förvärvssyfte mellan Sve-
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mun eller annan sådan menighet. 
svensk medborgare eller svenskt 
dödsbo. svenskt aktiebolag. vars 
aktiebrev iiro stiillda till viss man. 
ävensom svenskt handelsbolag, 
vari ej finnes utländsk bolagsman. 
samt förening. annat samfund. stif
telse eller annan sådan inrättning 
här i riket. såframt styrelsens samt
liga medlemmar iiro svenska med
borgare. Tillst{md mt1 dock icke 
meddelas aktiebolag. med mindre 
dess aktier till ett kapitalvärde och 
ett röstvärde av minst två tredjede
lar tillkomma den. åt vilken till
stånd enligt denna paragraf ma 
meddelas: iir denne svenskt aktie
bolag. skall det svenska inflytandet 
däri vara säkerställt i samma om
fattning som i det tillståndssökande 
bolaget. 

Äro de sålunda uppställda förut
sättningarna ej längre för handen. 
vare tillståndet förfallet. där icke 
rättelse sker inom tid. som bestäm
mes av den myndighet vilken med
delat tillståndet. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. luftfartsv•:rket 
äger medgiva undantag från vad i 
denna paragraf stadgas. när särskil
da skäl äro därtill. 

Vid meddelande av tillstånd sko
la bestämmas de villkor som finnas 
erforderliga. Ankommer det på re
geringen att giva tillståndet. må re
geringen förordna luftfartsverket 
att i särskilda avseenden bestämma 
villkoren. 

Tillståndet må begränsas till viss 
tid och lösningsrätt förbehållas kro
nan. 

F1>reslagcn /_,·de/1·,· 

rige och utlandi:t Sllnl inte iir linje
fart f<'ff ges endast till svenska sta
ten. svenska kommuner eller lands
tingskommuncr. svenska mcdbor
gan: eller dödsbon. svenska han
delsbolag. som inte har nf1gon ut
liindsk bolagsman samt till svenska 
föreningar. samfalligheter eller stif
telser. som inte har nt1gra utländska 
medborgare i styrelsen. För att 
svenska aktiebolag skall fii tillstånd 
krävs att aktierna iir stillda till vis~ 
man och att de till ett kapitalvärde 
och ett röstvärde av minst tvi! tred
jedelar äg~ av någon. som kan fä 
tillstånd enligt denna paragraf. Om 
ägaren iir ett annat aktiebolag gäller 
detsamma i fråga om det bolaget. 

Ett tillstånd förfaller om kraven i 
första stycket inte längre är upp
fyllda och rättelse inte sker inom 
den tid som bestäms av den myn
dighet som har meddelat tillståndet. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer får medge 
undantag från denna paragraf om 
det finns särskilda skäl. 

När tillstånd meddelas skall de 
villkor bestämmas som behövs. Om 
regeringen prövar tillståndsfrågan 
får den uppdra åt någon myndighet 
att besluta om villkoren. 

Tillståndet får tidsbegränsas. 
Rätt till inlösen kan förbehållas sta
ten. 

För den verksamhet som en ut
länning eller ett utländskt företag 
driver i Sverige med stöd av ett till
stånd är föreståndaren i Sverige an
svarig. 
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Åsidosätter inm:havare av till
stånd i v[isentlig man for verksam
heten gällande föreskrifter eller 
måste det antagas att han iir oför
mögen att behörigen uppriitthålla 
verksamheten. må den myndighet 
som meddelat tillståndet i1terkalla 
det. 

Har regeringen genom öven.:ns
kommelse med främmande stat 
medgivit luftfart inom svenskt om
råde. vare, där regeringen s<'t be
stämmer. särskilt tillstånd enligt 
detta kapitel ej behövligt. Regering
en må i sadant fall förordna luft
fartsverket att meddela de närmare 
bestämmelser som finnas erforder
liga. 

Regeringen eller, efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
må föreskriva under vilka förutsätt
ningar luftfartyg eller tillbehör eller 
reservdelar till luftfartyg må upplå
tas till annan för att av denne nytt
jas för egen räkning. 

7~ 
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Fiireslage11 lydelse 

Om 1.:n tillstirndshavare i väsent
lig miln åsidosätter föreskrifterna 
för verksamheten. kan den som har 
meddelat tillstiindet i'tterkalla detta. 
Tillstiindet kan också iiterkallas om 
det mäste antas att innehavaren 
inte kan upprätthålla verksamhe
ten. 

Om regeringen genom en över
enskommelse med en främmande 
stat eller en internationell organisa
tion medger att luftfart får äga rum 
inom svenskt område, kan rege
ringen bestämma att något tillstånd 
inte krävs enligt detta kapitel. Den 
myndighet regeringen bestämmer 
får meddela de föreskrifter för luft
farten som behövs. 

För den verksamhet som en ut
länning eller ett utländskt företag 
driver i Sverige med stöd av en 
överenskommelse är föreståndaren 
i Sverige ansvarig. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer kan meddela 
föreskrifter om förutsättningarna 
för upplåtelse av luftfartyg till bru
kare. Detsamma gäller i fråga om 
upplatclser av tillbehör eller reserv
delar till luftfartyg. 

8 KAP. 

Vissa bestämmelser för lufttrafiken 

Angående vad vid luftfärd skall 
iakttagas för att undvika samman
stötning eller annan olyckshändelse 
och för att i övrigt förebygga skada 
eller olägenhet förordnar regering
en eller. efter regeringens bemyndi
gande. luftfartsverket. 

I~ 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar fö
reskrifter om vad som skall iakttas 
vid luftfärder för att olyckor och 
olägenheter skall undvikas. 
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Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande, luftfartsverket 
äger bestämma flygvägar som luft
fartyg har att följa vid färd inom 
svenskt omrade samt meddela sär
skilda föreskrifter beträffande färd 
över rikets gräns. sibom angående 
var griinsen må passeras och vilken 
flygplats som skall brukas vid luft
fartygs avgilng eller ankomst. 

När allmän ordning och säkerhet 
kräver det. ma luftfartyg anmanas 
att landa. Anmaningen skall oför
dröjligen efterkomma~. Har annan 
anvisning ej givits, skall fartyget 
landa pä närmaste allmänna flyg
plats inom riket, ii vilken landning 
är möjlig. Inkommer luftfartyg i 
omr.'.1de, där luftfart enligt I kap. 3 * 
är förbjuden. skall det omedelbart 
lämna området och anmälan om 
vad som intrLtffat göras på snab
baste sätt. Fartyget skall. om annan 
anvisning ej givits, så snart ske kan 
landa si1som nyss sagts. 

Eftersättes vad sålunda är stad
gat. må fartygets färd hindras med 
erforderliga medel. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar bestämmer vem som 
äger utöva befogenhet varom i förs
ta dler andra stycket sägs samt 
meddelar närmare föreskrifter om 
tillämpningen i övrigt av vad där 
stadgas. 

Krigsmateriel må icke utan med
givande av regeringen eller den re
geringen bemyndigar befordras 
med luftfartyg. Vad i denna lag 
skall förstås med krigsmateriel be
stämmer regeringen. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar äger att av hänsyn till 
allmän ordning och säkerhet förbju
da befordran med luftfartyg av an-

230 

Föreslagen lydelse 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer far fastställa 
flygviigar som luftfartyg skall följa 
inom svenskt område. Vidare får 
föreskrifter meddelas om flygningar 
över rikets gränser. 

När det krävs av hänsyn till all
män ordning och säkerhet fär cll 
luftfartyg anmanas att landa. Farty
get skall dii landa p:1 den plats som 
anvisas. Om ingen anvisning läm
nas skall landningen ske på närmsta 
möjliga allmänna flygplats. 

Ett Iuftfartyg. som kommer in i 
ett sådant område som avses i I 
kap. 3 *· skall omedelbart lämna 
området. Det inträffade skall sna
rast anmälas. Om ingen annan an
visning lämnas skall fartyget sna
rast möjligt landa i enlighet med 
första stycket. 

Om fartyget bryter mot bestäm
melserna i första och andra styck
ena far den fortsatta färden hindras. 

Krigsmateriel får inte transporte
ras med luftfartyg utan tillstånd 
från regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

Om det krävs av hänsyn till all
män ordning och säkerhet får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer meddela förbud 
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nal gods iin krigsmateriel eller med
dela narmare bestämmelser om s[1-
dan befordran. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar ~igcr ock bestämma. 
huruvida och under vilka villkor fo
tografiapparat må medföra~ och 
brukas f1 luftfartyg inom svenskt 
omriicle. 

S~ivitl ej i denna lag eller eljest 
förordnas annat. bestämmer rege
ringen eller. efter regeringens be
myndigande. luftfartsverket vilka 
fartyg~handlingar som skola finnas 
för luftfartyg. huruvida de skola 
medföra> ombord samt huru de 
skola upprättas. föras och förvaras. 

Ej mä någon förvägras att laga 
del av innehället i fartygshanclling
ar. s;\ vitt hans rätt är beroende: d~ir
av. 

Angående skyldighet för elen som 
förriittar tjänst å luftfartyg att med
föra luftfartscertifikal eller annan 
handling förordnar regeringen eller. 
efter regeringens bemyndigande. 
luftfartsverket. 

Luftfartsverket må, där så prö
vas nödigt. visitera luftfartyg samt 
granska fartygshandlingarna och de 
handlingar ~om skola medföras av 
dem som fönätta tjänst å fartyget. 

Om vad vid luftfärd skall iaktta
gas i hälsovårds-. pass-. tull- och 
andra sitdana hänseenden stadgas 
siirskilt. 

Fiircslagcn /_l'ddse 

mllt transporter med luftfartyg av 
annat gods än krigsmateriel. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer föreskriver i 
vilka fall kameror får medföras och 
användas pil luftfartyg mom 
svenskt områ(k. 

Om inget annat föreskrivs i den
na lag meddelar regeringen eller 
den myndighet regeringen bestäm
mer föreskrifter om fartygshand
lingar. 

Om nägon för att kunna ta till 
vara sin rätt behöver ta del av innc
h[11let i en fartygshandling. skall 
han fa det. 

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

Om det behövs får luftfartsverket 
visitera luftfartyg och granska far
tygshandlingarna och de andra 
handlingar som skall finnas om
bord. 

Det finns särskilda bestämmelser 
om vad som skall iakttas vid luft
färder i fråga om hälsovård, pass 
och tull och i andra liknande av
seenden. 
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9KAP. 

Om befordran med luftfart:yg Lufttransporter 

Bestämmelsernas tillämpningsområde 

Vad i detta kapitel stadgas gäller 
befordran med luftfartyg av passa
gerare. resgods eller gods. vilken 
utföres mot vederlag eller av luft
trafikföretag verkställe<. vederlags
fritt. 

I detta kapitel förstås med 
Wars1.awakonventionen den i War
szawa den 12 oktober 1929 under
tecknade och genom det i Haag den 
28 september 1955 avslutade proto
kollet reviderade konventionen om 
internationell luftbefordran samt 
med Guadalajarakonventionen den 
i Guadalajara den 18 september 
1961 undertecknade konventionen 
om internationell luftbefordran som 
utföres av annan än d1.:n avtalsslu
tande fraktförarcn. 

I~ 

2* 
Bestämmelserna i detta kapitel 

äga icke tillämpning å postbeford
ran. 

Vad i 3-9 §§ stadgas om beford
ringshandlingar skall icke gälla i 
fr{1ga om befordran. som utföres 
under osedvanliga förhållanden och 
faller utom normal utövning av luft
farts verksam het. 

Befordringshandlingar 

Vid befordran av passagerare 
skall utfärdas biljett. innehallande: 

a) uppgift å avgångsort och be
stämmelseort: 

bl där avgångsorten och bestäm
melseorten äro belägna i samma 
stat och en eller flera mellanland-

Detta kapitel gäller sådana luft
transportcr av passagerare. resgods 
eller gods som utförs av lufttralik
företag. Kapitlet giiller också om 
transporten utförs av n<igon annan 
mot ersättning. 

Detta kapitel gäller inte transpor
ter av post. 

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

Transporthandlingar 

För passagerartransporter skall 
biljetter utfärdas. En biljett skall in
nehålla 

a) uppgifter om avgångs- och be
stämmelseorten, 

b) uppgifter om platsen för minst 
en sådan mellanlandning som skall 
ske i en annan stat i de fall då av-
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ningar avse' skola äga rum i annan 
stat. uppgift ft platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

c) meddelande att befordringen 
kan \'ara underkastad Warszawa
konventionen eller lag av motsva
rande innehäll och att konven
tionen eller lagen i regel begriinsar 
fraktforarens ansvarighet i fn'iga om 
skada ptt person liksom då resgods 
förkommer. minskas eller skadas. 

Biljetten skall. dLir ej annal 
styrkes. gillla s<lsom bevis om be
fordringsavtalets slutande och om 
villkoren för befordringen. 

Ar biljett ej utfärdad. har den ej 
föreskrivet inneh{tll eller har den 
förkommit. skall befordringsavtalet 
ändock gälla m:h vara underkastat 
bestämmelserna i detta kapitel. Har 
passageraren med fraktförarens 
samtycke gittt omhord ~i luftfartyg 
utan att hiljett utfärdats eller inne
ht1llcr biljetten icke meddelande 
som avses i första stycket under cJ. 
äger fraktfi.iraren dock icke åberopa 
si!dan begriinsning av ansvarighe
ten som stadgas in~. 

Vid befordran av inskrivet res
gods skall utfärdas resgodsbevis. 
Har heviset ej fogats vid biljett som 
uppfyller föreskrifterna i > ~ första 
stycket eller intagib i sådan biljett. 
skall det innehålla: 

a) uppgift å avgångsort och be
sWmmelseort: 

h) där avgångsorten och bestäm
melseorten äro belägna i samma 
stat och en eller flera mellanland
ningar avses skola äga rum i annan 
stat. uppgift {i platsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

c) meddelande att befordringen 
kan vara underkastad Warszawa
konventionen eller lag av motsva
rande innehåll och att konven
tionen eller lagen i regel begränsar 

Fiircs/agc11 lydds1· 

g<-ings- och bestiimmelseorterna lig
ger i samma stat. och 

e) ett meddelande om att 
Warszawakonvcntionen eller en lag 
med motsvarande bestiimmelser 
kan giilla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be
griin~ar fraktförarens ansvar för 
personskador och för skador pä 
grund av att resgods kommer bort. 
minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks giiller hil.iet
ten som bevis om all ett tran~port
a\·tal har triiffats och om villkoren 
för transporten. 

Siiväl transportavtalet som be
stämmelserna i detta kapitel skall 
tillämpas iiven om någon biljett inte 
har utfärdats. om en utfärdad biljett 
inte har föreskrivet innehåll eller 
om biljetten har kommit bort. Om 
passageraren med fraktförarens 
samtycke har gått ombord pa luft
fartyget trots att någon biljett inte 
har utfärdats eller att en utfärdad 
biljett saknar ett meddelande enligt 
första stycket c), får fraktföraren 
dock inte åberopa ansvarsbegräns
ningen enligt 22 §. 

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

a) uppgifter om avgångs- och be
stämmelseorten. 

b) uppgifter om platsen för minst 
en siidan mellanlandning som skall 
ske i en annan stat i de fall då av
gångs- och bestämmelseorterna lig
ger i samma stat. och 

c J ett meddelande om att 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande bestämmelser 
kan gälla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel be-
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fraktförarens ans\'arighet d[i res
gods förkommer. minskas eller ~ka
das. 

Rt:sgodsbeviset skall, där ej an
nat styrkes. gälla såsom bevis om 
res!,'Odsets inskrivning och om vill
koren för befordringen. 

Ar resgodshevis ej utfiirdat. har 
dt:t ej före-.krivet innehåll eller har 
det fiirkommit. skall befordringsav
talet iindock giilla och vara undcr
kast: .• t bestiimmebern<l i detta kapi
tcl. Har frnktföraren mottagit rcs
godset i sin värd utan att resgodsbe
vis utfärdats ellcr innch~iller. i fall 
Ja h..:visct icke fogab ·vid eller ir.ta
gits i biljett ~om uppfyller frireskrif
terna i 3 ~ första stycket under cl. 
beviset ej meddelande ~;om avses i 
första stycket undt:r c) av för·~va
rande paragraf. äger fraktföraren 
dock icke åberopa sådan begriins
ning av ansvarigheten som stadgas i 
22 * andra stycket. 

Vid befordran av gods äger frakt
föraren fordra. att avsiindaren upp
r~ittar och avliinmar en hefordrings
handling. betecknad flygfraktsedel. 
Avsändaren äger fordra. att si1dan 
handling mottages av fraktföraren. 

Är flygfraktsedel ej utfärdad, har 
den ej föreskrivet innehåll eller har 
den förkommit. skall befordrings
avtalct ändock gälla och. med det 
undantag som följer av 9 ~. vara un
derkastat bestämmelserna i detta 
kapitel. 

Flygfraktsedcln skall upprättas 
av avsändaren i tre originalexem
plar 0ch avlämnas tillsammans med 
godset. Det första exemplaret skall 
förses med beteckningen "för 
fraktförarcn .. och undertecknas av 
avsändaren. Det andra exemplaret 
skall betecknas "för mottagaren": 
det undertecknas av avsändaren 
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gränsar fraktföraren" ansvar för 
skador p[1 grund av att resgod;, 
kommer bort. minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks gäller res
godsbeviset som bevis om att res
godset har skrivib in od1 om vill
koren för transporten. 

Såviil transportavtalet som be
stämmelserna i detta kapitel skall 
tilliimpas iivt:n om n{1got resgodsbe
vis inte har utfärdats. om ett utfar
dat bevis inte har föreskrivet inne
hMI eller om beviset har kommit 
bort. Om fraktföraren har tagit 
emot resgodset i sin viird trots att 
nagot resgodsbevis inte har utfär
dats far fraktföraren dock inte ahc
ropa ansvarsbegränsningen enligt 
22 * andra stycket. Detsamma gäl
ler om ett utfärdat bevis. som inte 
har fogah till eller tagits in i en bil
jett enligt första stycket. saknar 
meddelande enligt första stycket c). 

6§ 

För godstransporter kan fraktfö
raren kräva att avsändaren upprät
tar och lämnar en tlygfraktscdel. 
Avsändaren får kräva att fraktför
aren tar emot en sildan handling. 

Såväl transportavtalet som be
stämmelserna i detta kapitel med 
undantag av det som följer av 9 * 
skall tillämpa~ även om någon flyg
fraktsedel inte har utfärdats. om en 
utfärdad flygfraktsedel inte har fö
re~krivet innehåll eller om fraktse
deln har kommit hort. 

Flygfraktsedeln skall upprättas i 
tre originalexemplar och lämnas 
tillsammans med godset. Exemplar 
I förses med beteckningen "för 
frakt föraren" och undertecknas av 
avsändaren. Exemplar 2 förses med 
beteckningen "för mottagaren" 
och undertecknas av avsändaren 
och fraktföraren. Det följer med 
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Ll\:h frakt föraren .;amt i'itföljer god
set. Det tredje exemrlaret under
tel'knas av fraktforaren och åter
stiilles av honom till avsändaren ef
ter godseh mottugande. 

Fraktf"iirarens underskrift skall 
tecknas innan godset tages omhord 
~1 luftfartyget: den kan ersiittas med 
st:imrel. A vsiindarens underskrift 
kan vara try1:kt eller ersiitta~ med 
stiimrel. 

Har fraktforarcn p~i avsiindarens 
hegiiran uprriHtat llygfraktsedeln. 
anses )lan. diir ej annat styrkes. 
ha,·a handlat för av-;iindarcns riik
ning. 

Avser hefordringen Il era kolli. 
sk;lll avsändaren. där fraktföraren 
begiir det. urpriitta siirskilda flyg
fraktsedlar. 

flygfraktsedeln skall innehiilla: 
al urpgift ä avg~mgsort och he

stiimmebeort: 
bl diir avgiingsorten och hestiim

melseorten aro heliigna i samma 
stat 01.:h en eller flera mellanland
ningar avses skola iiga rum i annan 
stal. urpgift ~i rlatsen för minst en 
sådan mellanlandning: samt 

c) meddelande att hefordringen 
kan vara undt:rkastad \.Varszawa
konventionen eller lag av motsva
rande innehåll m:h att konven
tionen eller lagen i regel begriinsar 
fraktförarens ansvarighet dä gods 
förkommer, minskas eller skadas. 

Har gods med frakt förarens sam
tycke tagits ombord å luftfartyg 
utan att flygfraktsedel utfärdats el
ler innehåller fraktsedeln icke med
delande som avses i 8 * under c). 
äger fraktföraren i1:ke åberopa sä-

Fiir<'sla,i.:cn h·dc/.1,· 

godset. Exemplar 3 undertt:ckna' 
av fraktföraren 01.:h l:imnas till av
s~indaren n:ir rraktför<1ren har tagit 
emot godset. Fraktfiiraren skall 
skriva undt:r de olika exemplaren 
av fraktsedeln innan gPdset tas om
bord. 

A vsiindaren~ underskrift kan 
vara tryckt. S~iväl fraktförarefö 
som avshndan:n-; underskrift kan 
ers:ittas med en stiimpel. 

Om inte annat visas an>es frakt
fliraren handla för <tVsiindarens riik
ning om han p~I dennes bq!~iran 
upprilltar tlygfraktsedeln. 

Niir transporten avser flera kolli 
skall särskilda llygfraktscdlar upp
riittas om fraktföraren begiir det. 

Flygfraktscdeln skall innehiilla 

9§ 

al uppgifter om a\'g;tngs- och be
sUimmelseorten. 

hl uppgifter om platsen för minst 
en siidan mellanlandning som skall 
ske i en annan stat i de fall di! av
g}rngs- 01.:h bestiimmelseorterna lig
ger i samma stat. och 

cl ett meddelande om att 
Warszawakonvt:ntionen eller en lag 
med motsvarande hestämmclser 
kan giilla för transporten och att 
konventionen eller lagen i regel bt:
griinsar fraktförarens ansvar för 
skador p{1 grund av att gods kom
mer bort. minskas eller skadas. 

Om gods har tagits ombord på ett 
luftfanyg med fraktforart:ns sam
tycke trots att någon flygfraktsedel 
inte har utfärdats eller att en utfär
dad fraktsedel saknar meddt:lande 
enligt 8~cl far fraktföraren inte 
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dan begriinsning av ansvarigheten 
som stadgas i 22 ~ andra stycket. 
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[1bcropa ansvarsbegränsningen 
22 ~ andra stycket. 

I 0 ~ 

Avsändaren svarar för skada som 
fraktförarcn eller annan. i förhiil
lande till vilken fraktförarcn är an
svarig. lider till följd av att upp
gifter rörande godset. vilka avsän
daren upptagit i llygfraktsedcln. ej 
hava föreskrivet innehi"ill eller eljest 
iiro oriktiga eller ofullstiindiga. 

Flygfraktsedeln skall. där ej an
nat styrkes. giilla sasom bevis om 
avtalets slutande. om mottagandet 
av godset och om villkoren för be
fordringen. 

Vad i llygfraktsedeln uppgives 
angäende godsets vikt. mått. för
packning och styckctal skall. där ej 
annat styrkes. äga vitsord. Annan 
uppgift i tlygfraktsedeln om godseb 
myckenhet eller rymd samt uppgift 
i densamma om godsets tillstånd 
äga daremot ej vitsord mot fraktfö
rarcn. med mindre han i avsiinda
rens närvaro undersökt uppgiften 
och tecknat intyg därom ii flygfrakt· 
sedeln eller ock uppgiften avser 
godsets synliga tillstånd. 

Rätt att förfoga över godset och god

sets utlämnande 

Mot uppfyllande av sina förplik
telser på grund av befordringsavta
let äger avsändaren. där det kan ske 
utan skada för fraktföraren eller an
nan avsändare. förfoga över godset 
genom att ~1tertaga det å avgångs
cller bestämmelseflygplatsen. stop
pa det vid landning under resan. 
l~1ta på bestämmelseorten eller un
der resan utlämna det till annan än 
den i tlygfraktsedeln angivne mot
tagaren eller begära dess återsän
d<mde till avgfmgstlygplatsen. Av-

Om avsiindaren i tlygfraktsedeln 
har lämnat uppgifter i fråga om god
set som är oriktiga eller ofullstän
diga. !;varar han för de skador som 
detta medför för fraktföraren eller 
niigon som denne har ansvaret mot. 

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

Flygfraktsedclns uppgifter om 
godsets vikt. mått och förpackning 
och om antalet kolli gäller om inte 
annat visas. Andra uppgifter i frakt
sedeln om godsets mängd eller vo
lym eller om godsets tillstånd gäller 
mot fraktföraren bara om han på 
tlygfraktsedeln intygar att han har 
kontrollerat uppgifterna i avsända
rens närvaro eller om uppgifterna 
avser godsets synliga tillstånd. 

Rätt att förfoga ö\·er godset m. m. 

12 § 

Om avsändaren uppfyller sina 
förpliktelser enligt transportavtalet 
och ersätter de extra kostnader som 
uppkommer. kan han aterta godset 
på avgångs- eller bestämmelseflyg
platsen eller stoppa det vid land
ning under resan. Detta gäller dock 
inte om åtgärden medför skada för 
fraktföraren eller någon annan av
sändare. 

Under samma förutsättningar 
kan han under resan eller på be
stiimmclscorten lämna ut godset till 
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sändaren skall dock gälda kostnad 
som uppkommer diirav. Kan avsän
darens order ej verkställas. skall 
fraktföraren omedelbart underrätta 
honom därom. 

Utför fraktföraren avsändarens 
order utan att det till denne avläm
nade exemplaret av tlygfraktsedeln 
företes, ~ir fraktföraren ansvarig för 
skada, som därigenom tillskyndas 
r:itte innehavaren av tlygfraktse
deln. fraktforaren obetaget att söka 
sitt iiter av avsändaren. 

Avsändarens rätt upphör. dit 
mottagarens rätt inträder efter vad i 
13 * stadgas. Vägrar mottagaren att 
mottaga fraktsedeln eller godset el
ler är han icke att träffa. går rätten 
att förfoga över godset åter till av
sändaren. 

När godset framkommit till be
stämmelseorten. iiger mottagaren. 
där ej annat föranledes av vad i 12 ~ 
stadgas. av fraktforaren utfä tlyg
fraktsedeln och godset. därest han 
gäldar vad denne äger fordra och i 
övrigt fullgör de befordringsvillkor 
som angivits i flygfraktsedeln. 

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

Vidgår fraktföraren att godset 
förkommit eller har det ej framkom
mit senast inom sju dagar efter det 
godset hort anlända. äger motta
garen mot fraktföraren göra gällan
de de rättigheter som härflyta ur 
befordringsavtalet. 

Föresla{;en lwll'isl' 

IH 

IH 

nagon annan iin den som :ir ;mgiven 
som mottagare rå flygfraktsedeln 
eller begära att det skickas tillbaka 
till avgångstlygplatsen. 

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

Om frakt föraren verkstiiller av
sändarens order trots att dennes ex
emplar av flygfraktsedeln inte visas 
upp. ansvarar fraktföraren för de 
skador som diirigenom uppstiir för 
fraktsedelns rätte innehavare. Den 
ersättning som fraktföraren m[1ste 
utge kan han kriiva i1ter av avsiin
dan~n. 

Avsiindarens rätt till godset upp
hör när mottagaren far rätt till det 
enligt bestämmelserna i 13 ~- Om 
mottagaren vägrar att ta emot flyg.
fraktsedeln eller godset eller om 
han inte är anträftbar. för avsiin
daren åter rätt att förfoga över god
set. 

Om bestämmelserna i 12 * inte le
der till annat har mottagaren rätt att 
få ut llygfraktsedcln och godset niir 
detta har kommit fram till bestäm
melseorten. En förutsiittning för 
detta är dock att han betalar vad 
fraktföraren har rätt att fordra och 
att han uppfyller flygfraktsedelns 
villkor för transporten. 

Om inte något annat har avtalats 
skall fraktforaren genast underrätta 
mottagaren när godset kommer 
fram. 

Om godset inte har kommit fram 
inom sju dagar efter den dag då det 
borde ha anlänt, kan mottagaren 
göra sina rättigheter gällande mot 
fraktföraren enligt transportavtalet. 
Detsamma gäller om fraktföraren 
erkänner att godset har kommit 
bort. 
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Förhehäll ~om avviker fritn he
stämmelserna i 12-14 *~ giiller bara 
om de iir intagna i flygfraktscdeln. 

16 ~ 

Avsiindaren iir pliktig all liimna 
de upplysningar och all vid llyg
fraktsedeln foga de handlingar. som 
erfordras för att tull-. accis- och 
ordningsföreskrifter m~t kunna full
göras före godsets avliirnnandc till 
mottagaren. Tilbkyndas fraktfor
arcn skada till följd av all siidan 
upplysning elkr handling saknas el
ler iir oriktig eller ofullstiindig. iir 
avsiindarcn pliktig att crsiitla ska
dan. utan -.[i iir att fel eller försum
melse ligger fraktföraren eller hans 
folk till last. 

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

Fraktförarcns ansvarighet 

A vsiindaren skall li.imna de urr
lysningar och till flygfrakt<;edeln 
foga de handlingar som behövs för 
att skyldigheter enligt tull-. accis
och ordningsföreskrifter skall kun
na fullgöras innan godset lämnas till 
mottagaren. Han skall ersiitta de 
skador <.om urr~t[ir för fraktföraren 
pa grund av att s~1dana uprlysning
ar eller handlingar saknas eller iir 
oriktiga eller ofullstiindiga. Detta 
giiller dock inte L)m fraktförarcn. 
n~igon av dennes anställda eller nå
gon som denne har anlitat har gjort 
sig skyldig till fel eller försum
melser. 

Fraktföraren är inte skyldig att 
undersöka om upplysningarna och 
handlingarna iir riktiga och fullstiin
diga. 

Fraktförarens ansvar 

IH 
Sävitt ej annat följer av vad ne

dan stadgas är fraktföraren ansva
rig for personskada. vilken drabbar 
passagerare till följd av händelse 
som inträffar ombord å luftfartyget 
dler i samband med att han gt1r om
bord ii fartyget eller liimnar detta. 
Skadeståndet skall bestämmas en
ligt de i strafflagen stadgade grun
derna. 

Förkommer. minskas eller ska
das inskrivet resgods eller gods till 
följd av händelse som inträffar me
dan det iir i fraktförarens vård vare 
sig pä flygplats. ombord ä luftfartyg 
eller. vid landning utanför flygplats. 
varhelst godset befinner sig, iir 

Fraktföraren ansvarar for sådana 
personskador som drabbar passa
gerare till följd av hiindelser som 
inträffar ombord rii luftfartyget el
ler i samband med att passageraren 
g~!r ombord p[1 eller lämnar farty
get. Skadeståndet bestiims enligt 
skadest[tndslagen ( 1972: 207i. 

11'> s 
Fraktföraren ansvarar för skador 

pa grund av att inskrivet resgods 
eller gods kommer bort. minskas el
ler skadas under en lufttransrort. 
Lufttransporten omfattar den tid 
som godset iir i fraktförarens vitrd 
på en flygplats. ombord p;I ett luft-
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fraktföran:n. med nedan stadgade 
undantag. ansvarig därför. 

Har rå grund av befordringsavta
let vid lastning. avlämnande eller 
l1mlas1ning befordran verkshlllts till 
lands eller sjöledö utanför flyg
plats. skall dock, dLir ej fraktföraren 
\·isar annat. skada som drabbat n:s
godset eller godset anses härröra av 
hiindelse som inträffat under den i 
fi.irsta stycket avsedda tiden. 

För skada till följd av dröjsmäl 
vid luftbefordran av rassagcrare. 
inskrivet resgods elkr gods iir 
fraktföraren ansvarig. diir ej nedan 
annorlunda stadgas. 

Fraktforaren iir fri frtrn ansvarig
het. där han visar att han och hans 
folk vidtagit alla nödiga atgärder för 
att undvika skadan eller att det va
rit omöjligt för dem att vidtaga åt
giirdana. 

F"ire.1/ugn1 /rdl'i.11' 

fartyg eller, vid landning utanför en 
tlygrlats. var godset iin finns. 

Om en transrort vid lastning. av
lämnande eller omlastning utförs 
till lands eller sjölcdes utanför i:n 
flygrlats och transronen sker ra 
grund av transrorta\'talct skall ska
dor r{1 resgodset eller godset anses 
ha urpkommit till följd av en hän
delse under lufttransrorten om inte 
annat visas. 

Frakt föraren ansvarar för skador 
till följd av dn)jsm{d vid lufttran
srorter av passagerare:. inskrivet 
resgods eller gods. 

Fraktföraren ansvarar inte för 
uppkomna skador om han visar att 
han. hans anställda och de som han 
har anlitat har vidtagit alla behöv
liga atgärder ('ör att undvika ska
dorna eller att det har varit omöjligt 
för dem att vidtaga ätg~irderna. 

21 ~ 
Visar fraktföraren all den som li

dit skadan medverkat därtill genom 
eget vållande. gäller 6 kap. I~ ska
tkståndslagen ( 197~: ~07). 

Vid befordran av passagerare är 
fraktförarens ansvarighet för envar 
av dem begr~insad till sextontusen
sexhundra särskilda dragningsrät
ter: och mil förty. där ersättningen 
skall utgå i form av ränta. dennas 
karitaliserade värde icke överskri
da sagda gräns. Utföres befordring
en av svenskt lufttrafikföretag skall 
gränsen för ansvarigheten dock 
vara t våhundrasjuttiotusen kronor. 
Företaget skall i biljetten eller i sina 
standardvillkor för befordran ut
fästa sig att tillämra denna gräns 

Om fraktföraren visar att den 
skadelidande har medverkat till 
skadan genom eget v{illande, gäller 
6 kap. I ~ skadeståndslagen 
(1972: 207). 

Vid passagerartransporter är 
fraktförarens ansvar för varje ras
sagerare begr;insat till lh600 sär
skilda dragningsriitter. Niir ersätt
ningen skall utgä som riinta fiir rän
tans kapitaliserade värde inte över
stiga denna gräns. Om transporten 
utförs av ett svenskt lufttrafikföre
tag är gränsen för anwaret i stället 
270 000 kronor. Företaget skall i bil
jetten eller i sina standardvillkor för 
transporter utfästa sig att tillämra 
lägst denna gräns. Vid en transport 
som bara delvis utförs av ett 
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för ansvarigheten. I friiga om be
fordran som enda~t delvis utföres 
av svenskt lufttrafikföretag skall 
vad nu sagts om anvtindning av det 
högre bcgriinsningsbcloppet och 
om skyldighet att utfästa sig att till
liimpa detta belopp gälla endast i 
fråga om den del av befordringen 
som utföres av sådant företag. Av
tal m[i träffas om högre gräns för 
ansvarigheten iin som föreskrives i 
detta stycke. 

Beträffande inskrivet resgods el
ler gods iir fraktforarens ansvarig
het begriinsad till sjutton särskilda 
dragningsrätter for kilogram. Har 
passageraren eller av5änc.laren vid 
godsets överlämnande till fraktför
aren särskilt uppgivit det intresse. 
som är förbundet med befordring
en. och guldit föreskriven tilläggs
avgift. gäller det uppgivna heloppet 
sasom gräns för fraktförarens an
svarighet. där han ej visar att passa
gerarens eller avsändarens intresse 
är lägre. Har av inskrivet resgods 
eller gods viss del eller något av 
dess innehåll förkommit. minskats. 
skadats eller fördröjts. skall vid 
bestämmandet av gränsen för frakt
förarens ansvarighet endast den 
sammanlagda vikten <W det eller de 
kolli. om vilka frf1ga är. tagas i be
räkning; dock att. om förlusten. 
minskningen. skadan eller dröjsmå
let påverkar värdet av andra kolli 
som omfattas av samma resgodsbe
vis eller flygfraktsedel. den sam
manlagda vikten jämväl av dessa 
kolli skall tagas i heräkning. 

I fråga om föremål. som passage
raren behåller i sin v{ird. är ansva
righeten begränsad till trehundra
trettiot v{1 särskilda dragningsrätter 
för envar passagerare. 

Skyldighet att gälda rättegångs
kostnad mt1 föäggas fraktföraren 
utan hinder av att de i denna para
graf stadgade gränserna för ansva
righeten därigenom överskridas. 
Vad nu sagts skall d(lck icke gälla. 
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svenskt företag gäller reglerna om 
det senare begränsningsbeloppet 
och om utfästelse att tillämpa detta 
bara i fråga om den del a\' transp(ir
ten som det svenska företaget ut
för. Avtal kan träffas om högre 
gränser för ansvari..:t än de som gäl
ler enligt detta stycke. 

Fraktförarens ansvar för inskri
vet resgods eller gods är begr:insat 
till 17 särskilda dragningsrätter för 
var:je kilogram. Om passageraren 
eller avsiinc.laren ni'tr godset (wer
lämnas till fraktföraren särskilt 
anger det intresse som är knutet till 
transporten och hetalar fastställda 
tilläggsavgifter gäller det dt1 upp
givna beloppet som gräns för frakt
förarens ansvar. Detta gälkr dock 
inte om han visar att intresset är 
lägre än det angivna. Om bara en 
del av det inskrivna resgodset eller 
godset kommer bort. minskas. ska
das eller fördröjs, räknas endast 
den sammanlagda vikten av detta 
eller dessa kolli när griinsen för 
fraktförarens ansvar skall bestäm
mas. Om värdet av även andra kolli 
som ingår i samma resgodsbevis el
ler flygfraktsedcl phverkas. skall 
dock även dessa kolli medräknas. 

Ansvaret för sådana föremål som 
passagerarna behåller i sin vård iir 
begränsat till 332 särskilda drag
ningsrätter för varje passagerare. 

Fraktföraren kan åliiggas att utge 
ersättning för rättegångskostnader 
även om gr~inserna for hans ansvar 
därigenom överskrids. Detta gäller 
dock inte om han skriftligen har er
bjudit den skadelidande minst lika 
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diir fraktforan:n innm sex mimaJer 
frim den hiinJclsc av vilken skadan 
hiirrör dkr l'i,ire det talan v~ickts 
skriftligen erhjudit den 'kadeli
JanJc ersiittning som fransctt riittc
gftngskostnaJen ej understiger vad 
som utdömes, 

Med uttrycket '· siirskilda drag
ningsriitter" avses i denna lag Je av 
Internationella valutafonden an
v:ind<1 ~iirskilda dragning~riitterna, 

För6 talan om ers;ittning. skall 
omräkning fran si1rskild<1 drag
ningsrättcr till svenskt mynt ske ef
ter kursen den dag dom meddela-;, 
Diirvid skall krunans viirde hestiim
mas i enlighet med den heriiknings
metod. som Internationella valuta
fonden sagda dag tillämpar for sin 
verksamhet och sina transaktioner. 

Förbehåll. som innefattar in
skränkning i fraktförarens anwarig
hct eller bestiimmer lägre griins Jiir
för än i 22 * sägs. iir ogiltigt. 

Vid befordran av gods skall vad i 
första stycket stadgas ej iiga 
tilliimpning ii forbehtdl. avseende 
förlust. minskning eller skada. som 
härrör av godsets egen beska!Ten-

1het eller fel i godset. 

De griinser för ansvarigheten 
som stadgas i 22 * skola ej iiga 
tillämpning, där Jet visas att frakt
förarcn själv eller hans folk i tjäns
ten orsakat skadan upps[itligen eller 
ock. med insikt att skada sannolikt 
skulle uppkomma, under grovt f1si
Josiittande av tillbörlig aktsamhet 
och hänsyn. 

Föres talan mot n;igon av frakt
förarcns folk pä den grund att han 
vallat skada genom fel eller försum
melse i tjiinsten av ringare grad än i 
24 ~ sägs. må vad han och fraktför
aren kunna förpliktas att samman-

16 Rik.1tlagc11 1984!85. I sam/. Nr:!!:! 
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mycket i er<ittnin!,.' snm det ut
dömda helnppet fr;rn•e\l rä1te
giingskm,\11aLkrna. Frhjudandet 
skall ha liimnats inom se.x rn;inader 
frim den hiindelse som medförde 
skadan eller innan talan har v•ickts 
nm detta har skett senare. 

:v!ed .. siirskilda dragning~riitter" 
av<.es de s:irskilda Jragningsriitter 
som anviinds av lnternatilmella va
lutafonden. Ni1r talan fors om er
siittning skall omriikning till 
svenskt mynt ske efter kursen den 
dag domen meddelas. Kronans viir
de skall hestiirnmas pi1 det siitt som 
Internationella valutafonden den 
dagen anviinder fiir sina transaktio
ner. 

f'örbehttll som inskriinker frakt
förarens ansvar eller som anger läg
re griinser för ansvaret iin 22 * är 
ogiltiga. 

Detta giiller dock inte vid trans
port av gods om förhehilllet avser 
förlust. minskning eller skada som 
heror pä det transporterade godsets 
egen beskaffenhet eller på fel i god
set. 

Griinserna för ansvar enligt 22 * 
giiller inte om det visas att fraktför
aren. nftgon av hans anstiillda eller 
niigon som han har anlitat i tjänsten 
har orsakat skadan uppsåtligen el
ler genom att. med insikt om att 
skador sannolikt skulle uppstil. 
grovt äsidosiitta den aktsamhet och 
hiinsyn som kan krävas. 

. Om talan !"lirs mot nf1gon av 
fraktförarens anställda eller niigl' , 
som fraktföraren har anlitat för .tt 
han har vållat skador genom lindri
gare fel eller försummelser i tjiins
ten iin som av~es i 24 *· far •'en 
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lagt utgiva i ersLittning icke över
skrida den griins för ansvarigheten 
som fraktföraren äger iiheropa. 

Om jämkning i vissa fall av ska
deersättning stadgas i 10 kap. 3 *· 

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

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

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

Har ej anmärkning enligt ::?.6 s 
framställts inom tid som där sägs, 
är rätten till talan mot fraktföraren 
förlorad. utan så är att han förfarit 
svikligen. 

::?.42 

Fiireslagen /vifr/.1·c 

sammanlagda ersiittning som han 
och fraktförarcn kan åläggas att 
utge inte liverskrida de griinser som 
fraktföraren kan [iberopa. 

Bestämmelser om jiimkning av 
skadeersättning finns i 10 kap. 3 s. 

När inte annat visas anses inskri
vet resgods och gods som tas emot 
utan anmärkning vara oskadat och i 
övercnsstiimmelse med transport
handlingen. 

Skador och minskningar skall an
märkas hos fraktföraren omedel
bart efter upptät:kten. Anmärkning
en skall alltid göras senast inom sju 
dagar fritn mottagandet. när det gäl
ler resgods, och senast inom fjorton 
dagar från mottagandet i fråga om 
annat gods. Dröjsmål skall anmär
kas inom :?. I dagar frän den dag d~t 
resgodset eller godset ställdes till 
mottagarens förfogande. 

Anmärkningar skall göras skrift
ligen, t. ex. genom anteckning på 
transporthandlingen. Görs anmärk
ningen 1 en siirskild skrift räknas 
tidsfristerna från avsändande! av 
skriften. 

Om inte en anmärkning enligt 
26 § har framställts i rätt tid. iir riit
ten till talan mot fraktföraren förlo
rad. Detta gäller dock inte om frakt
föraren har handlat svikligt. 

::?.8 § 

Talan om ansvarighet enligt detta 
kapitel skall föras vid rätten i den 
ort. där fraktföraren har sitt hem
vist. där hans huvudkontor eller det 
kontor linnes. genom vars medver
kan avtalet slutits. eller ock på be
stämmelseorten. 

Talan må icke föras annat än vid 
svensk domstol eller domstol i an-

Talan skall väcka~ vid rätten 
den ort där 

fraktföraren har sitt hemvist. 
fraktförarens huvudkontor linns, 

eller 
det kontor som medverkat vid 

avtalets tillkomst finns. Talan far 
också väckas vid rätten i bestäm
melseorten. 

Talan får föras hara vid svenska 
domstolar eller vid domstolar i and-
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nan till Warszawakonvcntionen an
sluten stat. med mindre enligt avta
let avgängsorten eller bestämmel
seorten iir belägen i stat som ej hi
triitt konventionen. 

Viickes ej talan om ansvarighet 
inom tvi! iir från luftfartygets an
komst till bestiimmelseortcn eller 
frän den dag, dt1 det skolat anlända 
eller dä befordringen avbröts. är 
riitten till talan förlorad. 

'.!43 
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ra stater som är anslutna till 
Warszawakonventionen. Detta gäl
ler dock inte om avgångsorten eller 
bestämmelseorten ligger i en siat 
som inte har biträtt konventionen. 

Rätten till talan iir förlorad om 
inte talan väcks inom två år fdm 
luftfartygets ankomst till bestäm
melseorten. friin den dag det skulle 
ha ankommit eller fr<°tn den dag 
transporten avbröts. 

30 ~ 

Skall befordran. som enligt vad 
diirom avtalats är att anse såsom en 
enhet, utföras av flera fraktförare 
var efter annan, är envar av dem. 
sedan han mottagit passageraren. 
det inskrivna resgodset eller god
set, ansvarig för den del av beford
ringen. vars utförande ankommer 
pa honom. 

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

Befordran som utföres av annan än 

den avtalsslutande fraktföraren 

I fråga om befordran som helt el
ler delvis utföres av annan än den 
som genom befordringsavtalet åta
git sig befordringen (den avtalsslu
tande fraktföraren) äga 3'.!-36~~ 

tilliimpning. om det ej visas att be
fordringen utförts utan den avtals-

Har det avtalats att en transport 
skall anses som en enhet även om 
transporten skall delas upp pit flera 
fraktförare. ansvarar varje frakt fö
rare för sin del av transporten se
dan han har tagit emot det som skall 
transporteras. 

När transporten avser inskrivet 
resgods eller gods. får avsändaren 
hålla sig till den förste fraktföraren 
även om förlusten, minskningen, 
skadan eller dröjsm[tlet har inträffat 
medan godset var i en annan frakt
förarcs vård. Den som har rätt att fä 
ut godset kan hälla sig till den siste. 
Om två fraktförare på grund av det
ta är ansvariga, svarar de solida
riskt. 

31§ 

Transporter som utförs a\' andra än 

den avtalsslutandc fraktföraren 

I fråga om en transport som helt 
eller delvis utförs av någon annan 
än den avtalsslutande fraktföraren 
gäller 32- 36 § § om det inte visas att 
transporten utförs utan bemyndi
gande från denne. Bestämmelserna 
i 33, 35 och 36 §§gäller dock bara i 
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slutande fraktförarens bemyndi
gande. Bestilmmelserna i 33. 35 och 
36 ~* tifömpas dock endast i fråga 
om den del av befordringen som ut
föres av annan än den avtalsslu
tande fraktföraren. 

Både den avtalsslutande fraktfö
raren och den som utför befordring
en anses vid tilliimpning av detta 
kapitel ~om fraktförare. den förre i 
fdiga om hela befordringen och den 
senare i fråga om den del av beford
ringen som han utför. 
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fråga om de delar av transporten 
som utförs av den andre. 

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

33* 
Vid tillämpning av bestämmel

serna om fraktförarens ansvarighet 
jämstiillas vardera fraktföraren och 
hans folk med den andre fraktföra
rens folk. Detta medför dock icke 
att ansvarigheten för den som utför 
befordringen i den avtalsslutande 
fraktförarens ställe överskrider de i 
22 § angivna gränserna. 

Har den avtalsslutande fraktlöra
ren åtagit sig längre gående förplik
klser än som följer av detta kapitel 
eller har passagerare eller avsän
dare enligt 22 § andra stycket sär
skilt uppgivit det intresse som är 
förbundet med befordringen. är den 
som utför befordringen i den av
talsslutande fraktförarens ställe 
icke utan eget godkännande bunden 
härav. 

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

Om den avtalsslutandc fraktföra
ren har åtagit sig förpliktelser ut
över bestämmelserna i detta kapitel 
är den som utför transporten i hans 
ställe inte bunden av detta utan sitt 
eget godkännande. Detsamma gäl
ler om en passagerare eller en av
sändare i enlighet med 22 § andra 
stycket särskilt har angett det in
tresse som är knutet till transpor
ten. 

34 § 

Anvisning eller anmärkning, som 
enligt bestämmelse i detta kapitel 
tillställes den ene fraktföraren. äger 
verkan även mot den andre. Sådan 
order som avses i 12 ~ äger dock 
verkan endast om den tillställes den 
avtalsslutande fraktföraren. 

Anvisningar eller anmärkningar 
som enligt detta kapitel tillställs den 
ene fraktföraren gäller också mot 
den andre. En order enligt 12 *gäl
ler dock bara om den ges till den 
avtalsslutande fraktföraren. 
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35 ~ 
Vad de håda fraktförarna och 

deras folk kunna förpliktas att sam
manlagt utgiva i ersättning må icke 
överskrida det högsta ersättnings
belopp som någon av fraktförarna 
kan åläggas att utgiva. Var:je skade
ståndsskyldig är ansvarig endast in
till den gräns som är tillämplig för 
honom. 

36 § 

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

Sammansatt befordran 
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Dcn sammanlagda ersiittning 
som de båda fraktförarna, deras an
ställda och de som fraktförarna har 
anlitat kan iiläggas att utge för inte 
överskrida det högsta belopp som 
gäller för någon av fraktförarna. 
Var och en ansvarar bara upp till 
den gräns som gäller för honom. 

Talan mot endera av eller håda 
fraktförarna får föras vid en dom
stol som enligt 28 ~ är behörig vid 
talan mol nagon av dem. 

Sammansatta transporter 

37§ 

Där befordran skall utföras delvis 
med luftfartyg och delvis med annat 
befordringsmedel, gälla bestämmel
serna i detta kapitel allenast beträf
fande luftbefordringen. 

Villkor. som avser befordringen 
med annat befordringsmedel. må 
intagas i luftbefordringshandlingen. 

När en transport skall utföras 
delvis med luftfartyg och delvis 
med andra transportmedel gäller 
bestämmelserna i detta kapitel bara 
lufttransporten. 

Villkor för den andra delen av 
transporten får tas in i lufttran
sporthandlingen. 

Övriga bestämmelser 

38 § 

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

Skiljeavtal i fråga om befordran 
av gods. vilket träffats innan skada 
timat, gäller utan hinder av bestäm
melsen i första stycket. om skilje
mannaförfarandet skall äga rum 
inom en i 28 § avsedd domstols 
domvärjo och tvistefrågan. i den 
mån Warszawakonventionen och 
Guadalajarakonventionen äro till
lämpliga därpå. skall prövas enligt 
konventionernas bestämmelser. 

Förbehåll om tillämplig lag eller 
domstols behörighet som avviker 
från bestämmelserna i detta kapitel 
är ogiltiga om de görs innan någon 
skada har inträffat. 

Ett skiljeavtal i fråga om gods
transporter gäller dock alltid om 
skiljemannaförfarandet skall äga 
rum inom en behörig domstols 
domvärjo och om tvisten. i den mån 
Warszawakonventionen och Gua
dalajarakonventionen gäller. skall 
prövas enligt konventionernas be
stämmelser. 
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39§ 

I fr:\ga om befordringshandling 
som utfärdats utom riket eller som 
avser internationell befordran skall 
i H första stycket under cJ. 4§ 
första stycket under c) eller 8 § un
der cl stadgad fordran i'i meddelan
de anses uppfylld, n~ir handlingen 
inneh[iller uppgift om att hdord
ringen kan vara underkastad 
Warszawakonvcntionen och att 
denna i regel begränsar fraktföra
rens ansvarighet i de fall. som angi
vas i det lagru·m varom fråga är. 

Är vid intt:rnationell luftbeford
ran den avtalade avglingsorten eller 
hcstämmelscorten belägen i stat 
som icke biträtt Warszawakonven
tioncn. äger fraktförarcn. ändå att 
befordringshandlingen icke inm:
håller meddelande som avses i förs
ta stycket. åberopa s[ldan begr~ins
ning av ansvarigheten som stadgas i 
22 §. 

I fd1ga om transporthandlingar 
som utfärdas utom riket eller som 
gäller internationella transporter är 
kravet på meddelande enligt 3 * 
första stycket cl. 4 ~ första stycket 
c) elkr 8 * c) uppfyllt om handling
en innehåller uppgifter om att 
Warszawakonventionen kan g~illa 

för transporten och att denna kon
vention i regel begriinsar fraktföra
rens ansvar i de fall som anges i 
dessa stadganden. 

Om den avtalade avgångsorten 
eller besliimmelseorten vid en in
ternationell lufttransport ligger i en 
stat som inte har biträtt Warszawa
konventionen fftr fraktföraren åbe
ropa ansvarsbegränsningen enligt 
22 ~ även om transporthandlingen 
inte innehåller ett meddelande en
ligt första stycket. 

40~ 

S{1vitt ang~ir inrikes luftbeford
ran. vid vilken mellanlandning 
utom riket ej avses skola äga rum, 
äger regeringen meddela bestäm
melser, avvikande från vad i 3, 4. 8 
och 9 §§ stadgas angående biljett. 
resgodsbevis och flygfraktsedel. 

Regeringen får meddela bestäm
melser som avviker från 3, 4, 8 och 
9 ** för inrikes lufttransporter där 
luftfartyget inte skall mellanlanda 
utom riket. 

41 § 
Har stat, dit den biträdde den i 

Warszawa den 12 oktober 1929 av
slutade konventionen om interna
tionell luftbefordran, avgivit förkla
ring som avses i tilläggsprotokollet 
till samma konvention. skola be
stämmelserna i detta kapitel ej äga 
tillämpning å internationell luftbe
fordran. som utföres omedelbart av 
den staten eller av territorium för 
vars utländska angelägenheter den 
staten svarar. 

Såframt en till den reviderade 
konventionen ansluten stat förkla
rat, att konventionen icke skall gäl-

Bestämmelserna i detta kapitel 
gäller inte i fråga om sådana inter
nationella lufttransporter som ut
förs direkt av en viss stat om denna 
stat, när den biträdde den konven
tion som undertecknades i Warsza
wa den 12 oktober 1929, lämnade 
en sådan förklaring som avses i till
läggsprotokollet till konventionen. 
Detsamma gäller om transporten 
utförs av ett territorium, för vars 
utländska angelägenheter en sådan 
stat svarar. 

Under förutsättning att en stat 
som har biträtt Warszawakonven
tionen har lämnat en förklaring om 
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la lufthefordran, som utföres för 
dess militära myndigheter ombord 
?1 luftfartyg vilka äro registn:radL: i 
den staten och vilkas hela lastför
milga reserverats av dessa myndig
heter eller för deras räkning. skola 
hestämmclserna i detta kapitel ej 
heller äga till;impning å sådan be
fordran. 
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det. giiller hestiimmelserna i detta 
kapitel inte heller i fråga om en luft
transport som utförs för den stakns 
militära myndigheter med etl luft
fartyg som är registrerat i den sta
ten. om fartygets hela lastförmiiga 
har reserverats av dessa myndighe
ter eller för deras riikning. 

JO KAP. 

Om ansvarighet för skada i följd 
aY luftfart 

Om ansvarighet för skada. som i 
följd av luftfartygs begagnande i 
luftfart tillfogas person eller egen
dom som icke befordras med farty
get. stadgas i lagen angående an
svarighet för skada i följd av luft
fart. 

För ansvarighet för skada som 
avses i I ~ skall. där regeringen så 
förordnar. finnas försiikring eller 
motsvarande säkerhet som rege
ringen bestämmer. 

Är någon, vilken förrättar tjänst å 
luftfartyg, pliktig att ersätta skada 
som i följd av luftfart uppkommit 
genom hans fel eller försummelse i 
tjänsten. äger rätten att. med hän
syn till felets eller försummelsens 
lindriga heskaffenhet. skadans stor
lek eller omständigheterna i övrigt, 
nedsätta ersättningen efter vad som 
prövas skäligt. Vad sålunda stad
gats skall äga motsvarande tillämp
ning beträffande den som inom 
markorganisationen eller eljest. an-

Ansvaret för skador genom luft
fart 

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

Om regeringen föreskriver det 
skall det finnas en trafikförsäkring 
för ansvaret enligt l ~. Försäkring
en kan ersättas av någon motsva
rande säkerhet som regeringen be
stämmer. 

Om någon som tjänstgör på Juft
fartyg skall utge ersättning för ska
dor genom luftfart som har upp
kommit på grund av hans fel eller 
försummelser i tjänsten. far rätten 
jämka ersättningen med hänsyn till 
felets eller försummelsens beskaf
fenhet. skadans storlek eller om
ständigheterna i övrigt. Detsamma 
gäller i fraga om andra med tjänst 
som har hetydclse för trafiksäker
heten. 

I fraga om skadeståndsans varet 
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norstiiJcs iin [1 luftfortyg. fi.irr~ittar 
tj~inst varav trafiksiikcrheten iir be
roende. I frilg:i om skaJestimdsan
svarct f"iir den snm iir arhctstagarc 
gilller dlKk 4 kap. I~ -.kaJestånds
lagen ( 1972: 207). 

F<i,.,,s/age11 l\'dd,e 

fiir arhetstagare giiller 4 kap. I ~ 
skadest;indslagcn ( 1972: 2071. 

11 KAP. 

Om flygräddningstjänst och 
bärgning samt om undersökning 
av luftfartsol~'ckor 

Flygräddningstjänst, bärgning 
och undersökning a\· luftfarts
olyckor 

Flygräddningstjänst 

Föreskrifter angående åtgärder. 
då luftfartyg är saknat. förolyckat 
eller nödställt eller fara hotar luft
trafiken l.flygriiddnin!!stjiinst) med
delas av regeringen eller. efter rege
ringens hemyndigande. av luftfarts
verket. 

Regeringen m{1 ftlägga iigare eller 
innehavare av luftfartyg samt dem 
som göra tjänst å sådant fartyg eller 
vid flygplats eller annan anläggning 
för luftfarten skyldighet att medver
ka i flygräddningstjiinsten. så ock 
meddela bestämmelser om ersätt
ning av allmänna medel för sf1dan 
medverkan. I fråga om ersättning 
vid pcrsonskad<i giiller lagen 
( 1977: 265) om statligt personska
deskydd och lagen ( 1977: 266) om 
statlig ersättning vid ideell skada. 

I~ 

Med .flygriidd11in,r:stjiin.1·1 avses 
verksamhet för und~ättning av luft
fartyg som saknas. har förolyckats 
eller befinner sig i nöJ och annan 
riiddningsverksamhet niir n{1gon 
fara hotar lufttrafiken. Den myndig
het regeringen bestämmer leder 
Jlygriiddningstjiinsten. Om rege
ringen bestiimmcr det (1r myndig
heten överl;ita iit andra att leda 
Jlygriiddningstjänsten. 

Regeringen kan illiigga ett luftfar
tygs iigarc eller innehavare och Jcm 
som tj~instgör p[1 luftfartyg eller vid 
flygplatser eller andra anläggningar 
för luftfarten att delta i llygrädd
ningstjiinsten. Regeringen kan ock
sä meddela bestiirnmclser om er
siittning av allmiinna medel för 
deltagandet. I fr[iga om ersiittning 
vid personskador g:iller lagen 
( 1977: 2651 l)m statligt personska
deskydd och lagen ( 1977: 266\ om 
statlig ersättning vid ideell skada. 

Bäq~ning 

Den som bärgar förolyckat eller 
nödställt luftfartyg eller ombord
varande gods eller ni\got. som hört 

Den som biirgar ett luftfartyg 
som har förolyckats elkr befinner 
sig i nöd och alla som medverkar 
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till s[idant fartyg eller gods. s<i ock 
envar som medverkar vid biirgning
en har rätt att. vare sig biirgningen 
iigt rurn till sjös~. p~i land eller i 
luften. ra biirgarlön i enlighet med 
de grunder. somjiimlikr 225-227 *~ 
sjölagen giilla vid bärgning av fartyg 
och gods. Till andel i lön som skall 
utg[i för biirgningen vare ock den 
beriittigad. vilken under den nöd 
som föranlett biirgningen riiddat 
miinnish.or frim fartyget eller med
verkat vid deras riiddning. Har nil
gon eljest för bevarande av luftfar
tyg eller gods vidkänts siirskilda 
kostnader. som varit 11undg~ingliga 
för bevarandet av fartyget eller 
godset. varde ock dessa honom er
satta. 

Har gods eller något. som hört till 
gods. bärgats eller bevarats. häfte 
ägaren med det bärgade eller beva
rade. men svare ej personligen. 

Rätt till bärgarlön skall icke till
komma den som medverkat vid 
bärgningsföretag trots uttryckligt 
och befogat förbud a\' fartygets be
fälhavare. ägare eller innehavare. 
Vad sålunda stadgats skall äga mot
svarande tillämpning beträffande 
kostnader för bevarande av fartyg 
och gods. 

Borgenär. som har fordran å bär
garlön eller ä ersättning för kostna
der som avses i 2 ~, njute i fartyget 
eller godset luftpanträtt med för
månsrätt enligt 4 ~ förmånsriittsla
gen (l 970: 979). såframt bärgar
lönen eller ersättningen hänför sig 
till åtgärder vilka slutförts här i ri
ket. 

I första stycket avsedda fordring
ar skola. var i förhållande till ford
ringens belopp. njuta lika rätt om 
de härröra av samma händelse: el
jest skall yngre fordran äga företrä
de framför äldre. 

Utan borgenärens samtycke må 
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vid bärgningen har rätt till biirgar
lön. Detsamma gäller vid biirgning 
av gods ombord p{1 ett s{1dant fartyg 
eller av ni1got som hör till fartyget 
eller godset. I fråga om härgarlönen 
gäller hestämmelserna i 225- 2'27 *~ 
ajölagen ( 1891nr3:" s. l ). Den som i 
en s{1dan nödsituation räddar m~in
niskor från fartyget eller medverkar 
vid deras räddning har också riitt 
till en del av bärgarlönen. De sär
skilda kostnader som rdgon i övrigt 
har haft för bevarandet av ett luft
fartyg eller av gods. skall ocksi1 er
siittas om kostnaderna har varit 
nödv~indiga. 

Om gods eller något som hör till 
gods har bärgats eller hevarats sva
rar ägaren inte personligen utan en
dast med det som har bärgats eller 
bevarats. 

Den som deltar i en bärgning 
trots ett uttryckligt och befogat för
bud av fartygets befälhavare, ägare 
eller innehavare har inte rätt till 
bärgarlön. Detsamma gäller i fråga 
om ersättning för kostnader för be
varande av fartyg och gods. 

Den som har en fordran på bär
garlön eller ersättning för kostnader 
enligt 2 ~<borgenären) har luft pant
rätt i fartyget eller godset med för
månsrätt enligt 4 ~ förmånsrättsla
gen ( 1970: 979) om bärgarlönen el
ler ersättningen avser åtgärder som 
har avslutats i Sverige. 

En yngre fordran har företräde 
framför en äldre. Fordringar som 
har uppkommit på grund av samma 
händelse har lika rLitt till betalning. 

För att ett luftfartyg skall få läm-
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icke. innan betalning för dennes 
fordran guldih eller säkerhet däri'ör 
hlivit st;il\d, luftfartygct lämna det 
stiilk. där i-1tgärdana för biirgning
cn cilcr bcvarandet slutfördes. elkr 
god·;ct av iigarcn tagas i besittning. 

Luftpantriitt omfattar e.i ersätt
ning. Sllm pti grund c;v försiikring 
eller e\,icq utgiir för ~kada p{1 luft
farcyget eller godset. 

FörS:iljes \uftfartyg eller gods ef
ter utmillning eller under konkurs i 
den ordning Sl)m fiir fö~sii\jning av 
utmätt sådan egendom är stad~ad. 
upphöre luftpanträtten i fartyget el
ler godset. men borgenären äge få 
del i köpeskillingen enligt vad där
om är siirskilt stadgat. 

Lt1ssas gods. som häftar för ford
ran. till avsiindares eller lastemotta
gares fori'ogande. upphöre luftpant
riitten i godset. Utlämnas godset 
utan hnrgenärens tillständ. vare 
den ~om n-.ottagcr godset med kun
skap om fordringen ansvarig for 
denna. dock icke utöver det värde 
godset hade vid lossningen. 

Luftpantriitt i luftfartyg. som är 
registrerat här i riket. upphöre efter 
tre månader fdn det åtgärderna för 
bärgningen eller bevarandet av far
tyget avslutades. såvida icke inom 
nämnda tid borgenärens anspråk på 
panträtt blivit anmält till inskriv
ningsdomaren för anteckning i in
skrivningsboken för luftfartyg ~amt 
dessutom överenskommelse träf
fats om panträttens belopp eller ta
lan om panträtten viickts i laga ord
ning. 

Är fartyget registrerat i främman
de stat. som biträtt den i Gcncve 
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na den plats diir {itg:inkrna för 
biirgningcn eller be\·arandet avslu
tades och for att ~igaren skall f1i ta 
godset i besittning. kriivs att bor
gcnärerna medger detta om de inte 
har fatt betalt för sina fordringar 
eller siikerhet har stiillts för betal
nin1rnrna. 

Luftpantriitten omfattar inte den 
ersiittning för skador pt1 luftfartyg 
eller gods som utgfir pli grund av 
försäkring eller av andra -;kitl. 

Luftpanträtten upphör om luft
fartyget eller godsl.!l siil_js efter ut
mätning eller under konkur~ på det 
sätt som är föreskrivet i utsiiknings
balken. Borgenärerna har dock rätt 
till del i köpeskillingen i enlighet 
med särskilda bestämmelser. 

Luftpanträtten i godset upphör 
om det genom lossning ställs till av
~ändarens clkr mottagarens förfo
gande. Om godset lämnas ut utan 
borgenärens tillständ. svarar den 
som tar emot godset för fordringen 
om han kände till denna. Han sva
rar dock inte för mera än det värde 
som godset hade vid lossningen. 

Luftpanträtten i ett luftfanyg 
som är registrerat i Sverige upphör 
efter tre manader frän den dag at
gärderna för bärgningen eller be
varandet av fartyget avslutades. 
Detta gäller dock inte om borgenä
rens anspräk på panträtt inom sam
ma tid har anmälts till inskrivnings
myndigheten för anteckning i in
skrivningsboken för luftfartyg och 
dessutom en överenskommelse har 
triiffats om pantrilttens belopp eller 
talan om panträtten har väckts i 
laga ordning. 

Bestämmelserna i första stycket 
gäller oeksa om fartyget är regis-
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Jcn 19 juni 1948 avslutade konven
tionen rörande internationellt cr
bnnande av rätt till luftfartyg. vare 
lag som i första stycket sägs, med 
iakttagande av att anmiilan skall 
ske hos den myndighet som för 
inskrivningshoken för fartyget. 

I fall då fartyget icke är regis
trerat eller då det är registrerat i 
annan främmande stat än i andra 
stycket siigs. upphöre luftpantriil
ten i fartyget efter ett iir frän det 
atgiirderna för hiirgningen eller be
varandet avslutades. sMramt ej 
inom nämnda tid överenskommelse 
träffats om pantriiltens belopp eller 
talan om panträtten väckts i laga 
ordning. 
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trerat i en annan stat som har biträtt 
Genevekonventionen. Borgen~irens 
anspriik p{1 pantriitt skall cla anmii
las ho~ den myndighet som för in
skrivningshoken för fartyget. 

Om fartyget inte är registrerat el
ler om det iir registrerat i en annan 
friimmande stat iin som anges i and
ra stycket upphör luftpanträtten ef
ter ett ilr fr~in den dag (ltgiirderna 
för hiirgningen eller bevarandet av 
fartyget avslutades. Detta giiller 
d,ick inte om inom samma tid över
enskommelse har triiffats om pant
riillens hclopp eller talan om pant
riitten har väckt~ i laga ordning. 

Undersökning a\' luflfartsolyckor 

lntriiffar vid luftfartygs nyttjande 
olyckshiindclse. som medför att nä
gon avlider eller får allvarlig 
kroppsskada eller att hetydande 
skada uppstår å fartyget eller egen
dom som icke befordras därmed. 
skall undersökning verkställas an
gående olyckshändelsen och dess 
orsaker samt uppkomna skador. 

När allvarlig fara för sådan 
olyckshändelse förelegat eller nå
got inträffat som tyder på väsentligt 
fel hos fartyget eller markorganisa
tionen. skall ock undersökning äga 
rum. 

Undersökning varom i H sägs 
skall verkställas av den myndighet 
regeringen bestämmer. 

Inträffar det en olyckshiindelse 
vid användningen av ett luftfartyg 
och medför olyckan att nägon av
lider. all någon blir allvarligt ska
dad, att fartyget för betydande ska
dor. att egendom som inte transpor
teras med fartyget får hetydande 
skador eller att fartyget är rn!tkom
ligt, skall det göras en undersök
ning om olyckshändelsen, des~ or
saker och de uppkomna skadorna. 

Detsamma gäller om det har fun
nits n{lgon allvarl;g fara för att en 
sådan olycka skulle inträffa. om nå
got har hänt som tyder på ett vä
sentligt fel hos fartyget eller mark
organisationen. eller om ett luftfar
tyg har försvunnit under flygning 
och inte har kunnat återfinnas. 

En undersökning enligt 7 ~ skall 
göras av den myndighet som rege
ringen föreskriver. Om regeringen 
bestämmer det får myndigheten 
överlåta åt andra att göra undersök
ningen. 
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Vid undersökningen skall erfor
derlig operativ. kknisk och juridisk 
sakkunskap vara företriidd. 

På sätt regeringen förordnar skall 
den myndighet som undersöker 
olyckan underrätta dem saken kan 
angi1 samt bereda dem tillfälle att 
anföra vad de akta nödigt till beva
kande av sin rätt. De äga. såvitt det 
kan ske utan men för utredningen. 
närvara vid undasökning å olycks
platsen samt eljest vid utrcdnings
arbctct. 
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Nödvändig operativ. teknisk och 
juridisk sakkunskap skall vara före
trädd vid undersökningen. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan skall underrätta dem som 
kan vara berörda och bereda dem 
tillfälle att yttra sig. De har riitt att 
närvara vid undersökningen pa 
olycksplatsen och vid utrcdningsar
betet i övrigt om så kan ske utan 
men för utredningen. 

11 ~ 
Undersökning skall utföras i 

samråd med polismyndighet eller 
åklagare. som i saken leder förun
dersökning jämlikt 23 kap. rätte
gångsbalken. 

I avvaktan på att undersökningen 
inledes har luftfartsverket att i sam
råd med polismyndighet eller på an
nat lämpligt sätt företaga de åtgfö·
dcr för säkerställande av utrednirg
en. som finnas nödiga och icke utan 
våda kunna uppskjutas. 

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

Såframt undersökningen finnes 
eljest icke kunna behörigen fullföl
jas, må myndigheten påkalla utred
ning genom polismyndighet. Vid 
sådan utredning skall vad i 23 kap. 
rättegångsbalken är stadgat gälla i 
tillämpliga delar; tvångsmedel som 
avses i 24-28 kap. rättegångsbal
ken må dock användas allenast i 
den mån anledning förekommer att 
brott som hör under allmänt åtal 
förövats. 
9 Paragrafen upphävd genom 1978: 232. 

Undersökningen skall ske i sam
råd med den som enligt 23 kap. rät
tegångsbalken leder förundersök
ning av det inträffade. 

I avvaktan på att undersökningen 
inleds skall luftfartsverket vidta de 
åtgärder som behövs för att säker
ställa utredningen och som inte kan 
uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan får hålla förhör med den 
som antas kunna ge upplysningar 
av betydelse för utredningen. Myn
digheten får också granska de före
mål som kan antas vara av sådan 
betydelse. 

Myndigheten får begära att polis
myndigheten biträder vid utred
ningen om undersökningen inte kan 
fullföljas på annat sätt. Bestämmel
serna i 23 kap. rättegångsbalken 
gäller i fråga om en sådan utred
ning. Tvångsmedel enligt 24-28 
kap. rättegångsbalken får dock an
vändas bara om det finns anledning 
att anta att det har begåtts ett brott 
som lyder under allmänt åtal. 
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Finner den myndighet som un
dersöker olyckan nödigt att vittne 
eller sakkunnig höres vid domstol 
eller att föreläggande meddelas nå
gon att såsom bevis tillhandahålla 
skriftlig handling eller föremål. må 
myndigheten göra framställning 
därom hos den allmänna underrätt. 
inom vars område händelsen timat 
eller den vistas som skall höras el
ler åtgärden eljest angår. Rätten 
skall anställa förhör eller meddela 
föreläggande, därest laga hinder ej 
möter. Angående åtgärd som nu 
sagt~ skall i tillämpliga delar gälla 
vad som är stadgat om bevisupp
tagning i rättegång utom huvudför
handling. 

Anträffas luftfartyg eller gods, 
som befordrats med luftfartyg, eller 
något, som hör till sådant fartyg el
ler gods, och förekommer anled
ning antaga att luftfartsolycka ti
mat. må vad som anträffats icke av
lägsnas eller rubbas utan tillstånd 
av polismyndighet eller den myn
dighet som undersöker olyckan. 
med mindre det sker för att rädda 
människoliv eller eljest synnerliga 
skäl äro därtill. 

Har någon tillvaratagit egendom 
som avses i första stycket, skall an
mälan därom ofördröjligen göras 
hos myndighet som avses i första 
stycket. Myndigheten äger omhän
dertaga egendomen när det finnes 
påkallat. 

IH 

253 

Föreslagen lydelse 

Myndigheten kan begära att vitt
nen eller sakkunniga hörs vid dom
stol eller att någon föreläggs att till
handahålla handlingar eller föremål 
som bevis. En sådan begäran skall 
göras hos den tingsrätt, inom vars 
område olyckan har skett eller den 
person som berörs av begäran vis
tas. Om något laga hinder inte mö
ter skall rätten hålla förhör eller 
meddela föreläggande. Därvid gäl
ler bestämmelserna om hevisupp
tagning utom huvudförhandling. 

Om det finns anledning att anta 
att en luftfartsolycka har inträffat. 
får luftfartyget. det gods som har 
transporterats med fartyget och det 
som hör till fartyget eller godset 
inte rubbas utan tillstånd av polis
myndigheten eller den myndighet 
som undersöker olyckan. Detta gäl
ler dock inte om åtgärden sker för 
att rädda människoliv eller om det i 
övrigt finns synnerliga skäl. 

Den som har tillvaratagit egen
dom som avses i första stycket skall 
genast anmäla det till polismyn
digheten eller den myndighet som 
undersöker olyckan. Om det be
hövs får myndigheten omhänderta 
egendomen. 

12 KAP. 

Särskilda bestämmelser 

Förekommer, då luftfärd skall 
anträdas, anledning antaga att luft
fartyg icke är luftvärdigt eller be
hörigen bemannat eller att eljest för 

Luftfartsverket eller den som 
verket utser får hindra ett luftfar
tygs avgång om det kan antas att 
sådana villkor för färden som anges 
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s~1dan färd i denna lag eller med 
stöd diirav faststallda villkor ej äro 
uppfyllda. må luftfärden förbjudas 
och fartyget hindras att avgil. Be
~lut hilrom meddelas av luftfarts
verket clkr av den som erh[tllit ver
kets bemyndigande dilrtill. I sist
nämnda fall skall beslutet omedel
bart underställas verkets prövning. 

Innehavaren av allmiin 11ygplats 
m{1 hindra luftfart);g att liimna llyg
plahen innan avgifter, som enligt h 

kap. 13 ~ ~kola utgå med anledning 
av fartygets senaste ankomst. up
peht1ll och avgäng. blivit guldna el
ler si1kerhct stilllts. 

Regeringen äger förordna, att 
vad i första stycket silgs ej skall 
gälla internationell fart som rege
ringen bestämmer. 

Ang~1ende frihet från kvarstad för 
vissa luftfartyg är särskilt stadgat. 

Regeringen förordnar efter vilka 
grunder avgifter och övriga kostna
der för förrättningar enligt denna 
lag skola bestämmas. 

Sådan kostnad må. nilr den är 
förfallen till betalning, uttagas ge
nom utmätning utan föregående 
dom eller utslag. 

Orn innehav och nyttjande av ra
dioanläggning och radiomottag
ningsapparat å luftfartyg eller inom 
markorganisationen stadgas sär
skilt. 

'
0 Senaste lydels~ 1981: R 11. 

4~ 

F'iireslugl'n lydelse 

i denna lag eller som har faststilllts 
med stöd av lagen inte är uppfyllda. 
Om niigon annan iin luftfartsverket 
har meddelat beslutet, skall beslu
tet genast anmälas till verket och 
prövas av detta. 

Innehavaren av en allmän flyg
plats får hindra ett luftfartygs av
gång om de avgifter enligt 6 kap. 
13 ~ som avser fartygets senaste an
komst. uppehåll och avgång inte 
har betalats och säkerhet inte har 
ställts. 

Regeringen fär förordna att detta 
inte skall gälla i fråga om viss inter
nationell luftfart. 

Det finns siirskilda bestämmelser 
om frihet från kvarstad för vissa 
luftfartyg. 

Regeringen fastställer grunderna 
för bestämmande av avgifter och 
övriga kostnader för förrättningar 
enligt denna lag. 

Kostnader som är förfallna till 
betalning fiir tas ut genom utmät
ning utan föregående dom, utslag 
eller beslut. 

Det finns särskilda bestämmelser 
om innehav och användning av ra
dioanläggningar ombord på luftfar
tyg och inom markorganisationen. 
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13 KAP. 

Ansvarsbestämmclscr 

Overtriider n{1gon förbud enligt 
kap. 2 a * eller villkor vid medgi
vande enligt detta lagrum eller for
hud t:llcr föreskrift som regeringen 
meddelat med stöd av I kap. 3 ~. 
dömes till fangt:lse i hligst tvii ~ir 

eller. l'm hrottet iir ringa. till dag-,
böter. 

Övertriidclse av förhud eller före
skrift som eljest meddelats med 
stöd av I kap, 3 * straffcs med dag~
böter dler fängelse i högst sex mi1-
nadcr. 

Lämnar någon oriktig uppgift vid 
ansökan om luftfartygs införande i 
luftfartygsregistret eller anteck
nande i bihanget till registret eller 
vid annan ansökan eller anmiilan 
enligt 2 kap .. straffcs med dags
höter eller fängelse i h(igst sex mii
nader. 

Framför någon luftfartyg. som är 
miirkt med oriktig nationalitets- och 
registreringsheteckning eller eljest 
saknar i denna lag eller med stöd 
därav föreskrivna märken. dömes 
till fängelse i högst tv[i år eller. om 
brottet är ringa. till dagshöter. 

Ansrnrsbcstämmelscr m. m. 

Ansrnr 

Till fängelse i högst tv:1 itr döms 
den som vid tjiinstgöring ombord pC1 
luftfortvg iir sil pilvcrkad av starka 
drycker eller andra stimulerande el
ler bcdiivande medel som anges i -~ 

kap. 10~. Detsamma giiller i fr{1ga 
om dem som utövar de tj:inster som 
angöi6kap. lh*. 

Om hrnttct är ringa dlim~ till 
böter. dock liigst tjugofem dag~

böter. 

Till böter eller fängelse i högst 
sex m~inader döms den som 

I. bryter mot I kap. 2 a * första 
stycket eller mot villkor 'om har 
meddelats enligt 1 kap. 2 a * andra 
stycket, 

2. bryter mot s{1dana förhud eller 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av I kap. 3 *· 

3. liimnar oriktiirn uppgifter vid 
ansökan eller anmiilan enligt 2 kap .. 

4. framför luftfartyg i strid med 2 
kap. 16 * eller föreskrifter som har 
meddelats med stöd därav. 

5. bryter mot 3 kap. I* första 
stycket eller 4 kap. I eller 3 *· 

6. vid tjiinstgöring omhord p.'1 
luftfartyg viigrnr att följa befälha
varens order. 

7. bryter mot 5 kap. 7 *· 6 kap. 4 * 
eller föreskrifter som har meddelats 
med stöd av 6 kap. 8 * första 
stycket, 

R. uppliiter eller driver en anliigg
ning i strid med 6 kap. 9 ~ första 
stycket. 

9. hrytcr mot 6 kap. 15 * första 
stycket. 
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Nyttjas luftfartyg utan lov till 
luftfart, ehuru det saknar luftvär
dighetsbevis eller miljövärdighets
bevis eller eljest icke är luftvärdigt 
eller miljövärdigt enligt vad i 3 kap. 
sägs, dömes till dagsböter eller 
fängelse i högst ett år. 

Samma lag vare, om luftfartyg 
utan lov nyttjas till luftfart ehuru 
det icke är bemannat enligt vad i 4 
kap. sägs. 

Den som å luftfartyg förrättar 
tjänst varom i 4 kap. 4 § sägs utan 
att hava erforderligt luftfartscertifi
kat. dömes till dagsböter eller fäng
else i högst sex månader. Till sam
ma straff dömes den som utan att 
hava e1forderligt certifikat förrättar 
tjänst som avses i 6 kap. 15 §. 
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10. utövar luftfart utan tillst[md 
enligt 7 kap .. 

11. vid utövande av luftfart åsi
dosätter de villkor som har meddc
lat s med stöd av 7 kap. 4 s första 
stycket eller 7 kap. 6 s fiirsta 
stycket. 

12. bryter mot trafikföreskrifter 
som har meddelats med stöd a\' X 
kap. I eller 2 ~, 

13. underlåter att landa enligt 8 
kap. H. 

14. bryter mot 8 kap. 4 § första. 
andra eller fjärde stycket. eller 

15. använder ett luftfartyg vid 
luftfart utan föreskriven försL!kring 
eller säkerhet enligt I 0 kap. 2 s. 

Till böter döms den som 
I. uppsåtligen lämnar oriktiga 

uppgifter i ärenden som rör innehav 
av certifikat eller behörighetsbevis 
eller frågor om annan behörighet el
ler vid prov. kontroller eller annan 
tillsyn över behörigheten. 

2. bryter mot föreskrifter som har 
meddelats med stöd av 4 kap. 20 § 

första och andra styckena eller 6 
kap. 15 § tredje och fjärde styc
kena. 

3. utför passagerartransporter 
utan att det i biljetter eller standard
villkor finns sådana utfästelser som 
anges i 9 kap. 22 § första stycket, 
eller 

4. bryter mot 11 kap. IH. 
Till böter döms också den som i 

andra fall än som anges i I - 2 §§ 
försummar någon skyldighet enligt 
1-6 eller 8 kap. 

Om en giirning har skett av ringa 
oaktsamhet eller om den är belagd 
med straff i brottsbalken. skall den 
inte föranleda ansvar enligt denna 
lag. 
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Sii1ter sig niigon som gör tjiinst a 
luftfartyg upp mot befälhavaren 
och vägrar honom lydnad. dömes 
till dagsböter eller fängelse i högst 
dl år. 

Till samma straff dömes befälha
vare som försummar att. när luft
fartyg är i nöd. göra vad på honom 
ankommer enligt 5 kap. 7 *· 

Den som vid förande av luftfar
t'fg eller utövning av annan tjänst 
ombord eller vid utövning av tjänst 
som avses i 6 kap. 16 * varit så på
verkad av starka drycker eller and
ra stimulerande eller bedövande 
ämnen som i 5 kap. 10 s sägs. 
dömes till fängelse i högst två år 
eller, om brottet är ringa. till dags
böter. dock ej under tjugufem. 
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Fiincrkandl· 

Om ägaren dler någon som är i 
hans stäile uppsätligen begilr eller 
medverkar till en sådan giirning 
som anges i I~ första stycket I eller 
2. kan luftfartyget förklaras förver
kat om det behövs för att förebygga 
brott eller om det i övrigt finns siir
skilda skäl. Detta gälla dock inte 
om förverkande är uppenbart obil
ligt. Om fartyget inte finns i beh[ill 
kan värdet förklaras förverkat. 

Första stycket giiller inte mot den 
som i god trn har förviirvat luftfar
tygct eller någon ~ärskild rätt till 
1.kt. 

Bestämmelserna i första och and
ra styckena gäller också i fråga om 
sådant gods som avses i 8 kap. 4 * 
första och andra styckena om dess 
ägare efler någon som är i ägarens 
ställe begär eller medverkar till en 
sitdan gärning som anges i 2 * 14. 

Behörig domstol 

Första domstol i mål om ansvar 
för brott enligt denna lag och enligt 
föreskrifter som har meddelats med 
stöd av lagen är de tingsrätter som 
är sjörättsdomstolar. Detta gäller 
även om gärningen är belagd med 
strängare straff i brottsbalken. 

I fråga om domstolarnas behörig
het att uppta målen gäller rätte
gångsbalkens regler om laga dom
stol i brottmål. Om det inte finns 
någon sjörättsdomstol i den ort där 
talan skall väckas enligt dessa 
regler är den n:irmaste sjörättsdom
stolen behörig. 

7 *I I 

Inrättar eller driver någon utan 
erforderligt tillstånd flygplats eller 

11 Paragrafen upphävd genom denna lag. 

17 Riksdagen J98-llEl5. I sam/. Nr 212 
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annan anläggning som avses i h 
kap. eller upplåter eller driver nä
gon sadan anläggning utan att den 
är godkänd. diir det kriives. straffes 
med dagsböter eller fangebe i högst 
sex månader. 

Till samma straff dörrn:s den som 
utövar luftfart utan att hava till
stånd enligt 7 kap. eller med iisido
siittande av villkor som meddelah 
med stöd av 7 kap. 4 *· 

Fiiresl11gc11 lydelse 

8 ~12 

Asidosiitter n{1gon vid utövning 
av tjänst å luftfart yg eller eljest trn
likföreskrift som meddelats med 
stöd av 8 kap. I eller 2 ~- eller un
derlåter nägon att landa enligt vad i 
8 kap. 3 * sägs. straffes med dags
böter eller fängelse i högst ett år. 

Samma lag vare. om krigsmate
riel eller annat gods befordras med 
luft fartyg i strid mot 8 kap. 4 ~ förs
ta eller andra stycket eller föreskrift 
som meddelats med stöd därav. 

9 *'" 
Nyttjas luftfartyg till luftfart utan 

att enligt lO kap. 2 ~ föreskriven 
försäkring eller säkerhet finnes, 
dömes till dagsböter eller fängelse i 
hiigst ett år. 

Den som utför passagcrarheford
ran utan alt i biljett eller standard
villkor for befordran intaga utfäs
telse som föreskrives i 9 kap. 22 * 
första stycket. dömes till dags
böter. 

10 s12 

Försummar någon. i annat hänse
ende än förut sagts. vad enligt 1-6 
eller 8 kap. åligger honom. straffes 
med dagsböter. 

Samma lag vare. där någon 
bryter mot vad i 11 kap. 13 * sägs. 

1 ~ Paragrafen upphävd genom denna lag. 
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11* 1
' 

Straff enligt denna lag m<'t ej fidö
mas. diir gäringen skett av oakt
samhet som var ringa. 

J2 *Il 

Till straff enligt denna lag m[1 ej 
dömas för gärning. som är särskilt 
belagd med straff i brottsbalken. 

13 *I.' 
Förövar ägaren av luftfartyg eller 

någon som är i hans ställe uppsatli
gcn giirning varom i I § första 
stycket sägs eller medverkar diirtill. 
ma luftfart ygct förklaras förverkat 
till kronan. såframt det iir p[1kallat 
till förebyggande av brott dh:r el
jest särskilda skäl föreligga och det 
ej är uppenbart obilligt; finnes far
tyget ej i behåll. ma i stället värdet 
förklaras förverkat. Vad nu sagts 
gälle dock ej mot den som i god tro 
förvärvat fartyget eller särskild rätt 
därtill. 

Bestämmelserna i första stycket 
skola i tillämpliga delar gällajiimväl 
krigsmateriel och gods som avses i 
8 kap. 4 * andra stycket, såframt 
ägaren därav eller någon som är i 
hans ställe förövar giirning som i 8 * 
andra stycket i detta kapitel sägs 
eller medverkar därtill. 

14 KAP. 

259 

Vissa bestämmelser om lagens 
tillämpning 

Lagens tillämpning, bemyndi
ganden och definitioner 

fråga om luftfartyg som icke 
hava förare ombord eller som fram
drivas annorledes än med motor el
ler eljest äro av särskild beskaffcn-

n Paragrafen upphävd genom denna lag. 

I§ 

I fråga om luftfartyg som inte har 
någon förare ombord, inte är mo
tordrivna eller i övrigt är av särskild 
beskaffenhet får regeringen eller 
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het äger n:gcringen eller. d'tt:r n:ge
ringens bemyndigande. luftfarts
verket att. där hinder ej möter av 
hänsyn till trafiksäkerheten eller 
det allmänna. medgiva undantag 
frän vad i 2-8 kap. stadgas. sii ock 
meddela de siirskilda föreskrifter 
som finnas erforderliga. 

Regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. luftfartsverket 
äger ock meddela föreskrifter om 
sådana för rörelse i luften inrättade 
föremäl. som icke ~iro att h~införa 
till luftfartyg. 

Talan mot sådant luftfartsverkets 
beslut i särskilt fall enligt denna lag 
eller med stöd d~irav meddelade fö
reskrifter. som rör certifikat eller 
behörighetsbevis för personal inom 
luftfarten. medgivande att utan cer
tifikat göra tjänst å luftfartyg. re
gistrering av luftfartyg eller förbud 
mot luftfartygs avgäng. föres hos 
kammarrätten genom besvär. 

Mo! annat beslut av luflfartsver
kct enligt denna lag föres talan ho~ 
regeringen genom besvär. 

Beslut. som avses i denna para
graf. skall omedelbart lända till ef
terrättelse. om ej annorlunda för
ordnas. 

Närmare föreskrifter rörande till
lämpningen av denna lag meddelas 
av regeringen eller. efter regering
ens bemyndigande. av luftfartsver
ket. 

Regeringen må bestämma. att 
vad i denna lag sägs om luftfarts
verket skall i ett eller flera hänseen-
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den myndighet regeringrn bestäm
mer meddela de särskilda föreskrif
ter som behövs och föreskriva eller 
i enskilda fall medge undantag från 
bestämmelserna i 2-8 kap. Om re
geringen bescämmer det. får myn
digheten uppdra itt andra att med
dela föreskrifterna. Föreskrifter 
och undantag far inte utformas så 
att de strider mot trafiksäkerhetens 
eller det allmännas intresse. 

I fråga om s~1dana föremål som är 
inrättade för rörcl':>e i luften men 
som inte är att anse som luftfartyg 
gäller de föreskrifter som meddelas 
av regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

Besv[ir över luftfartsverkets be
slut enligt denna lag eller föreskrif
ter som har meddelats med stöd av 
lagen förs 

i frågor som rör elevtillstånd. cer
tifikat. behörighctsbevis och till
stand att tjänstgöra på luftfartyg 
utan certifikat hos den länsrätl re
geringen bestiirnmer, 

i frågor som rör registrering av 
luftfartyg eller förbud för luftfartyg 
att avgå hos kammarrätten. och 

i övriga fritgor hos regeringen. 
Beslut som avses i denna para

graf gäller omedelbart om inte an-
nat förordnas. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar yt
terligare föreskrifter i de avseenden 
som anges i denna lag. 

Om regeringen bestämmer det får 
myndigheten uppdra åt andra att 
meddela föreskrifterna. 

Är Sverige i krig eller krigsfara 
får regeringen föreskriva eller i en
skilda fall medge undantag från be-
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den i stället gälla annan myndighet 
som regeringen förordnar. 
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st~immelserna i denna lag. i före
skrifter som har meddelats med 
stöd av denna lag och i andra lagar 
och författningar av betydelse för 
luftfarten. Regeringen frtr diirvid 
meddela de föreskrifter som be
hövs. 

Detsamma giiller om det rilder sf1-
dana utomnrdentliga förhallanden 
som iir föranledda av krig eller av 
krig~fara som Sverige har befunnit 
sig i. 

Om regeringen i andra fall än dft 
Sverige är i krig har meddelat före
skrifter enligt denna paragraf skall 
föreskrifterna underställas riksda
gen~ priivning inom en milnad efter 
utfardamlet. Om nagon sadan un
derställning inte sker eller om före
skrifterna inte godkänns av riksda
gen inom två månader från under
ställningcn, upphör föreskrifterna 
att gälla. 

Vid ti!Himpningen av denna lag 
och föreskrifter som har meddelats 
med stöd av lagen avses 

med Chicagoko/1\·entionen den 
konvention angaende internationell 
civil luftfart som avslutades i Chi
cago den 7 december 1944, 

med Genh·cko/1\·entionen den 
konvention rörande internationellt 
erkännande av rätt till luftfartyg 
som avslutades i Geneve den 19 
juni 1948. 

med Wars:.uwakom·entioncn den 
konvention om internationell luft
befordran som undertecknades i 
Warszawa den 12 oktober 1929 och 
reviderades genom det i Haag den 
28 september 1955 avslutade proto
kollet. och 

med GuuJulujarakom·entionen 
den konvention om internationell 
luftbcfordran som utförs av annan 
än den avtalsslutande fraktföraren. 
som undertecknades i Guadalajara 
den 18 september 1961. 
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ANDRA A \'DELNINGEN 

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

15 KAP. 

I§ 

I frfiga om luftfart med svenska 
militiira luftfartyg samt om militära 
tlygrlatscr och annan militiir mark
organisatilrn meddelas. i de ämnen i 
vilka betriiffamk civil luftfart stad
ganden ~1rn givna i denna lag, bc
stiimmelscr av regeringen eller den 
regeringen bemyndigar. 

Vad i 9 kar. och 10 kar. 3 ~även
som 11 kar. 2 ~ första och tredje 
styckena samt 13 ~ iir stadgat med 
avseende å civil luftfart skall dock 
giilla jiimväl i fall som avse:; i första 
stycket. 

Beträffande luftfart med svenska 
luftfanyg, som utan att vara militä
ra nyttjas uteslutande för statsiinda
mål och icke för affärsdrift. gäller 
vad i denna lag. med undantag av 
11 kap. 3-6~~. är stadgat om civil 
luftfart. 

Regeringen eller den regeringen 
bemyndigar iiger i fr[1ga om luftfar
tyg som avses i första stycket med
giva ytterligare undantag från vad 
som enligt denna lag gäller om civil 
luftfart, dock icke såvitt angår de i 
I* andra stycket angivna lagrum
men. så ock meddela de särskilda 
föreskrifter som finnas erforderliga. 

Huruvida och på vilka villkor 
främmande militära luftfartyg eller 
andra främmande luftfartyg, som 
nyttjas uteslutande för statsända
mål och il:ke för affärsdrift. må vin
na tilltriide till svenskt område. be
stämmer regeringen eller den rege
ringen bemyndigar. 

Bestämmelserna i 9 kap., 10 kap. 
3 §. 11 kap. 2 § andra och tredje 
styckena och 13 ~gäller även i fråga 
om luftfart med svenska militära 
luftfartyg ol:h i fråga om den militä
ra markorganisationen. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar i 
övrigt bestämmelser för den militä
ra luftfarten i de ämnen som anges i 
den första avdelningen. 

Bestämmelserna i denna lag 
utom 11 kap. 3-6§* gäller iiven i 
fråga om luftfart med svenska luft
fartyg, som utan att vara militära 
används endast för statsändamill 
och inte för affärsdrift. 

3§ 

För sådana luftfartyg får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestämmer meddela särskil
da föreskrifter samt föreskriva och i 
enskilda fall medge ytterligare un
dantag från bestämmelserna i den
na lag. Undantag får dock inte 
medges från de bestämmelser som 
anges i I~ första stycket. 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer meddelar 
bestämmelser i fråga om rätten till 
luftfart inom svenskt område för ut
ländska militära luftfartyg och and
ra utländska luftfartyg som används 
endast för statsändamål och inte för 
affärsdrift. 
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Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 
Bestiimmeberna i 2 kap. 2 *andra stycket giiller inte i fr{1ga om luftfartyg 

som har registrerats i Sverige före ikraftträdandet. 
För sådan utbildning enligt luftfartslagen som har påbörjats före den nya 

lagens ikraftträdande gäller inte bestiimmelserna om clevtillståml. 
Aldre bestämmelser gäller i fraga om behörigheten att handlägga mål 

som avses i 13 kap. 6 §.om talan har väckts före ikraftträdandet. 
Aldre bestämmelser gäller beträffande besvär över luftfartsverkets be

slut i thtgor som rör certifikat. behörighetsbevis och tillstånd att tjänstgöra 
pil luftfartyg utan certifikat. om beslutet har meddelats före ikraftträdan
det. 

3 Ftirslag till 

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

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 3 och 4 *~ lagen ( 1922: 382) an
gående ansvarighet för skada i följd av luftfart skall ha nedan angivna 
lydelse. 

l\!111·arande lvdclse 

Brukar någon utan lov annans 
luftfartyg. svare brukaren i ägarens 
stiille för skada. som därunder in
träffar. 

Föres/agen lydelse 

Den som utan lov använder ett 
luftfartyg som tillhör någon annan 
är i stallet för aga.ren ansvarig för 
skador som inträffar vid ett sädant 
tillfälle. 

När ett luftfartyg innehas pa 
grund av kreditköp med förbehäll 
om återtaganderätt. skall ägarens 
ansvar enligt denna lag i stället vila 
på brukaren. 

Det som sägs i andra stycket gäl
ler också om ett luftfartyg innehas 
med nyttjanderätt och 

I. ägaren och nyttjanderättsha
varen har träffat avtal om att ansva
ret skall vila på innehavaren. 

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

3. innehavaren enligt nyttjande
rättsavtalet har rätt att skaffa förare 
eller befälhavare eller att använda 
fartyget för luftfart i förvärvssyfte, 
och 

4. anteckning om nyttjanderätten 
har gjorts i luftfartygsregistret. 
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Innehar niigon luftfartyg med 
nyttjanderiitt. och inf!i<.:k i uppl[itel
sen tillika befogenhet att anställa 
förare eller befälhavare å luftfarty
get. vare siidan brukare lika med 
luft fartygets iigare ansvarig för ska
da. som i följd av luftfartygets be
gagnande i luftfart inträffar: och må 
äg<trcn söka sitt i!tcr av brukaren. 
Lag samma vare. därest brukaren 
ej innehar luftfartyget med stidan 
hefogenhet. som nyss sagts. men 
likväl anlitar annan förare eller he
fälhavare än den av ägaren anställ
de. samt skada inträffar under den
ne förares eller hefälhavares hand
havande av luftfartyget. 

H 

Fiir<'slagc11 lydelse 

När ett luftfartyg innehas med 
nyttjanderätt men 3 * inte är till
famplig. är innehavaren lika med 
ägaren ansvarig för skador enligt 
denna lag om han 

I. enligt nyttjanderiittsavtalet har 
riitt att skaffa förare eller befälha
vare. eller 

2. trots att han saknar sådan rätt 
använder sig av en annan förare el
ler befälhavare än den som ägaren 
har anstiillt och skador inträffar vid 
ett sådant tillfälle. 

Den ersiittning ägaren kan ha gett 
ut i ett sådant fall som avses i första 
stycket får han kräva åter av inne
havaren. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1983. 

4 Förslag till 

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

tyg 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (I 955: 227) om in
skrivning av rätt till luftfartyg 

dels att 7 * skall ha nedan angivna lydelse. 
Jets att i 24, 39. 43, 46 och 50 ~*ordet ""luftfartsstyrelsen"" skall bytas ut 

mot ''luftfartsverket'" och att i 5H ordet "Konungen'' skall bytas ut mot 
'"n::gcringen ... 

Ntlvarandc lydelse Fiireslag{'f1 lydelse 

7§ 

Inteckning i luftfartyg mi\ icke beviljas, med mindre den som medgivit 
inteckningen är införd i luftfartygsregistret såsom ägare av fartyget. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget. skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i främmande stat, 
skall dock. såframt ej eljest laga 
hinder möter. inteckning beviljas, 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget. skall i ärendet 
styrkas att från honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i en främmande stat 
eller hos en internationl'il organisa
tion, skall dock. såframt ej eljest 
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N111·11rnmfr lrdelsc 

dilr den som medgivit inledningen 
bli\'it vid fartygeh införande i det 
svenska registret upptagen s~1som 
:igare eller ock härleder sin r{ltt frfin 
den diiri först införde iigaren. 

Fiir1'1/ai.:e11 lrdl'isc 

laga hinder möter. inteckning be\·il
jas. d{ir den som medgi\'it inteck
ningen blivit vid fartygets införande 
i det svenska registret upplagen s:1-
som ägare eller ock hiirkder sin r{ill 
från den diiri för~t införde iigaren. 

Har fartyget i tre år näst före ansökningen varit infört i luftfartygsregis
tret och finnes den som medgivit inteckningen hava varit under hela den 
tiden upptagen i registret såsom ilgare eller härleder han sin rätt frf111 den 
som vid början av samma tid var införd s~1som ägare, skall ansökningen. 
ändii alt annan upplysning om ilganderiitten ej vinnes. bifalla.;, cbr e.i eljest 
laga hinder möter. 

Denna lag trii<ler i kraft den I januari 1983. 

5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 289) om allmänna förrnltningsdomsto
lar 

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 14 och 18 ~* lagen I 1971: 289! om 
allmänna förvaltningsdomstolar skall ha nedan angivna lydelse. 

/1/111·arandc lydelse 

Länsrätt prövar 
I. mål enligt skatte-. taxerings-. 

uppbörds- och folkbokföringsför
fattningarna i den utsträckning som 
är föreskrivet i dessa författningar. 

2. mål enligt socialtjänstlagen 
(1980: 620), lagen (1980: 621 l med 
särskilda bestämmelser om vård av 
unga, utlänningslagen ( 1980: 376). 
smittskyddslagen I 1968: 231 l. lagen 
( 1970: 375) om utlämning till Dan
mark. Finland. Island eller Norge 
för verkställighet av beslut om vård 
eller behandling och körkortslagen 
( 1977: 477) i den utsträckning som 
är föreskrivet i dessa lagar samt mål 
enligt 21 kap. föräldrabalken. 

3. mål enligt lagen I 1980: 1123) 
om offentlig insyn i siikerhctsarbe
tet vid kärnkraftverken. 

1 Sena;te lydelse 19KI: 37. 

Länsrätt prövar 
1. mål enligt skatte-. taxerings-. 

uppbörds- och folkbokföringsför
fattningarna i den utstriickning som 
är föreskrivet i dessa författningar. 

2. mål enligt S<lCialtjänstlagen 
(1980:620!. lagen 11980:621) med 
särskilda bestämmelser om vi'trd av 
unga. utlänningslagen ( 1980: 376l. 
smittskydd slagen ( 1968: 231 l. lagen 
(1970: 375) om utliimning till Dan
mark. Finland. Island eller ~orge 
för verkställighct av heslut om viml 
eller behandling. körkortslagen 
( 1977: 477) och lt!fUi1rtslage11 
11957: 297 J i den utsträckning som 
är föreskrivet i dessa lagar samt m[tl 
enligt 21 kap. för;ildrahalken. 

3. mål enligt lagen I 1980: 1123) 
om offentlig insyn i säkerhetsarbe
tet vid kärnkraftverken. 
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Linsriitt hr domför med en lag
faren domare ensam 

I. nitr i1tgiird som avser enda'1 
mitls bcredande 1·id/llges. 

2. vid siidant förhör med vittne 
eller sakkunnig som hegiirts av <in
nan liinsriitt samt vid S<idant flirhör 
i iirendc enligt utliinningslagen 
( 1980: 37f.J slim begiirts med stöd av 
57 ~ samma lag, 

3. vid beslut som <1vser cndast 
riittel'c av felriikning. klskrivning 
cllcr annat uppcnhart förbiseende. 

4. \·id hcslut lllll {1tcrl.;allclse tills 
vidan:: av ctt körkort. körkortstdl
stiind eller traktorkort eller om viig
ran tills vidare att gL1dkiinna ett ut
liindsk1 körkort. niir det är uppen
bart att ett sadant beslut bör rred
dela~. 

5. l"id annat hes/ut som inte inne
.fil(( ar .1/utli:~r al'giin111de <Il" mål. 

Fiir1'.1/age11 frdl'i.1e 

Linsriitt iir domför med en lag
faren domare ensam 

I. niir il!giird som avscr endast 
mf1ls bcredandc 1·iilta.1, 

2. vid siid<i!lt flirhör med vittne 
eller sakkunnig som hegiirts av an
nan liinsriitt samt vid s[1dant förhör 
i iirende cnligt utlänningslagen 
( 1980: 37ol som begitrh med stöd av 
57 ~ samma lag. 

3. vid beslut som avser endast 
rättelse av fclriikning. felskrivning 
cller annat uppenhart förbisecndc. 

4. vid beslut om iiterkallelsc tills 
vidare av ett körkort. ki.irkortstill
sttrnd ellcr traktorkort eller om viig
ran tills vidare alt gLidbnna elt ut
liindskt körkort, niir det iir uppen
bart att ett siidant beslut hör med
delas. 

5. 1·id hes/ut 0111 fårsiirrt111d<' 11r 

kra.fi m· err /1~fz(art.1·c·ert(flkat. ele1·
tillsrä11d, annat certffikar elll'r be
hiirighctshe1·is. 11iir der iir uppe11-
har1 all cl! sådant hes/111 hiir med
delas. och 

6. rid annat lws/111 .10111 inre i1111e
./it11ar slutligt m·giira11dt 111· mtll. 

Om det inte är påkallat av särskild anledning att m{tlet pröva~ av fullsut
ten r:ill. iir liinsräll domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av m{llct i sak. 

Vad som sägs i andra stycket gäl
lcr iiven vid avgörande av 

I. mål om utdömande av vite. 
2. m[1I enligt bevissäkring~lagen 

(1975: 10271 för skatte- och avgifts
proccssen. enligt lagen (1978: 880) 
om bctalningssäkring för skatter. 
tullar och avgifter, om besiktning 
enligt fastighetstaxeringslagen 
( 1979: 1152). om handlings undanta
gande fran taxeringsrevision. skat
terevision eller annan granskning 
och om befriclse från skyldighet att 
lämna kontrolluppgift enligt taxe
ringslagen ( 1956: 623). 

~ Srnaste lydelse 1981: ::!!C. 

Vad som sägs i andra stycket gäl
ler även vid avgörande av 

I. mål om utdömande av vite, 
2. mål enligt bevissäkringslagen 

(1975: 1027) för skatte- och avgifts
proeesscn, enligt lagen ( 1978: 880) 
om betalningssiikring för skatter. 
tullar och avgifter. om hcsiktning 
enligt fastighetstaxcringslagen 
I 1979: 1152). om handlings undanta
gande från taxeringsrevision. skat
terevision eller annan granskning 
och om befrielse från skyldighet att 
lämna kontrolluppgift enligt taxc
ringslagen ( 1956: 623). 
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Nurarandc lydelse 

3. mål Jm omhiindertagande för 

utredning enligt 30 * barnavård sla
gen (1960: 97). 

4. mål enligt uppbörds- och folk
bokforingsförfattningarna med un
dantag av mål om arbetsgivares an
svarighet för arbetstagares skatt. 

5. mt1I om uppdelning av taxe
ringsviirde enligt 20 kap. 15 ~ fas
tighetstaxeringslagen ( 1979: 1152), 

6. mål som avscr ändring av tax
erad inkomst med högst I 000 kro
nor, 

7. mål enligt skatte- och taxe
ringsfö1fattningarna i vilket he~lu
tet överenssHimmer med pant:rnas 
samstämmiga mening. 

8. mät om rättshjälp genom of
fentligt biträde i ett ärende hos en 
annan myndighet. 

9. m<'l.I enligt körkortslagen 
(1977: 477), om beslutet innebär att 
varning meddelas eller om det är 
uppenbart att ett körkort. körkorts
tillstånd eller traktorkort skall åter
kallas eller att ett utländskt körkort 
inte skall godkännas. 

10. mäl i 1·ilket saken är 11ppen
h11r. 

Fiireslagcn /ydefsc 

3. mal om omh;indertagandc fi!r 
utrcdning enligt 30 ~ harnaviirdsla
gcn ( 1960: 97), 

4. mål enligt uppbörd-.- och folk
boJ.:föringsförfattningarna med un
dantag av m;d lllTI arbehgivarö an
svarighet för arbchtagare-- sJ.:atl. 

5. mttl om uppdelning av taxe
ringsvärde enligt 20 kar. I~~ fa~

tighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). 
6. rnfil som av-.cr Lindring av tax

crad inkomst med högst I 000 kro
nor. 

7. mi'tl enligt skatte- och taxc
rinµsförfattningarna i vilket beslu
tet övert:nssHimmer med partcrnas 
samstiimmiga mening. 

8. m[tl om riittshjiilr genom of
fentligt biträde i ett iirendt: ho~ en 
annan myndighet. 

9. mål enligt körkort slagen 
( 1977: 477). om beslutet innebiir att 
varning meddelas eller om det är 
uppenbart att ell körJ.:ort. körkorts
tillstånd eller traktorkort skall åter
kallas eller att ett utliindskt körkort 
inte skall godkännas. 

JO. mål enli[::r l1(t(fi11"tslagt11 
( 1957: 2971. 0111 htsluttl i1111t•hiir alt 
i·aming meddelas eller om cle1 iir 
uppenbart a11ri11ge11 att c11 lt!ftfiirr.1-
ccr1ifika1. cln·till.1·11/11d, w11wr cl'rti
fikar eller hchörighcrshn·is skall 
ärerk11//11s eller arr c11 hegiiran om 
ji'imyc/se m· ccrr{fikar inre .ikull hi
j(1//11s, och 

11. mål i 1·ilkcr .111ke11 iir uppen
bar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1983. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttranden över flJ·glagutrcd
ningens betänkande (Ds K 1981: 12 och 13) Reviderad 
luftfartslagstiftning 

Remissinstanscr 

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av riksåklagaren, 

domstolsvcrkct. överbefälhavaren. luftfartsverket. chefen för luftfartsin

spcktioncn. statens haverikommission. statens naturvårdsverk. näringsfri

hctsombudsmannen. kammarrätten i Jönköping. Stockholms tingsrätt. 

Kalmar tingsrätt. Sundsvalls tingsriitt. länsriitlen i Östergötlands län. Sve

riges advokatsamfund. Svenska försiikringsbolags riksförbund, Helikop

tt:rfön:tagens riksförbund och Taxiflygföretagcns riksförbund. Finansbola

gens förening, Kungl. Svenska Acroklubben tKSAK). Scandinavian Air

lines System och Linjeflyg AB (SASiLIN), Svensk pilotförening, Svenska 

allmänflygföreningen. Swedair AB. Centralorganisationen SACO/SR och 

Tjlinstemännens centralorganisation (TCO). 

Landsorganisationen i Sverige har ingett och åberopar ett yttrande av 

Svenska transportarbctarcförbundet. 

Yttrande har också avgetts av Bromma Aernconsulter HB !BACI. 

Riksåklagarcn har överlämnat yttranden från överåklagaren i Malmö 

åklagardistrikt samt från länsåklagarna i Kalmar. Jämtlands och Väster

norrlands län. 

2 Remissyttrandena 

2. 1 Allmänna synpunkter på utredningens förslag 

När det gäller den språkliga och redaktionella översynen av lagstiftning

en har utredningens förslag mottagits övervägande positivt. S1·enska fnr

säkringsholags rikdörbund. Helikopter.företagens rik.1Jörbund och Taxi

flyg_{öreta{?ens rik.1fiirhund. SAS/LIN. Svensk pilotförening, Svenska a/1-

miinflyg_fi"ireningen och Sl'enska transportarhetarefiirhundet menar att lag

texten gjorts mer överskådlig och lättillgänglig. 

L1(/~fartsverket och luf~fartsinspektionen menar dock att texten i vissa 

fall förlorat i saklighet och klarhet. 

Allmänna synpunkter har också framförts rörande några principiella 

fr{igor vid uppläggningen av lagstiftningen. 

När det gäller samrdd.1fiirfarandet anser sålunda l1d(f'artsverket att det i 

författningstexterna bör framgå vilken typ av samråd som åsyftas. Med 

uttrycket "i samråd med" avses enligt verket all berörda samrådsorgan 

skall vara eniga, medan uttrycket "efter samråd med" innebär att myndig-
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heten efter inhämtande av annan myndighets yttrande sjiilvstiindigt skall 

avgöra ärendet. Liknande synpunkter lämnas av it(/ifartsi11spe/.:tio11c11 och 

1!1·erhlfäl lw rnren. 

När det gäller användningen i lagtexten av hegreppcn hrukare och inne

havare anser luftfartsverket att förslaget inte är konsekvent. Framför allt 

föreligger enligt luftfartsverket vissa oklarheter beträffande föreslagen 

iindring i luftansvarighetslagen. Liknande synpunkter anförs av ftdif'artsin

spc/.:tionen. 

Beträffande delegatio11shcstii111111elserna är det enligt /11j!f(1r1s1w/.:ct för 

en läsare mest praktiskt om man redan av lagtexten får besked om till 

vilken myndighet en viss friiga kan ha dekgerats. Liknande synpunkter 

framför~ av /1{/(fiirfai11spe/.:tio11e11. 

2.2 Luflfartslagens och luftfartskungörelsens allmänna bestämmelser 

I /.:ap. 2 §,Enligt ft(f(/c1rtsi11spc/.:tio11en är uttrycket "svenska luftfartyg" 

oklart. I stället hör det stå "luftfartyg av svensk nationalitt:t". 

I /.:ap. 6 §, Förslaget rörande tillämpningen av svenska regler på utländs

ka luftfartyg som innehas med nyttjanderätt av svensk brukare kommente

ras bL a, av S1·erigC's ad1•0/.:atsan{fimd. Enligt samfundet är det riktigt att 

en sådan brukare inte skall ha rätt att disponera över fartyg vid pantsätt

ning men att ansvaret för att fartyget är luftvärdigt och miljövärdigt skall 

åvila honom. Enligt samfundet bör vidare utformningen av panträttsinsti

tutet ske under hänsynstagande till att svenska nygföretag ofta erhaller 

kredit från utländska säljare eller kreditinriittningar. Förslaget hälsas ock

sä med tillfredsställelse av SAS/LIN och av Si·cns/.: pilotji!rening. För

eningen pekar i detta sammanhang på behovet av en samordning av de 

skandinaviska luftfartslagarna på denna punkt, eftersom förfarandet med 

leasing av nygplan redan tillämpas av SAS och förmodligen i framtiden 

kommer att bli allt vanligare. 

I övrigt har utredningens förslag beträffande en svensk anslutning till 

Chicagokonventionens artikel 83 bis inte mött någon erinran under remiss

behandlingen. Utöver vad som nyss sagts har inte heller särskilt kommen

terats förslaget om införande av två nya paragrafer om möjlighet för 

regeringen eller den myndighet regeringen hest~immer att förordna om 

tillämpning av svenska bestämmelser på utländska till Sverige inhyrda 

luftfartyg eller av undantag från dessa bestämmelser beträffande svenska 

luftfartyg som uthyrts till utländska brukare. 

2.3 Registrering, nationalitet och märkning 

2 kap, 2 ~. Beträffande förslaget om krav pii svenskt ägarinnygande över 

luftfartyg för att det skall kunna registreras i Sverige avstyrker l1!fitärts1·er

ket och lt!f(fartsinspektioncn den föreslagna ändringen. De förutsättningar 
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som litg till grund för luftfartsvakets framställning i saken ar 1980 är enlig\ 

luf\fansverket inte liingre desamm;;. Utvecklingen av lea~ing som en finan

sieringsform har enligt verket förändrat bilden. Luftfartsinspektionen an

sluter sig till luftfartsvcrkets uppfattning. 

2 /.;ap. 4 ~- Enligt /11!Ui11"tsi11.1pclaio11c11 torde numera kravet på luftvär

dighet och miljöv;irdighet för registrering kunna \as hL1r1. Ett luftfartyg får 

ju <indå inte hruka~ utan att det är luftviirdigl och miljöviirdigt. Inga krav på 

luftviirdigher o.:h miljöviirdigher föreligger för att lufrfartyget skall kunna 

st{1 kvar i fartygsregistret. Om kravet inte liingre upprätthålls skulle enligt 

inspektionen hanteringen vid rcgis1reringsproceduren i många fall under

lälla~. 

för iivrigt har utredningen~ förslag niir det gäller registrering, nationali

tet och miirkning inte föranlett niigot y1trande undl.!r remissbehandlingen. 

2.4 Luftvärdighct och miljiivärdighct 

3 /.;ap. I ~- Enligt lufUilrt.1inspc/.:1ionen hör det nuvarande uttrycket 

.. vidmak1hiilla ·· inte utbytas mot "underhålla". Begreppet underhåll om

fattar inte i andra sammahang modifiering. 

3 /.:ap. 2 ~. Enligt li~f(färtsinspe/.:tionen har ordet "besiktningar'' en 

begränsad hetydclse och utgör endast ett element i luftfartsinspektionens 

luftvärdighetshevakning. Ordet bör utgä ur lagtexten. 

3 /.:ap. 3 ~- Enlig\ ii(fij(1rtsi11.1pe/.:1io11en hör bemyndigandet för luftfarts

verket att uppdra al siirskilda sakkunniga att förnya luftvärdighetsbevis 

ocksä avse utfärdande av sådana bevis. 

3 /.:ap. 5 *· Bestämmelsen bör enligt luf~fimsinspektionen kompletteras 

med hän!'.yn till att luftvärdighctsbcvis i framtiden skall kunna utfärdas tills 

vidare. Det är därvid viktigt att författningsmässigt poängtera att luftvär

dighetsbevisct blir ogiltigt om inte underhållet skötts på föreskrivet sätt. 

3 kap. n. Enligt lidU.artsinspe/.:tionen hör markeras att ägaren inte är 

skyldig att iivervaka att ett luftfartyg är luftvärdigt om det inte nyttjas. Ett 

sådant krav iir enligt inspektionen inte rimligt. 

F1)r övrigt föreslår luftfartsinspektionen en hel del smärre ändringar 

beträffande de i förslaget till luftfartsförordning upptagna stadgandena om 

tillsyn över luftv~irdigheten. luftvärdighetshevis och tlyghandhok samt om 

luft värdigheten hos utländska luftfartyg. miljövärdighet och rätt att tillver

ka luftfartyg m. m. 

2.5 Luftfartygs bemanning, luftfartsccrtifikat m. m. 

Utredningens förslag att de grundläggande best~i.mmelserna om erhål

lande och äterkallelse av certifikat skall tas in i lag accepteras i allmänhet 

av remissinstanserna. Enligt /11{Uim.1inspe/.:tione11 kan man genom föränd

ringen frän ett filtal mycket övergripande lagregler med detaljreglering i 
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författning med liigre dignitet till en utomordentligt dctaljcraJ lagtext inte 

undg;\ a\\ det skapas risker för förhi~cenden och hårda hindningar för 

framtiden. 

S1·l'rig<'.\ <Uh-oka1.1am/i111d 1..klar utredningens uppfattning att de grund

liiggande hestiimmclserna om erhitllande och ~iterkallelsc a\' certifikat i1r ~å 

betydelsefulla att Je hör tas in i lag. 

2.5./ \:il/korenfi'ir erhäl/u11de m· C<'rT(fikut 111.111. 

Enligt lidzfor1.1i11.1pl'k1ionc11 framgfir ej av Jen föreslagna 4 kap. 5 ~ att 

elc\'tillstånd ~kall vara n[igot obligatoriskt för var och en som pabörjar 

flygutbildning. Paragrafen bör enligt inspektionen inledas med ett stad

gande att var:ie elev skall hu tillst~ind. Enligt inspektionen har vidare 

elevtillstimdet i vissa fall ingen funktion att fylla. ~fan vet niimligcn att 

eleven redan uppfyller siikcrhetskraven genom att vederbörande har certi

fikat av vi~s dignitet. Enligt inspektionen mi\ste finnas möjlighet till avstt:g 

th'in huvudregeln om ohligatoriskt devtillstiind. Vidare hör enligt inspek

til>ncn inte uppqiillas nt1g1..ll krav pi1 svenskt medborgarskap för t:rh[illande 

av elevtillstånd. 

Enligt luft fartsinspektionen bör heller inte i 4 kap. 6 s föreskrivas ett 

obligatoriskt krav p.'1 elevtillstånd för att luftfanscertilikat skall kunna 

utfärdas. Inspektionen pekar siirskilt på den situationen att innehavare av 

ett utliindskt certifikat begiir att fä detta ut hytt mot ett svenskt. I det liiget 

går det ju inte att upprättht1lla kravet pi1 clevtilbtånd. Detta krav mäste 

alltstt slopas. 

Enligt kammarriittcn i Jimkiiping saknas anledning att ifrågasätta liimp

lighcten av att vid utbildningen övergå fri'm individkontroll till systemkon

troll. Enligt kammarriitten finns möjlighet att vägra förnyelse av tillstånd 

för skola vid tillstfindstidens utgfrng medan bestämmelser om indragning 

eller äterkallclsc av tillständ under löpande tillständstid saknas. Det torde 

enligt kammarriitten ligga i sakens natur att tillstfmdet kan dras in för en 

skola som vidtar ändring av förhiillanden som förelåg när tillstiindet gavs 

och hade betydelse för detta. Om en skola ställer alltför låga krav rii att 

godkänna sina elever kan det diircmot vara diskutahclt om förutsättningar 

för indragning av tillsltmdet under löpande tillståndstid föreligger utan stöd 

av en särskild bestämmelse därom. Kammarrätten ifrågasätter om inte 

förslaget om en utökad examensrätt för skolor motiverar införande av en 

sanktionsbcstämmelse av nyss angivet slag. 

].5.2 Certifikatens gi/1ighe1.1·tid uch 1·i/lkorc11 .fi"irfi"irnyelse 

L1!/(timsi11spcktio11c11 finner det tillfredsstiillande att utredningen före

slagit att certifikaten iiven fortsättningsvis skall ha hegränsad giltighetstid. 

Inspektionen understryker att certifikatens hcgränsaclc giltighetstid ink 

utgör hinder för förenklingar i den nuvarande certifikat hanteringen. Ocksii 

/iinsrättrn i Östergiit/anJs län finner skiilen för utredningens ställningsta-
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gandc övertygande. Bestiimmer man sig hiiri'ör mftsle emellertid enligt 

bnsri"ltten stiillas kwv pii all övriga hestiimmelser om certifikats giltighet 

utformas med h~ino.;ynstagande h~irtill sa att ett ~ammanhängandc system 

crh:Uls. De föreslagna bestämmeberna kan enligt länsrätten inte anses 

uppfylla delta krav. Enligt Si·rns/.:.a al/mii11.f7vg.f("ire11i11gen bör det inte st[1 i 

lagtexten all certifikat skall utfärdas för viss tid. Enligt föreningen hör 

privatflygarn:rtifikat ha en obcgriinsad giltighetstid men giltigheten hör 

vara förknippad med vissa villkor. Dessa villkor Lir i första hand att 

Hikarundersökning och periodisk llygträning med kontrollant har genom

förts inom vissa tidsintt:rvaller. Den formella delen av förnyelse av privat

tlygarcertitikat saknar i dag flygsiikerhetshetydebe enligt föreningen. Den 

är di1rcmot en ekonomisk belastning b{1de för luftfartsverket och certifikat

innehavaren. 

/)omsro/.1"1",.,.J..cr a\·styrker utredningens förslag ,1m föri.arandct vid för

nyelse av certifikat. Domstobvcrkcl anser all förfarandet blir så krångligt 

och tidsiidandc all d<.:t inte bi.)r genomföras. Lii11srä11e11 i Ö.1·tergc";rfands liin 

är inforst<.tdJ med att länsriitlen skall pröva mål om förnyelse av certifikat 

och elevtillstånd i de fall d~t luftfartsverket har ifrågasatt innehavarens 

l~implighel och denne har begärt länsriitlens prövning. 

S1·e11s/.:. 11ilo(fiire11i11g anser alt hcsv~irstiden för prövning i Hinsrällcn av 

avslag om förnyelse skall vura fyra veckor. En stor del av den grupp som 

kan beröras av dess;1 best:immelser tjänstgör enligt pilotföreningen långa 

perioder utomland.,. Tj~instgöringsperiodcr på mellan sju och tolv dagar är 

inte ovanligt. Detta kan i olycklig;1 fall medföra att besviirstiden ytterligare 

begränsas. 

:! .5 .3 Grn11Jerna .fl"ir äter/.:.a/ldse at' catifi/.:.at 

Enligt /11f(fim.1insp1'/.:.tio11e11 hör ~om återkallelsegrund också anges en 

grund >.om rör brister hetr~iffande "'kunskaper. cri'arcnhet och skicklig

het". Friigan om vad som skall ske om någon vid certifikatkontroll eller 

eljest inte visar .,ig h{tlla m[1tten i hithörande avseenden är. påpekar inspek

tionen. inte reglerad. Däremot har man tagit upp frågan om återkallelse på 

grund av att n;igon inte följt ett föreläggande all genomgå certifikatkon

troll. Det kan enligt inspektionen inte uteslutas att ytterligare situatilmcr 

kan uppkomma som förhises nu. Enligt S1·criRCS adi·o/.:.atsam.fimd blir den 

föreslagna hestiimmelsen om iiterkallelse pii grund av att innehavaren~ 

förutsättningar att fullgöra den tjänstgöring som certifikatet avser har 

minskat onödig p~1 grund av be.,tilrnmelscn om all certifikat skall återkallas 

om innehavaren inte Hingre uppfyller de krav i fräga om fysisk och psykisk 

lämplighet som g~iller för clcvtillstirndet. Samfundet föreslår Järför att den 

förstnämnda grunden (punkten 6) skall utgå. Sl'ens/.:. pilotf(ircning finner 

dd fullkomligt o<.icceptahelt att certifikatinnehavaren vid förnyelse och 

beslut om återkallelse skall kunna styrka sin psykiska lämplighet. Pilotför

eningen erinrar om att luftfartsverket år 1979 föreslog införande av psyko-
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logisk himplighetsundersökning för trafikflygarcertifikat och att dclla för

slag med kraft avfärdats av företriidare för piloter och andra grupper 

verksamma inom luftfarten. Föreningen motsätter sig ink psykologisk 

bmplighetskst fön: utfärdandet av elevtillstånd eller certifikat men tar 

bestitmt avständ friin varje form av tvangsmässiga psykologiska tester och 

kontroller avseende yrkesutövande piloters funktionsförmaga. Si·enska 

111/mänflygfi"ireningen kan inte inse varför det skall vara nödvändigt att 

inleda ett återkallelseförfarande mot de certifikatinnehavare som genom

giir den ohligatoriska nygtriiningen eller skaffar sig ett läkarintyg om det 

som ett villkor för certifikatets giltighet kopplas regler om att dessa förut

sällningar skall vara uppfyllda. 

:!.5...1 TiJen.fi"ir dtcrkallt'lse och "spiirrtiJ" 

Enligt kammarriilll'n i Jönköping kan det när det gäller s. k. spiirrtid 

synas. mindre kon~ek vent att lagstiftaren har t va skilda system p<'i sii 

niirliggande områden som körkorts- och luftfartslagstiftningen. Kammar
riitten tillstyrker emellertid utredningens förslag att upphiiva möjligheten 

att återkalla ett certifikat for viss tid. Kammarrätten heaktar därvid främst 

två omständigheter, nämligen dels att återkallelse för viss tid mera har 

karaktären av en straffrättslig sanktion än av en administrativ åtgärd 

betingad av trafiksäkerhetsskäl. dels att säkerhetsskälen torde ha än större 

betydelse i samband med återkallelse av luftfartscertifikat än vid återkal

lelse av körkort. Det bör vidare enligt kammarrätten antas ha haft betydel

se vid valet av åtgärdssystem i körkortslagstiftningen att det är något av en 

medborgerlig rättighet att köra bil. Detsamma kan inte säg.as gälla framfö

rande av luftfartyg. Kammarrätten avstyrker förslaget att införa termen 

spii.rrtid. Termen iir enligt kammarrätten snarast missvisande eftersom det 

, leder tanken till att spärren eller hindret är borta i och med att tiden är 

utgången såsom fallet är i körkortssammanhang. Kammarrätten erinrar om 

att det i luftfartssammanhang inte är fråga om en spärrtid av samma slag 

som i körkortslagstiftningen. Det förefaller därl"ör enligt kammarrätten 

mindre lämpligt att begagna samma term for två skilda saker. Enligt 

kammarrätten bör man antingen välja en annan term i luftfartslagstiftning

en. förslagsvis lägsta väntetid e. d. eller avstå från någon särskild beteck

ning vilket kräver en viss omarbetning av de föreslagna författningstex

terna. 

Aven liinsriillcn i Östergötlands län pekar på att termen spärrtid här 

används p~I annat sätt iin i körkortslagstiftningen. Också länsrätten menar 

att det av rättsterminologiska skäl inte kan anses bmpligt att använda 

samma term i två olika betydelser. Länsrättcn föreslår i luftfartslagen 

termen väntetid. 

:! .5 .5 Grunderna för i·arning och erinran 

Enligt l1{f~fartsinspektionen kommer det av utredningen föreslagna inµri-

18 Riksdaxen 191\4185. I sam/. Nr:!/:! 
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pamkt mot en certifikatinnehavare i form av heslut om erinran att fä det 

resultatet att antalet varningar reduceras utan att flygsäkerhetsdfckten 

förloras eller minskas. Genom att beslut om erinran får ankomma på 

luftfartsverket kommer såväl hclastningcn som hyråkratin för domstolarna 

och den enskilde att reduceras. Luftfartsverket välkomnar därför den 

föreslagna formen av ingripande. Förslaget innebär en kodifiering av den 

praxis som utbildats inom luftfartsinspektionen. Eftersom varning kan 

meddelas mot innehavare av elevtillstånd vore det konsekvent om även en 

erinran som ju är en hetydligt mildare åtgärd kunde förekomma mot en 

sfldan innehavare. Luftfartsinspektionen hemställer om komplettering av 

de föreslagna bestämmelserna i enlighet därmed. 

S1·c11sk pi/o(fi'ireninl:! friigar sig om beslut om varning eller erinran kom

mer att arkiveras och införas i någon form av register samt hur lång tid en 

sådan päföljd kommer att finnas kvar i ett eventuellt register. Föreningen 

frågar sig vidare om flera beslut om varning kan resultera i indragning av 

certifikat respektive flera beslut om erinran kan resultera i tilldelning av 

varning. 

:! .5 .6 Grunderna ji'ir.fi'irsiitlande ur kraft och omhändertagande 

Kammarriit1c11 i }ii11kiipi11g föreslår att den föreslagna bestämmelsen i 4 

kap. 12 s görs tillämplig även vid den i punkt 7 i 9 * samma kapitel avsedda 

foerkallclsegrunden. Såvitt kammarrätten kan finna avser punkterna 6 och 

7 i 9 * s[1 likartade situationer att det saknas anledning att göra skillnad 

mellan dem i vad avser möjligheten att försätta certifikat ur kraft. Enligt 

kammarrättens erfarenheter i körkortsmål av närmast motsvarande slag 

behövs tämligen ofta interimistiska återkallelser under tiden tills erforder

lig utredning blivit färdig. För den av ålderskrämpor eller psykiska egen

heter träffade torde det ofta vara svårt att medge att lämpligheten för 

bilkörning eller flygning minskat. Ett heslut att försätta ett certifikat ur 

kraft är enligt kammarrätten till sin natur interimistiskt. Av allmänna 

räfögrundsatser följer att ett sådant beslut skall omprövas så snart den 

enskilde begär det eller återkallelsemyndigheten finner skäl till det. Vid 

sådan prövning sker det i kammarrätten normalt en lämplighetsprövning. 

Enligt kammarrätten är förslaget att giltighetstiden för vissa beslut att 

försiitta certifikat ur kraft skall begränsas i enlighet med vad som gäller för 

spärrtid något oklart. Enligt kammarrätten förleds man till tanken att en 

lämplighetsprövning skulle ske i dessa fall på samma sätt som vid utgången 

av den av utredningen föreslagna spärrtiden. En sådan innebörd är emel

lertid inte förenlig med ordalagen i motiveringen. Tydligen är meningen att 

utgången av giltighetstiden vid försättande ur kraft skall medföra ett ome

delbart återställande av behörigheten att flyga i motsats till utgången av 

spärrtiden vid återkallelse som endast möjliggör en lämplighetsprövning. 

Man kan då lätt komma i den situationen att någon först får sitt certifikat 

försatt ur kraft och därefter återfår behörigheten att flyga sedan beslutets 
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giltighetstid utgiitt men till sist likviil vid den slutliga prövningen får certifi

katet återkallat. Denna situation är inte önskvärd men kan vara svilr att 

undvika om utgången av giltighetstiden automatiskt medför ett återstiil

lande av behörigheten men så är inte fallet med utgången av spärrtiden. 

Kammarrätten ifrågasätter om man inte skulle fa en bättre ordning om man 

avstod från bestämmelserna angående utgången av giltighetstid och ersatte 

dem med en erinran att försiittandet ur kraft skall upphiivas p[1 talan av den 

enskilde eller på besluhmyndighetens eget initiativ om och när det kan 

antas att den enskilde åter är liimplig att inneha det certifikat som försatts 

ur kraft. 

Under förutsättning att reglerna innebär att den vars certifikat återkal

lats först efter den s. k. spärrtiden kan fä prövat om han uppfyller förutsiitt

ningarna för förnyelse av certifikat kan liinsriittcn i ÖsterRiitlands liin 

ansluta sig till förslaget att försiittande ur kraft av ett certifikat skall ges 

begränsad giltighetstid i enlighet med det som gäller för spiirrtid. Med 

hänsyn till att det ibland kan dra ut p[i tiden innan lagakraftägande dom 

föreligger är det enligt länsrätten från den enskildes synpunkt angeläget att 

hans väntetid inte blir längre än för den som snabbt får en lagakraftägande 

dom. Denne bör rimligen inte bli sämre ställd i fråga om möjligheten att få 
en ansökan om certifikat prövad genom att han eller åklagaren fullföljer 

talan till överrätt. Lagtexten bör emellertid i så fall kompletteras så att det 

klart framgår att meningen inte är att certifikatet efter utgängen av beslu

tets giltighetstid skall återlämnas till innehavaren. Det är enligt liinsrätten 

klart att möjlighet måste finnas att omhänderta ett certifikat och att omhän

dertagandet måste få den rättsliga effekten att certifikatinnehavaren förlo

rar sin behörighet som förare. navigatör eller flygmaskinist på ett luftfar

tyg. Av rättssäkerhetsskäl bör emellertid ett omedelbart omhändertagande 

av ett certifikat bli föremål för domstols prövning och fastställas av dom

stol för att behålla sin giltighet. Så är det ordnat när det gäller körkort och 

så bör det naturligtvis vara ordnat också när det gäller certifikat. Att låta 

domstolsprövningen i fastställelsefallen mynna ut i ett beslut om certifika

tets försättande ur kraft ter sig i så fall som oegentlig. Certifikatet är ju 

redan satt ur kraft genom omhändertagandet. Däremot finns enligt länsrät

ten inte något att erinra mot uttrycket "försätta ur kraft" i sådana fall där 

något omhändertagande inte har skett. Hellre än uttrycket ·'försätta ur 

kraft" bör dock enligt länsrättens mening väljas uttrycket "'återkalla tills 

vidare". Förutom att härigenom vinns att samspelet mellan omhänderta

gandet och domstolens överprövningsinstitut framträder på ett naturligt 

sätt erhålls också överensstämmelse med vad som gäller i fråga om kör

kort. 

2.5.7 Förfarandet i•id certdikatåterka//else, varning m. m. 

Enligt do111stolsverket kan flera principiella skäl anföras för att frågor om 

återkallelse av certifikat m. m. bör prövas av domstol. Enligt domstolsver-
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ket är inslaget av riittskipning vid prövningen betydande. Luftfartsverkets 

manga roller. bl. a. tillsynsfunktionerna. gör att man kan tveka inför att 

verket prövar fr~igor om återkallelse m. m. Enligt verkets urpfattning iir 

det en förutsättning för att det skall vara någon mening med att flytta över 

prövningen av ccrtifikatiiterkallelser på domstol att även sadana ilterkal

lclser som sker r~i medicinska grunder kan prövas där. Utredningens 

slutsats att handliiggningen när de! gäller sådana fdigor är ingående och 

komplicerad och att det inte hör ankomma på domstol att pröva dem är 

enligt domstolsverket något förv<lnande. Frän de intressen som domstols

verket har att bevaka finns det emellertid inte skäl att ta i anspråk de hårt 

arbetsbelastade länsrätternas resurser med dessa arhetskrävande mål. 

Domstolsvcrket kan därför instämma i utredningens uppfattning att pröv

ningen av frågor om certifikatåterkallelse på medicinska grunder hör ligga 

kvar hos luftfartsverket. Vid den bedömningen finns det enligt domstols

verkets mening inte skäl att flytta över prövningen av andra återkallelse

frågor eller frågor om varning till länsrätt eftersom målen blir så få. 
Lufifartsinspektionen anför att även om några verkliga risker från rätts

säkerhetssynpunkt inte har påvisats med den nuvarande ordningen anser 

man av principiella skäl att sanktionsåtgärder av typ certifikatindragning 

och varning inte borde beslutas av luftfartsverket utan av domstol. Om 

man accepterar denna principiella utgångspunkt anser luftfartsinspck

tionen att utredningens förslag i huvudsak är lämrligt utformat. Särskilt 

viktigt iir att beslutanderätten i de många medicinska certifikatärendena. 

vilka inte har någon karaktär av sanktion utan är en lämplighetsprövning. 

ligger kvar på luftfartsverket. En c>.nnan lösning skulle enligt inspektionen 

leda till administrativt och resur~.mässigt orimliga konsekvenser. Att det 

nya systemet kommer att medföra ökad byråkrati är dock enligt inspektio

nen ofrånkomligt. Den enkla snabba beslutsgångcn gär förlorad. En dom

stolsförhandling som dessutom sker på annan ort kommer att bli betydligt 

mer arbets- och resurskrävande än dagens smidiga ordning. Inspektionen 

vill framhålla att genomförandet av förslaget kommer att leda till ett ökat 

resursbehov vid såväl luftfartsverket som länsrätten. A ven om antalet 

ärenden kommer att hålla sig kring dagens nivå, omkring 15 per år. mfiste 

man räkna med att muntliga förhandlingar kommer till stånd i betydande 

utsträckning vilket påverkar resursåtgången. Enligt luftfartsinspektionens 

mening är det inte troligt att förslaget i denna del verkligen står i samklang 

med regeringens direktiv att av utredningen framlagda förslag skall kunna 

genomföras enligt ramen för oförändrade resurser inom det område försla

get avser. 

Kammarrätten i Jönköping finner i likhet med utredningen att det kan 

göras till föremål för kritik att luftfartsinspektionen har alltför många 

roller. Kammarrätten kan inte finna de skäl som anförs till stöd för försla

get att vissa ärenden skall kvarbliva hos luftfartsinsrektionen överty

gande. Kammarrätten uttalar visserligen att luftfartsverket ofta synes upp-
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nå såväl rättvisa som rraktiska heslut. Det åheropade utredningsmaterialet 

är ofta omfattande och avgörandena komplicerade. Detta kan emellertid 

inte gärna invnka på den principiella hedömningen och synes i vart fall 

inte tala mot att avgörandena sker ho-, domstol. De omstiindigheterna att 

avgörandena trilffas av chefen för luftfansinspektionen efter föredragning. 

vid vilken såväl flygövt:rläkaren som juridiskt och tekniskt operativt sak

kunniga personer är narvarande. samt att avgörandena ofta träffas efter 

ingående diskussiont:r och inte sällan utgörs av kompromis,er och lösning

ar i det enskilda fallet föranleder viss misstanke, att ärenden möjligen 

någon gång skulk tillföras material som inte bringas till den enskildes 

kännedom. Skulle en sadan misstanke vara befogad utgör de åberopade 

omständigheterna i själva verket ett argument för att flytta avgörandena till 

domstol. Av utredningens material framgår att en mycket stor andel av de 

nu ifriigavarande certifikatåtgärderna alltjämt skulle handläggas av luft

fartsverket. Den principiella inställningen skulle således inte få niigot mera 

märkbart inslag. Enligt kammarrätten förefaller farhågorna överdrivna för 

att de av medicinska skäl föranledda åtgärderna skulle leda till ett oprak

tiskt och resurskrävande förfarande vid domstol. 

Länsriittcn i Östergötlands län instämmer i uppgiften att säkerhetskra

ven bättre kan bli tillgodosedda om avgörandet av frågor om administrati

va sanktioner gentemot certifikatinnehavare skall vila på domstol i stället 

för på luftfartsinspektionen som utfärdar föreskrifter och utreder brott mot 

dessa föreskrifter. Enligt länsrätten kan en certifikatinnehavare rimligen 

inte vara sämre ställd i rättssäkerhetshänseende än en körkortsinnehavare. 

Länsrätten kan emellertid inte dela utredningens mening att något påtagligt 

behov från rättssäkerhctssynpunkt av en överflyttning av prövningen till 

domstol av frågan om återkallelse pa medicinska grunder inte föreligger. 

Den erfarenhet som länsrätten har i fråga om återkallelse av körkort på 

medicinska grunder föranleder länsrätten att i stället ge uttryck för den 

uppfattningen att dessa mål är väl så känsliga från rättssäkerhetssynpunkt 

som mål om återkallelse på grund av trafiknykterhetsbrott. brott mol 

trafikreglerna m. m. Länsrätten vill därför bestämt hävda att starka rättssä

kerhetsskäl talar för att också återkallelse på medicinska grunder skall 

beslutas av länsrätten och inte av luftfartsverket. Det bör då givetvis 

ankomma på länsrätten att fatta de interimistiska beslut som kan behövas i 

avvaktan på frågans slutliga avgörande. 

S1·eriges adl'okatsamfimd hälsar med tillfredsställelse förslaget att be

slutanderätten vid återkallelse av certifikat och meddelande av varning i 

princip överförs till domstol. Enligt samfundet inrymmer emellertid en 

återkallelse på medicinska grunder också viktiga rättssäkerhetsfrågor. För 

den enskilde är det viktigt att frågan om ett certifikat skall återkallas 

avgörs med största möjliga snabbhet av en instans som inte på en och 

samma gång fungerar som utredare. åklagare och domare. Den möjlighet 

att överklaga som står den enskilde till buds är enligt samfundet inte 
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tillfredsställande från rättssäkerhetssynpunkt med hänsyn framför allt till 

att fö1farandet då kan bli ännu mer utdraget. vilket i och för sig kan 

medföra negativa psykiska effekter för den berörde. Ett skäl som mi.ijligt

vis skulle kunna tala mot att länsrätten som första instans handlägger 

återkallelse pa grund av nu berörda förhållanden skulle kunna vara att 

antalcI ärenden av aktuellt slag är s[i många att länsrättens kapacitt:t inte 

räcker till utan betydande förstärkningar och att sådana förstärkningar inte 

kan kt1mma i fråga i nuvarande statsfinansiella läge. 

lfr/ikoptc1:f{"iretagens rik.~fi"irhund inv~inder med skärpa mot förslaget till 

s~irhehandling av {1\erkallelse p;i medicinsk grund. Enligt förbundet förefal

ler det ologiskt att undanta en viss situation och därvid beh[illa den gamla 

rutinen. Redan den avvikelsen från vad som i övrigt skulle gälla att antalet 

instanser enligt t'örslaget tycks bli fyra i stället för tre väcker betänkligheter 

fri'm -,ystematisk synpunkt. Förbundet kan inte finna att de synpunkter 

som n:dovisas s~1som luftfartsinspektionens argument till förmän för sär

reglcring är övertygande. De farhagor rörande den praktiska handläggning

en i domstol av dessa ärenden skulle lika väl kunna anföras mot nuvarande 

allm~inna rätteg[mgsordning vid allmänna domstolar. 

KSA K kan acceptera de praktiska skäl som talar för en särreglering 

beträffande återkallelse på medicinska grunder men anför att rättssäkerhe

ten för den enskilde inte är helt tillfredsställande vid detta förfarande. 

Möjligheten att överklaga till högre instans ~ir alltför tungrodd och hämmar 

den enskildes möjlighet att bevaka sin rätt. KSAK anser därför att ett 

stadgande av detta slag bör kompletteras med bestämmelser om förhands

besked i dylika ärenden till certifikatinnehavaren så att denne har möjlig

het att framlägga ytterligare sakskäl eventuellt med hjälp av konsulterad 

medicinsk expertis innan luftfartsverkets beslut fattas. 

SAS/LIN anser att också återkallelse på medicinska grunder bör prövas 

av länsriitt. 

2.5.8 \/alet 11r domstol 

Om utredningens förslag om domstolsprövning genomförs har domstols

verket inte något att erinra mot att målen koncentreras till länsrätten i 

Östergötlands Hi.n med kammarrätten i Jönköping som fullföljdsinstans. 

2 .5. 9 Partsstiillningen 

Kammarrätten i Jiinkiiping ansluter sig till tanken på ett tvåpartsförhål

lande liksom till uppfattningen att den sakkunskap och de insikter som 

finns inom luftfartsinspektionen bör tas till vara i detta sammanhang. 

Däremot hör enligt kammarrätten kanske uppdraget att företräda det all

männa inte åläggas luftfartsverket som sådant utan en eller flera enskilda 

personer utsedda av regeringen eller den myndighet regeringen bestäm

mer. Man torde enligt kammarrätten kunna utgå ifrån att de personer som 

utses innehar den sakkunskap och de insikter som borde tas till vara. 
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Liinsrätten i Östergi)t/ands län finner det helt följdriktigt att processen 

byggs upp kontradiktoriskt med ett allmänt ombud som företrädare för det 

allmänna. För allmänna ombudet i körkortsmål vid länsstyrelsen i Öster

götlands län skulle det enligt länsrätten vara en främmande uppgift alt vara 

allmänt ombud m:kså i certifikatmålen. Denna uppgift bör enligt läm.rätten 

i stället som utredningen föreslår ankomma på luftfartsverket och dii 

lämpligen på ett allmänt ombud i certifikatmål vid verket. Erfarenheterna 

av en sådan ordning för länsstyrelsernas del i körkortsmål har enligt 

länsrätten varit goda. 

2 .5. JO Vissa processuella frågor 

Liinsriittcn i Östergiit/ands län påpekar att domstolen redan enligt 20 ~ 

förvaltningsprocesslagen har befogenhet att förelägga enskild part att inge 

vissa intyg och bevis. Det kan därför enligt länsrätten diskuteras om de 

föreslagna föreskrifterna i '.?.4 ~ som har förehild i 42 * körkortslagen be
hiivs. Enligt länsrätten kan bestämmelserna dock möjligen ha viss informa

tiv betydelse genom att de fäster uppmärksamheten pa bcvisförelägganden 

som det ofta kan bli anledning för domstolen att besluta om. 

3 Luftfartygs befälhavare och tjänsten ombord 

L1{f(fart.\'\'crket berör det skadeståndsrättsliga ansvaret i anslutning till 

förslaget rörande befälhavare vid flygning som avser kontroll av besätt

ningar. En befälhavares ansvar är enligt luftfartsverket såvitt gäller luftfar

tyget och tredje man mer omfattande och delvis av annat slag än det ansvar 

som en kontrollant har. Ansvaret för luftfartsverket kan i ett sådant fall 

komma att föreligga inte bara enligt skadcståndslagen utan ocksft enligt 10 

kap. 3 ~ luftfartslagen. 

Enligt li{ftfartsinspektionen bör det i lagtexten i 5 kap. I * komma till 

uttryck att befälhavare finns ombord vid luftfart. 

S1·enska försäkringsbolags rik.~förhund berör också förslaget rörande 

befälhavare på luftfartyg vid s. k. personnel flight training. Riksförbundet 

förutsätter att bestämmelsen tillämpas så att normalt kontrollanten är 

befälhavare eftersom denne under träningen drivit flygningen och har den 

bästa överblicken över händelseförloppet under flygningen. Besättning 

och eventuella närvarande instruktörer är de facto utlämnade åt kontrol

lantens avgöranden under flygningen. 

Bestämmelsen berörs också av Helikopterföretagens rik.1fiirh11nd och 

Tax{flyg.fi'fretagens rik.1förhund. Förbunden menar att förslaget går i fel 

riktning. Det möjliggör för myndigheten att föra bort allt ansvar från den 

kontrollerande tjänstemannen. Förbunden menar att denna reglering inte 

är rimlig med hänsyn till allmänna flygsäkerhetsprinciper. Det är enligt 

förbunden uppenbart så att kontrollanten i alla de situationerna för eller 
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hör föra det faktiska hefölet ombord. Typiskt sett är eleven självfallet 

mindre erfaren och flygningen g{tr ju ut pä at"t denne skall visa sin kompe

tcn~. Detta kan i praktiken betyda att eleven visar gränsen för sin kompe

tens. Eleven är hela tiden i en verklig beroendeställning ombord eftersom 

kontrollanten skall nch bör diktera uppläggningen. Enligt förbundens me

ning är det därmed självfallet rimligast att kontrollanten framför eleven här 

det rättsliga ansvaret. 

4 Fl)·gplatscr och markorganisationen i övrigt 

Enligt (i1whcfi'i/lum1re11 hör rubriken till 6 kap. återspegla förhfillandet 

att de allmänna hestämmelscrna även hehandlar frägor om luftrumsorgani

sationen. 

Överbefälhavaren påpekar vidare att begreppet "luftled'" inte längre blir 

helt täckande efter det att riksdagens beslut om yttäckande kontrollerat 

luftrum har genomförts. Förutbestämda flygvägar inom det yttäckande 

kontrollområdet har samma betydelse. Luftleder kommer dock att finnas 

kvar utanför yttäckande kontrollerat luftrum under överskådlig tid. Ändras 

begrerpet luftled till flygväg täcks det avsedda förhållandet siiväl inom 

som utom yttäckande kontrollerat luftrum. Förutsättningen är dock att 

med tlygväg i detta sammanhang skall menas "ATS-flygväg" enligt den 

definition som framgår av Chicagokonventionens annex 11 kap. I. An

vänds begreppet flygviig i lagtexten bör av departementschefens uttalande 

i propositionen framgå att det är ATS-tlygväg enligt ICAO-definitionen 

som avses. 

Också /11fij(ll"tsFerket föreslår att begreppet luftled ersätts med det vi

dare begreppet flygväg, varmed avses A TS-tlygväg. Förslaget medför 

enligt luftfartsverket att ändringar i route-systemet kan behöva göras of

tare än vad fallet är beträffande luftlederna i dag. På grund därav skulle en 

delegering av beslutanderätten om flygvägar och luftrum vara praktiskt. 

Med hänsyn till den genomgång av terminologin 5om pågår inom luftfarts

verket föreslår verket vidare att "luftområde" konsekvent ersätts med 

"Juftrum··. 

Ö1-erhl'.{iilhm·aren påpekar att luftfartsverket också tar ut s. k. "under

vagsavgifter" dvs. ersättning som betingas av kostnader för flygtrafik

tjänst. Beträffande kostnader som ankommer på försvarsmakten i motsva

rande sammanhang finns särskilda regler. För civil luftfart synes dock 

enligt ÖB lämpligt om paragrafen 6 kap. 13 ~även anger möjligheten att ta 

ut avgifter för tlygtrafiktjänst eftersom luftfartsverkets kostnader även 

påverkar försvarsmaktens kostnadsbild i fråga om tlygtrafiktjänst. Enligt 

ÖB hör kravet på innehav av certifikat för tjänstgöring som flygtekniker 

eller flygklarerare också gälla flygledare vid utövande av flygtrafikled

ningstjiinst. 
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f,11f(fi1rt.1Terker p~tpekar att fiir personal inom rnarkorganisatitinen krävs 

antingen certifikat eller behörighetsbcvis. Den föreslagna bestiimmdsen 

om certifikat kombinerat med behörighctsbevis bör därför utgil. Enligt 

luftfartsverket och luftfartsinspåtioncn bör bestämmelserna i 5 kap. I 0 ~ 

luft fartslagen giilla ocksi"t för llygklarcrare och andra med tjiinst av betydt.:1-

se för säkerheten. t. ex. personal som utövar llyginformationstjiinst för 

flygplats. 

5 Tillstånd till luftfartsverksamhet 

7 kilp. 3 ~- f'iir att den fi.ircslagna regeln i 7 kap. 3 ~inte skall missuppfat

tas bör det enligt luf(fimsn·rker framgå att den är avsedd all tilliimpas 

endast i tåga om luftfart med i Sverige registrerade luftfartyg. Luftfarts

verket p{1pekar vidare att 7 kap. 3 * f. n. endast reglerar cabotage och har 

ett annat ursprung och syfte iin vad fallet blir med den nu föreslagna 

regeln. Luftfartsverket anser därför att den nya regeln bör placeras i ett 

nytt andra stycke. 

He/ikopter/i"iretat:ens ri/.:.sj()rhund och Tax(f7ygfi'ireta1:ens rik.1:fi'irh1111d 

påminner om att svftrigheter kan föreligga att i förväg avgöra hur olika 

praktiska trafiksituationer kan bedömas i de nordiska länderna. 

SASIUN förordar generellt att regeringen avgör alla tillståmhärendcn 

och att en eventuell delegering tillämpas restriktivt. Alla tillstånd som 

berör utrikes llygförbindelser bör i princip behandlas av regeringen med 

tanke pft den många gånger känsliga politiska prövning som måste äga rum. 

SAS/LIN kan dock se fördelar med att tillståndsbehandlingen av t. ex. 

inrikes linjefart stannar hos luftfartsverket som är den instans som faktiskt 

företar den sakliga prövningen av tillståndsärendet. SAS/LIN förutsätter 

dock att de tillstfmd som meddelas ABA/SAS/LIN för in- och utrikestrafik 

iiven i fortsättningen kommer att ges av regeringen. Eftersom linjeförteck

ningen är en del av tillståndet skall regeringen också bestämma över 

denna. Följaktligen delar bolagen inte utredningens uppfattning att iind

ringar i ABA/SAS/LIN linjeförteckningar bör kunna företas av luftfarts

verket. 

SAS/LIN anser det vidare viktigt att utvidga 7 kap. 3 * till att omfatta 

även annan luftfart än linjefart mellan Sverige och utlandet. rnirmcd säkras 

enligt bolagen att trafiken i första hand gär med svenska flygbolag. Bolagen 

utgår ifrån att de svenska myndigheterna i den praktiska tillämpningen 

kommer att ge danska och norska llygföretag tillstånd till charter- och 

taxitrafik på reciprok basis samt att SAS/LIN och Scanair utan hinder av 

nationalitetskraven får driva sin charterverksamhet. Bolagen ansluter sig 

till utredningens förslag att delegera tillståndsgivningen till luftfartsverket 

av chartertrafik till de interkontinentala destinationer som redan är klare

rade av de skandinaviska regeringarna. 
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6 Överträdelser av vissa villkor för trafiken 

L1~f~(art.1Terket vill i motsats till utredningen förorda att koncession ges 
till alla flygföretag som bedriver trafik på Sverige, sålunda även de företag 

som utför trafiken med stöd av luftfartsavtal. Man får då enligt luftfartsver

ket likhet inte bara i straffrättsligt avseende utan även i vad gäller förutsätt

ningarm1 för bedrivandet av själva trafiken. Utfärdande av koncessioner 
kommer dock att innebära ändring av nuvarande mångåriga praxi~. Enligt 

luftfartsverkets mening bör man av flera skäl i förevarande fall inte ställa 

alltför höga förväntningar på en straffsanktion. Det egentliga värdet kan 
komwa att ligga i dess preventiva effekt. Vidare kan man skönja en 

utveckling i riktning mot en liberalare priskonkurrens. Således har USA 

och ett antal medlemmar i den europeiska Iuftfartsorganisationen ECAC 
nylig·~n ingått ett avtal om tillämpning av ett zonsystem med priser för 
persontransporter över Nordatlanten. Avtalet, som trädde i kraft den I 
augusti I 982 och har sex manaders giltighet, går ut på att vissa referens
priser och zoner kring dessa fastställs av parterna. Systemet innebär också 
att tlygföretagen kan anpassa •;ina priser efter marknadsläget utan att 
särskilt ansöka om vederbörande myndigheters godkännande så länge 
priserna ligger inom gränserna för zonerna. Luftfartsverket anser också 
det tveksamt huruvida luftfartsverkets lagliga möjligheter att göra ingri
panden innefattar möjligheten att vägra godkänna tidtabeller. tariffer m. m. 

Enligt SAS/LIN är utredningens motivering för att genomföra en lagiind

ring felaktig och saknar grund. Bolagen anser tvärtom att utredningen 

borde ha föreslagit att ge främmande bolag koncession. I den standardtext 

till luftfartswtal som de skandinaviska myndigheterna enats om och som 
återfinns i flera luftfartsavtal finns bestämmelser om att ena partens myn

digheter skall pröva om det bolag som designerats av den andra parten 

uppfyller tekniska och trafikala krav för att kunna utöva trafikrättigheterna 
i avtalet. Överträdelser av tarifferna skall, om koncessionssystem infördes 

för friimmande bolag, kunna bestraffas med återkallelse eller suspension 

av tillståndet enligt Iuftfartsavtalet. I de fall Iuftfartsavtalen föreskriver att 
tillstånd skall ges finns således inga formella hinder för att utfärda konces

sion: snarare kan sägas att vi uppfyller våra förpliktelser enligt avtalen. 

Vid valet mellan de två lagtekniskt alternativa vägarna finns också ett 

annat skäl som talar mot en lagändring. Bolagen anser att detta i luftfarts

världen skulle kunna uppfattas som en onödigt hård markering av Sverige 

beträffande "enforcement-problemet". Andra länder med vilka Sverige 

slutit luftfartsavtal kan vid upptäckten av lagändringen ifrågasätta avtalens 

giltighet vilket i sin tur kan leda till ansträngda luftfartspolitiska relationer. 

eventuella motåtgärder eller t. o. m. uppsägning av avtalen. Att ge konces

sion till ett främmande flygbolag skulle däremot vara helt i överensstäm

melse med både gällande luftfartsavtal och lagstiftning och borde rimligen 

inte förorsaka några negativa reaktioner i andra länder. Med tanke på att 
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tariffområdet är sfi komplicerat är de allmänna domstolarna enligt bl)lagen 

inte särskilt lämpade att bedöma och döma i mål om tariffövenr;idelser. 

Hela processen med polisutredning, åtal och domstolsförhandling tir om

ständlig och tar dessutom lång tid att genomföra. I praktiken förutser 

bolagen därför ingen större användning av straff sanktionen men trots detta 

kommer den sannolikt att få en stor allmänpreventiv betydcl~e. Ur SAS. 

synpunkt är det viktigt att alla flygbolag vet att de sjiilva och deras agenter 

är straffansvariga för prisöverträdelser. Bäst lämpad att ta upp en diskus

sion om prisöverträdelser med flygbolagen är fackmyndigheten luftfarts

verket. Med hjälp av den administrativa sanktion som skulle st[i till buds 

om koncessionssystem införde~ skulle verket effektivt kunna bidra till att 

förhindra prisdumpning pä den svenska marknaden. Bolagen iir överty

gade om att bara en erinran till det felande flygbolaget om att luftfartsver

ket kan suspendera tillstfindet eller gt1 in med en effektiv kontrollatgiird 

skulle förmå detta all upphöra med att s;ilja biljetter till undcrpris. 

7 Vissa bestämmelser om lufttrafiken 

Enligt /uj(fart.nwket bör landning enligt 8 kap. 3 ~ också rn ske P~I 

godkänd enskild flygplats. Landningen bör å andra sidan bara få ske inom 

riket. 
Liknande synpunkter framförs av luf~(artsinspektionrn. 

8 Ansvaret för skador genom luftfart 

Enligt /ujijimsrerket bör begreppet innehavare avse den som p{i nägot 

sätt har en begränsad sakrätt i ett luftfartyg. Begreppet brukare bör anviin

das bara som benämning på den som faktiskt använder luftfartyg. Inneha

varen och brukaren kan vara en och samma person men det behöver enligt 

luftfartsverket inte förhålla sig så. 

Luftfartsverket anser vidare att utredningens resonemang och förslag till 

ny lydelse av 3 * luftansvarighetslagen inte är alldeles klara eller sinsemel

lan överensstämmande. 

9 Flygräddningstjänst, bärgning och undersökning av luftfarts
olyckor 

Enligt öiwhefii/hawiren bör definitionen av flygräddningstjänst i 11 kap. 

I §ansluta till befintlig begreppsförklaring i bestämmelser för tlygtrafikled

ningstjänst (BFTl. Vidare, påpekar överbefälhavaren. har regeringen i 

samband med flygtrafiktjänstens integration beslutat om ansvars- Ol:h upp-



Prop. 1984/85: 212 284 

giftsfördelning mellan luftfartsverket och försvarsmakten. För att åter

spegla dctt;t bör ordet "'leder" bytas mot "organiserar". Liknande syn

punkter bctriiffandc definieringcn av flygräddningstjänsten framförs av 

/uf(/{1r1.l'lwf.:.1·1 och ii(f(fimsinspe/.:..1ionrn. 

L1(fi_fimsinspe/.:..1iunen finner del positivt att statens haverikommission 

foresliis fö möjlighet att delegera rätten att göra undersökningar. Kompe

tenta svenska intresseorganisationer bör enligt inspektionen i manga fall 

kunnu anlitas. Pil detta sätt kan kommissionens resurser tas i anspråk för 

sådant som är att hiinföra till egentlig luftfart medan sådana områden som 

utgör sport och hobbyverksamhet kan delegeras till lämplig organisation. 

Detta bör för kommissionens del innebära resursbesparingar och därmed 

vara ekonomiskt fördelaktigt för den civila luftfarten. Dessutom är det 

enligt inspektionen från flygtrafiksäkerhetssynpunkt positivt att organisa

tionerna akti\'I engageras med eget ansvar i utredningsarbetet. 

Inte heller .11111ens hm·eri/.:..ommission har någon erinran mot förslaget. 

Haverikommissionen papekar att en förutsättning för att undcrsöknings

skyldighet skall föreligga enligt 11 kap. 7 § luftfartslagen primärt är att 

olyckshändelsen inträffat vid användningen av ett luftfartyg. Varken vid 

luftfartslagens tillkomst eller i det nu föreliggande betänkandet har närma

re utvecklats vad som menas med nyttjande eller användning av ett luftfar

tyg. Kommissionen utgår från att det i första hand är av intresse att utreda 

olyckshiinJelser som inträffar i anslutning till att luftfartyget används för 

sitt ändamål. dvs. flygning samt inledande och avslutning av sådan. Detta 

överensstämmer med den definition av luftfartsolycka som finns upptagen 

i annex 13 till Chicagokonventionen. Kommissionen är emellertid medve

ten om att uttrycket vid användningen av ett luftfartyg medger en vid

sträcktare tolkning än som kommer till uttryck i annexets definition. An

viindningen av ett luftfartyg behöver t. ex. inte vara förknippad med att 

fartyget är bemannat eller att det nyttjas utan avsikt att flyga. En robot 

som ju inte är bemannad men enligt definitionen i annex 13 är ett luftfartyg 

kan ju haverera och då orsaka sådana skador som anges i 11 kap. 7 §. Det 

sagda innebär dock inte att kommissionen har någon erinran mot den 

föreslagna texten i lagrummet. Beträffande rätten att överlåta åt andra att 

göra undersökningar som eljest ankommer på kommissionen har kommis

sionen inte haft andra önskemål än att det i lagen fastslås att kommissionen 

äger alt helt eller delvis överlåta undersökningen av haveri i Sverige till 

annan stat där luftfartyget är registrerat eller där brukaren av luftfartygct 

har sitt hemvist. Att en sådan delegering skall kunna ske förutsätts i annex 

13 kap. 5:1. Däremot anser kommissionen att anledning saknas att medge 

delegationsrätt i andra fall. Kommissionen bör ha huvudansvaret för alla 

undersökningar enligt 11 kap. 7 §. 

Kommissionen föreslår vidare att rapporter beträffande inträffade 

olyckshändelser skall fullgöras hos haverikommissionen. 
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10 Ansvarsbestämmelser 

Riksåklagaren förordar att frågan om luftfartsriittens undantagande från 

tillämpningsområdet i 1968 iirs lag om rätt för utlänning och utländskt 

företag att idka näring i riket hlir föremål för nya överväganden. Riksi'1kla

garen har inte någon erinran mot utredningens förslag såsom en temporär 

lösning av frågan. 

En konsekvens av utredningens förslag blir enligt riksåklagaren att 

strafföreläggandcinstitutet kan användas i en ökad omfattning. Möjligen 

kan enligt riksåklagaren beträffande vissa brott t. ex. användande av ett 

luftfartyg trots att det inte är luftvärdigt eller miljövärdigt ifrågasättas om 

utredningens skäl för en sänkning av straffmaximum är tillräckliga. Med 

hänsyn till hl. a. att avsikten med förslaget inte är att giirningama i allm~in

het skall bedömas mildare än vad som är fallet i dag och då brottsbalkens 

bestitmmelser kan bli tillämpliga beträffande vissa allvarliga överträdelser 

finner riksåklagaren emellertid inte anledning till erinran mot utredningens 

förslag i denna del. Den omständigheten all pn:skriptionstidcrna avkortas 

vid en sänkning av straffminimum från två år kan enligt riksäklagarens 

mening inte åberopas som ett skäl för att behålla nuvarande strafflatituder 

vid ifrågavarande brott. Straftlatituden kan ju bestämmas på grundval av 

brottets allvarlighetsgrad. 

11 Forum i brottmål 

Enligt riksåklagaren bör starka skäl krävas för att man på ett visst 

område skall avvika från allmänna forumregler. Med hänsyn till det relativt 

ringa antalet förekommande lufträttsmål och deras speciella och alltmera 

komplicerade karaktär finner riksåklagaren emellertid övervägande skäl 

föreligga att begränsa handläggningen av dessa miil till ett mindre antal 

tingsrätter. Utredningens förslag att de tingsrätter som är sjörättsdomsto

lar även skall vara lufträttsdomstolar synes riksåklagarcn välgrundat. Han 

tillstyrker således förslaget i denna del. 

Domstolsverket avstyrker utredningens förslag. Enligt domstolsverket 

är antalet mål av lufträttslig art så litet att inte ens de föreslagna domstolar

na skulle vinna någon nämnvärd erfarenhet av målen. Målen kan hdler 

knappast anses vara mer komplicerade än manga andra målgrupper som 

tingsrätterna har att ta ställning till. 

S10ckho/ms tingsriill amer att en koncentration av handläggningen är 

päkallad såväl när det gäller tvistemål som brottmål. Tvistemål av lufträlls

karaktär är enligt tingsrätten visserligen inte ofta förekommande men har 

har å andra sidan omfattat för lufträtten speciella omständigheter såväl i 

sakfrågor som i fråga om den juridiska bedömningen. Nu angivna förhål

landen torde enligt tingsrätten gälla även en del av hrottmälcn såsom 
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luftfartsverket angett. Just den omstiindighctcn att luftriittsmålen inte är så 

ofta förekommande gör att erfarenhet och förtrogenhet med dessa mål häst 

kommer all tillvaratas om målens handläggning koncentreras till någon 

eller niigra domstolar. I och för sig torde det enligt tingsrätten vara lämpli

gast att tvistemföen handliiggs vid endast en tingsrätt. i så fall Stockholms 

tingsrätt, in1.im vars jurisdiktionsomriide de ledande flygföretagen och för

säkringsbolagen hör hemma. I fråga om brottmål synes det däremot lämp

ligt att dessa från den en~kilde partens kostnadssynpunkt inte förs till 

endast en domstol. A andra sidan gör ocks<I här erfarenhetssynpunkten sig 

gällande. Det synes med beaktande av bada dessa synpunkter lämpligt att 

antalet domstolar för dessa mål inskränks till ett mindre antal. Tingsrätten 

förordar att luftriittsmålen skall handläggas vid ett mindre antal domstolar 

och dit vid sjöriittsdomstolar. 

Kalm11r 1i11gsrii11 finner utredningens förslag väl motiverat. De fördelar 

som en motsvarande koncentration har inneburit i fragan om sjömålen kan 

enligt tingsrätten med styrka göras giillande även i fråga om luftmålen. 

Enligt tingsrätten vore det viirt att närmare belysa hur i dessa mål erforder

lig sakkunskap skall kunna tillföras domstolarna. Det borde utredas huru

vida detta skall ske i form av sakkunnigbevisning eller om andra lösningar, 

exempelvis genom att en speciell sakkunnig knyts direkt till domstolen, 

hör väljas. 

Enligt Sund.l'l'iills 1i11gsrii11 kan det antas att Stockholms tingsrätt har 

och även i fortsättningen kommer att ha den alldeles övervägande delen av 

lufträttsmf1len. Det är enligt tingsrätten uppenbart att den domstolen kom

mer att fa hetydande erfarenhet av ifnigavarandc onekligen ganska sär

priigladc r~ittsområdc. I den mån sakkunniga anlitas kan man nog utgå ifrån 

att även många av dessa personer finns i stockholmstrakten. Från de 

synpunkter som nu herörts talar därför starka skäl för att målen koncen

treras till en enda domstol och att det blir Stockholms tingsrätt. Enligt 

tingsrätten bör även tvistemålen handläggas av samma domstol som har 

brottmälen. 

Enligt S1·eriges ad1·okatsamf1111d har utredningen inte lagt fram någon 

statistik som stöd för sin uppfattning att målen numera blivit så komplice

rade och invecklade att specialdomstolar är erforderliga. Tingsrätterna i 

landet är enligt den erfarenhet som samfundets ledamöter vunnit under 

perioden 1972- 1982 i regel väl skickade att handlägga även lufträttsmål. 

Den lufträttsliga lagstiftningen utgör visserligen ett särskilt rättsområde 

men detta iir enligt samfundet inte så egenartat att det alltid eller ens i regel 

förutsiitter en siirskild förtrogenhet med luftfartsförhållandcna hos dom

stolen. De speciella insikter och kunskaper som kan krävas torde vid 

behov kunna förmedlas av åklagarna och av den tilltalades försvarare som 

ofta har särskild kunskap i ämnet. Frågeställningarna skiljer sig inte sällan 

friin dem som uppkommer vid tillämpningen av sjölag. Samfundet av

styrker förslaget att lufträttsliga brottmål skall handläggas hos särskilda 

domstolar. 
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KSAK anser att de skäl utredningen framlagt inte är starka. Målen är 

enligt KSAK inte speciellt komplicerade eller annorlunda än vanliga brott

mål och KSAK anser <.Hirför att såviil tvistemål som brottmål i luftfarts

sammanhang skall behandlas vid vanliga tingsrätter och att specialdomsto

lar bör undvikas. 

12 Militär luftfart och annan luftfart för statsändamål 

Öi·erhcfii/harnren finner att utredningens ställningstagande möjliggör ett 

fortsatt ration::llt utnyttjande av militära resurser där de används enligt de 

principer som nu tillämpas. Den höga standard som råder på flygande 

materiel och besättningar inom försvaret tillsammans med den kontinuerli
ga och flygsäkerhetsmässiga uppföljningen borgar enligt överbefälhavaren 
ocksa för att den militära llygverksamheten som i vissa hänseenden liknar 

den civila bedrivs under säkra och lämpliga former. 
Lt{f(/{irtsi11spektiu11c11 anser att tiden redan nu är mogen för att författ

ningsmässigt reglera frågan. Angelägenheten understryks enligt luftfartsin

spektionen av att försvarets transportkapacitet har ökat och att militära 

åtaganden av civila transporter skapat betydande irritation inom den civila 

flygbranschen. 
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Artikel 83 bis i Chicagokonventionen 

Articlc 83 bis 

Tru11.1:f('r <~( ctrl<1i11.fi111crio111 u11d i/111it>.1· 

I 11 i Notv.·ithstanding the provision~ of Arti
cks 12. 30. 31 and 32 ( 111. when an aircraft 
n:gistered in a ~·ontracting State is operated 
pursuant toan agrcement for the lease. char
ter or interchange of the aircraft Llr any simi
lar arrangcmcnl by an operator who has his 
principal placc of busincss or. if he has no 
such place of business. his permanent resi
Jencc in another contra..:ting State. the State 
of registry may. by agrcement with such 
other State. transfer to it all or part of its 
functions and duties as State of registry in 
rcspec\ of \hat aircrafl under Articles 12. 30. 
31 and 32 u11. The State of registry shall be 
relicvcd of responsibility in rcspect of the 
functions and duties transfcrred. 

( h 1 The transfer shall not ha ve effect in 
respcct of othcr contracting States before 
cithcr thc agrcement betwecn States in which 
it is embodicd has been rcgistered with the 
Council and made publi' pursuant to Article 
83 or the existcn'e and scopc of the agree
mcnt havc been directly communicated to the 
authoritics of the othcr contracting State or 
States con,erned by a Statc party to thc 
agreement. 

( c 1 The provi~ions of paragraphs < <t J and< h 1 
ahove shall also be appli,ablc to cases co
vered by Art ide 77. 

Bilago ../ 

Artikel 83 bis 

Ö1·e1:fi"iri11g a1· 1·i.1s11.fi111ktic111cr och .ti'irp/ik
td.1cr 

a i Oaktat besUimmelserna i artiklarna 12, 
30. 31 och 32 (a). dii ett i en fördragsslutandc 
stat registrerat luftfartyg på grundval av 
hyres-. charter- eller ömsesidigt bytesavtal 
giillande luftfartyget eller pii grundval av nii
gon liknande reglering anvi!nds av t:n brukare 
som driver näringsverksamhet med huvud
kontor eller, om verksamheten saknar hu
vudkontor. iir stadigvarande bosatt i annan 
fördragsslutande stat. kan registreringsstaten 
genom överenskommelse med s{1dan annan 
stat överföra till denna samtliga eller en del 
av sina funktioner eller förplikteber såsom 
registreringsstat i fråga om detta luftfartyg i 
enlighet med artiklarna 12, 30. 31 och 32 (a). 
Registreringsstaten befrias från ansvar i fråga 
om de överlåtna funktionerna och förpliktel
serna. 

hJ Överlåtelsen har inte verkan gentemot 
andra fördragsslutande stater innan antingen 
överenskommelsen mellan staterna om den
samma har registrerats hos rfidet och offent
liggjorts i enlighet med artikel 83 eller stat 
som är part i överenskommelsen direkt har 
meddelat myndigheterna i annan vederbörlig 
fordragsslutande stat eller stater förekomsten 
och omfattningen av överenskommelsen. 

cl Bestämmelserna i styckena al och bl 
ovan tillämpas även på de fall som avses i 
artikel 77. 
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Bilaga 5 

De remitterade lagförslagen 

Förslag till 

Lag om ändring i luftfartslagen (1957: 297) 

Hiirigenom föreskriv-., i fri'1ga om luftfartslagen ( 1957: 297) 1 

dds att 2 kap. 6. 7 LH.::h 13~*- 6 kap. 10* och U kap. 7-13** skall 
urrhöra att gälla. 

dels att rubriken närmast före 6 kap. 10 ~skall utgi1. 
dels att nuvarande I kap . .'i* skall betecknas I kar. 8 § och ha nedan 

angivna lydelse. 
de/., att nuvarande 3 kap. 10 a § skall hetedrnas 3 kap. 11 *och ha ned:.in 

angivna lyddsc. 
dds att 1 kar. 1-4 ~*- 2 kap. I. 3-5. 9-12 LJch 14-16g. 3 kap. 1-

10*~. 4 kap. 1-9*§ . ."i kap. l-4och."i-ll~S.6kap. l-9och 11-16§§. 7 
kap .. ~ kap. 1-4 och 5-9 **· 9-13 kap .. 14 kap. 1-4 g samt l.'i kap .. 
ruhrikerna till första och andra avdelningen. rubrikerna till 2-7. 9-·11 
-.,amt 13 och 14 kap .. rubrikerna n~irmast före 2 kap. I. I 2 och 16 §§. 6 kap. 
4 * samt 9 kap. 3. I 2. 17. 31 och 37 g skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas nya bestämmelser. I kap . .'i- 7 !i~. 2 kap. 
Ila§. 4 kap. 10-30§*. 5 kap. 4a§. 8 kap. 4a-4c§§ och 14 kap.-"* samt 
närmast före 6 kap. 8 och 11 §§samt 13 kap. 1 och 6§~ nya rubriker av 
nedan angivna lydelse. 

N11rnra11dl' lydelse Föreslagen lvdelsc 

FÖRSTA AVDELNINGEN 

Om civil luftfart Civil luftfart 

I KAP. 

Inledande bestämmelser 

Luftfart må hiir i riket äga rum 
al/1·11as1 med de inskriinkningar och 
under de villkor. som .fi"i(ia a1· den
na lag och med stöd diirm· ml'ddc
ladc fiireskr(fier eller som 1'(icst 
stadgas i lag c/lcrfii1fa11ni11g. 

Luftfart mä ej äga rum med and
ra luftfartyg än sådana .1om hm·a 
s1·e11sk nlllionalitet eller nationali
tet i främmande stat. med 1·ilkcn 
slutits 1Ji·eren.1kommelse om rätt till 
luftfart inom svenskt område. 

19 Rik.1dllf!l'll 1984185. I sam/. Nr212 

I§ 

Luftfart fdr i Siwige äga rum 
hara på de villkor. som anges i den
na lag, i hestämmelser som har 
meddelats med stöd 111· denna lag 
eller i andra lagar eller.förordning
ar. 

Luftfart.filr ~1ga rum med S\'l'l!Sku 

luftfartyg. Med l1~f((ar1yg som har 
nationalitet i en annan sim flir lt{fi
fart iiga ru111 endast om det har 
triijfiirs al'fal med den andra staten 
om rätt till luftfart inom svenskt 
område. 
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N111·11ra1ulc lydelse 

Niir s~irskilda -.;kiil iiro diinill. 
ilgn regeringen eller. (/ia rcgc
ri11.r,:c11s hcnn 11dig1111dl'. /11fifi1rt.1-
1·ake1 111edgh·11 all luftfart 11111 ~iga 

rum 1111111 hi11d!'r 111· 1·lld i fi'ir.1"/11 
. 1trcket .l'iigs, .\il ock hestii11111111 1·il/
kol'l'll dii1Fir. 

Luftfart mä d inl)m svenskt \lll1-

r~'idc ii.i,:11 m111 i iiverljudsfart. 

1\'ilr 'iynnerliga ski'il .fi'irl'iigg11, 
liga regeringen eller. l'.fier regc
ri11gc11s hc111v11digw111c. /11fifi1rt.1-
1·1'rkc1 lllt'dgii·ll l1(/Ui1rt 1111111 hinder 
111· \'lid som siig.I' i.fi'ir.l'lll stycket så 
od hc.1tii11111111 1·i/lkor1'11 Jii1:fiir. 

Regeringen iiger af/ av militiira 
skäl eller m· hii11sy11 rill 11ll111ii11 ord-
11i11g och .1iikahc1 i11skrii11ka dia 
_f('irhjudll luftfart inom viss del av 
riket. E.fil'I' r1•geri11ge11.1 hl'myndi
gamle 111ä ock l1(f(ti1rts1·crkct av 
hänsyn till allmän ordning och !'.il
kerhet inskriinkll eller.får högst två 
veckor .forhj11d11 ii(/(fon inom l'isst 
omrilde. 

Under utomordentliga förhhllan
den eller dä e!iest hänsyn till allmän 
säkerhet krii1·er det iigl'I' regeringen 
tillfolligt inskriinka eller .fårhj11da 
luftfart inom hela riket. 

Denna lag skall. diir i:i annat 
följer av rnd i lagen iir stadgat, 
med a1·seende cl .1Te11skt luftfartyg 
liinda till (/ierriittdsc Jiiml'iil vid 
luftfart utom riket . .1"å1·i11 Jet är för
enligt med lag i .fi"ii111111a11de stat 
som 1:fier ii1·ercnskommel.\l' eller 
c(iest är tillämplig. 

Bcstiimmclscma i 9 kap. iiro, 
ii11då lift 11(/(fimygl't icke iir 111· 

290 

Fiireslagen fvdclse 

Om det .fi1111.I' siirskilda skäl .filr 
regeringen eller dl'n 111y11dighc1 l'l'

gNingen ht'.l'liimmer medge alt luft
fart .fi/r äga rum ii1·c11 i 1111drn _tid/ 
och .fi'in'.1krirn f}(l 1·ilka ril/kor dl'lta 
.fi/r skl' . 

Luftfartyg .fiir inte inom svenskt 
omräde .fiw1~fi'ira.1" med överljuds
fart. 

0111 det .finns synnerliga sktil .fllr 
regeringen eller den 111r11dighl't rc
gcri11ge11 hestii111mer medge 11nd1111-
t11g fi'ån .fi'irhudt'l. I sa111h1111d Jiir-
111eJ .får 11nge.I' pä 1·il/.:11 1·il/kor l11.fi
.fi1rll'11.fi'ir iig11 rum. 

Regeringen elll'/' den myndighet 
regeringen hesrämmer .får av mili
tarn skäl j('ireskri\'(/ in.1kriin/.:ni11gar 
111· eller .fi'irh11d mot luftfart inom 
viss del av riket. Såda1111.fi'ires/.:r!f 
ta.fllr ocksä meddl'las a1· regering
en eller den mn1dighct rf'gt'l'ingcn 
hcstiimmer 0111 det hehii1·s av hän
syn till allmän ordning och säkerhet 
eller nll/11r- och miUii1·ård. Fiire
skrifter 0111 .fi'irhud som meddelas 
m· 011111111 myndighet iin regeringen 
får dock m·se högst tvä veckor. 

U ndcr utomordentliga förhållan
den eller när det i iil·rigt krii1•s m· 
hänsyn till allmän säkerhet.får rege
ringen tillfälligtji'ircskril'l1 inskränk
ningar m· dll'r förhud mot luftfart 
inom hela riket. 

När inte annat följer av denna 
lag skll!I den gii/la ji'ir s1··e11ska luft
fartyg iil'en vid luftfart utom riket 
om detta är förenligt med den fi'ii111-
111ande lag som är tillämplig. 

I den mån det fö{ier a1· a1·tal med 
andra stl/ter eller av allmänna rätts-
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Nurnrande lydelse 

.\'l't'nsk 11a1iunali1cr. tilliimpliga 
jiinll'l'i/ 1·id lt(fi.fort lll<>m riket. i den 
111(111 dct .fii(jl'r a1· iil'l'N'n.1·kommc/se 
111ed .fi·ii11111111nde stat eller <'(j1·.1·1 av 
allmillrna riittsgrundsatser. 

5§ 
Om aromskada giil/a särskilda 

bestämmelser. 

291 

Fiireslagen lrddsc 

grundsahcr giill<'r h1·.Hii111md1·1·rna 
i 9 kap. också 1·id li(t!fim 1110111 riket 
med utländska lt(/(/ilf(l'.t:. 

H 
lh' hcstiim111dscr i cle1111a lag 

.10111 giilfrr i ji-åga 0111 /1(/~fill'tvg 

som iir registrerade i en ann1111 stat 
s/.:.all pil 11101.11·<1r<111de siitt tilliimpas 
i fi·åga 11111 lt(!(/iirtyg som iir regist
rerad<' hos en internationell organi
sation. 

() .~ 

Regeringen får ,hireskri1·11 alt 
denna lag 1'//l'I' med stiid 111· denna 
lag 11(f'iirdadl' _f;-ire.l'l.:rifia. .111111 

m·ser s/.:.yddfi'ir lh-. personlig säker
het eller hiilsa samt trafik skall. om 
delta iir fiirenligt med lagen i rcgi
strcringsstatcn. tilliimpas ini 111-
/iindska lt!f~f(myg som innehas med 
nyt(janderiitt m· .1·1·en.1ka hru/,arl'. 

7 -~ 
Rcgeri11ge11 får hc1ri{ffa11de 

.1·1·cnska lt(f((artyg som innehas 
med ny11janderii11 a1· 11tlii11dska 
hrukllrc .f/irt'.1/.:.1fra undllntag .frän 
denna /ug eller med stiid a1· denna 
lag 11(/'iirdcule .f<"ireskr(fier som 
m·ser skydd.fiir lii'. personlig siikcr
hl'I dlcr hiilsa samt trafik. 

8~ 

Om atomskador giilfrr särskilda 
bestiimmelscr. 

2 KAP. 

Om registrering m• luftfartyg, 

dess nationalitet och märkning 

Registrering 

Ö1·er ltd!fi1rtyg skall hos luftfarts
verket .forn.\ register <I u ft far
t y g s regis t c r). 

Registrering, nationalitet och 
märkning 

Registreringen 

L11jijc1r1.1·1wket för register iil'er 
/11ftfm1yg (\ u ft fartygs regis-
t e ri. 
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N11n1randc lvdc/sc 

Om inskrivning av rätt till luftfar
tyg .1a111t om vissa internationella 
förhållanden beträffande r;itt till 
luftfartyg iir siirskilt stadgat. 

Ej mtl luftfartyg. som fö" registre
rat i fr~immande stat. registreras 
hiir i riket. med mind/'i' d1·t (/\:ff'ires 
11r dc11.frii111ma11de srnte11.1 register. 

Luftfartyg 111ä icke registreras 
med mi11dre det har luft värdighets
bevis och. i den 11tstriick11i11g rege
ringen eller ifter re1;cri11gl'ns hc
myndigandl' li!f(fiirt.fferket förl'
skri1·cr. miljövärdighetsbevis. Bel'is 
skall ha 11tfärdat.1· eller f:Odkänts 
lziir i riket. 

Ansökan om registrering av luft
fartyg skall göras skr!filig1·11 av 
ägaren och innch/J/la j;'jr rcf!iSlrt'
rin[:en niidiga upplysningar riira11-
de fartyget, iigaren och dcn11esfiJr
l'iin· (/\'fartyget. Ansiik11ingen skall 
å~få/ja.1· a1· 11trcdning till styrkandc 
(/\' a(( sökandc11 iir ägare 111' fi1rry
get och att i ii1•rigt de i 2-4 §.Q 11pp
ta1;tw 1·illkore11 äro uppfvllda. så 
ock m· ha11dling som utmärker niir. 
var och (/\' 1·cm fartyget är byggt. 

Luftfartyg. som är intecknat, må 
ej pil wund m• ägarens begäran el
ler annan i 8 § a1·sedd omständighet 
mföra.1· ur registret, med mindre i 
ärendet fi'iretes bnis .f'rån in.1kri1·-
11i11gsdomare11, all intecknings
handlingen 11pp1·isat.1· fiir honom 
samt att inteckninRsharare11 sam
tyckt till tltgiirde11, men i registret 
skall giiras anmiirkning om vad i 
ärendet fiirekommit. 

A 1:f'örc.1· l1d~fartyg ur registrer el
ler sker i registret a11miirkning som 
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Förcsla.~en lyddsc 

Om inskrivning av riill till luftfar
tyg och om vis~a internationella 
förh~lllanden be1r;iffande riitt till 
luftfartyg Jin11.1 dN siirskilda hl'
.1·tiimmclscr. 

L11 luftfartyg. som :ir registrerat i 
en fr~immande stat, Jår illll' regi
streras i S1·aige um det inte a1Te
gistrcra.1· i den främmande srat1•n. 

Et1 luftfartyg.fllr registreras harn 
om det har luft viirdighetsbevi~. Re
geringen eller den myndii-:hct rege
ringen hcstämmcrfårföresk1fra all 

lt~f~f{mvg ocksä skall ha miljövär
dighetsbevis. 

Lufil'iirdighcts- och miUö1·är
dighctshe1·is s/.:.all rnra 11(/lirdadl' 
eller godkiinda i S1·crigc. 

Ansökan om registrering av cll 

luftartyg skall göras av ägaren. An
.l'ökni11gn1 skall rnra s/.:.r(lilig och 
innehålla de upplysningar som he
hv1·s .f('ir rq;istreringrn. 

Om ett luftfartyg är intecknat filr 
det u1·rcgistrcra.1 enligt 8 .~ endast 
om inteckningshal'{ll'Cll har med
gett det. 
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Nu\'{/rande lydelse 

i fiirsta .1tyd.et sä1::.1. skall i11sk1-ii'-
11ingsdomarcn <~t;·irdriijligen 1111dcr

rä11as diirom. 

/1111chaFes luftfartyg pi.i grund av 
köp 11ta11 all ii/;:{l11dcrä11e11 iii·ergått 
ä i1111elwl'llre11. skola i registret an
tecknas innehal'(irens namn och 
den riitt som tillkommer honom. 
Det ä/igger dem som slutit avtalet 
att i~fi'irdriUligen göra anmälan diir
om till luftfartsverket. 

Upplilter någon luftfart yg för 
obestämd tid eller för en tid m· 
minst två veckor till annan fi.ir all 
m· denne nyttjas fi.ir egen räkning. 
sk(/11 på begäran lll' upplåtaren el
ler inneh(ll'lJrl'n i registret giJras 
anteckning om upplåtelsen. 

liar ä utrikes ort luftfartyg 
byggts för svensk räkning eller 
ii1·ergått i svensk iiRO och äro de i 2 
och 3 ~.Q for registrering angil'fl(/ 
1·illkoren uppfyllda. må fartyget, i 
enlighet med bestämmelser som re
geringen meddelar, fiir 1·i.1·s tid an
tecknas i ett särskilt bihang till luft
fartygsregistret. 

Nationalitet 

Seda11 luftfartyg inf{'irts i luftfar
tygsregistret. iiger det svensk na
tionalitet. 

Om iltfiira11det i rei::istret skall 
luftfartsverket u~/ärda bevis (n a
t i o n a 1 it e t s - och regis tre
r in g s bevis). 
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F<lreslagcn lydelse 

10 ~ 

Om niigon innehar ett registrerat 
luftfartyg p<i grund av kreditköp 
med ,ti'irhehäll om atertagandcriitt. 
skall innchm·ct a11tcck1111s i /11fZ/ilr
tygsrc1<istret. De som triiJfar lil'tal 
om cl/ s<ida11t kö11 skall gc11ast a11-
111iila Jet till luftfartsverket. 

Om niigon innehar c/I registrerat 
luftfartyg med nytzjandcriitt for 1·11 

obestiimd tid eller för c11 hcstiimd 
tid om minst två veckor. skall an
teckning om innehavet göras i ft(ft
fartygsregistrct om iigarcn eller in
nehm·arer1 begär det. 

11 ~ 

Om e/I luftfartyg har byggts ut
omlands för svensk räkning eller 
om etl luft.fartyg som finns utom
lands har iiver1::å11 till en .ffensk 
ägare. Jår fartyget antecknas i ett 
bihang till luftfartygsregistret om 
fiimtsiittningarna i 2 och 3 H iir 
uppfyllda. Anteckningen skall gälla 
en 1·iss tid. 

11 a ~ 

L1(/(farts1·erket .för en j('jrteck
ning Öl'er de utländska lufzfitrlyg 
som i1111ehas med 11y11ja11deriitt at' 

s1·c11ska hmkare ( h r 11 k a rf ii r
t e c /..ni n J< ). 

Natio11aliteten 

Luftfartyg som iir inJi'irda i luft
fartygsregistret har svensk nationa
litet. 

Luftfartsverket uzfardar bevis 
om rl'gistreringen ( n a t i o n a I i
t e t s - och registrerings be
v is). 
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lV111·arandl' lydelse 

14 ~ 

l .uftfartyg, som antecknat~ i bi
hanget till luftfartygsregistret. iiger 
svensk nationalikt si1 liingc anteck
ningen g~iller. 

Om antecknin!!en i bihanget skall 
/11/(/i1rt.1·1·crkct 11(/ilrda interimis
tiskt natinnalitets- och registrc
ringshevis. 

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

L11ftfart.1·1·erket 11tfi.irdar he1·is om 
anteckningen i bihanget lin t c r i
m is t is k t nationalitets- och 
regi st rcri ngsbe vis). 

15 ~ 

Svenskt luftfartyg skall. niir dl'! 
nv11ja.1 till lt(f(fim. !1111·11 ~venskl na
tipnalitcts- och rcgistreringshcvis. 

Utbmlskt luftfartyg skall vid luft
fart inom svenskt område /wrn 
1111 >ts1·ara11dl' hc1·is ji-än ,ti·iim1111111de 
stat, med 1·i/ke11 slutit.i iircrc11s
ko111111d.1·c 0111 riitt till .1ddt1n it(ti
.fim. 

Nrt(jas luft fartyg jii111/ikt 111cdgi-
1·a11cle .10111 <11'.l('.I' i I kap. ~ ~ andra 
stycket. gäller rnd regeringen eller, 
i:/i1·r rt',i:1•ri11ge11.1 hemyndigande, 
l1(/(/i1rt si·crkct .fi"ircskrin·r. 

l\.1ärk11ing 

Luftfartyg, som i11Ji"irts i luftfar
tygsregistret eller a11tcck11ats i bi
hanget. skall 111iirkas i enlighet med 
sin 11ation11/itets- och registrcrings
hcteckning. l'v!iirkcna skolafiiras su 
/iinge fartyget harstår i registret 
eller hilw11get. 

Luftfartyg, som iir registrerat i 
.fi·iimma11dc stal med l'i/kcn slutits 
ii1·eren.1·kommclse om riitt till /uji
(art inom .1Te11.1·kt omräde, skali Fid 
sudan !t(((fart vara märkt i enlighet 
med föreskrifterna i hemlandet. 

Nyt(ia.1 luftfartyg jiimlikt mcdgi
rnnde som aFSl'.\' i I kap. 2 * andra 
stycket. gäller \'lid regeringen eller. 
l'.fier regeringens hemvndigandc, 
li(fif{1rt.1·1·crket f("ircskri1w. 

Ett svenskt luftfartyg skall ha 
svenskt nationalitets- och rcgistre
ringsbevis niir det a111·iinds l'id lidi
.fi1rt. 

Ett utländ~kt luftfartyg skall ha 
111ors1·ar(mde hei·is fi·än registre
ringsstatcn vid luftfart inom 
svenskt omrf1de. 

Om luftfartyg anl'('inds med ti/1-
.l'tånd enligt I kap. 2 ~ andra 
stycket, gäller de hestiimmelser 
som meddelas tll" regeringen eller 
den myndighet regeringen hcstiim-
111er. 

1'.'1ärkningen 

16§ 

Luftfartyg som iir i1(/ärda i luft
fartygsrcgistret eller antecknade i 
bihanget skall 1•tira märkta med 
.l'ina nationalitets- och registre
ri11gsheteckning11r. 

Utländska luftfartyg skall vara 
märkta i enlighet med föreskrifter
na i registrcringsstaten l'id l1d(f'art 
inom s1•enskt område. 

Om luftfartyg am·iinds med till
ständ enligt I kap. 2 * andra 
stycket. gäller de fiireskrijier .10111 

meddelas m· regeringen eller den 
myndighet regeringen hestiimmer. 
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Nu1·ara11Je frdl'l.1·c Fiirt'slag1'11 lvdelse 

3 KAP. 

Om luftvärdighet och miljövär- Luftvärdighet och miljövär-
dighet dighet 

Luftfartyg skall, niir det nyt(ias 
till luftfart. vara li(fii·iirdigt och 111il
)ii1·iirdig1. 

Ej m1i luftfartyg anses luftviir
digt. 111cd 111i11drt' det är .11/ kon
struerat. byggt, utrustat och 1·id
makrhdllc1 samt iigcr sf1dana flyg
egenskaper. att stikerhetens krav 
iiro tillgodosedda. 

/:) 111tl luftfartyg anses miljövär
digt ml'd mindre det är konstruerat. 
byggt. utrustat och 1·idm11k1hällc1 
sil att lidzfartygl'l t:i l'i/llar skad11 
genom huller. 11(/Zfi'irorening eller 
likartad stiirning. Närmare .fiirc
skrifia .fi'ir rilliimpningen m· dt't/11 
srrcke meddl'ias a1· rq . .:eringen el
ler. t'.fi<-r regeringens hemyndi
ga!l(/e. ai· luf(/(1rt.1·1·1•rket. 

Luftfartyg skall undergå hesikr
ning enligt i·ad rq.:crin1-;en eller. 1'.( 
ter regeringens hemyndi1-;ande. 
li(t(fi1r1.1·1·crkl'I fi'ireskrii·er, så ock i 
iiiTigt med 11\·set;nde ä luftvärdig
hcten 1·t1m undl'!'kanar tillsyn av 
luftfartsverket. 

Besiktning och rillsrn 1111) e11/ig1 
\'lid regeringen hestiimmer <Il' luft
fartsverket uppdragas ät särskild 
sakkunnig eller myndighet inom el
ler utom riket. 

Sedan luftfartyg i·id hesikrning 
dia annorledes .fimnits vara luft
viirdigt. skall luftfartsverket urfiir
Ja bevis diirom (! u ft v ii r dig
h e t s h ev is). Beviset må u(!lirdas 
.f('ir viss tid och begriinsas till all 
ai·se lt!f(/(11"1 a1· l'iss art eller inom 
visst område. Regeringen eller, e.f 
ter regeringens h1•111_n1digwulc. 

I~ 

Luftfartyg skall vara l1(fi1·iirdiga 
och mi(iiiriirdiga ntir de 111n·iinds 
i·id luftfart. 

En luftfartyg anses luftv~irdigt 

om det Lir kLmstruerat. byggt. utrus
tat och häller i .11tlnd fhl ett .1äd1111r 
.1ii1r samt har s;\dana flygegenska
per att siikerheten~ krav iir 11111i
f\'llda. 

Ert luftfartyg anse~ miljöv~irdigt 
om det iir konstruerat. byggt. utrus
tat och häller i stund/)(/ cl/ sädant 
.1ii11 att det i11t1· or.1akar skador ge
nom huller eller 11(/(fiiroreningar el
ler genom andra liknande stiirning
ar. 

Luftfartyg skall hcrriif.li111dc luft
värdigheten s11i under tillsyn av 
luftfartsverket. l>ct.11111111w giiller 
rillhl'hiir och re.\'l'n·de/ar 1ill l1!f(fiir
/Yg uch annan sädan urru.1·111i11g fi.ir 
Jiirtrg och omhordn1ra11dc .10111 har 
hcrydclsc .f{'ir siikerheten. 

Om regeringenfårcskrii·l'r dcr.tilr 
luftfartsverket uppdra åt siirskild11 
sakkunniga all skåra hcsikrning 
och tillsyn. 

Niir ett luftfartyg har i·isats vara 
luftviirdigt 11(/i.irdar luftfartsverket 
ert bevis om detta lluftviirdig
hetsbevis). Beviset kan hcgrii11-
s11s rill all m·se viss tid. i·is.1 /11/(fill'l 
eller li(f(fcm inom visst område . 
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ii!fifi1rts1·erket iiRa.fhreskri1·a. atr i 
hl'l'i.l"l'T eller diil"l'idj(1gad handling 
skall angi\'{J.\' l'{Uf 1·id.fiirt_\',J,?l't.I' ny1t
ja11dc skall iak1wg11s fi'ir att det 
sk11ll 1111scs l1(/i1·iirdig1. 

Luftvärdighetsbevi~ mil förnyas. 
om .fc1rtygct .finnn rnrn luftvärdigt 
enligt de krav som giilla dä förnyel
sen ~hall ske. Luftfartsverket äger 
itt sakkunnig dl('!' myndi!-;h<'t som 
lll'St'.I. i 2 § 11ndrn stycket uppdraf.;a 
all fi'irnra l1!fi1·iirdighc1shc1·is. 

S1·enskt l11.f(fi1rtrg skall. niir det 
11vt(it1.1 till luftfart. hal'll svenskt el
ler ar l11j(fi1r1s1·1·rke1 f.;<1dkii111 111-
liindskt luftvärdighetsbevis. 

Utländskt l11f((artyg skall l'id ii!ft
fart inom n·cnskt 1nnrtlde hm·a luft
vänlighetsbevis som i första 
stycket sii,l!s eller i .fi'iimmande stat 
wfcirdat eller godkänt hl'l·is som 
enligt 1J\·crenskommelsc med den 
staten skall erkännas här i riket. 

L1d(fiirtSl'erket må cnli,l!t 1·ad re
gerin.r::en hestiimmer 111t'd,l!il'l1. att 
luftfartyg mä nyr(ia.1 till luftfart 
utan hinder a1· 1·ad ifiir.1·111 och and
l'll styckena siii;s. 

Diir luftfartyg, för 1·ilket l11.fi1·iir
dii;hetsbcl'is llffiirdats hiir i riket. 
icke 11ndffgår f('ireskri1·en hesikt
ning eller med a1·seende å fartyget 
eller dess utrustning 1·idtagcs änd
ring .10111 må antagas hlll·a betydel
se för luftvärdighctcn. 1·ar1· bCl'iset, 
om d /11Ji.fimsverker lwstiimmer 
annat. ogiltigt intill dess fartyget 
.tiJrklarats luft värdigt. Samma lag 
1·ar1'. diir fartyget eller dess utrust
ning lidit skada som uppenbarligen 
ärm· betydelse för luftvärdigheten 
och skadan icke m·hjiilpts i den ord
ning li{f(f(1rts1·erkl't hestii111111er. 

Fiirl'slagen lydels<' 

E11 luft värdighetshcvis kan för
nyas om l11.fiJi1rtyget iir luft\'iirdigt 
enligt de krav som giillcr niir för
nyelsen skall ske. 

Om r<'gerini;en hl'.1·tii111111er det 
.fi/r luPfiirtSl'crket uppdra ilt siir
skilda sakkunniga all ut.fi'irda och 
.fi'irnya l1!fi1·iirdighetshe1·is. 

Niir ett s1·cnsk1 111.fi.fill'tyg a11-
1·iinds 1·id luftfart .1/..all dt't ha 1'tl 
svenskt luftvärdighetshcvis eller ett 
utliindskr sädant hei·is som har 
godkii111s m· lidUim.1·1·crkct. 

Vid l1!f(f'art inom s1·cn.1·kt omrädc 
skall 11tliimlska l1{{(fi1rtyg ha så
dana lul'tvärdighetsbevis som 
anges i första stycket eller he1·is 
som har utfärdats eller godkiinrs i 
en annan stm och som skall erkän
nas här i riket l'nligt m·tal med den 
staten. 

Om regeringen bestämmer d<'t 
kan '1!f((arts1·crket medge att cl/ 
luftfartyg får am·iinda.1· 1·id luftfart 
iil·cn om l'illkoren i denna paragr<\( 
illle är uppfyllda. 

Om el/ s1·ensk1 luftfartyg inte un
derhålls på .fiJrcskri1•et sätt. om .fi'i
reskri1·1w ändringar l'.i 111fårs, om 
iindrini;ar som kan antas ha bety
delse för luft värdigheten giirs i far
tyget eller i dess utrustning eller 0111 

m· 111.f(fartSl'erket .fi'ireskri1·nt1 he
sik111ingar eller kontroller ej 11(fr1rs. 
blir l1{fi1·iirdif,:hetshel'isct ogiltigt till 
dess fartyget .fdrklaras luftvärdigt. 
Detsam111a i;iilll'r om fartyget eller 
utmstningcn har .fåll skador som 
uppenbarligen har betydelse för 
luft värdigheten. L1{f(fi1rt.ll'<'l'kct 
kan dock medge 1111da111t1i; från des
sa hestii1m11clser. 
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Fr'ircko111111cr c/il'.lt n111s1ii11digher 
.10111 mil antaga.i· ha1·a betydelse för 
luftviirdigheten. iiger luftfartsver
ket .fi'irk/11ru hn·i.1c1 ogiltigt intill 
dess fartyget .fi'irklarat.1 luft värdigt. 

Ar luftviirdighetsbevis ogiltigt, 
skall det pil anmaning ofi:irdriY/igcn 
avliimna~ till luftfartsverket. 

\'11d i 3 och 5 ~~ iir .111ulgat 0111 
s1·1'nsk1 luftvärdighetshevis skall 
iiga motsvarande 1illii111pning i fril
ga om godkännande av utländskt 
luft vänlighetsbevis samt förnyelse 
och ogiltighet av s[1dant godbn
nandc. 

,{i:ari· a1· luftfartyg som nyt~jas 
1ill luftfart eller. om w1nw1 i ilt:a
rens stiille brukar fartyget. denne 
skall rnka ii1·1'r j(1rlygets /1{!t1·iir
dighe1 samt. i enliRher med hestiim-
111el.11·r som meddelas m· l11j((ar1s-
1•erke1. så snurr ske kan till 1·erke1 
anmäla omstiindit:her al' betydelse 
för luftvärdigheten. så ock i övrigt 
lämna för tillsynen niidiRa upplys
ningar. 

/,1d(fi1rt.1Tcrkc1 sä ock den som 
ahållir uppdrag 1·11rom i 2 * andra 
stvcker sägs iiRer tillträde till lufi
farryg fiir 1·crkstiillandc Il\' förrätt
ning enliRt de/1(1 kapitel och må 
dii1Tid påkalla e1j(1rderlig meifrer
kan a1'fi1rtygets iigare eller, om an-
111111 i ägarens ställe hrukar farty
get. denne samt m· dess h1fii!lrnl'l1-
re och hesä1111i11g. Förrättningen 
skall sil wfdras. arr stll'ia m<Yligt 
.fimvgets tn((i~fårhi/llanden icke 
ruhhas och i ö1Tigt stiirre olägenhet 
l'.i .fi"irur.rnkas iin som iir 0111ufrik
lig1. 

'!.97 

Fiircslaf,:en lydelse 

0111 det intrii.f./{ir andra umsliin
dighctcr so111 kan antas ha hetydel
se för luftvärdigheten kan luftfarts
verket heslura {Il/ l1(ft1·iirdighets
he1·i.1e1 iir ogiltigt till dess fartyget 
{iirklums luftvärdigt. 

1::,·11 ogiltigt luftviirdighetsbevis 
skall l'.fter anmaning genast avläm
nas till luftfartsverket. 

Bcsriimmelserna i 3 och 5 ** gäl
ler pä motsvarande siitt i fråga om 
godkiinnande av utländskt luftviir
dighctsbevis och om förnyelse och 
ogiltighet av ett sådant godkännan
de. 

Den som äger el/ luftfartyg som 
a111·iinds 1·id luftfart eller den som 
brukar fartyget i ägarens ställe 
skall iivermka all fartyr.:er iir li{ft-
1·iirdig1. Han skall till li(ftfartsver
ket snarast anmäla sådant som har 
betydelse för luftvärdigheten och 
iil'en i övrigt lämna de upplysningar 
som hehö1·s för tillsynen. 

Vid en fOrriillning enligt della 
kapitel skall ji"irriillningsmannen 
liimnas tillträde till lt{ftfartyget. 
Fartygets iigare och brukare liksom 
dess hefiilhal'are och besiillning 
skall med1·erka i den utsträckning 
som hehiit·s. Förrättningen skall ut
fiJras så all minsta möjliga olägen
het uppstär. 
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lfrgcringl'lt l'l/er. 1f1er rcgl'ring
<'11.1 hc111y11digc111dc. lt(fif(l/"ts1·erkC'I 
ii,l!Cr . .fi'ir priil'l1i11g m· luftfartygs 
llygegenskaper eller e(iesr av siir
.1/.:.ild a11/eJ11i11.i:. meJgirn att lt(fl
.fi1rt_, .. l! nu] 11v11jas rill luftfart 111a11 
/Jinda 111· l'llcljiim1 i detta kapitel iir 
st11dgat. 

p,·;;· riill all h_1).:ga l1(/(/i1r1yg elll'I' 
1/ .1ada111.f(1r1yJ.: 111_f('irn undahälls-. 
l'l'f'<ll'Cllions- och ii11dri11g.1arh<'le11 
111ci 1 l'g{'l'illJ.:en. diir lzii11s_1•11 ri/I sii
/.:.1·rhc1c11 /.;,riil'l'/' det . .f;ires/.:.rirn all 

1il/.11ii11cl e1:fimlrn.1 111· regeringl'll l'i
/a. l'.ficr regeringen.i· h1•1n\'11di
g1111d,., a1· /1(/(/i1r1.1·1·a/.:.c1. Vad 1111 

.1C1J.:/.1 skol/ iiga mot.1·1·arcl'ldC' 
1i//iimp11i11J,: hetri(f.fi111de 1i//hchör 
och roi·1Tdelar 1i// lt1fi_tlir1yg. 

JO a § 

13estämmelserna i 2-9** om 
luftviirdighct och luftviirdighetsbe
vis J.:ii//o i 1i//iimr11iga delar iiFen 
miljöviirdighct och miljöviirdighets
hcvis. 
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0111 det hchiii·s får all priii·a el/ 
luftfartygs tlygegenskaper eller av 
andra .1iirs/.:.ilda skiil, .fi/r l"l',l!i·ringen 
d/L'r den mvndig/Jct regeringen /Je
.1·1ii111mn medgl' att .ft1rtvge1 an-
1·ii11ds i·id luftfart iin·n om l'i/lkoren 
i detta kapitel imc iir uppfyllda. 

0111 de1 krii\'.\ m· siikerhclss/.:iil 
Jiir regcri11gc11Jl'ircskril'll all del he
hiir.1 1i//.1·11)11d Ji'ir 011 hYgga luOf'ar
lvg och tilll'er/.:.11 resen·dc/ar och 
1i//hchiir 1i// dem och .fi'ir 11r1 111,{i)ra 
1111derl11)//s-. rl'para/ions- och ä11d
ri11gsarhcte11 f'tl ,li1r1yg. rl'Sl'n'delar 
och 1i//hehiir. Frtigan om 1i/ls1ånd 
priil'(JS m· regeringen l'ller den 
myndighet regeringen be.1·1iimmer. 

IH 
Bestämmelserna i 2-9 s* om 

luftvärdighct och luftvärdighetsbe
vis giiller också i frclga om miljö
värdighet och miljövärdighetsbc
vis. 

4KAP. 

Om luf'tfartygs bemanning 

I* 

Luftfartygs bemanning, luft! arts
certifikat m. m. 

Luftfartyg skall vara bemannat på betryggande sätt. 

Niinnare .fi'ircskrifier om hcma11-
11ingc11 meddelas av ref:?eringen el-
ler. i:fier regningens bemyndi-
gall(/('. m· l1(/ifar1.1·1·erkl'I. 

F11rtvget.1· iigare eller, om annan i 
iigarcn.1· stiilll' brukarfiirtygel, den-
111' skall .1ö1)a .fi'ir att .flirtygct är he
h6rige11 he111a1111a1. 

H 

F11 /1(/(f{irtvg.1· ägare eller den 
som brukar del i ägarens ställe 
skall si· fil/ att lt(f(fartyget är be
mannat på _ftireskrii·ct sätt. 

Lt!fU'artygs bemanning skall rara L1(/(fims1•erkt>I har tillsyn äi·er 
underkastad tillsyn a1· /11f(f'ar1s1·er- hemanningnz. 
ket. 
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Luftfar:svcrkct 111å rnligt 1'ad re
gaingc'n hestc'immer uppdraga åt 
.1iirs/.:ild sa/.:/.:1111nig eller myndighet 
i1111111 l'iler utom ri/.:er att hitriida vid 
tillsynen. 

l?<'g<'ringcn c/la, c'.ficr regering
ens /H'111ym/iga11dc, l1!fZfi1rts\'erf.:C1 
meddelar .fi'ircs/.:r(ficr 0111 de vill/.:or 
.10111, hctri!f.fi111tl<' 111edh111·ga rs/.:ap. 
cildcr. s/.:ic/.:lighct, liim11/igh<'t och i 
ii1Tigt. s/.:ola giilla .f('ir hehiirighct 
1111 (iiin.1·tgiira 11 l1!f!fimrg. 

Fiir den som 11pf1.f.\·llerfiiststii/ld11 
1·ill/.:orfi'ir hehiirighct all 1·ar11.forn
re ci /1difil/"/yg ellff diirå Ji>rrii/111 
1111n1111 tjiinst .wm n•gerint:en be
stiimmer u(fiirdar lt(fifiirtsl'crket 
hc'l'i.1 diirom I I uf t farts c ert ifi -
k a t ). Cert(fikatet skall u(!'iirdas ji'ir 
l'is.1 rid. Det må hegriin.rns till att 
11\'.l'C \'iss typ m· l1(ftji1rtyg eller till 
l1(/(fi11·1 111· l'iss art eller inom 1·i.1.1·1 

område. 
L1!f(/{1r1scert(fikat må fc)rnyas. 

om inneha1·arc11 Jlnnes ll{Jfl.f~'ila de 
l'i/lkor som giilla dä fi'irnyelscn 
s/.:all s/.:e. 

Den .10111 å l11ftfimyg fiirriirtar 
(iiinsr som a1·sc.1· i 4 * skall hava 
sl'cns/.:t eller m· ii(f(fims1•crket god
kiin1 u!liindskr ii(f(/i1rt.1·cert(f/kat el-

, " _, s 
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Om l'Cg<'rin.t:en he.1tii111111a det 
.fi/r luftfartsverket uppdra {11 siir
skild11 .1ak/.:11nniga att bitriida vid 
tillsynen. 

Endast den s11111 har cl/ I 11.(1 -
farts c c r I ifi kar . . 10111 iir 11!f'iir
d111 cllff godkiint i Sl'aigc. iir he
hiirig 11111jiinstgiirn som.fi"irwT. 1111-
1·iga1iir e!IC'r jlyg11w.1/.:ini.11 på c'Tf 
li(fif(i rt.1'.I(. 

llchiirig enlig! .fi'ir.\"f11 .1·1rc/.:c1 iir 
ocksä den .111111 har el/ /11j(fi11·1.1Tcr1i
fikat som i'ir 11tfi"irda1 clla godkiinT i 
1'11 111111a11 .1·1a1 0111 l'TT scidw111·er1(fi
kat enligt cn·tiil med de11 stuten 
.ikull erkännas i S1·ai1-:e. För !iii11st
g(iri111-: pä sn·11ska /1!f((t1r1rg i imcr-
1u11io11ell Trl(fik krii1·s dock cl/ så
dant ccrTifikat som a11g1'.1· i ji'irstu 
stvcket. 

L11.f(/'an11·erkCl Jilr hc.\liimma att 
e11 /1!f(far1scer1(fikat som har 11!fi"ir
d11ts .fi'ir en .\Tens/.: medhorgarl' i en 
annan .l'TaT i111c giil/a jiir /11Jif'art 
inom svenskt om räd I'. 

L1(((fi11"1.1ca1itik111 11(/tirdas och 
godkiinns ai· l1(/(fiirf.\TCrke1. Ccr1i
fiku11•1 U(fdrd11s.fi'ir i·i.1s Tid. Del kan 
bl:'gränsus Till atT gälla under 1·i.1sa 
_fi"iru1sä1111i11gar. 

Den som i·il/ gcnomgä 111/Jildnint.: 
_fiir l1{f!/im.1·ccr1(fi/.:at s/.:all ha cl/ 
I'! e \'f i 11.n ä 11 d. 

E/cl'tillsTånd ll((iirdas m· /1(/i-
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ll'r i frii11111w11,fr srat 11(/änl111 l'lla 
godkii111 n·nifika1 so111 l'nligt ii1·cr
cnsko111md1t' med den statc11 skall 
l'rkiin1111.1 hiir i rikl't. I in1emt11iondl 
it(/ijim skall duck Jcn .1111n fi"irrii1111r 
sådan (jiinsl <i .1·1·cnskt .fi//"f."g lwrn 
.ITenskt eller 111· it(fijill"l.11·erke1 god
killll 11tliindskt certifikat. 

Niir .1kiil iiro diirlill, iigcr l1(fi
fiir1.1Terke1 hntii11111111 all cn1(fika1. 
som j('ir .1·1·e11sk 111cdhor.~·11n' 111f{ir
da1.1· ifi·ii11111111ncle slaf. i:i 111i1 gocltt1-
g11s .fi'ir l11/ifi1rI inom .11·01sk1 0111rtl

dc. 

l.1(f(fi1rts1·erk,,1 111'1 enlig! \'ad r1'
gl'ringen hcsiiimmer meddela till
ständ alt (iiinstgöra il l1(f(fi1rtvg 
uran hinda m· l'lid i fi'irsra sI_\'ckct 
första punkten siigs. 

Si·enskr l1(f~fil/"/.l'l'1'rt(fikat må ai· 
l11ftfarts1-crkct återkallas fiir Fiss 
tid, tills l'idarc l'ller .fi'ir dess ,/ter
srdendc giltighetstid. om innelwl'll
ren hcgilr Ji'irsel'lse i tjiinsten eller 
m· hetydcl.H'fi'ir denna elll'I" om han 
e(jest ickl' 11pp.f\·ller de 1·illkor som 
gälla för (iiinsten. 

Förekommer anledning antaga 
att ji'irhållande som m·se.1· i Ji'irsra 
stycket är för handen, må lidifärts
l'erket oml'dcihart sätta ccrt(fikaret 
11r kra_!i intill dess frågan om åter
kallelse prii1'11ts. 

När ccrtl)ikat hlii·it återkallat el
ler satt 11r krl{ft, skall det o.fi'irdriUli
gen al'liimnas till l1(f(färt.1·1·crkct. 

Vad i 4 och 6 H är stadgat 0111 

s1·en.1kt 11!/Uiirtsccrtifikat skall iiga 
mot.1·1·ar111ulc tilliimpning i fi·åga 
0111 godkiinn11ndc a1· 11tliindskt lt(ft
fart.1·cntifik111 samt fiirnvelse och 
återkallelse ill' sådant godkiinnan
dc. 
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.fill"I.11·,·rket. 'fill.1ttlnde1 gäller fi'ir 
1·is.1 1id. Del kan hegriin.rns till atl 
giillu unda 1·is.1a Firut.1iittningar. 

Flc1·1ill.1ttlnd.filr gl'.1 1ill den som 
llH'd hiin.1.rn till sin 1ildl'r och sina 
[1<'1'.l'onliga och medicinska _fi'irlull
landen i ii1Tig1 kan a11.1·c.1· lämplig 
all i11ncha cat(fikat. Vid priirning
''n skall heuktas om siikanden iir 
kiind.fi'ir 11yk1erhc1 och ordentlighN 
uch 0111 det kan antas lllt han kom
lltl'r all 1·isu det 1111.1Tar och omdii-
111c som krii1·.1· a1· ''Il ccrtifikatin11c
hu1·11rc. \'idu!'l' skall heakta.1 sii
kalllfr11.1 .f_\-.1iska och p.1-_diska liimp
/ighct. 

Fiir den .10111 inte hur e/e1·till
stå11d mi·n .1om iindå kan anses 
11pph·lla de ji!l'(/ringar som anges i 
tredje stvcker .filr l11_f(f'arts1·erkct 
medge undantag ,(i-ån krm·et på så
dunt 1ills1tlnd. 

Fiir att e/t li(f({(irtscertifikat skall 
uz/{irdas eller utökas krä1·s att sö
kanden har el/ gällande elc1·ti/l
stånd och att han uppfyller _fast
ställda kr111· i fråga om i/It/er. kun
skaper, c1farenhc1 och skicklighet. 

E/c1·1illsttlnd krii1•s illle om l1(ft
_fi1rt.1Tcrkc1 har medge// undantag 
enligt 5 § /iiirdc stycket eller om ö1•
riga _fvrutsä1111ingar enligt fvrsta 
stycke'/ _fi'ir uzfiirdande {/\' certifikat 
kun anses 11ppf_\·llda. 

Ele1·tillstånd och l1{fZ/'artscertij)
kat filr inte ut_ti'irdas undl'r sådan 
tid so111 har fi1ststiillts enligt 14 § 
_/i'irsta stvcket. 
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Om skyldighet .får innchai·arl' a1· 
ltd(fart.1·cert(fikat att anmäla om
stiindiglzct ar hctvdelse för h11ns 
behiirighl'f samt att underkasta sig 
11ndersiikt1inJ.:ar och prm· bestäm
mer regering<'n dia, tfta reg1·

ringcns bemyndigande, it{f(/{ir1.1-

1·erkct. 

Rl'geringen eller. i:ffrr regering
ens hemyndig<11ulc, it{f(f{irt.\'\'erket 
iigcr, fiir uthildningsändamål l'ill'r 
e(iest ar särskild 11nledning. 111eJ
gi1·11 att lt!ftf11rtyg må nn(ias till 
11(/(/(m utan hindu· 111' rnd .fi'irtll 
Je11a kapitel är stadgat. 

.~01 
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Elei·tillstc)nd ella /ufif{irtsccrtifi
kat kan.f('irny11s om inne/111\'arc•n i·iJ 
tiden fbr 111gd11J.:cn ai· cll'l'tillstcln
dets tller ccrt!fikat<'ls giltigh,·t allt
Jiimt uppf.\•llcr d<' kr111· med ai·seen
dl' p1J en tillsttl11ds- l'lla cer1ifik111-
i11ncha1·11rl'.I perso11/ig11 .fi'irhäl/11n
dcn .10111.fi'i(ier111· 5 och 6 :H. 

Ett lujif{m.1n•rt(fikat .1kal/ tl 11· r
k a 11 as 

I. 1>111 intll'hm·aren i .1in !ilinstgii
ring har i·arit se/ 11,h·('f"k11cl m· a//,,o
ho/haltiga drycker eller andra me
del att han inte har kunnat u1fiiru 
.1ina uppg(fia pd ett he1ryggandl' 
siitt. 

2. om innelw1·1iren i .1in (ilin.11gii
ring har gjort sii; .1kY/dig till groi· 
oak1.rn111hc1 eller har i·isat uppen
har likgil!ighet .får andra miinni
skors /i1· eller l'/.?l'lldom. 

3. om inncha1·11re11 genom uppre
pade Ji:irseelser mot dl' besti.immel
sa som gäller .fi'ir lt!((fiirt1·n i 1·ä
s1·nt/ig mtln har i·isat hri.1tande 1·i/ja 
eller Ji'imulga atl riit111 sig (fier /7c
stii111111e/.1·ern11, 

4. 0111 innelw1·are11 grm·1 har tlsi
do.rntt sina .fi'irpliktdsl'f i något an-
11111 m·scendc som har 1·iiscnt/ii; hc-
1ydclse .fiir flygsiikcrhc11•n, 

5. 0111 i1111ehm·aren f'<l grund m· 
ett onyktert lcl'lwd.1sii1t eller andra 
personlig11 fiirluillandcn in/1' liingre 
kan anses liimp/ig att inneha /11fi
f{1 rtscert (fi/,,11 t. 

6. om innchai·arens .fi'irutsiitt
ningar at1.fi1//giira den t)iinstgiiring 
sum certifik11tet m·ser har minskat 
sU. i·iisentligt gcno111 .1j11kdo111. skt1-
da eller dylik I att '11111 m· .flvgsiika
hetsskiil inte /iingrl' hiir inneha cer
t(tikat. 

7. 0111 in11l'h111·11r1•n a111111rs inte 
uppf_\·l/cr fi1.11s1ii!ldt1 kra1· i .fi'äga 
om kunskaper. e1fare11he1 och 
skick/ighct. 
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ö. om innl'hararcn inte liingre 
uppfylla dl' kr11\' i .fi'åga c1111 .fysisk 
och psykisk /iimplighct som ,i:iiller 
f'iir ut(iirdandc a1· clcl'lillstdnd. 

9. om inne/111rarc11 inte riillar sig 
l'.ficr el/ fiireliiggandc all genomgå 
kuntrt1ll a1· all han kan ./('irrii((a den 
!iänst .111111 certifikatet m·ser eller 
l'ft .ti.irdiiggalllic all liimna intrg 
w1giie11d1' .1i11.f.\-.1i.1ka eller p.nki.1ka 
liimplighct som certUikati11ntl111-
1·arc. 

I IJ -~ 

/.fii// SU/111/\'SCS i 9.~ 5-9 jiJr U'l'

tifik11tl'I i stiillet .fi'ir att dterk11ll11.1 
hegriinsa.1 till att giilla under 1·is.rn 
Ji'irutsiillningar. E11 .1ilda111 hes/ut 
Riil/er 0111eddbar1. 

IH 
Till gmnd .for tltcrkallel.1c på 

gmnd a1· broltslig giirning skall be
triiffande Ji'ågan om brolt .fi'ire/ig
gl'I' liiggas lagakrafii·unno1 dom el
ler äk/agarens bes/111 enligt 20 kap. 
7 eller 7 11 § riittegån1<shalkcn eller 
111uts1·11rande hestiimmdsc i en <111-
1wn .fii1:fä11ning att under/äta åtal 
_fi'ir hrollet. 

12 § 

E11 lidif(1rtsccrt(fikat skall.fiirsiit
tas ur krafi i a1Taktan pä slutligt 
a1·g1)ru11de i äterkallels(fi·ilgan om 
det på sannolika skiil kan antas 1111 

cert!fikatl'f kommer all åtcrkal/as 
eller hegrän.rns enlig! 10§. Ett he
s/ut om .fiirsiillande ur krqfi giiller 
omedelbart. 

13 -~ 

Bestii111111clserna i 9-12 .9§ giiller 
ock.1·<1 i.fi·äga om eh'1·tills1ånd. 

14 § 

Om en a11.1iik(ln (lngäende cln·
tillständ ellcr li(fifi1rtsccrt(fikat inte 
kan h(f(1//11.1 pil grund m· siikandcns 
personliga .fi'irhållanden eller nm 
el/ /11/(fi1r/scl'rt(fikat eller e/I e/{'I·-
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tillstä11cl åtnkalla.1 med stc'id ur 9 ~ 
1-5. skall e11 tid _foststiillus som 
skall jårfl_,·ta i11111111 cfr1·till.1t<incl el
ler l1({Uc1rtsn·rrUi/.:w _(är ut!lirdas. 
Tiden s/.:all hestiimmas till t1·d är i 
sädanu .fdl som arses i 9 § 1-2 uch 
i 1i1Tiga jiill till cl/ är. Om ifrt finns 
synnl'rliga s/.:iil kan tide11 hcstii111-
11ws till kortare tid. dock liigst l'lt 1/r 
i s1ldww .fiill som m·ses i 9 § 1-2 
och tre milnadcr i iil'lf!!t1.fi1ll. 

En tid som har fi1ststiillt.1 enligt 
.f<Jr.11a styc/.:l'I .fi/r. sedan h1•.1/11tet 
0111 _fi1ststiillande m· tiden har 1·11n-
11it laga /.:r<{fl, siilla.1 ll<'il 0111 nrn 
0111stii11dighct<'r intrii.f./i1r eller 
ji·w11/.:0111111er och Jet.fi1111s srnnerli
ga skiil för nedsiillning. Tiden .fi)r 
dock t'.i /.J1·stiimmas till kortare tid 
iin de liigsta tider som anges i.f("irs
ta stycket sista meningen. 

15 -~ 
I sådana fall som m·ses i 9 § 3-5 

s/.:all innehm•aren meddelas I' ar
n in g i stället fiir ati certifl/.:atct 
eller dn·tillständct åta/.:allas. om 
1'{1rninge11 a1· särskilda skäl /.:an 
anses 1•ara l'll tillriicklig ätgiird. 

Om det inte .finns tillriic/.:liga skiil 
fiir återkallelse clll'I" 1·arning skall 
lt(f~fi1rts1·erkct erinra innt'iwrnrcn 
om de krm· som gällerfiir cert(fikat 
eller ele1·tillstilnd (erinrani. Be
slutet skall delges inncharnren. 

/6 .~ 

Ett /11.fifartscertiflkat skall om
h ii 11d1' r tas 0111 in11cha1·11rc11 1·id 
11tiin111de 111· den tjänst som ccnUi
katet {l\'Sl'/' 

I. har gjort sig skyldig till grc11· 

oaktsamhet eller har risat uppcn
har likgiltighet }år andra miinni
skors /il' e/Jcr egendom, l'ller 

2. har 1·isat tydliga tecken pil p1/-
1·erkw1 a1· alkoholl111/tiga drycker 
eller andra medel. 

Detsamma giilla om i1111ehm·a
rc11 pc/ grund m· .1j11kdom, skada el
ler någon annan s1idan orsak inte 
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/.:.lin fi1llgöra (iiinsten pä ett tra.fik
sä/.:.ert siitr. 

CcrtUi/.:.arer gäller inre när Jet är 
omhändertllgcr. 

17!! 
Om ett /1(/(fartscerrifl/.:.at eller 1'// 

elei•tillsrånd hllr 1·ari1 .filrsatl ur 
kraft enligt 12 § eller 0111 ett certifi
kat har rarit 0111lii"i11dertaget enligr 
16 § under 111i11st sä län[! tid som 
skulle ha hesriimts enligt 14 § Firstll 
stycket. får åter/.:.allelsc m· catifi
katct e/la tillståndet 1111dcrlåtus. 

18 -~ 
Innehavare 111· lt{f(fi1rtscert(fi/.:.a1 

är skvldigll att genomgå 11nder.1·1!k
ningar och pro1· som llnordnas a1· 

den myndighet regeringl'll hestii111-
mer och all anmäla sådana om
ständigheter som /.:.an antas ha be
tydel.1·e fiir behörigheten. 

Om regeringen fiireskril•er det 
får myndigheten uppdra ar lllldra 
att genomföra pro1·en. 

19 .~ 
Bestämmelserna i 3 § lindra 

stycket, 5-12 och 14-18§.~ skall 
tillämpas i }i-äga om godkännande 
m· etl utländskt /11f(tim.1"Certz{i/.:.a1 
och i fråga om fiirnyelse och åter
kallelse m· etl .1ädan1 god/.:.iinnan
de. 

Godkännandet fär inte al'se 
längre tid än det utliinds/.:.a cert!fi
/.:.arer.1 gilrighersrid. 

20§ 

Om det behö1·s ar /riinsvn till 
flyg säkerheten. får l11Pfi//"fsFcrke1 
beslulll af/ innchm·arcn 01· etr lufi
farrscerr(fi/.:.ot inte får utiil'll 1·iss 
ver/.:.samhl'l pä ctl /11.f(fi1rtyg om 
han inte har l'ft gällande hn·i.1· om 
afl han uppfyller siirs/.:.i!da 1·il//.:.or 
(be här i g hets h e l'i s). 

Regeringen eller den myndighet 
regeringen hestiimmer får fiJres/.:.ri-
1·a att andra medlemmar a1· hesiirr-
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ningen /Jil 1'// /1t/1/i1r11·:: ii11 de som 
angl's i 3 .~ .1/.:.all ha g1illand<" hchii
rig/{{'/.1hni1. 

Regeringen eller den m1·ndighc1 
r1'_t;cri11gen hl'sliim111cr Ji1srstiilll'r 
1fr /.:.rar .1ii/.:.wule11 m· clt helriirig
hc1.1hcris s/.:.all 1111nf~·ll11 i de u1·s1'cn
den .10111 11ngcs i 5 och 6 §.~. 

Bes1ii111111d1·cma i 7-12 och 14-
18 §.~ .1/.:.all oc/.:..1ä rilliimpas i _fi-1iga 
om hehiiriglre1.1heri.1. 

Rcgi'J"inf.!cn e//a den myndighel 
regeringen hc.1·1ii111mcr medclclur 
.fi"ireskrifier 0111 111/ii11dsk11 hehiirig
/11·1shn·is. 

2H 
L1(((fi1rr.1·1·l'rk1'l priii·ur. med de 

11nd11111ag som angl's i 22 §, ji-ågor 
om ccrr(fikal och cle1·1illstånd en
lig! denna lag och enlig/ .fi"i1:(a11-
ni11gur som har 111fiirda1s ml'd .116d 
1JI' denna lag. 

Om li(/(/imsi·crket finner 11nled
ni11.t: mr a111a arr nilgon på grund lll' 
e11 onvkrcr/ len1t1d.uii11 inre hör h11 
certifikat .får 1·erke1 höra social-
11ii11111dc11. 

L1(f(filrl.1T1'rki'fs hes/ut l'llligt 15 § 
andra sryc/.:.ct .får i11te iinTk/agas. 

22 § 

Liinsriitt prii1·ar 
I. mät om l'(/l"lli11g och mål om 

äterk11//clse m· certifikat och cle1·-
1illständ, 

2. mål om nedsiitt11i11g m· tid som 
hestiimts ai· liinsriitlen enligt 14 § 
fi"irsta st.veke/. 

Frilgor om omhändertagande e11-
lig1 16 .~ priirns ai· de myndigheter 
som regeringen hcsriimmer. Rege
ri11gi'11 får också uppdra åt andra 
af/ prih·a .1c"1r/,111a ./i"1lgor. Om l'tl 
cert(fikat har 111gi1s 0111 hand enlig! 
16 .~ .fi"irsra sryckct. prii1·ar lii11sriit-
1e11 om ccrr{fikarct skall_ti>rsiittas ur 
kraft eller återlii11111as ri/l i1111cha1·a
rcn. 
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23 ~' 
M1il .\0111 wrgcs i 22 § fdrsw 

sryckct anhiingigr.:c"irs genom 11n.1ii
kan. 

24 .li 
I mål om ii(fifartscenijikar och 

ehTtillstiind fär riitlen .fi"ireliigga 
den enskilda parten all lämna 

I. liikarinty,i: och andra intvg an
gående sin fysiska och psykiska 
/ii 111p/i1.:/1c I, 

2. hn·is om att Iran !rar al'iagl 
cert(fikatpror. eller 

3. he1·is om att Iran !rar genom
gå Il ccrtifi/.:.atkontrol/. 

Ett st/dant .fi"ireliii:gande Jilr 
iii·erklagas endast i .rnm/J1111d med 
ett ö1·erklagandc <11· det hes/ut 1·11r

igenom målet m•giirs. 
Riillen får. unda den fiirutsiitt

ning som ani,:e.1· i 21 § andra 
stycket. höra socialniimnden. 

25.li 
Om riitlen i ett mäl om äterkallel

se a1· cert({ikat eller ciel'tillstånd 
heslutar at/ ätakal/elsc inte skall 
ske. fllr riitten meddela siirskilda 
1·illkor f('ir cerrifikatct eller besluta 
att ny pasonutredning skall gäras 
1·id en senare tidpunkt. 

26 § 

Beslut i ärenden om <lterka//else 
cllcr 1·arni11g skall delges parterna. 

Riillens hes/ut i mät om återkal
lelse m· luf(fartscertijikat och ele1·
til/ständ giiller omedelbart om inte 
w1na1 förordnas. 

27§ 

När riitten lwr fdrsall ett certifi
kal eller elc1·til/stånd ur kraft på 
grund a1· misstanke om hrott. skall 
11nderriit11!/se om hesl11tet genast 
lämnas till fiJrundcrsiikningsle
daren eller åklagaren och till den 
domstol där äta/ har riickts mot i11-
11ehal'l1ren. 
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28~ 

I 111111 0111 lufif(irtsccrtifikat och 
e/n·tills1å11d som prÖl"{l.I' 111· liinsriil-
11·11 f("irs de1 all111iinna.1 wla11 m· lufi
.fill"ls1·crkc t. 

29 ~ 

Bes1ii111111dserna i 21-28 ~.~skall 
1illiimpa.1 också ifi-/1ga om hchiirig
helshn·is och i ji-åga om goclkiin
rwndc m· 11rlä11dska li(f(fi1rtscer1(fi
kat samt fi"irnydse och ä11•rk11/lclse 
a1· st/dana god/..iinnanden. 

30 ~ 

Regeringen eller ifrn mrndiglwl 
regeringen heslt'i111mer.fllr fi'ireskri-
1·11 c/la i emf..ilda .fi1/l medge un
dantaRfi·ån krai·N på ltd~(artsrcrti
fi/..a1 i 3 ~ eller a1· 111hildnin1-:.1skiil 
eller annan särskild anledninR med
ge mt l11Pfi1r1.1·g 11111·änds 1ill l1(!~fi1rt 
I/fan all föres/.:.rh·na km1· pä he
manning iir uppfyllda. 

5 KAP. 

Om luftf artygs befälhavare och 
om tjänsten ombord 

Å svenskt luftfartyg skall, när det 
11y11ja.1 till luftfart. finnas befälha
vare. 

Befälhavaren äger högsta myn
dighet ombord. 

Befälhavaren skall \'lika ö1·erfiir
tygets lt(fil'iirdighet iivcnsom tillse 
all .fi1rtyge1 iir hchiiriJ.:cn utrustat. 
bemannat och lastat .101111 all l11f1-
fiirdjiiml'iil i ii1·rig1 fi"irhcrcdcs och 
genon1fi"ircs i enlighet med gällande 
bestiimmelscr. 

\"tid i 3 kap. 7 ~ stadgas 0111 skyl
dighet att anmiila omstiindighl'I m• 
hctydcl.1·(' .fiir l1{(t1·iirdi[:hetcn och i 
,·;1.,.igl lämna fi'ir tillsynen nödiga 
upplysningar ii1-:er mm.1·1·w·a11dc 

Befälhavare på luftfartyg och 
tjänsten ombord 

E11 svenskt luftfartyg skall ha be
fälhavare när det am·änds l'id luft
fart. 

Befälhavaren har den högsta 
myndiRheten ombord. 

Befälhavaren skall ii1·en·aka att 
fartyget är lt(fil'iirdiRI. Han skall se 
1i// alt det iir utrustat, bemannat 
och lastat pil Ji'iresk1fre1 säll. \ 1i
darc skall han se 1ill all luf(t'iirden 
förhcreds och genomförs i enlighet 
med gällande bestämmelser. 

Befälhavaren har samma skyl
dighet att giira anmälan och lämna 
upplysningar som ägaren har enlig! 
3 kap. 7*. 
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rillii111p11i11g hcrri(ffi111de hcfälha
van~n. 

L>cr åligger h1'.fi"i/Jw1·arcn 111r 
h11l'l1 ur>fJSi/.:r ii1·ajiirtygcr och dcss 
he.w'it111i11g s11111r pa.1·s11gcran' och 
i.:ods. 

Niir si! prö1·as nödigt. mii befäl
havaren tillfiilligt äliiJ.:ga 111cdlc111 
av hcsättningen att u~fiira annat ar
hctc än det.fhr 1·il/.:et han 1111sriillts. 
P11.1s11gerarc s/.:al/ noggr1111/ ia/.:r
taga nul h1fii/lw1·11ri'n .fiir1's/.:rii·l'I' i 
friiga om ordningen ombord. 

Befälhavaren mä vägra att taga 
ombord och äger la11dsiirt11 medlem 
m· hcsiit111in1<e11. passagerare och 
gods. nitr omständigheterna /.:rii\'(/ 
det. 

Niir der pä/.:allas m· hänsyn till 
luft fartygets säkerhet eller säkerhe
ten för omhord\'lirandc person dler 
egendom eller fiir 11ppriit1hällandc 
m· lvdnaden och ordningen om
hord. iiger h1'.fiilha1·aren hru/.:a det 
i·å/d och 1·idtaga de åtgärder i ii1·
rig1 som /.:unna anses jiirs1·arliga 
med hiinsyn till omstiindighetenw. 

I fall som avses i första stycket 
skall medlem av besättningen utan 
siirs/.:ild anmaning liimna befälha
varen Jer histånd han behöver. Ef
ter anmaning av befälhavaren iiger 
iii•en passagerare liimna sädant hi
stånd. 

Om det till förehygganJe m· att 

~ ' - ' 
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Befälhavaren far hcsriimm11 att 
mcdlcmmar av hc~iittningen tillfäl
ligt s/.:111l urhcra 111ed annat ~in det 
sc1111 dcras 1111stiillning 111·ser. 1'11s
.111gcrarn11 sk11/l.fi'i(j11 h1:1iilha1·11re11s 
,t;'irl'.1'/.:rifin om ordningen ombord. 

Befälhavan:n.fi/r sii1111 i land dlcr 
vägra att 111 omhurd hcsii11ni11gs-
111edlc11111wr. pa\sagerare och gods. 
niir omständigheterna /.:riil'cr det. 

Om någon genom sitt upptriidan
dc urgiir 1'n omedclhar,li1ra.fi'ir luft
fartygets si.ikerhct ellerJiir säkerhe
ten om hord .filr hefälhavaren 1·idta 
de åtg:irder mor dcnnc so111 hd1ii1·.1 
Ji'r 11tt ordningen skall /.:unna upp
riitthilllas. 

Fiir 1111 icno11tfi'ira dessa illgiir
der .får hl'.fi'il/un·1m'n inte 111n·iind11 
striingare 111ede/ iin .fiirhållandcna 
/.:rii1·cr. 

Bl'.fålharnrcn hör i First11 hand 
fi'irs,'i/,a wla den som .1/.:apat .fiff(ifl 
till riilla genom upplysningar och 
anmaningar. Våldfår tillgripas en
dast när andra ml'dei inre ltiiilper. 
0111 l'llld tillgrips s/.:all den lindri
gaste fimn a1n·ii11da.1· som /.:an fiir-
1·iintas leda till der a1·.1cdda rc.rnlta
tet. Väld filr inre hru/.:as längre iin 
som iir ah.1olut niilfriindigt. 

!'vfedle111111ar av bes~ittningen 

skall i fall som avses i första stycket 
l:imna befälhavaren den ltiiilp han 
hehiiver. Passagerare får efter an
maning av befälhavaren lämna se/
dan hjiilp. Om åtgärderna 111cd 
hiinsrn till den fiireliggandc .färan 
1111lst1' 1·idt11s omcdl'ihartfår hcsätt-
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/11/ifimygets siikahcl eller siikerhc
/en Fir pl'rs<111 dlcr l'(!l'ndo111 0111-

hord a1·e111vra.1 i1r niidl'ii11dig1 llll 

ålgiird som a1".1<'.I' i Fir.1·111 strckcl 
1·iJ1agcs 111w1 dridsmäl. iiger 111ed
lem lll' hcsii1t11ingen och ra~sagera
rc 1·i1ilag<1 i/1giirdc11 utan anmaning 
av hefalhavaren. 

Fiiriii·as å .tlirtvget svärare hrott, 
skall hefälhavaren sd1·it1 möjligt 
1·idwga för I/fredning i saken nii
diga f1tgiirdt:r. som l'.i /I/an i·äda 
kunna uppskjutas. 

Befälhavaren skall. så /ånr,:t 0111-

stiindir.:heternll medgil'll. sii1:ia ji'ir 
lit/ den hrot/s/igc icke avviker och 
iiger fiir sädllnl iindamdl taga ho-
110111 i fC'in·ar. Bcs1iimmelscrnll i 4 * 
lindra stycket iiga mo1.1·1·<11"andc 
tillämpning. Den hrotf.l"!ige fär ij 
utan eget samtycke hållas i förvar 
längre iin till dess han kan överliim
nas till .wcnsk polismlln eller, utom 
riket. till behörig utländsk myndig
het eller till svensk konsul. 

Fiiremäl som kan an/agas iiga 
betydelse för 11/redning 0111 hroltct 
fJr ln'.fi'illwl'llrcn wga i fårl'llr. Be
Ji'illwi·aren skall tilllwndlllulllll po
li.rnwn eller myndighet som avses i 
andra stycket de upplysningar och 
de föremäl i hans hesi1111ing som 
kunnll \'lira ar hetydelse för 11tred
nini.: om hrot1c1. 

Btfiilhai·aren skall tillse a11.fi!re
.1kril'lw fi1n1·gsha11dli11gllr _finnas 

5§ 
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ningsmiin och passagerare .1j1i/\'{/ 
gcnomfiira dem utan anmaning av 
hcfalhavan:n. 

Bcsi.it1nings111iin och flC1.1.1agcrar,· 
.10111 li11n11C1r l(iiilri eller <11111<11".1 1·id
wr <llgiirdl'r enlig! andru .1·1n-ke1 
hllr .1w1111111 riitl som hi:fi'il/wl'{ll"Cn 
<lit hr11kC1 i·lild. 

4u.l.i 

liar nagon i .tlill som a1·.1cs i 4 ,I.i 

gjort s1iirrc \'lild iin i rn1je .fiill lir 
111edgii·1'/ .ikull han iindil ini<' dii
mus till an.1 \'lll". 0111 0111s1ii11dighc
tcrna l'llr s,/t/ana t1tt han snirligcn 
kunde hcsinna sig. 0111 giirningen 
anse.1 hrottsli,t:: .for diinws 1ill lillllri
garc straj( iin 1·ad som annars iir 
filreskrii·et. 

Om 11ägo1 sv~lrare brott hcgäs 
ombord skall befälhavaren om möj
ligt i·idta de ätgiirder som hehii1·s 
för utredningen och som inte kan 
uppskjutas. 

Bcfälhavart:n skall om 1111~ilig1 se 
till all giiming.1·11w1111cn inte av
viker och får omhänderta honom 
.fi'ir 011 hindra all han giir det. Niir 
nägon skall 0111hii11dcr1a.1giil/cr4 *· 
Ciiirning.1·nw1111cn får inle utan sill 
mcdgil'llnde hallas i förvar längre 
än till dess han kan överlämnas till 
1'n behörig svt:nsk eller utländsk 
myndighet. 

Bc,fi'ilhm·arcn .far ta i fiirl'l1r så
dmw fiiremå/ som kan ha betydelse 
för utredningen. Han skall till den 
myndighet som avses i andra 
stycket i.:c de upplysningar och 
ii1·a/ii111nu de föremftl som k,m hu 
betydelse för 11/rcdningcn. 

f;n /i(fiil/wrnrc pti el/ 111/iindskt 
ii!l(fortyg. som enligt lagen i den 
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omhord och .fi"irns cn/ighet med stat som har tillsyn ii1·1•r Jiirtyg<'ts 
gii·na hestiimmc/ser. 11~ft1·ärdighet har sådan hehiirighet 

som anges i 3-5 !i!i. har samma hc
hiirighet inom sl'enskt område. 

R~ikar fi1rl.''.L?<'I i nöd. i·are befäl
havaren pliktii; 1111 göra allt som 
.1ttlr i hans mak! för att rädda om
hordvarandc .1aml h<·1·ara fi1r1,·g 
och gods. Måste fartyget ii1·ergi
l'as. skall h<fii/11m·tm'n sål'ill möj
ligt siiri11 Fir att fartygshandlingar
na hringas i .1iikcrhe1. 

lntriiffar vid .fi1rtygcts nyT(iande 
olyckshiindelse. som medför att nå
gon avlider elll'r får all\'(/rlig 
kroppsskada eller att betydande 
skada uppstår il fartyget eller egen
dom som icke bi'.f'ordrns diirmed, 
skall befälhavaren 1~fördriijlige11 
sii1:ia fiir att /11.fifi1rts1·erket 11nder
rii11as om hiindef.1·en och snarast 
111iYligt 111·gi1·a rapport till Ferket. 
Samma lag 1·t1r1', niir alll'l1rlig Jill"a 
.får slidan liiinde/se fiirelegat eller 
11ågo1 intriijfill som tyder på vä
sentligt fel hos fartyget eller mark
organi5ationcn. 

Ar befälhavaren ur ständ att upp
f\'lla Fad sålJ111da .fi'ireskril'its. skall 
det .fi1llgöras a1· fartygets ägare el
ler. 0111 annan i ägarens .11iille hru
kade fartygl'I. m· denne. 

7~ 

Regeringen eller. i:fter rt•gering
cns hemrndigandc. ll(f(fartn·erkct 
iign begränsa underriittelseplikten 
ii1·1'11so111 utsträcka den till att å1·i/a 
jiim1·iil medlem av besättningen. sä 
ock fiireskril'll att underrättelse 
skall givas iii·en annan än luftfarts
verket. 

Enl'([r som giir (iiinst ombord 
skall noggrant efierkomma för
mans order angående tjänsten, ve
dl'rbör/igcn tillgodose omhordl'll
randcs säkerhet och hiista, sorgfäl-

Om luf~/'arlyf.:<'I råkar i nöd skall 
befälhavaren göra allt 1·ad han kan 
för att rädda de ombordvarande. 
fartyget och gud.I<'/. Mt1stc fartyget 
iirerge.1· skall han 0111 möjligt se till 
att fartygshandlingarna tas 0111 

hand. 

Inträffar dcr en olyckshändelse 
vid am·iindningcn a1· ett li(f(/i1rtrf.{ 
och medför olyckan att nagon av
lider. att någon hlir a//l'{[r/igt ska
dad. att fartyget_får betydande ska
dor eller att egendom som inre 
transporteras med fartyget .fiir be
tydande skador. skall befälhavaren 
rapportera det intri{f.fiidc. Han 
skall också rapportera 0111 dl't har 
fimnir.1· någon a//l'([rlig f(l/'a får att 
en sddw1 olycka sk11/lc intrii.f.fii el/er 
om något har hänt som tyder på ett 
väsentligt fel hos fartyget eller 
markorganisationen. 

Om befälhavaren inte kan fi1//gö
ra dessa skyldigheter skall fartygets 
ägare eller hrukare giira det. 

Regeringen eller den myndi!;het 
regeringen hestiimmerfår begränsa 
underrättelseskyldigheten och he
s/11/a att den skall gälla ocksil .fi'ir 
medlemmar av besättningen. 

Den som tjiinstgiir ombord skall 
sköta sina arhetsuppg(fter om
sorg.~fi1//1 och fiilja sin förmans or
der angående tjänsten. 
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ligt \'i)rda fi1rtyg och guds samt i 
ii1Tigt med omsorg och nit ji1llgiira 
.1i11u tl!igganden. 

Ej må någon giira zjiinst ombord. 
tidrest han på grund ai· pilverkan 
av starka drvcker eller andra stimu
lerande elll'r hl'dii\'i111de iimnl'n el
ler till.fiJ(jd ai· .1)11kdo111eller11ttrii11-
11i11g ('/ler m· <111nt111 sädan ur.1ak 
icke kan på betryggande s;itt fullgi.i
ra i·ud honom äligger. 

Regeringen hestiimmer. i 1·ad 
män föreskrifterna i detta kapitel 
skola till;impas i fråga om 111/iindskt 
11(/Zfimyg vid luftfart inom svenskt 
omrade. 

311 
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10 ~ 

En hcsiillningsnwn _tär inte 
1jiin.1tt::iira ombord om han p;I 
grund av sjukdom. uttröttning. på
verkan av alkoholhaltiga drycker 
eller andra medel eller av undra s1/
d11n11 skiil inte kan fullgöra .1ina 
uppg(fier p~I t'I/ betryggande siitt. 

11 ~ 

Regeringen.fi/r.foreskril'i1i1·ilken 
utstriicknini; föreskrifterna i detta 
kapitel. 11tii1·1•r 1·tll! som .fi"i(icr 111· 

6 ~. skall tilHimpas i fr~1ga om ut
ländska luPf'artyg vid luftfart inom 
svenskt område. 

6KAP. 

Om flygplatser och markorgani- FI~·gplatser och markorganisa-
sationen i övrigt tioncn i övrigt 

Allmänna bestämmelser 

Flygp/01.1· sil ock annan anliigg-
11i11g för luftfarten skall uppfylla sä
kerhetens krav. 

Ni'irnwre /Je.1·1iim111d.l'l'r om in
riillande samt om underhi/11 och 
drifi m· st/dan anliiggnini; och om 
tillsyn diiril meddelas m· rei;eringcn 
eller. c:fier rei;eringens bemyndi
gande. ai· lt(f~fi1rt.n·erket. 

Regeringen e/l('I', <'.ficr regeri11i;
e11s hem_rndiga11dc. lt(/({{1rts1·crkct 
iigcr hcstiim111a hurt11·ida och under 
1·ilka .fi'irt1tsii1tningar. utan inträni; i 
enskild riill .. 1jii eller 11111111/ område 
1111) nvt(jas fiir 111/(fitrtygs landning 
och uppstig11in1,: utan att lw1·a siir
skilt inrä11ms fi'ir iindamillet. 

Flvgplatsl'I' och andrn an/iigg
nini;ar för luftfarten skall uppfylla 
säkerhetens krav. 

B1:fi111ningshm·arc so111 har hand 
om siikerhel.I'- och ordnini;stjiinstcn 
1·id t'n allmiin flyi;plat.1· eller i·id 
godkiind enskild flygplats filr från 
fh-gpla1.1·0111råd!' lll'l'isa den som 
stiir ordningen eller uppfiir sig så 
att han iii·en1yrar l1dzfi1rtens siiker
hct. 

I ji-ilga 0111 am·iindande ./i'ir s/l/rt 
och landning m· områden som inte 
har inriillms fi'ir sådana iindamäl 
gäller dl' .fårcskr(ficr .10111 ml'ddelas 
m· regeringen eller dl'n myndii;het 
regeringen hcstiim111er. 

Den myndighet som i enlighet 
med \'i1d regeringen hestiimmer ut
iil'llr tillsvn ä1·er allmänna .flygplm-
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Regeringen ii1-:er .forvrdna om in
riirwndl' a1· /1(/iled ii1·enso111 he
stii111m11 annat område. inom 1·ilker 
lufttrafiken skall l'llra underkastad 
särskild reglering. 

Till /ryggande och underliittancic 
m· lt!f(fllrtl'll anordnas fl-"gsiiker
het.qjiinst. 

Om tillstånd i vissa fall 

Fiir inrättande och drift m' fly1-:
pllltS till allmänt bruk I a Il m ii n 
fly R p I a t si e1fordras tillstånd av 
regeringen. sch·ida annan iin staten 
skall 11tii\'(/ dr(fien. 

Regaingcn äger .fhreskrirn. att 
allmän flygplats med hänsyn till 
dess lir!. rrqfikens ringa 1111(fiatni111-: 
eller kort1·ari1-:hct eller a11dra sär
skilda 11111.1tiindighera må inrättas 
c/l('I" dri\'(/.\' utan tillstclncl 1·arom 
.fiirsta stycket siigs. 
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ser och 111m.1111i11ge11 diir skall ges 
rillrriidl' rill llnliiggningen .fi"ir 111111/
ii1·u tillsynen. 

Regeringen eller den mvndighct 
regeringen hcstiimmcr får inrätta 
_f7yg1·iig11r t>C"h hn-/11111 om ltdtrum 
diir särskild reglt:ring skllll finnas 
Fir lufttrafikcn. 

Den 111v11digh1·1 som i e11ligh1•/ 
med 1·ad regeringen hcstiimmcr 111-
,·i1·ar tillsyn iin·r 11nliigg11i11gur ji'ir 
lit/ 1111dcrliit111 luftrrafiken i siidllna 
0111rtlde11 som m·.11·.1· i ji'irs111 stycket 
skall ges tillrriiJe ril/ 1111/iiggningcn 
j('ir att 111iin1 tillsrnen. 

Flygtr<!fik(jiin.H skllll finnas .fiir 
att rn·g1-:a och undcrliilla lidifar
tcn. 

Rc1u·ring1•11 eller den myndighet 
l'l',S:eri111-:e11 he.11iimmer meddelar 
ytterligare hestiimmelser om .f1.1·1-:
trafik~jii11sre11. Om re1-:crin,;:cn he
sriimmer det .fiir m\'ndighetcn upp
drn tlr 1111dr11 11// .1Tara för sådan 
~jiinsr. 

Frågor om tillstand för allmänna 

flygplatser 

Flygplatsl'r.fi"ir allmiint bruk I a Il
m ii 1111 a flygplarserJfår inte in
riil/as eller Jril'll.1 utan tillstånd av 
regeringen clla Jcn mvndigher re
gcri111-:e11 hesriimmer. 
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Tillst~ind all inriilla dlcr dril·a 
u/lmiin .f/_\',~{'lar.1 mil meddelas al
lt'1111.1f diir hinder icke möter av 
hänsyn till det allmiinna. 

\'id ml'dddandc a1· tillst~tnd sko
lu hl'.1·ri111111u1.1 dl' villkor so1nfi1111us 
('l:fcmil'rliga. Regcrini,:cn nlll Fir
ordna l1!fUcm.1·1·l'l'k1·f af( i siirskilda 
a1·secnde11 hesfiimma 1·illkoren. 

Tillstandet må l1cgrä11sas ri/l l'iss 
rid och liisni111;sriif( förhehållas kro-
1u111. 

Åsidosii((cr inne/wl'{lrc m· till
stånd i 1·iis1'ntli1; mån för 1·erksam
hl'te11 gällande .fi'ireskr{ficr eller 
måste dl'I antagas alt Iran iir ofi'ir
miii,:en alf behiirigen fi1llgöra sina 
fii1plik1e/ser med m·seende ä un
liigi,:ningen och dess dr(ti, må rc1;e
ri11ge11 återkalla tillståndef. 

Regeringen iii;cr hesriimma, att 
för inrättande och drift av annan 
unliigg11ing för luftfarten än allmän 
_flygplats e1:fin·dras tillstå11d m· re
gcri11i,:en eller, l',fier regeringens 
be111y11dii,:ande, a1· l11ftfarrs1·erker. 

\lillkoren bestätnmus m· rege
ringen eller, lftcr regeringens be
myndigande, a1· !tdifart.n-erket. 

7§ 

8§ 

313 

Fiireslagen lydelse 

Tillständ _!lir h('l'i(jas /Jaru 11111 
hinder inte möter av h~insyn till det 
allmiinna. Vid priil'lli11gl'!1 skall 
hii11s_1·n tas hl. a. till markfi'irlulllan
den, till stc)rningar som kan upp
komma fhr 0111gil•ningcn och till fo
tal(iirsrnref. Vidare skall hiinsvn 
fas till siikandens tt'kniska och eko
nomiska _fåmtsii((ningar af( dril'll 
,/frgplar.1en. 

Niir tillst{md meddl'ias_filr villkor 
_fiJrcskril'{IS fi'ir tillståndet. Om till
ståndet meddelas a1· regcri111;e11.!ilr 
sådana 1·illkor förcskril'lls m· dl'n 
myndighet regeringen hestiimmer. 

Tillståndet får ridshegriinsas. 
Rii(( till inlösen kan förbehållas sta
ren. 

0111 en rillsråndslw1'l1re i 1·iisenf
lig 111å11 äsidosii((cr j('ireskr(fierna 
fi>r 1·erksamhetcn kan regeringen 
återkalla tillståndet. Dl'l.rnmma 
gäller om det måste antas af( rill
sråndslul\'arcn inte kan fiill/~iira 
sina förpliktelser i fi"tlga 0111 an
läggningen och dess dr{fi. 

Om tillståndet har meddelar.i· m· 
annan myndighet iin regeringen får 
också denna mrndigher meddela 
beslut som m·ses i fiirsta stycket. 

Frågor om andra tillstånd 

Regeringen far ./iJreskri\'{/ att det 
kriil's tillstånd för inrättande och 
drift av ä1·e11 andra anläggningar 
för luftfarten än allmänna flygplat
ser. Frågor om tillstånd och om 
l'il/koren fiir def/a priil'llS m· rege
ringen eller den myndighet rege
ringen hesriimmer. 
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Om godkännande 

Al/111ii11 .f/vJ.!p/a1.1 sä oc/... a1111a11 
a11/iigg11i11g .f/ir /ufifiirtcn so111 rcgc
ri11g ··11 hl'.1lii111111er skall. i11n11n d1·11 
/agcs i /md. godkiinnas i den ord
ning rcgaingcn fiirordnar. \'id 
god/...ii1111a11d1·1 .1ko/o k11.1·u1s erfi>r
dcr/iga l'illkor. 

Di.rf;1.11.11iillda l'i/lkor i vii~entlig 
m;'m ii.lidosiillas cl/i'/' anläggningen 
cUn1. 1ill.f;ifid 111· iindrudt' hc.11ii111-
111c/ser l'ila annan omstiindighct, 
icke t1ppfyller de krav ~.om gtilla ~lir 
si1d1111 a11/iiggni11g, a11kom:11cr pci 
den myndighet ~om meddelat 1-:od
kii1111a11de1 a11 rl1erkallu del. 

Fiire/.:0111111a <1ms1ii11dighe1 .•:om 
ka11111ectfiira att kraven för godkiin
nande ej längre iiro uppfyllda, ålig
ger del anliiggningens innehavare 
atl så snar/ ske kan giira anmiilan 
diiro111 till ii(IZ/ilrf.11·cr/...e1. Är 0111-
. 1lii11dighl'U'11 m· hesk<(//l'11hc1 all 
111e1{/iiraji1ra 1·id a11/iigg11i11,i.:e11s he
i.:ai.:11a11cle, skall i1111chararc11. utan 
all a1·1·11k1a 1·edffhiiru11de mv11Jig
hc1s hcs/11:. 1·id1aga de ätgiirdcr 
som (låka/las .fiir all hindra alt a11-
/iigg11i11gc11 clll'r den del diirm·, 
1·arom .fi·å,l'll iir. 1·idarc w11·ii11dcs. 

Regeringen eller, ('.ficr regering
ens hc111.1·11diga11d1'. l1(f~(arl.1Terkc1 

iiger meddela hcstiimmclscr som. 
1111111 att avseviirt nz<'n tillsky11J11s 
iif.!llrt' m· mark eller i11111'lu1Varc 111' 

särskild riitt diirtill. iiro iignadc lift 

.flirchygga all 111iirkm, helysnings
an/iiggni11gar e/la andra inriill
ningar sil anordnas, att lmfiksiiker
heten ursiitrcs Ji"irfi1ra. Regeringen 
iig<'I' .fhres/.:ri1·a l'ilka iirgiirder som 
må 1·idragas. därest sädana he
stiimmcf.1·a iirertriida.1·. 

Allmänna .flrgplats<'r får i111e tas 
i bruk innan de har godkiint.1 m· dt'11 
myndighet regeringen hcstii111mer. 
Rc'gaini.:cn får .fiireskrirn c111 dct
Stm1111u skall giillc1 i.fi'riga 11111 undra 
anläggningar fiir /i~f(fi1rtl'n. I sam
hand lll<'d god/.:ii11n1111dc1 .1kc1/l.fi1s1-
stiillu.1 de 1·ill/...or .10111 hd1ii1•s. 

Om 1·i/lkor1'11 åsido.1iitts i viisent
lig män skc1/I godkii11n<1nde1 ätakal
/11.1 m· den myndighet SL)m hc1r med
delat dct. De11u gii/lcr 0C'k1tl om an
liiggningen anntirs inte uppfyller tk 
krav som gii/lcr för stlda11a a11/iigg
ninf:<Jr. 

Anläggningens innehavare skall 
anmii/a 0111 någol intriitfiir som 
mecU'iir att kraven för godkännande 
inte längre iir uppfyllda. 0111 del 
kriil'.\' m· siikerhetsskiil skall han se 
till att anläggningen inte am·iinds . 

Om anläggningar som hindrar luft
farten 

l l ~ 

Regeringen eller dcn 111.1·ndighet 
regeringe11 hestiimmerfilr meddela 
ji'ireskrifier om miirkc11, hd\'.rning 
och 1111dra anordningar .10111 s_,frar 
till all föl"l'hygga fam fiir lrtdlksii
kcrheten. Fiireskr(fierna .filr dock 
inte uaiirmas sa att de medfiir nå
got a1•se1·ärt men för markiiganw 
eller dem som har särskild riirr till 
111arken. 

Regeringen eller drn myndighet 
regeringen hestiimmcr får .fiireskri-
1·a åtgärder som kan 1·idtas niir ,li'i-
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rc.1kriticr c11/ig1 .fi!r.11a .11yct.t'l iisi
dosiills. 

Övriga bestämmdser 

12 9 
Regeringen eller. 1'.fia rl'gering-

1·n.1 hon.rndigandc. /1(/Ui1rt.1Ter/.1·1 

iigcr flin.:~kriva vilka flygplatser 
som 1111/ 11yt(j11sfr'ir intcrnatitJ11d/ el
ler i11rikl's /11f(f{1rt eller c/jl'.1t.fi'ir oli
ka ~;lag av luftfart. 

Fiir hcgagnonJe m· allmiin .f/Yi:-
11la1.1 dia annan anliiggning Ji'ir 
lt(fi.fimen. sol/1 iir ll{J/llåten till all
mänt hr11k, mä a1·giji 11pphiim.1 <'n
ligt gmndcr som hestiimnws a1· re
geringen. 

S1ldan fll'g(/i må, niir den iirf('ir
./lillen till betalning. 11//agas genom 
utmiitning utan föregående dom el
ler utslag. 

Allmiin flygplats så ock annan 
anliiggning för luftfarten. som iir 
11pplci1en till allmiint hruk. skall på 
enahanda villkor som för svenska 
luftfartyg i internationell _!iirt vara 
iipp1·n for utliindska luftfartyg i 
mot.l'l'arande .fill"l, säl'ida de äro 
hcmmahiiranJe i stat med l'ilken 
slutits överenskommelse om si/dan 
förmän. 

Regeringen eller. l'.fia regering
ens hemyndigandc, l1(/iji1rt.\'\'crkc1 
iigcr _ti1.11s1iilla l'illkor .f('ir hehiirig
het 11// inom markorganisationen 
eller e(ic.1·1. annorstiidc.1 iin å li(/i
.f{myg . .fi'irriitta (iänst 1·11ra1· trafik
siikerhet1•n iir heroc'ndc. se/ ock 
meddela hcstiimmdscr lim cert(li
kat ji'ir sådan !iiinst. 

IH 

Regeringen eller den 111.\'ltdighct 
regcring1·n he.11ii111111er.filr fön.:skri
va vilka llygplaher som filr ani·iin
das i·id olika slag av luftfart. 

Rcgaingi'n .fiir 111cddda .fi'ju·
.1/..rifier 11111 <ll'gi/il'r, som 111.1 111 111· 

dem som an1·ii11dl'1' allmiinna .fh".i.:
plarser elfrr u11dr11 a//111ii11nu 11n
liigg11i11gar och ziiill.l'tl'r .fi'jr lt(/(li1r
ll'n. 

A i·gifier som iir .fi'i1:fi1/lna till be
talning Jilr tas ut genom utmiitning 
utan föregtiende dom. utslag eller 
hcs/111. 

Allmii11nll .flygp/111.1er och i/11dra 
allmii11na anliigg11i11gar för lut'tfar
ten skall på samma villkor -;om fiir 
svenska luftfartyg i intt!rnationell 
trc(/ik vara öppna för utländska luft
fortyg i säd1111 trt!fik. 0111 dessa iir 
registrerade i <'Il stat so111 hllr trii( 
jiu överenskommelse med .'frcrige 
om denn11 förmfm. 

7}iin.1·tgiiri11g som .flygledare i 
flygtrafiklcdnings(jiinst, fl.\'gtek-
11ikl'I' eller jlvgklarerarc fär _titllgii
ras hara ai· den som har giillanifr 
ccrtUikllt. Cert(fiklltet skall i·ara 11t
_llird11t eller godkiint i S\'l·rigc. 

I .fi'åga om ccrt(likat och innl'ha
\'are m· cert(fikllt giillcr he.1tiim111d
serna i4 kap. 4-/CJ tJch 21-30!$~. 

Regeringen eller den myndighet 
rc1<eri11gen hestiimmcr.fär Ji'ircskri
i•a att andra med (iii11st inom mllrk-
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Vad i 5 kap. 10 ~ stadgas skall 
iig11 mots1·11ra11Je tilliimp11i11J; i _ti-å
Ka om trafikledare och .flvJ;ml'kani
ker. så ock den somf('irrättar annan 
(iänst som regerinJ;l'll med hänsyn 
till trafiksäkerheten bestämmer. 

31h 
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/Jrg1111i.rnti<1111'11 l'i/cr mnl annan 
(iiinst il\' hct_\'<fr/sc ,t;"ir siihalict1'n 
iin som m·s1·s i./ kap . .1h11ll /111 hl'liii
righe1.1hc1·i.1. 

Res1ii111111el.1crn11 i ./ hllf'· 20 ~ 
tredje och .f.liirdc stvc/.:<'1111 sw111 30 -~ 
giilll'r i ji-åg(I 0111 ht'l11ir(i.:h1·tsh1'l'i.1· 
och i1111clwr11rc il\' sådan(/ hn·i.1. 

Rcgcringi'n dler den my11dighl'I 
rcgai11ge11 he.11ii1111111•r jilr hl'trii( 
fandc arhcle su111 11tfiirs inom 1·iss11 
angin111 org11nis11/io11er medge 11n
dont11g _fi-i/n kra1·c1 på cat!fi/.:a1. 

Be.1·1iimmd.11'rn11 i 5 kap. I 0 ~gäl
ler uc/.:.1tl .flvglcJ11re i _tlyglrafiklnl-
11ingstjiin.1·1. _fl_\'gfl'kniker /Jl'h .flvg
/.:larcrare sam/, i den mtl11 regeri11J;
e11 fiircsk1frer del, <111111111 pasonal 
inom mar/.:organi.rnlioncn med 
!iiinstgöring som iir (/\" hc1ydelse 
jiJr sii/.:ahl'tcn. 

7KAP. 

Om tillstånd till luftfartsverk- Tillstånd till luftfartsverksamhet 
sam het 

Luftfart i rege/h11nde11trqfi/.:IIi11-
.i efa r I I i förvärvssyfte mcl ej ut
övas här i riket utan tillstånd av 
regeringen. 

För annan luftf'art i förvär\'Ss)'.fie 
inom riket l'l:fi1rdras tillstånd m• re
geringen eller. efier regeringens 
bemyndi{!,andc, m· /11f(far1.1·1·er/.:e1. 
Regeringen må dock bestämma, att 
sådan luftfart med hänsyn till dess 
art eller ringa omfattning må ut
övas utan tillstånd. 

Regeringen äger föreskriva, att 
tillstånd m· /1(fifartsver/.:et erfordras 
för luftfart som avser utbildning, 
fi"ir flyg11pp1·isnin{!, eller _flygtiivling 
samt f("ir annan luftfartsverksamhet 
av särskild art. iinJå att 1·er/.:.rnm
hcte11 icke iiger rum ifi:i1Tiin·s.nflt'. 

Luftfart i förvärvssyfte _fi/r inte 
utövas här i riket utan tillsttmd av 
regeringen eller den mvndighet rc
gcrinJ;cn hcstiimmer. 

Regeringen filr dock fiircskril'll 
att annan luftfart i ji'in·iin·ssyfie iin 
l1{f~f'art i regelbunden tn(fik I littie
fim I får utövas utan tillstånd om 
det iir skäligt med hänsyn till ii!fi
.fill'tcns art eller umfa1111i11g. 

Regeringen får föreskriva att det 
krä1'.1· tillstånd för all drirn skola 
med 11thild11i11g fi"ir crlu]llande al' 
cert(fi/.:111 och .fl'ir att utiil'll luftfart 
som avst:r utbildning, ii1·c11 om 
i·a/.:samhetcn illle iigcr rum i _fi:ir
i·iin•ssyfic. L>ctsamma giiller i frå-
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Ti!Jst<ind 111,/ meddelas allenast 
diir hinder icke miita av h~insyn till 
det allmänna. 

Sä1·i11 angår hc.f(1rdran a1· passa
gerare l'ller gods allc11ast .fi'ån ort 

till an11an inom riket eller annan in
rikes _fi1rt, mä tillstilnd meddelas 
endast svenska staten .. 1'l'ensk kom
mun eller annan s<idan menighet, 
si•cnsk medborgare eller si·cnskt 
diidshu. .1Te11skt 11ktichol11g. 1·1irs 
aktichre1· iiro ställda till 1·is.1· 1111111. 
iircnsom s1·c11skt handelsbolag, 
l'llri l'.i _fin11es utländsk holagsman. 
wmtfiireni11g, annat sw1(fimd. st(( 
tel.I<' eller 111111a11 sådan inriittning 
luir i rikt'! .. 111.fi'amt styrelsens sa1111-
/ig11 medlemmar iir" svenska mcd
horgarc. Till.l'länd må dock icke 
meddelas aktiebolag. med mindre 
dess akrier till ett kapiwl1·iird1• och 
ett riistl'iirdc m· minst ti·å trcl{jede
lar ti/lk11111ma den. tlt i·ilken till
ständ enligt denna p11rag/'(z( nu) 
mcddl'ias; iir denne .ffenskt aktie
hol11g. skall det si·enska il!flytandct 
diiri rnra säkerställt i wn111w 0111-
_fimning som i det tillståndssiikandc 
hol11Rel. 

Äro de sälunda uppställda .fi'imt
siittningarna ej längre ,fi'ir handen. 
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ga 0111 .fl_1'.t:ll{Jfl1'isningar, .flygtiii·
lingar och annan Juftfartsverksam
het a\' siirskild art. Frågor om sä
d111111 till.1tä11d prii1·a.1· 111· den mvn
dighet regeringen hes1iim111er. Om 
regeringen he.1tii111m1·r det. 'får 
mnlllighctcn 11/1/)(/m rit 1111dra att 
giira prii1·11i11gen. 

Tillstfind.fiir hC'l'i/j11.1 hara /1111 det 
intl' miiter hinder av hänsyn till det 
allmänna. 

De ll'kniska och eko110111iska/iir-
11tsiltt11ingama_ti.ir /!'((fiken skall hc
ak111s 1·id pri1l'11i11g1•11. 

Tillstånd till li(fi.färt i inrikcs trn
_fik Jilr ges endast till 

I . . 1·1·e11.1·ka staten. 
2. s1•e11.1·ka ko1111111111er eller lands

ting.i kom m 11ner. 
3. s1·e11.1ka 111l'dhorgarl' eller 

diidshon. 
4. S\'l'llska lw11dds/}()l11g. so111 

imc har någo11 11tliindsk ho/ag.1-
111 a Il. 

5. si·cnska .fi'ireningltr, swnfiil
lighetl'I' elll'r srifidser. som inte har 
några 11t/ii11J.1ka medhorgare i sty
rel.H·n. 

6. s1·e11.1ka aktit'holag. om ak
tienw i holagct. iir ställda till i·iss 
man och till ett ka{lita/i·iirde och ett 
riisrviirde m· minst n·ä rredjl'ddar 
äg.1 m· 11,/gon .10111 kan fä tillstånd, 
enligt de1111a ;1aragl'(!f 

0111 iigarcn till ett ak1ieho/ag som 
1111siiker 0111 tillstånd l'llliRI denna 
parugr<(f iir el/ a1111at aktiebolag 
skall \'{/d som sägs i.fi1r.1·ta stycke16 
ocksii gii/la del ho/aget. 

Tillstånd fil/ 11{/(fiirt med .1Te11.1k1 

l1(f(frmyg i _fii1Tiin·s.n:fie 111ellan 
Si·l·rigc och utlandet .10111 inll' iir 
lil(il'.fart Ji'/r ges l'ndast till den .10111 

11ppfr/ler kral'e11 enligt _fi:irsta 
.1t_\'cket 1-6. 

En ti/l.1·11)11d_f/irflilll'I' 0111 kra1·1•11 i 
fi>r.1ta st_n-ker inte längre iir upp-
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1'<1rC' till.11i11ulc1 Firfitllct. diir icke 
riittel'e sker inom tid. snm hl'stii111-
111cs av den myndighet 1·ilke11 med
uclat tillst~mdet. 

Regeringen eller. <:/in regeri11g
<'11.1 h<'ln\'11digll11dc, l11f(fi1rts1·crkc1 
iiger 111eJgirn undantag friin \'lid i 
uenna paraµraf stadga.I. niir siir
skilda skid iir11 di1rtill. 

\'id lllC'dddund1· u1· till.111/nd sko
la hcstii111111as <fr 1·illk"r so111 _finnas 
er/;•l'lfrrliga. A11hn1111111'r det pli re
geringen ull gil'll 1ill.11änd<'I. mtl re
g1•ri11gl'n .f/irnrdna l11f(/{11"t.1·1·crket 
all i sc'irskilda 111·see111frn hestii111111u 
1·illkorcn. 

Tillstiindet mil hegriin.1as till 1·is.1 
tid och /ii.rning.1rii11 förbehiillas km-
11<1 Il. 

Åsidosätter inneh111·are m· till
stånd i vLisentlig m~111 för verksam
heten giillandc .fi'ire.1krificr eller 
måste det antaga.i· att han är 11ti'ir
miigen att hehiirigcn upprätthiilla 
verksamheten. 111i1 den myndighet 
som meddelat tillsti!ndet itterkalla 
det. 

Har regeringen genom ii1·crens
ko1111nl'i.1<' med .fi'iimmande stat 
mnlgii·it lt!f(/(1rt inom .1·1·ensk1 0111-

rtide. 1·ar<'. diir regcringen sä hc
stii111111er. siir.1kilt tillständ enligt 
de Ila kllpitd i:i hehii1'iigt. Rcf,!l'
ringcn mil i si/dam .f(i/I .fi'irordna 
l11JUiirt.1·1·<•r/.:.e1 att meddela de när
mare hcsti1mme/.1cr som finnas er
f(1rdalii.:a. 
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.f.\·llda och riiltclse inte sker inom 
den tid som he.11ii111.1 av den myn
dighet som har meddelat tillstån
det. 

Rcgeringcn eller den mvndighet 
regeringen hcstiimmer .tiir mcdr..:c 
undantag från denna paragraf 11111 

det Jinns siirskilda skiil. 

Niir tillstiind 111eddda.1.filr 1·ill/.:."r 
.fi'ires/.:.ri\'{/s .fi"ir tillståndet. Om 1ill
st1illlfrt meddelas m· regeringl'/1.f(/r 
si/dana 1·illkor .fi'ir<'s/.:.ri\'11.1 111· den 
myndir..:hl't r<'f.?Crinf,!<'11 h1·stiillllll<'r. 

Tillst{111det fiir tidshegriin.rn.1. 
Riitt till in/ii.1·en /.:.1111 förbehällas sil/

ten. 
Fiir den 1·erksa111het som en 111-

/iinning eller ett 111/iinds/.:.1 fi'iret11g 
dri1·1'r i S1·erigc med stiid ai· <'Il till
stånd iir fiirestandaren i S1·erige 
11ns1·arig. 

Om en tillst<indsharnre i väsent
lig mån ihidosätter föres/.:.rUil'ma 
för verksamheten, /.:.an den som har 
meddelat tillståndet återkalla de11a. 
Tillståndet /.:.an ock.1·ä dta/.:.a/111.1· 0111 
det måste an111s att inne/1111·11/"en 
inte /.:.an upprätthi't!la verksamhe
ten. 

Om regeringen genom e/I m·tal 
med en _fi-iim111andc stat eller en in
ternationell organisation medger 
att li~f~fort får iiga mm inom 
.1Tens/.:.111mräde. kan regeringen he
sl111a att nåf.!ol tillstånd inte /.:.rii1·.1 
enligt dc1111 kapitel. Ri'J,!eringcn el
ler den myndighet regeringen be
stämmer .fi/r .fåre.1/.:.ri1·a de l'i!l/.:.or 
fiir ii!f(fiirtcn s11111 hehiil'.I. 

Fiir den 1·cr/.:..rn111he1 .10111 11tlii11-
11ing ellcr ett 111/iinds/.:.1 j('iretag 
d1'ii'er i S1·crige med stiid ar ('I/ a1·-
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Regeringen eller. i:tia rcgai11g
c11.1 hcmrndigamfr. lt(fifi1r1.1·1·akn 
1111/ .fi"irc.1/.:rii·<1. under 1·i/ka .fi"im1-
sii1111i11g11/' luftfartyg eller tillhehör 
eller rcscrvJelar till luftfartyg 111<1 
llfifi/äras 1ill 111111a11Fir all 111· denne 
m·11jus Fir cgl'n riikning. 

., s 
I~ 
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fal iir .fi'ircsl<lndaren i Sl'ai.i.:e a11-
_11·uri/.!, . 

Regeringen eller den myndi.t:h('f 
regeringen hc.1·1ä111111a Ji1r. om del 
hchii1·.1111ed hänsyn 1il/.fl_1',!!liikcrhe-
1e11 eller 111111w·s 1ill /11fifin1e11 inom 
rike1. Fireskrirn all dl'! krii1'.1 rill
src)nd fi1r llfif>iärd11· a1· luftfartyg 
riff hm karl'. Dctsa111ma giilla i Ji'c/
g11 om llf>f'ltlTl'i.11·r 111· tillhchilr eller 
reservdelar till luftfartyg. 

8 KAP. 

Vissa hcstämmelscr för lufttrafikcn 

Ang1/e11d1' 1·ad l'id l1dzfiird skall 
iak11aga.1· fi"ir all 11n1frika samma11-
stii111i11g eller annan olyckshii11dd
.11· och .f('ir all i ii1Tig1 .fi'irehygga 
skada eller oliigenhct fi'irordnar re
gai11i.:c11 eller, ('.fia regeringens 
hcmy11diga11dc, lidifi1rt.1Terkc1. 

Regeringen eller. 1jil'I' regering
ens hemyndigundl'. li!f(fi1r1.1·1·er/.:c1 
iiger hestiimma tlygvägar som luft
fartyg har 11tt följa 1·id färd inom 
svenskt område sa1111 meddela .1iir
skilda föreskrifter h1·tri!ffi1ndc ji'ird 
ii1·cr rikl'l.1 griins. sil.10111 ang1/c11dc 
1·ar griinsen 111å passems och 1·i/kc'l1 
.f/Ygplats som sk11/I lm<k11s 1·id /11.fi
Ji1r1ygs ll\',l.!tlllg eller ankomst. 

Niir allmän ordning och säkerhet 
kriil'l'r det, nlll luftfartyg anmam1s 
att landa. Anmaningen skall 11fi1r
driU/ige11 (/ier/.:0111111as. Har annan 
w11·is11i11g 1'.i gh·its. skall ji1rtyg1't 
l11nda pä närmaste allmänna flyg
plats inom riket. 1/ l'ilkcn lu11d11i11g 
iir 1111:uf ig. !trkom111er luftfartyg i 
omr[1de. diir lt(f(fim enligt I kap. 
3 ~ iir .fi"irhj11den. skall der omedel-

l ' ' 
Regeringen eller dl'n 111n1dighet 

regeringen hcstii111111er meddelar 
.foreskr(ficr om 1·ad .10111 sk11ll iak1-
111s 1·id h(f(fi'irder/i'ir 11tt ol_1·ckor och 
oliigcnheter skllll 11nd1·ika.1. 

Regeringen eller den m_rndighet 
rq;cringen he.11iim111er fär .fi1ststiil
lll flygviigar som luftfartyg skall föl
ja inom svenskt omriide. Vidare får 
föreskrifter 111l'lldclas om .flygning
ar ii1·cr rikets grii11.1er. 

När Jet l-rii1'.1· u1· hiinsrn rill all
miin ordning och siikerhet .f<lr ett 
luftfartyg anmanas att landa. Farry
gcr skall då landa p1i den 11/at.1· .1'<1111 

11111·i.1·as. Om ingen anvisning lc'im
nas skall landningen ske på 11iin11.1-
ta mi~iliga lämpliga allmiinna eller 
godkända t!nskilda flygplats inom 
riket. 

/:"11 luftfartyg. som utlln tillstdnd 
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bart lämna området och anmiilan 
0111 rnd som intriij(at 1,?iiras på 
.rnahhaste siitr. Fartyget skall, om 
annan anvisning i'.i gil'its, sä snart 
s/.:.c /.:.an landa sc'isom nyss sar:rs. 

t.jiersiitrcs 1·11d sålunda är swd
i.:111, må f11rtvgets färd hindras med 
ei:fi1rderliga medel. 

Rei.:eringen eller den regeringen 
hcmvndigar hestiimmcr rem som 
iigl'I" 11tiira he.fiJgenhct 1·arom i 
först11 el/er andra styc/.:.er siit.:s samr 
meddelar niirm11rc fi"ires/.:.r(fier 0111 

rilliimpningen i iil'rit.:l m· \'lid diir 
Sllldf,:llS. 

Krigsmateriel må ic/.:.e utan med
gii'ande a1· regeringen eller den re
geringen hemyndit.:ar hc'.fiJrdras 
med luftfartyg. Vad i denna lag 
s/.:.all förstås med krigsmateriel he
stiimmer regeringen. 

Regeringen eller den regeringen 
hcmyndig11r iit.:er att av hänsyn till 
allmän ordning och säkerhet.fi"irhj11-
da hl'.fordran med luftfartyg av an
nat gods än krigsmateriel eller med
dela närmare hestiimme/ser om så
dan h1'.fordran. 

Ret.:cringen eller den regerint.:ei1 
hl'lnyndigar iiger oc/.:. hesriimma. 
l111ru1·id11 och under l'il/.:.a l'ill/.:.or.fo
tografiapparat mä med.fiJras och 
brukas å /1~fif{1rtyg inom s1·e11s/.:.t 

område. 
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kommer in i ett slida nr område som 
m·scs i I kap. 3 *· skall omedelbart 
lämna området. Det inrriiJf{ufr s/.:.all 
snaras/ anmiilas. Om inf.:<'11 annan 
anvisning liimnas skall fartyget 
snaras/ mi~iligr landa i enligher med 
första styc/.:.l'I. 

4~ 

Om jill'tyget hrytl'r 111ot hl'stii111-
melserna i.f{jrsta och andra stvc/.:.c
na får dl'n fi1rtsa11a .fårdcn hindras. 

Regeringen eller den 111yndit.:hct 
rq:cringcn hestiimmer f{)r jåres/.:.ri-
1·a 1·em som J(ir besluta 11111 ätgiir
der enligt denna paragraf sa1111 i 
ii1•rigt 111cddcla vtterligarc .fhrc
s/.:.rifil'r i de 111·s1•1•111Je11 som anl'.\ i 
paragra.fi'll. 

Krigsmaterielfår inte transporte
ras med luftfartyg utan tillsrånd m· 
regeringen eller den myndighet re
geringen bestämmer. 

Om det /.:.riii·s av hänsyn till all
män ordning och säkerhet får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen hestiimmer fiirbjuda trans
porter med luftfartyg av annat gods 
än krigsmateriel. 

4 a ~ 

Fotograj(•ring ftlr ime s/.:.e 11ta11 
tillständ al' ii1·erhe.follwl'arcn ji-än 
l1(f(filf'fyg i li1(iefi1rt inom sådana 
rcstriktionsområden som hestiimts 
enligt I /.:.ap. 3 ~ försra stycket. Det
samma giiller jiJtogrnferint.: från 
ii({Uiirrvg som /11fUi1rts1·er/.:ct i det
w m·seendl' har jiimsriillr med .fc//'
tvg i li1(f1fart. Från a11dra lufi(artyg 

får fi1togr<(fi'ri11g i11te ske utan till· 
stånd. Frågan om tillstdnd priims i 
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Så1·itt ej i denna lag eller eljest 
J"'rordnas annat, hcstiimmer rege
ringen eller. efter regeringens he
myndigandc, l11ftfarts1•erket 1·ilka 
fartygshandlingar som skola finnas 
ji"ir lujtfartyg. huruvida de skola 
medji"iras omhord samt huru de 
skola uppriittilS, föras och fiin•a
ras. 

t.j må nåt:oll jiJn•iigras 1111 taga 
del av innehållet i fartygshandling
ar, säl'ill hans rätt iir beroende där-

'"" 
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.fi·,/gu 0111 .fi1t11grufiTil1!! fiir /,.11r1-

/iigg11i11g.1ii11d11111iil 1/\' /"('!.{l'rill.!!('11 
och i ii1.,-igu Jiifl 111· in·erh1:fi'i//111-
1 '(/ /'('//. 

Bcstii1111ne/serna i d1'111111 para
gr1!( gäller inte de11 fotogr1(fi·ri11g 
som sker .for statens la11tmiitai-
1·erk. 

4/1§ 

Kumaorfi.ir 111ed.fi'iras i110111 riket 
på sädana lt!f!fil/"tYg som unges i 
4 u !:ifi"irsta s1.1·c/,.ct och pä l11ftfi1n1',i: 
som u111·i111ds 1·id Ji1togr1(frri11g .f('ir 
statc·11s la11r111ält'ri1·er/,.. 

Ku1111•mr får 111e1!fi'iras filt andra 
l1!f~f{irtyg hara om tillstdnd har 
meddelats till .fi1togn{/i_•ri11g t'/ler 
om apparaterna förl'aras så att de 
inte kan am·iindas under .flyp11i11g
c11. 

Bcfiilha\'11/"l'n skall se till att des
sa kra1· iir upp.fyllda. 

4d 
Fad som sägs i 4 a och 4 h §§gäl

ler inre ifråga om sddww l11.fi.fi1rtyg 
.1'011111\'Sl'S i /5 hll[J. '.?)i. 

Om ingl!t annat.fi'ireskrii·s i denna 
lag meddl'lar regeringen eller de11 
myndi1;he1 regeringen hestiimmer 
fiireskrifier om fartygshandlingar. 

Om någon _fi>r all kunna ta till 
rnra sin rätt behii1·er ta del av inne
hållet i en fi1rt_1·gslw11dling, skall 
han fil det. 

I det allmiinna.1· verksamhet [:iil
lcr i stället hestämmelscrna i tryck
ji"ihet.~/i)rordninRcn och sehet<'SS· 
lagen I 1980: 100). 
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A 11g1/ende skyhlighl'l .fi"ir den som 
_fi"irriittar (jiinst il lt(/tfartyg att ml'd
ji"ira 111.fi.tlirtscertijikat eller ann1111 
lwnd/ing f("irordnar rcgerinr.:en el
ler, i:ficr rcgerinr.:ens hcmwuli
gwufr. lt(/(/l1rtS1"erket. 

Luf(fi1rt.\"\"crkl't 1ntl. diir sci prii
i·as niidit.:t. visitera luftfartyg samt 
granska fartygshandlingarna och de 
handlingar som skola 1111•1{/i"iras ar 
dem som .f<"irriitta (iiinst ii .fimvgct. 

0111 rnd 1·id ltd(f"iird skall iaktta
gas i hiilsm·ård.\·-, 1wss-. tull- och 
andrn sådana hänseenden stadgas 
särskilt. 

Föreslagen lydelse 

Rt',t:t•ringl'n eller den myndighet 
regeringen hestiimml'r meddelar 
.fi"ircskrificr 0111 skyldir.:hct f("ir dl'm 
som tjiinstgiir omhord på ltdtfärtyg 
att met~f("ira cert{fikat och andra 
lwndlingar. 

Om det hehii1·.1.fär lu_f(fart.1·1·crket 
visitera luftfartyg och granska far
tygshandlingarna och de andra 
handlingar som skall finnas om
hord. 

/Jet finns särskilda hestämme/scr 
om i·ad som skall iaktras i·id l11ti
.flirder i _fi-aga om häl.\·01·ård. pass 
och tull och i andra liknande a1·
se,·nde11. 

9KAP. 

Om befordran med luftfartyg Lufttramporter 

Bestämmelsernas tillämpningsområde 

Vad i detta kapitel stadgas gäller 
ln'.fiJrdran med IL(f(fimyg av passa
gerare. resgods eller gods. i·ilken 
utfi'ires mot 1·ederla1-: eller av luft
trafikföretag 1·erk.1·tiilles i·ederlags
fritt. 

I detra kapitel fi'irstäs med 
Wars:,awakom·entionen den i War
sarn·a den 12 oktoher 1929 under
tecknade och genom det i Haag 
den 28 septemba 1955 a1·slutade 
protokollet rn·idcrade konl'en-
1ionen om internationell lt(/ihl'.fiml
ran samt med G11adalajarakom·en
tio11e11 den i Guadalajara den 18 
scptcmher 1961 undertecknade 
kom·1•111ionen om internutio11cll 
lt(/ihl'.fimlran som u!fi"ires m· annan 
iin dl'!l m·talsslutandc fi"uk(/'iirare11. 

I§ 

2~ 

Dt:tta kapitel gäller sådana lt(/i
tra11sporter av passagt:rare, resgods 
eller gods som u(f(irs av lufttrafik
företag. Kapitlet gäller också 0111 

tra11sporten u((<Jrs m· någon annan 
mot crsät111ing. 

Besriimmelscrna i detta kapitel Detta kapitel giiller inte transpor-
äga icke tillämpning å posthefiml- term· post. 
ran. 
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\'ad i )-9*~ stllllg11.1 u111 h1:/;m1-
ri11g.1/1r11/llli11g11r skall icke giil/a i 
fri1ga om hi:f;1rdra11. som 11~1;·;re.1· 

under osedvanliga f(irhållamh:n och 
.fiilla 1110111 normal 111iirni11g a1· luft
fartwerksamhet. 

Befordrir1gshar1dli11gar 

\'id h,:fi1rdrn11 il\' pt1.1.1tlgl'rare 
skall utfärdas hi/iett. i11111·/1t)l/1111de: 

al 11pp,i,:i{i ri lll'gå11g.1ort och hc
s1ii111mdse11rt: 

h I diir t11·gr/11g.1·r1r1t'n och hes1ii111-
ml'is1'ortc11 iiro heliig11<1 i s111111nll 
.\'111/ och en eller .flcrn 111c/la11l1111d-
11i11g11r 111'.\l'S skulu iiga ru111 i annan 
stat. uppg(fi ä platsen .fi"ir minst en 
sädt111 111el/a11/1111dni11g; s111111 

c I meddelande att ht'.fimlringe11 
kan 1·11rt1 1111derkas!lld Warszawa
konventionen eller lag m· motsva
rande i1111ehtlll och att konven
tionen eller lagen i regel hegr~insar 
fraktförarens ansrnrighd i .fi'äga 
om s/,.ad11 pil person liksom dtl rcs
gods.fi"irkommcr. minskas eller ska
das. 

Bi/jc11e11 .1/,.al/, diir ej annat 
.1·1vrkcs. giil/a .1ä.wm hcvis om he
.fi1rdri11g.rn1·1ale1s sl1111111de och om 
villkoren for hefim/ri11ge11. 

Är hi!itTT l:i uzjiirdad. har den l'.i 
fi'irt'skrii·l'f i1111e/11JI/ eller har den 
Ji'irkom m i I. ska Il h<fordri ng.1·m ·1 alet 
ii11d11ck giilla och rnra 1111derkas1a1 
he.11iimmc/serna i dct/a kapitel. 
Har passageraren med fraktföra
rens samtycke gfitt omhord ä /i~/i
.fortyg utan att hiljell utfärdats eller 
innl'htiller hilj1·11c11 icke meddclan-
1.k .wm m·scs i första stycket under 
cl. iiger fraktföraren dock icke {1he
ropa såda11 hegrii11.rni11g m· a11.1·1·a

righete11 som stadgas i 22 *· 

Fiireslagen lydelse 

Bl'stiim111d.1·1'rna i 3-9 *~ gi1/Ja 
i11tl' i fr!1ga om 1r1111sporta Sl1m 111-

.fi'irs under o~cJvanliga förhällan
den och .10111 inle 11tgiir normal luft
fartsvcrksamhct. 

Tra11sportha11dli11Kar 

Fiir pa.1·.1·ugcrartra11sporta skall 
hi(icllt'r 11(/iirdas. En hi/jl'll skall i11-
11chillla 

aJ 11ppgifii'r om a1·gä11g.1- och 
hes tii 111111clsl'nrl l'll. 

hl llflpg(fil'r om platsen .fi'ir 111i11s1 
1'11 .1ädu11 mellan/andning .10111 skall 
ske i en annan stal i dl' .f(1/I dti a1·
gii11gs- och hcstii111melseortema 
ligga i samma stat. och 

cl el/ meddelande om all 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande hc.1·1ii111mel.ffr 
kan gälla .fi'ir transporten och all 
konventionen eller lagen i regel be
gränsar fraktförarens a11.1·1·ar .fi'ir 
paso11.1·kador och .får skador pä 
grund lll' all resgods kommer hort. 
minskas eller skadas. 

Om i111e annat styrks giil/er hi(iet
/1'11 som hevis om all l'll trunstJ<>rl
ll\'/a/ har triif/{11s och om villkoren 
för //'ll/lS{JOr/t'll. 

Sål'l'il tr1111sportm·1alc1 som he
stii111mcl.1·1'rna i de/la kapitel skall 
tillämpas ii1·e11 om någon bi(iell 
intl' har 111.fiirda1s, om en 111fi'irdad 
hi/jcll inte har .fi'iresk1fre1 i1111ehäl/ 
eller om hi/je11e11 har kommit hor!. 
Om passageraren med fraktföra
rens samtycke har gått ombord pä 
li!fUimyget utan att 11tigo11 hiljell 
har utfärdat~ eller om en 11(/i'irdad 
hi/jctt saknar ett meddelande enligt 
första stycket cl. ftlr fraktföraren 
dock inte åberopa 1111s1·arsbegrii11s
ningen enligt 22 ~. 
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\'id hl'.fi>rdmn av inskrivet res
gods <.kall utfärdas resgodsbevis. 
/-fur he1·iset <:i fogah 1·iJ biljett som 
uppfyller fiireskr(ficma i 3 ~ första 
stycket eller intagits i slidan hi/jcff. 
skall dl'f innehålla: 

al 11ppr.:(ft å a1·gånr.:sort och be
stämmelseort~ 

bl diir a1·gångs11rten och bestii111-
111dscorlen ill"O belägna i samma 
stat och en eller flera 111ellanland
ninr.:ar a1·.1·e.1· skola iiga mm i annan 
star. 11ppg(fi il p/arsen .fiir 111i11.1·r en 
sådan mellan/andning: s111111 

c) meddelande att ln:f(1rdringcn 
kan 1·ara underkastad Warszawa
konventioncn eller lag m· motsva
rande innehåll och all konven
tionen eller lagen i regel bt:gränsar 
fraktförarens ansi·arir.:hcr då res
gods.f("irkommer. minskas eller ska
das. 

Resgodsbeviset skall. där <:i an
nat srvrkes. gälla såsom bevis om 
resgodset.i· inskri1·ning och om vill
kort:n för befi1rdringen. 

Är resgodsbl'l·is ej 11(ffirdat, har 
d<'I l:i f(:ireskriret innehåll eller har 
dct.ti'irkommit, skall hefi1rdrinr.:sm·
raler ändock gälla och 1·ara 11nder
kastar b('stii111me/sema i detra kapi
tel. Har fraktföraren mottagit res
godset i sin vård utan all resgodsbe
vis u((iirdats eller innehåller. i fall 
då bl'l'iser icke fogars 1·id eller inta
gits i hi!ieff som uppfvller fiircskr(f
tcma i 3 §första stycket 11nder c), 
bc1•isc1 ('.i meddelande som m·ses i 
fi'irsta stycket under c) m· föreva
rande paragraf. äger fraktföraren 
dock icke åberopa .1ädan bcgriins
ning tJI' an.11·11right'fcn som sradga.1· 
i 22 §andra stycket. 

Vid befordran a1· gods äger frakt
förarenfi>rdra. att avsändaren upp
rättar och avlämnar en befi>rdrings
handling, betecknad flygfraktsedel. 
Avsändaren äger Ji1rdra. att sådan 
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Fiires/agen /_l'de/.11· 

Fiir trnnsportcr av inskrivet rcs
god~ skall resgodsbevis utförda~. 

f.'11 rc.1god.1hc1·i.1 .10111 inll· /i11r fo
gats till eller tagits in i en hiljell 
som uppfyller krm·n1 i 3 ~ första 
stycket ~kall innchiilla 

al uppgifter 0111 lll).:lings- och 
hcstiimmclworte11. 

bl 11ppi.:ifier 0111 plarscn fi!r minst 
en sådan 111clla11/a11dning som skall 
ske i en annan Hal i de .fiill di/ lll'

gånr.:s- och he.1·1ii111111dseort,·ma 
ligger i .1w11111a star. och 

c) <'lf mt:ddelandc 0111 att 
Warszawakonventionen eller en lag 
med motsvarande hcstii111mei.1·er 
kan gälla .fi'ir lrn11sporren och all 
konventionen ellt:r lagen i regel be
gränsar fraktförarens {{Il.I 1•(lr ji:ir 
skador pil r.:r1111d m· alf resgods 
kommer borr. minskas eller skadas. 

Om inte annat styrks r,:iiller res
godsheviset som bevis om alf res
godset h{/r skrii·it.1 in och om vill
koren för rrnnsporren. 

Sdviil transpor/m't{{/et som be
stämmelserna i dl'lta kapirel skall 
rilliimpas ii1·c11 om nåf,:111 rc.1}!od.1-
ln·1·i.1· inre har uzf'iird{{t.I', 0111 el/ ut
färdat be1·is imc har fiircskrii·cr in
nehåll eller om be1·iset h{/r kommit 
bort. Om fraktföraren har ragir 
emot resgodset i sin vtird utan att 
något resgodsbevis har 11tfärdM.1 
far fi'akzfårarcn dock inte ilberop{/ 
a11s1•arsbcgrii11.rningen enligt 22 § 

andra stycket. Dcrsamma giiller 
om ett 11(/drdat he1·is, som inte har 
fi>gats till eller tagits in i en hi/jell 
enligt 3 § .fiirsta sryckct c1. saknar 
meddelande enligtfiir.1·ta .l'lycket cJ. 

För godstransporrcr kan frakt
föraren kriirn att avsändaren upp
rättar och lämnar en flygfraktsedel. 
Avsändaren.får krii1·a attfi·ak(föra
rcn tar emot en sådan lw11dli11,::. 
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Nui·arande lydelse 

handling mo/lllgl'.\. m)i·uktf/iraren. 
Arflygfi·a/.:1.1edel ej 11~färd11d. hur 

den 1:iFiresk1frc1 innc/iäll eller hur 
den .fi'irkommit, skall h<:/;1rdrings
m·wlc1 iindock giillu ork med di't 
1111J11ntag som .f{'i/jer 11\' 9 .~. i·ura 
undakastat hc.1·tii111ml'l.11·mu i dct
tu kapitel. 

Flygfraktsedcln skall uppriitta' 
av av~~imlaren i \rc originalexem
plar och al'iiimna.1 tillsammans med 
godset. Det .flirsta exemplaret skall 
förses med beteckningen "for 
fraktföraren" och undertecknas av 
avsändaren. Det undra cxempiarl't 
.ikull hctccknas "för mottagaren .. ; 
det undertecknas av avsändaren 
och fraktföraren samt ä((ii/jer god
set. Det tredje exemplaret under
tecknas av fraktföraren och åter
stiillcs ar honom till avsändaren cf 
ter godsets mo/lagande. 

Frak((örarens underskrift skall 
tecknas innan godset tages omhord 
ä /1(/~f{irtyget; den kan ersii1ta.1· 111ed 
stiimpcl. Avsändarens under
skrift kan vara tryckt eller ersättas 
med stiimpel. 

llarji·ak(fiJraren pli tn'.1iindaro1.1 
hq;iiran uppriillat flygji·aktsedeln, 
an.1·c.1· han. där ej annat styrkes, 
ha\'{/ handlat .fi:ir m·siindarens räk
ning. 

Avser hefi>rdringen flera kolli, 
skall aF.1·iindaren. diir fraktföraren 
begär det, upprätta särskilda flyg
fraktsedlar. 

Flygfraktsedcln skall inn..:hälla: 
al uppg{ft ä m·gäng.rnrt och hc

stiimmelseort: 
bl diir m·gångsorten och hestii111-

md.1e11rten iiro he/iigna i samma 
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Fr)rcsl11gt·11 lvddsc 

Sm·iil 1r1111sp1>rtm·t11lc1 som bc
srii111111clscrnu i dcuu kapitel 111ed 
1111da11t11g ur Jet so111 f('i(ia m· 9 ~ 
.1kall 1illii11111a.1 iircn om 11ägontlvg
.fi-11ktsedd inl1' har 11(/lirdats. om en 
11(tärd11d .flv.1.!,fi·11kt.1cde/ inre hur fii
rt'.1krii·1·t in11l'h1/ll e/li:r om fi'uktse
de/11 hur kommit hort. 

7~ 

Flygfraktsedcln sbll uppriittas 
av avs~\ndarcn i tre originalexem
plar och /iim11a.1 tillsammans med 
godset. Lr<'fllfJlar I förses med be
teckningen "för frakt föraren·· och 
undertecknas av avsändaren. Er
cmplar 2 .f(ir.1cs med hctnk11i11gen 
"för mottagaren" och underteck
nas av avsändaren och fraktföraren 
och .följer med godset. Exemplar 3 
undertecknas av fraktföraren och 
liimnas till avsändaren när frak({'ii
rarcn har taRit emot godset. Frakt
fi'iraren skall skrii·a undff de olika 
exemplaren m· fi'aktsedeln innan 
godset tas omhord. 

Avsändarens underskrift kan 
vara tryckt. Så1·iil fi'11k1jhrarcns 
som m·sändarens 1111der.1k.r!f( kan 
.:rsättas med <'Il stämpel. 

Om inte annat i·isas anses frakt
fhrnren handla for avsändarens . . 
riikning om han på dennes hegiiran 
uppriillar flyg.fi·aktsede/11. 

När transporten avser flera kolli 
skall särskilda tlygfraktsedlar 11pp
riit1a.1 om fraktföraren begär det. 

Flygfraktsedeln skall innehålla 
al uppgifier om ar}{ängs- och 

hestiimmelseorten. 
b) uppg(f(er 0111 platsen får minst 

en sådan 111ellanla11d11i11g som skall 
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N111'1ll"w1de lydelse 

.1·111t och en eller }lt'rll 111ella11/a11d-
11i11g11r m·so· skola iiga mm i 11111wn 
stat. uppgifi a plotscn .fhr minst en 
stldt111 111el/1111/a11dni11g; samt 

cl mcdddandc att htj(1rdringcn 
ka11 1·ara 1111c/akastad Warszawa
konventioncn eller lag m· motsva
rande i11111'11<!// llch att konven
tioncn eller lagen i regel begränsar 
fraktförarens a11.1·1·arigh1'/ dä gods 
fi'irk1>111m('I', minskas eller skada~. 

Ilar gods mcd.fi·ak(fi'iwrc11s sam
/vek,' tagih omhord å luftfartyg 
1111111 all tlygfraktsedel utfärdats d
ler i111zehä/lcr _(i-aktscdel11 icke med
delande .1om a1'.H'.1· i 8 ~ 1111clcr cl. 
iiger fraktföraren ickl' ~lheropa så
dan hef!rii11s11i11g a1· a11s1·arighctc11 
som stadgas i 22 S andra stycket. 

A 1'.1iimlare11 sl'l1rar .får skada 
som frak(fi'iraren eller annan. i,for
ltäl/ondc till 1·i/k1·11 .fi·akt/'årarl'n iir 
1111s1·11rig, lider till ji'i(id m· att upp
g(fier riirande godset. l'ilka m·siin
da!'l'n upptagit i .flygfraktsede/11, l'.i 
hal'll .fi'ireskrii·l'T innelttlll eller e(icst 
iiro ,1rik1iga eller <!fit!ls1ii11dig11. 

Flygfraktsedeln skall. diir ej an
nat styrkes. gälla såsom bevis om 
m·talets s/11u11ull'. om 1110Ttaf!t11ulet 
m· godset och om villkor1::n för be
fordringen. 

Fod i flyg.fi·aktsede/n 11ppgi1·cs 
<lllf!tll'llde godsets vikt. mått. för
packning och stycke tal skall, diir ej 
annat styrkes. iiw1 i·itsord. Annan 
uppg(/'t i.flyg.fraktsedeln om godsets 
mvckenhct eller rymd samt uppg(fi 
i densamma om godsets tillstånd 
äga diire11101 ej l'ilsord mot frakt
föraren. med mindre han i avsän
darens närvaro undcrsiikt uppf!(ften 
och tecknat intyg därom å flyg
fraktsedeln eller ock uppgiften 
avser godsets synliga tillstfmd. 

Föres/a[.:cn lvdclsl' 

.l'k1· i en annan stal i de .fot/ del 111'

gdngs- och hestiimmelst'ortcrna 
ligger i s11mma stat. och 

c) ett meddelande 0111 att 
\\'arszawakonventionen eller 1'11 lag 
med motsvarande hestiimmelscr 
kan giilla .får trn11sport1'11 och att 
konventionen eller lagen i regel he
gr~insar fraktförarcns a11.1'\'1ll' Jiir 
skador ptl grund 111· atl gods k11111-
111cr hort, minska, eller skad~1s. 

Om gods har tagits ombord /1<) ctl 
luftfartyg med ji-ak1{i'irnrt'11.'· sa111-
tycke tro1.1 att 11ägo11 flygfraktsedel 
inte har utfärdats eller 0111 en 11t.li'ir
dad }I-aktsedel s11k11ar meddelande 
enligt 8 * c) får fraktföraren i111e 
åberopa ans1·arshcgrii11s11i11ge11 
22 ~ andra stycket. 

Om 111·sii11dare11 i .flyg.fi·aktsnldn 
har liimnat uppg(fier i ji-<lga 0111 
goJsl'T som iir oriktiga eller ofit!/
stdndiga, s1·arar han .fi'ir de skador 
som de tia medfiir fiir fi·ak((i.'iraren 
eller n<lgon som denne har ans1·11/'et 
mot. 

Om inte annat styrks .~iiller !1yg
fraktsedeln som hevis om all c11 m·
tal har triifjilfs. om atl godset har 
tagits emot och om villkoren för 
transp1Jrte11. 

F/_1·fdi·akt.1edclns uppg(ficr 0111 
godsets vikt, mått och förpackning 
och om antalet kolli gäller om inte 
annat l'isas. Andra uppgifter i.frakt
sedeln om godsets mängd eller 1·0-
lym eller om godsets tillstånd gii//cr 
mot fraktföraren hara 0111 han på 
flygfraktsedeln intygar att han har 
kontrollerat uppg((tema i avsända
rens närvaro eller om uppgijicrna 
avser godsets synliga tillstand. 
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Nuramnde lvJl'ise 

Rätt att förfoga öwr godset och god

set.i· utlämnande 

A/01 11ppfyll1111dc a1· sina förplik
telser på gru11d a1· h(fimlring.1a1·w
il'T iigcr ll\'.1ii11dare11. diir dl'l kan 
.1kc 11ta11 skada .fi'ir fi·ak(/('irarcn el
la annan ill'.1ii11dare . .f()1:fi1ga iii·er 
godset genom llll d1l'l·tagll del å av
gång~- eller bestämmelseflygplat
sen. stoppa det vid landning under 
re:,an. lilla fi<l heS1ii111111d.1·eorl1'11 el
ler 1111dl'r rl's1111 111/iim1111 dCT till an-
111111 iin den i .fly,i.:,fi·ak1scde/11 an
gi\'111' 11101111garen eller begiira dess 
iitasii11da11de Till lll',~å11g.~flyg11/a1-

sc11 . .4 1·simdarl'n skall dock giildll 
ko.1111ml som uppkommer därur. 
Kc111 a\'.\iilldl1re11.1 order ".i 1·erkstäl
las. skall ,ti-ak(/('irarl'n oml'Jelhllrt 
1111dl'rrä//a honom därom. 

Utli"ir fraktföraren avsändarens 
order 111a11 uti de1 till denne i/l'liim
node c.ffmplllret av flygfraktsedeln 
Firc11·.1, dr fraktförarcn ans1·arig för 
skada. som därigenom tillskyndas 
riitt<' i1111dwrnre11 m· .flygfi·aktsc
de/11. _fi·llk(fi'irarl'n ohl'taget att si>ka 
.1i11 <lter av avsiindaren. 

A V'.'>~indarens rätt upphör. då 
mo1111garc11s riitt intriidl'r ljia i·ad 
i 13 ~ stadgas. Fiign11· mottagaren 
att 111ottagafi·aktsedc/n eller godset 
eller ~lr han icke att trii}li1. går riit
ll'11 att ji'i1:fi1ga iii·cr godset äter till 
ill'.1ii11darc11. 

Niir godset _tiwnko111mit till he
st ii mmclseort en. il ger 11101 tagare 11, 
där <'.i 111111at.fi'iranlcdes m· i·ad i 12 .~ 
stadgas. m· fi'ak(fåraren 11(/ll fiyg
fraktsedcln och godset, diircst han 
gii/dar vad dc•1111e äger fordra och i 
ii1.,.ig1 fitllgiir de bdi>rdring.1·1·illkor 
.111111 angi1·its i.flyR,fi·aktsede/n. 
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Fiireslagen lydelse 

Ifatt att förfoga över godset m. m. 

Om a1·siindarcn 11ppf.\·lla sina 
förpliktelser enligr tr11n.111ortm·fllil't 
och er.1iittl'r de l'Xtra ko.1111adcr 
som 11ppko11111u·1" kan ha11 ilterta 
godset fhl avgilngs- eller hestäm
melsetlygplatsen eller stoppa det 
vid landning under resan. Dt'lta 
giilll'r dock intl' 0111 ål;.:iirden 111ed
.fi'ir skada J"ir .fi'ak(fi'irnrl'n d/c•r 111/

~1111 1111n1111 111·siindare. 
U ndcr .\ 11111 nw ji'1ru t.1ii11 ni11g11 r 

kan han 1111da rc'.11111 dia p,/ hl'
stiim111l'isl'1>rlen lii11111a 111 godsc1 
till 11tlgc111 1111nw1 iin den som iir w1-
gii•cn som 1110//agarc på jl_\',t.:.fi"akt
scdc/11 cllN hl'giira att det skickas 
tillbaka till m·gå11g.1flygplutsc11. 

Om 11\'siindarcns ordl'r ime kan 
1·crkst<il/as ska// .fi"ak(fi'irnrcn 0111e
Jelhart 11ndcrriillll denne. 

Om frak.tförarcn 1·crkstiilll'r av
siindarens order rrots att dennes l'X
emplur av llygfraktsedeln inte Fi.1as 
upp. a11.l'l'cirar fraktföraren för de 
skador som diirigcnom 11ppstdr .fi'ir 
.fi"aktscde/11s riitre i1111c/im·are. Den 
cr.1·ätt11i11g som .fi'ak(fiiran•n 111liste 
111gc kan han kriii·a åter av avsän
daren. 

Avsändarens riitt till god.1c1 upp
hör 11iir 111ottagaren .filr riill till det 
enligt hcstii111111c/.1·c·nw i 13 *· 0111 
mottu{!11re11 1·iigrar att 111 e11111tjlyg
fruktscde/11 eller godset elkr 0111 
han inte är antriijflJar. får m·siin
daren äter riitt lift fii1:f<1ga iii·er 
godset. 

lH 
Om hcstiinunclsl'rna i 12 ~ inte 

leder till annat har mottagaren rätt 
all .fil 111 flygfraktsedeln och godset 
niir dctlll har kommit fi-c1111 till hl'
srllm111d.1·eort1'11. Detta gii//a dock 
endast om han be1alor vad _fi-aktfii
ran•11 har riitt att fordra och 11pp
.f.\•llcr .flyg_fi·aktscddns l'illkor fi'ir 
1 ran.1porte11. 
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Diir l'.i annat a\·talat~. sk<ill frakt
föran.:n. så s1wr1 godset _ti-11111ko111-
mit. undcrr:itta motl<i,l!<trcn diiru111. 
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0111 ini<' ntiglit annat har avtalats 
skall frakt föraren gcniut underrätta 
mottagaren niir godset har kommit 
_/i'lllll. 

IH 
i:idl!tlr _fi·11/..rfi"irt1n·11 11!! god.l"l't 

fiir/.:0111111ir l'ill'I' har di'l C}.fiwnkom
mit SL'llllSt i110111 .\jll d11.i.:11r t'.fter der 
godset hort 1111/iinda, i'igl'r mo/1<1-
garn1 111Llf frakt föraren gör<i giillan
dc d<' r:it tighetcr som hiirflvta ur 
ht:li1rdri11gs11\"/11/ct. 

Förhehiill. ~om i11111:fi111t1r arl'i
/.:dsc friin hesliimmeberna i /2, 13 
eller 14 ~. skall c:i giilla. med mindrl' 
tio intagits i !lygfraktsedeln. 

Avsiindaren iir pliktig all lämna 
de upplysningar tich all 1·id !lyg
fraktsedeln foga de handlingar. som 
crf{1rdrns för att tull-. accis- och 
ordningsföreskrifter 111å kunna full
göras ./("irc godsets al'iiimnande till 
mot tagaren. Tillsk_nu/a.1 ,ti-a/.:(fom
ren s/.:11d11 till .fi"i(id ar titt sådan 
11pp/_,·sni11g eller handling saknas 
l'ller iir ori/.:rig ella 1)fi1/lstii11dig. iir 
ll\'.1ii11d11ren plik1ig all crsiitta ska
dan. 11t1111 s1'1 iir a11_frl cllerfiir.111111-
melse liggl'l'_/i·ak(/i'iraren c//a hans 
fi1I/.: rill last. 

Fraktförarcn iir icke pliktig att 
undcrsök<i. lll11 dt'.l.1a 11pp/Y.rni11gar 
och lw11d/i11.~·tll' t'iro riktiga eller full
stiindiga. 

fraktförarens a11s1•arighet 

S1ii·itt <'.i annat _t('i(icr a1· 1·ad w
dan swdg11s iir_fi·ak(('imren llll.ffll
rig fiir personskada. 1·il/.:.cn drabbar 
passagerare till följd av hiinde/se 

0111 godsl'I ime har kommit ji-am 
inom .\ju dagar <:fler den dag då det 
borde ha 1111/iint. kt1n nwttagt1ren 
göra sina rättigheter gällande mot 
fraktförarcn enligt tmnspvrta1·ta
ll'I. Detsamma glil/a om ji-a/.:(fÖra
l'l'n i'rkiinner all godset har ko111mit 
hort. 

Förbeh[ill som lll'l'if.:er från be
stämmelserna i 12-14 ~~ Riiller 
hara om de iir inwgna i flygfraktsc
deln. 

Avsändaren .1·/.:a// lämna de upp
lysningar och till flygfraktsedcln 
foga de handlingar som hehii1·s för 
att skvldighcta enligt tull-. accis
och ordningsföreskrifter skt1/I kun
na fullgöras innan f::Odset al'!iimnas 
till mottagaren. A 1·sii11dare11 skall 
crsättll de skadlir som 11ppstår fiJr 
_fi-11/.:(forarl'n på grund m· all st/
dana upplysnini;ar eller ha11dlingar 
saknas eller iir oriktiga eller qf11/l
stii11diga. De11a giiller doc/.:. inte om 
fra/.:tfi"iraren. någon m· dennes an
stiillda eller niigon som denne har 
anlitat har gjort sig skyldig till fi'I 
eller _fiirrnmme/ser. 

haktföraren är inte skyldig att 
undersöka om 11pplysni11garna och 
ha11dli111:arna iir riktiga och full
ständiga. 

IH 

Fraktförarens ann•ar 

Fra/.:(fi"irarcn ans1·arar fi'ir så
dana pcr.rnnskador som drabbar 
passagerare till följd av händelser 
som intriiffar ombord på Iuftfarty-
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:;om intr:iffar llmbord 1/ luftfartyget 
eller i samband med al! han giir om
hord ;\ fartyget eller liimnar detta. 
Skadesdndet skall hl'stii111111a.1 rn
ligt dl' i .1·trlljflugl'n stadglllle gmn
dertlll. 
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get clkr i samband med att passa
J:l'l'llrl'n giir ombord r111 eller liimnar 
fartyget. Skadestilndet hcstiim.1 en
ligt skade.1·11l1Hlslagl'11I1972: }07i. 

18 * 
Fiirko111111cr. 111inskas <'llcr ska

da.i· inskrii·et rl'.1g0Js clla gods till 
fii(id m· hiindcl.1e .111111 intriUfill" me
dan dl'! iir i fraktförarens v~ird 1·arl' 
sig p~1 flygplats. ombord å luftfartyg 
eller. vid landning utanför flygplats. 
l'llrhdst gndsl't ht·.fi11nl'r sii.:, iir 
fi·akt/'iirarl'n, ml'd nedan st1uls.;1ull' 
11ndu11tag, w1.11·arif:! diirfi'ir. 

Ilar på grund <Il' hi:fimlrin).J.\il\'
tcilct 1·id last11ing, a1·/iim11andl' dlcr 
0111la.1·tni11g /J,fordran 1·akstiillts 
till lands eller sjöledcs utanför flyg
plats. skall dock. diir l'.i .fi"akz/i'ira
ren 1·isar annat. skada som dmhhat 
resgodset eller godset anses hiir
riirn av händelse som intri(ffi1t un
der dl'n i fiirsta stycket a1·sedda ti
den. 

För skada till .fi'i(id a1· driijsmiil 
l'id /11.fihefi1rdra11 a1· pa.1 \ll).JC/'llre. 
i11skri1·,•t resgods eller gods iir 
fraktförarcn a11.1TariR. diir l'.i nl'dan 
annor/1111da s1adgas. 

Fraktföraren iir fi"ifi·än an.1·1·ariR
het. diir han visar att han och hans 
folk vidtagit alla niidiRa i'1tgiirder för 
att undvika sl..adan eller al! det va
rit omöjligt för dem all vidtaga åt
gärderna. 

Frakzti'irare11 a11s1·ararfi'ir skador 
pti gm11d 11\' all inskriFct resgods 
din r:ncl.1 ko1111111·r hort. 111i11sl..as el
ler .11..adas under en /11.fltra11.1p11r1. 
Lt(/itrn11.1porte11 omtiatar d1'11 tid 
som godset ~ir i fraktförarens v~ml 
p~1 t'll flygplats. ombord f)(J en luft
f'anyg eller. vid landning utanför en 
flygplats, 1·ar godset ii11.flnn.1. 

Om ,·11 transport 1·id lastning, a1·
lii11111wulc el/a omlastning 11(fiirs 
till lands eller sjölcdes utanför e11 
flygplats och transporten sker på 
J.Jrund ar transporta\'/a/l'I skall ska
dor på resgodset eller godset anses 
ha llflpko111111it till fii(id av en hän
delse under ii(fitransporte11 om inte 
a11n11/ 1·isas. 

Frakz/i'irnren 1111si·arar.fi'ir skador 
till fö(id m· dr<iismål 1·id li(fttra11.1-
p1>rtcr m· r>assagerare. inskril·ct 
re.1·{.!ods eller f.!Ods. 

Fraktförarcn ansl'arar ime för 
uppkomna sl..ador om han visar att 
han, ha11s an.l'liillda och de som ha11 
har anlitat har vidtagit alla nii,frii11-
diga åtgärder för att undvika ska
doma eller att det har varit omöjligt 
för dem att vidtaga åtgärderna. 

21 * 
Vi.rnrfrak(fiimrcn att den .1om li

dit skadan medverkat därtill genom 
eget vfillande. gäller 6 kap. I ~ ska
deståndslagen ( 1972: 207). 

0111 ,ti-11ktfi'irare11 i·isar att den 
skadelidande har medverkat till 
skadan genom eget vållande, gäller 
6 kap. I * skadestiindslagen 
( 1972: 207). 
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..,..., ~ -- ' 
Vid l":fimlrnn a1· f'a.1.1·ugerarc är 

fraktfiiraren~ 1111.1rnri.J.:h<'f för enrnr 
111· d<'ln hegrii11s11d till s1·.r1011111se11-
.1e.r/11111dm 'iirskilcla Jragningsriit
t..:r; och 1111/ ji"irt.1·. diir ersättning..:n 
skall utgi1 i jimn a1· r~inta. d1·111111.1 
kapitali~nade \'iirlle ick1· ii1't'r.1kri
d11 .111gd11 griins. Urf/irl'.I hefi1rd
ri11gt'11 av ~venskt lufttrafikföretag 
skall griin-;en för llll.\"\"llrighete11 
dock 1·11ra 11·llh1111dr.1si1111io111sc11 
krorwr. För..:taget skall i hiljettcn 
eller i sina stanllardvillkor för hc
Ji•rdmn utfosta sig att tillampa Jen
na gr:in' ji"ir t111s1·arighcrc11. I fn'.ga 
0111 h1:fill'<lra11 so111 end11.\"f Jdvis 111-
.fi"ir1·.1 av svenskt l1(fitrt(ti~fi"iret11g 

skall 1·ud 1111 .1ugts 0111 w11·ii11dning 
111· det h!igrc bcgriinsningshclonpet 
och om .1/.:yldighet afl 11(1i"ista sig att 
tilliimpa detta hdofi!l gii/111 endast i 
fri1ga om Jen del av h<'.f;Hdringen 
\tHTI 111fi"ire.1 111· sclda111 fiiret11g. Av
tal 111</ triiffas om högre griins för 
a11.1Tt11·ighcre11 än som .fi"ircskri1·cs i 
d..:tta sty..:ke. 

Bctrii.f.fi111de ins/.:1-il'ct resgods c/-
11'1' gods iir .fi'11k(f{"irare11s a11s1·arig
he1 hl'grii11.rnd till .1)11111111 särskilda 
dragningsriitter .fiir kilogram. Har 
passageraren eller avsiinllaren 1·id 
godsets 1"il·cr/ii11111andc till fraktfri
raren sfaskilt 11ppgi1·it det intresse. 
som iir .fi'irh11ndc1 med ht'.fimlring
rn. och g11ldi1 .fi"ireskrii·en tilliigg.1-
al'gifi. giiller Jet uppgivna beloppet 
sä.10111 gräns för fraktförarens a11-
s1·urighet. diir han t'.i visar att pus
.1agcrarc11s eller m·siindarcns in-
1re.1·.1t• är liigre. Harm· insk1-ii'e1 res
gods eller gods 1·is.1· del eller något 
m· dess innelul/I förkommit. mins
kats. skudar.1 eller .fordri~its .. 1-/..a/I 
1·id hestiim111andet e11· griin~en för 
fraktförarens ans1·w·ighcr endast 
Jcn sammanlagda vikten av det el
ler de kolli. om 1·ilka.fi·åga iir. tagas 
i hcriikning; dock att. 0111.fl"ir/11stcn. 
111insk11i11ge11, skadan eller driijsnul
let pä1·crk11r värdet av andra kolli 

Vill pass11g<Tar11w1sportcr iir 
fraktförarens 1111s1·11r för 1·11ric p11.1·

sag1•rari· hegriinsar till ffJ{){)!I si1r
skilda dragningsriitter. Niir ersiitt
ningen skall utgä .10111 ränta fitr riin
wns kapitaliserat.le viirde inte ii1·<'1·

.1·1iga denna griins. 0111 trans1Jortc11 
11(/i"irs av 1·11 sven-;kt lufttrafikförc
tag iir griinscn för ansrnret i stiillct 
270 000 kronor. Företaget skall i bil
jetten eller i sina standardvillkor för 
transporter utfästa sig att tillämpa 
denna griins. \'id 1·11 tmnsport .1t1111 

ham Jelvis 11~f("ir.1av1·11 svenskt.fii
r1·111g giiller l'<'g/crna 0111 det .\l'nare 
begriinsningsbeloppet och l)m 111-
fii.11cl.H· att tilliimpa detta hara i frå
ga om den Jel av 1ra11spor1en ~om 
det s1·cnska .fi"irl'lago 11(fi"ir. Avtal 
kan tr~iffas om högre griinser för 
11n.ll'<1ret iin de som giiller enlig! 
detta stycke. 

Fmkt.fi"iraren.1 an.l"l'ar Jiir inskri-
1·e1 resgods elln gods iir hcgrii11.rnr 
till / 7 särskilda dragningsrätter per 
kilo. 0111 passageraren eller avsän
daren när godset iil'l'rlii11111a.1 till 
fraktföraren siirskilt 1111ger det in
tresse som är kn11f<'l till transportc11 
och heta/ar jil.l'tstiillda tilliiggsm·
gUicr giiller Jet då uppgivna belop
pet som gräns för fraktförarens an
.1Tar. Detta giiller dock inte 0111 han 
visar att intresset är lägre iin det 
angil'lla. Om hara en del m· det 
insk1-ii'na resgodset eller go!l'set 
kommn bort, minskas. skadas eller 
fiirdriijs. riiknas endast den sam
manlagda 1·ikten av Jctta eller des
sa kolli när gränsen för fraktföra
rens ans1·ar skall bestämmas. 0111 
värdet av ii1·cn andra kolli som in
går i samma resgodsbevis eller llyg
fraktsedel på1·erkas. skall dock 
iil•en dessa kolli medriiknas. 
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'om "111fii1111.1111· samma resgl1dsbe
vi-; eller llygfrakhe(.kl. drn s11111-
1111111lagdu 1·ik1e11 jiiml'iil ai· dessa 
kolli skall /<1g11.1 i hcriikning. 

I .fi'1ii.:u "111 fön:mill. som f)(JS.\'il

gcmr<'11 heh~dler i -,in drd. iir 1111-

.ll'11righe11·11/)('grii11.1i1d1ill 1rd11111d
ml/'t'lli"f\'li siirskilda dragningsräl
ter f\ir c111·w· pa~sager~tre. 

Skrldighcr ull .i.:1ild<1 rd11egtl11gs
ku.111111d 111ii 1l/iigg11.1 ,li·ukrfi'imre11 
111u11 hinder 111· ull de i di'1111<1 p11r11-
gru(.1·111dg11dc griinserna f\ir t1ns1·11-
right'lc11 diirigenom r'i1·crskrid11s. 
\'tid 1111 .wgrs .1k11/I d"ck id.c gii/111, 
Jiir .ti"akt.fi'irun'n inl-1m sex m~inader 
fr~tn den hiimklse 1n· l'ilf..t·n sk11dt111 
hiirriir eller fi'in· 1fr1 lalan väckts 
skriflligen erhjudil den sk.1deli
dande ersiillning som friinse\t riitte
gi·ingslwstnaden <:i 1111dcrstiga 1·ll{/ 

.\'0111 lllt/iillll'.\'. 
Med 111trycl\ct .. <irskilda drag

ning,riiller .. avses i denna lug de 
av lnkrnationella \'alutafondcn w1-
1·ii11du siirskilda Jrag11i11g.l'fiiflff1111. 
Fiirl's talan om crsällning. skall 
omräkning .frän siirskilda drag-
11i11gsrii11er till svenskt mynt ske ef
ter kursen den dag dom meddelas. 
Diin·id skall kronans viirde hestäm
mas i t::nlighel med den heräknings
metod. som Internationella valuta
fonden sagda dag lillämpar för sin 
verk.,amhet och sina transaktioner. 

Förbehåll. som inlllfarrar in
skrii11k11ing i fraktförarens a11n·u
righ1·1 eller hesriimmer lägre grii11.1· 
diirfiir än i 22 ~ siig1·. är ogilrigr. 

Vid h<:fill'(/ran av gods skall l'lld i 
.forsla stycke! sradgas ej äga 
1illiimp11i11g ä Firheh(lll, m'.1·cc11Jc 
förlust. minskning eller skada, som 
hiirriir m· godseh egen beskaffen
hel eller fel i godsel. 

De r<riinser för ans1·arighe1c11 
.11)111 stadga.1 i 22 * skola ej äga 

F1lre.s"/ago1 lydelse 

An.11"<11"d,li'ir sådana fi:irem~d Sl1fll 

p11s.rngerama behiiller i sin \'iird :ir 
hegriin.1a1 till 3.C siirskilda dr;1g
ningsriilter för \'llljl' rassagerare. 

Fruk1fi'irarc11 kt111 äliiggus till 
Uf.f..!l' ersiittning Jf·;,. n·il1l'.t:c111,r..:skost

nc1dl'r 1'il'1'n 11111 griinsern<i flir hu11.1· 
a11.1·1·11r diirigenom ii\'crskrid.1. l><'l-
111 gi11/cr dock ini<' rJ111 han skrif\li
gen hur erbjudil den ~kadelidande 
minst lika myckl'I i er~;ittning ... om 
det 111tlii111d11 hcloriril'I fr{insett ri1t
tegangskos1naderna. Lrhj11d11n1fr1 
skall lw lii11111at.1 inom -,ex m~inader 
friin den händelse som mcdfi'irdc 
skadan eller i1111u11 talan liar \'iickts 
0111 de/la har skcrr sc1111rc . 

Med .. siirskilda dr<tgningsriitter' · 
avses de siirskilda tlragningsriilll'r 
som 11111·ii11ds av Internationella va
lutafonden. Niir talan .fi'irs om er
siittning skall omriikning till 
svensk\ mynt ske efter kursen den 
dag d11111cn meddelas. Kronans viir
de skall bestiimm;p; i enlighet med 
den heräkningsmetod som ln1erna
tionella valutafonden Jen dagl'n 
tillämpar för sin verksamhet m:h 
sina transaktioner. 

Förheh~tll som i11skrii11ka frakt
förarens ans\·11r eller som anger 
lägre griinscr.fi'.ir ans1·arc1 än 22 ~ tir 
ogilriga. 

Dclla giiller dock inre vid 1ra11s
r1or1 av gods (}/Il Ji'irhclul/!cr (/\',\{'/" 
forluq. minskning eller skada som 
heror på der lransporll'rade god
sets egen beskaffenhet eller på fel i 
godset. 

Griinscma för 1111s\'11r enligt 22 ~ 
gäller inre 0111 del visas all fraktfö-
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tillc'i11111ning. diir det \i'a' att frakt
foraren .1)ii/i· eller hans .folk i tj:in'
ten nrsakat skadan upp~~itligen eller 
ock. med insikt att .1k11du sannolikt 
skulle llf'f'f.:.om111e1, 1111dcr gro\·t ,isi
do.1i11/11111/c ,11· tillhiir/ig aktsamhet 
och hänsyn. 

Fi.ire.1 talan mot nt1gun av frakt
föraren' ,1;i1t:. f'<i dc11 gmnd att han 
v;°11lat .1k(Jd<1 gt·nom fel ellerFir.111111-
111d.1c i tj:insten m· rill,t:(Jf'l' grad iin i 
2-H siigs. 111,/ 1·ad han och fraktfo
raren k11nn11 .fi'i1pli/.:.tas att sa11111u111-
l(/g/ 111girn i erslittning icke över
skrida elen griins .fi'ir ans1·(Jrighet1'n 
S(lm fraktföran:n ii,t:cr i\beropa. 

Om jämkning i 1·i.1sa fi1/I av ska
deersättning stadg(/s i 10 kap. 3 *· 

Mottages inskri1·et ff.1);ods clla 
!jods utan anmiir/.:.ning, skall !,:Od
set. diir ej annat styrkes. anses m·
i<1111n(Jt i uskadm skick <ll'h i över
enss!Llmmelse med hi:fimlrings
handlingen. 

0111 sk(/da eller minskning skall 
anmiirkning giirns hos fraktföraren 
omedelbart efter upptäckten och 
senast. hl'f n~lfimde resgods, inom 
sju dagar samt, hctri!{fimdc gods. 
inom fjorton dagar från mottagan
det. \!id dröj smil! skall anmärkning 
fi'wnstiillas inom tjuguen dagar från 
den dag, då resgodset eller godset 
stiilldes till mottagarens förfogan
de. 

A11111iirknint; skall göras genom 
anteckning pä he,fl1rdringslwndling
en eller diest i skrUi. m·siind inom 
tid so111 i andra stycket sägs. 

Fiires/agcn lydelse 

ran.:n. ni/ t:oll ll 1 · han' 11111·ti'illclll l'i
lcr 111igu11 .10111 han har anlitar i 
tj<insten har orsakat skad;:rn uppsiit
ligcn el kr genom (/fl, med in ... ikt nm 
att .1/.:.ador sannolikt skulle 11ppstä, 
gro\·\ äsidu.1ii11a den aktsamhet och 
hän,yn .1·0111 kan krii\'(/.\. 

Om talan .fi'ir.1 mot niii:on av frakt
fiiran::n~ 11111tiillclu cllcr 11r/go11 .10111 
ji'aktf/irare11 har anlitat F'r att han 
hllr vfillat sf..lld(lr genom lindrigare 
kl eller ,hir.111111111clscr i tjiinsten än 
som 01·.1·c.1· i 24 *·.får clc11 sw1111wn
lagda er~iittning som han och frakt
l'öraren kan 1lhigga.1 llll 111ge i11te 
överskrida Je gri111scr som fraktfö
raren kan äbcropa. 

Bcstiim111d1·cr om jiimkning av 
skadeersiittning.fi1111.1· i 10 kap. 3 ~. 

Niir inte llllll<lt 1·islls l/nsc.1 inskri-
1·ct resgods och gods som tlls emot 
utan llllmiirkning 1·ar<1 oskadat och 
i övi:rensstämmclse med transport
hllnd/ingcn. 

Skador och minsf..ningar skall an
miirkas hos fraktföraren omedel
bart efter upptäckten. Anmiirkning
cn skall alltid giirn.1 senast inom sju 
dagar fran mottagandet. niir det 
giiller resgods. och senast inom 
fjorton dagar från mottagandet i 
.fi'äga 0111 l111nat gods. Dröjsmål 
skall anmiirklls inom :! I dagar frän 
den dag d~\ resgodset eller godset 
stalldes till mottagarens förfogan
de. 

Anmiirkningar skall göras skrifi
liJ;en. t. ex. genom anteckning pi! 
tra11.1p(lrtlw11dlingcn. (hirs lln
miirknin!,?l'll i en siirskild skr!fi riik
na.1· tidsfi'istema ,ti-än arsiindandet 
m· .1kr(fie11. 

27§ 
Har l'.i anmärkning enligt 26 ~ 

framställts inom tid som diir siigs. 
Om inte en anmärkning enligt 

26 ~ har framställts i riitr tid. är riit-
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iir r:itten till talan mot fraktföraren 
förlorad. utan stl iir 1111 l11111.fh1:fiiri1 
.1Tik/igc11. 

Talan om a11n·11righct enligt detta 
kapitel skall .fåras vid rätten i den 
ort. ti:ir fraktforaren har sitt hem
vist_ där hans huvudkontor eller det 
kontor.fi11ncs. genom 1·ars 11u'1frcr
/..r111 r11·talet slutits. eller oc/.:. pä be
stämmelseorten. 

Talan m1i it'ke föras a111111t ii11 vid 
.1·1·cnsk domstol eller do111.1tol i 1m-
11a11 till Warszawakonventionen a11-
s/11ten stat. med mindre enligt avta
let avgångsortcn eller bestiimmel
seorten iir heliig1'11 i stat som ej bi
trätt konventionen. 

\ 'iickcs ".i ta/1111 0111 an.1Tariglu't 
inom tv[i iir frän luftfartygcts an
komst till bestämmelseorten eller 
från den dag. Jä det skolat an/iinda 
eller Jä h1'./imfri11gc11 avbröts. iir 
riillen till wlan .fi>rlorad. 

333 

Fiireslagen lydelse 

ten till talan mot fraktföraren förlo
rad. Delta t:iillcr dur-/.: intl' 0111 

ji'11k(fiirnre11 har handlat .1'l'ikligt. 

Talan om a11s1w· enligt detta ka
pitel skall 1·iidas vid rätten i den 
ort tl:ir 

fraktförarcn har sitt hemvist. 
Ji'ak(fi'irnr1'11s huvudkontor .fi1111.1. 

eller 
det kontor som har mc<frerkat 

i·id m·111/c1.1 tillkomst .fi11n.1. Talan 
.filr c)('kså 1·1'idi1.1 1·id riit1e11 i be
stämmelseorten. 

Talan .fiir föras har<1 vid s1·!'11ska 
do111.1tolur eller l'id domstolar i and
ra .1·tall'r som iir w1.1!11t1111 till 
Warsz::iwakonventioncn. D<'lta gäl
ler doc/.:. inte om enligt avtalet av
gångsorten eller bestämmelseorten 
ligger i en ~tal som inte har biträtt 
konventionen. 

R1iffe11 till talan om <1t1.\Ti1r iir 
fi1rlorad om inte talan 1·iicks inom 
tvä iir fr[m luftfartygets ankomst till 
hcstämmclseorten. från den dag det 
skulle ha ankommit eller .fi'än den 
dag tru11sportc11 avbröts. 

30 * 
Skall h(/imlrnn. som enligt 1·11d 

diirom a1·ta/a/.\' iir 1111 anse sä.10111 
<'Il enhet. 11(/C'iras a1",tlerafrak~fi'ira
rc 1·ar i:fter annan. iir en1·1ir a1· 
dem. sedan han motlagit passage
raren. det inskril'lw rcsgod.1'l't eller 
;fodset, a11.11·1irig Fir di·n del m· he
fiHdringen, 1·ars u(fi'irundc' ankom
mer r1cl honom. 

Vid h(fi1rdra11 m· inskrivet res
gods eller gods mä avsändarenjii111-
1·iil hålla sig till den förste fraktföra
ren och den som äger utfcl god~et 
till den siste. ändå all förlusten. 
minskningen. skadan eller dröjsmii
let inträffat medan godset var i an
nan fraktförares vård. Aro td 
fraktförare ansvariga i:fter 1·ad nu 

Har det tfftalats att cn tra11sr1ort 
.1/.:11// a11.1e.1 som en cnhl'I ii1·c11 om 
transporten i olika titlar skall 11t
Jiira.1 m· .flera ji-ak(/i'irarc t:fier rnr
andm. ans1·arar 1·arje .fi'ak(!i'irarc 
ji'ir sin del 111· tran.1port1·11 sl'dan 
han har tagit emol dc·t .wm skall 
t ra 11spr1rt era.1·. 

När transporten arscr inskrivet 
resgods eller gmb . .fi\r avsändaren 
hållu sig till den förste fraktföraren 
ii1·cn 0111 förlusten. min~kningcn. 

skadan eller driijsmi"det har intriiffat 
medan godset var i en annan frakt
förares viird. Den som har ni// att 
fil ut godset kan hälla sig till den 
siste. Om tv{i fraktförare pii gmnd 
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s11..:ts, skola de .1Tar11 <'Il .fhr ihida 
och hriduFir 1•11. 

Befordran som utföres a\· amwn iin 

den aytalsslutandc fraktföraren 

I fr~\ga om h1Ji1rdru11 som helt el
ler delvis 111/i'ircs av annan iin den 
.\'()/// ;.:e110111 ht:!iirdri11g.1·m·1u/et 1ita
gi1 sig h<'.limlri11g1·11 Iden avtal-,slu
tandc fraktförnrcn l iiga 32 -36 ~~ 
1illii111p11i11g. om dcr 1'./ visas att hc
.fi1rdri11gc11 111/i'irts utan den u1·tul.1-
s/11t<111dc .fi-akt/i'irare11s hemyndi
gamh:. Bestiimmelwrna i 33. 35 och 
36 ~~ tilliimpas dock endast i friiga 
om dc11 dd av h1Ji1rdri11,r.:c11 som 
11tfi.ires av annan iin de11 l/\·talss/11-
11111d(' ji-akt.fiirare11. 

Både den avtalsslutande fraktfo
rarcn nch den som utför hefimlring
l'll anses 1·id tilliimp11i11g ai· detta 
kapitel -,om frakt förare. Jc11 ji'irre i 
}i-äga om hela hlfurdringcn och de11 
.l'l'narc i fraga om den del av h<:fiird
ri11ge11 som han utför. 

Vid 1il/ii111[111i11g av hestämmd
serna om rraktförarens u11.1Tt1righct 
jii111.1·1ii/las vardera frakt föraren och 
hans .fii//.:. med den andre fraktföra
rens jiilk. Detta medför dock icke 
att 1111s1·ari;:he1c11 för den som utför 
hlfordringen i den avtalsslutande 
fraktförarcns ställe överskrider de i 
22 ~ an;:irna ;:riinserna. 

Har den avtalsslutande fraktföra
ren atagit sig liingl"I' gäcnde förplik
telser iin .10111.fi.i(ier m· detta kapitel 
dia har passagerare eller avsän
dare enligt 22 ~ andra stycket sär
skilt llflf!.t:irit det intresse som är 
Firhundct mcd hcfimlringen. iir den 
som utför hl'.fi>rdringen i den t11·-

334 

Fiircs/age11 lydelse 

111· det tu iir ansvariga . . 1Tarar de so
lidariskt. 

Transporter som u({örs av andra iin 

den avtalsslutande fraktförarm 

I fräga om c11 transport som helt 
eller delvis 11tti'irs av nä;:on annan 
iin den avtalsslutande fraktföraren 
gii/1,.,- 32- 36 ~~ om det inte visas 
att rranspur/1'11 11zti.ir.1 utan bemyn
digande ti·tln dcnnl'. Bestämmelst'r
na i 33. 35 och 36 ~~ giiller dock 
hum i fräga om de dd11r av tra11s
porte11som11(/lir.1 av den andrC'. 

Den avtalsslutande fraktföraren 
anses som fraktförare ji'ir hela 
transporten. Den som utför rru11s
porte11 anses som fraktförare i friiga 
om den del av tra11sportr11 som han 
utför. 

Vid 1if/ii111p11i11ge11 av hestiimmel
serna om fraktförarens w1.1·rnrjiim
stiil/s vardera fraktföraren. hans 
anställda och de som han har a11/i-
1a1 med den andre fraktforarens an
stii/lda och dC'm som denne har an
litat. Detta medför dock inte att a11-
s1·11re1 för den som utför transpor
ten i den avtalsslutande fraktföra
rens ställe överskrider ;:rii11s1·rna i 

22 *· 
Om den avtalsslutande fraktföra-

ren hur åtagit ~ig förpliktelser 11r
iil'l'r hcsriim111elscrn11 i detta kapitel 
är den som utför rrw1spor/('n i hans 
ställe inte bunden 111· dC'l!a utan sitt 
eget godkännande. Dct.1·w1111w giil
la 0111 i·n passagerare eller 1'n av
siindare i rn/igh1•t med 22 * :mdra 
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1a/.1.1/u1<111d,· _ti'ak1/i"irarc11.1 stiilk 
ide utan eget godLinnande hunden 
hiirai. 

A11l'i.111i11g eller a11111ärk11i11g, som 
enligt hl'.1·1ä111111l'isc i detta kapitel 
1ills1ii/ln den ene fraktl'Liraren. 
ii.l!cr 1·crk1111 iin·n mol den andre. 
S,/i/<111 llrder .1(!/11 ll\'Sl'.\ i 12 ~ iigcr 
do.:k 1·1.,.k<111 l'nda.11 om den 1ill
_1·1ii//,·.1 den avtals~lulandc frakt föra
ren. 

\"ad de h;°1da fraktforarna Lli.:h 
deras_/(!//.. k111111a .1;·;1p/ik1a.1 all sa111-
11w11/ag1 l//gii·a i asii1111i11g 1111/ icke 
Liverskrida del högsta crsii1111i11gs
hdopp som någon av fraktförarna 
/..an tl/iiggas all l//gii·11. \'mje s/..a
dcs1ä11ds.1kyldig är ansrnrig cndas/ 
i111i/I den gräns som iir 1illii111p/ig för 
honom. 

Talan 0111 1111s1·arighc1 för. i·arl' 
sig Jc11rik/as111(!/ bf1da fraktförarna 
eller en 111· dl'lll. föras vid domstol 
som enligt 28 ~ ~ir behörig vid talan 
mol nagon av _ti'akztl"irarna. 

Samma11sat1 befordran 

Där h1'.f(1rJra11 skall utföras del
vis med luftl'artyg och delvis med 
01111<1/ hl'.fimfringsmedel. gälla he
stämmelserna i detta kapitel 11/lc-
11as1 hl'lriijfi111dl' lujih1'.fi1rdri11111·11. 

Villkor. so111 u1·s1·r h1'.fimiri11gc11 
med a1111u1 hi:fi1rJri111,!Sllll'dd. nu) 

in/ligas i 1!1tihi:fimlri111-?Slw11dli11g
l'll. 

Fiircslllgcn /w/d.1c 

stycket särskilt har w1gc11 det in
tresse som ;ir /.:11u1e1 1i/I 1ra11S/Jt1r-
1e 11. 

A111·is11i11gar eller a11111iirk11i11.i.:ar 
som enligt delta kapitel 1i/ls1ii/ls 
den ene fraktföraren gäller 1•cksa 
mot den andre. En l1rdcr e11/ig1 12 ~ 
giiller do..:k hara om den ges 1ill den 
avtals-;lutande fr~tktforaren. 

Den sammanlagda crsii1111i11g 
.10111 de häda fraktförarna. deras (//l
s1iillda och de so111 _ti·ak(/i"irnrn" hur 
an/illll kan äliiggas all 111gc/iir i111c 
överskrida det högsta hl'iopp ~om 
giilla .ti"ir någon av fraktförarna. 
Far och l'll ansi·arar hara 11p11 till 
den griins som giilla för honom. 

Talan 11101 l'ndera 111· elll'r biida 
fraktfi.irarna för föras vid en dom
stol som enligt 28 ~ ~ir behörig vid 
talan mot någon av dem. 

Sammansal/a transporter 

Niir l'll 1ra11.1port skall utföras 
delvis med luftfartyg och delvis 
med andra /l'll11.1por1medl'i gii/ler 
bestiimmelscrna i detta kapitel h11ra 
/t~ft //'WI Sfi<!/'t l' Il. 

Villkor Ji"ir den andl'll dl'ie11 m· 
ll'llll5f!llr/c11 jiir 1as in i li(/i1ra11.1-
por1 ha nJI ingen. 

Övriga hestämmclser 

31H 

Giires i hl'.limlri11g.rn1·tal l'i/cr el
jes/ innan >kadli timat, med ,n·1·ike/
.11' friin i·w/ i detta kapitel s1adg11s. 

Flirbeh;11l om tifömplig lag eller 
domstols behörighet som 111Tikl'r 
frf1n hes1ii111111clscma i delta kapitel 
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förbehäll om tilliimplig lag eller om 
domstols behörighet. är.fi'irhchcilll't 
utan 1·1•rka11. 

Skiljeavtal i fråga om h1fordran 
m· gods. 1·ilket tri!f.fia.1· innan skada 
timat. giiller 11t1111hinder111· bestii111-
lllt!l.1en i _fiirsta stvckct. om skilje
mannaförfarandet skall äga rum 
inom en i :!8 .~ 111·scdd domstols 
domvärjo och 11·isti:fi'dgan, i den 
mtin Warszawakonventionen och 
Guadalajarakonventionen äro ti/1-
liimpliga diirpå. skall prövas enligt 
konventionernas hest~immelser. 

Fiircslagen lydd.1c 

är ogiltiga om dl' görs innan niigon 
skada h11r intriif/ill. 

Ett skiljeavtal i fraga om gods
transport<'!' gLiller dock alltid om 
skiljemannaförfarandet skall äga 
rum inom en hchiirig domstols 
domvärjo och 11111 tvisten. i den mån 
Warszawakonventionen och Gua
dalajarakonventionen giiller. skall 
prövas enligt konventionernas be
stämmelser. 

39 ~ 

I fråga om h1:fordringshandling 
som utfiirdats utom riket eller som 
a1·ser imcrnationcll hl'.(ordran skull 
i J * första stycket under c), 4 ~ 
första stycket under cl eller 8 § un
der c) stadgad.fordran å meddelan
de anses uppfylld. när handlingen 
innehåller uppgift om att lu'.fiird
ringcn kan vara underkastad 
Warszawakonventionen och att 
denna i regel begränsar fraktföra
rens ansrnrighet i de fall. som angi-
1·us i det lagmm 1·arom ji-äga är. 

Är vid internationell l1~fth1'.fiird
ran den avtalade avgångsorten eller 
bestämmelseorten belägen i stat 
~om icke biträtt Warszawakonven
tionen, äger fraktföraren. iindil all 
hefi>rdri11gshandlingen icke inne
håller meddelande som a1·ses i förs
ta stycket. åberopa sådan hegrii11s
ning m· (//l.\'\'arif~hctcn som srndgas 
i 22 ~. 

I fråga om tra11sportlwndlingar 
som 11(/i'ird11.1 utom riket eller som 
gäller intcm11tio11clla transporter iir 
kra1·ct på meddelande rnligt 3 * 
första stycket cl. 4 * första stycket 
cl eller 8~ cl 11pp.f_\·llt om handling
en innehåller uppgifter om att 
Warszawakonventionen kan gii/111 
fiir transporten och att denna kc111-
1·entio11 i regel begränsar fraktföra
rens an.1·1·ar i de fall som {111gcs i 
dessa .1t11dga11den. 

Om den avtalade avg{mgsorten 
eller bestimmelseorten vid en in
terna1ionell ii!fltr11nspor1 ligger i en 
stat som inte lwr biträtt Warszawa
konventionen .filr fraktföraren :ibe
ropa a11s1·arshcgriinsningc11 enligt 
22 * ii1·e11 om tra11sporthandli11ge11 
inte innehåller ni/got meddelande 
enligt första stycket. 

40* 
Si/1·itt angår inrikes l11fthcfiml

ra11. l'id l'ilken mellan/andning 
utom rikl'I 1j m·sc.1· skola äga rum. 
i1ger rq~eringen meddela hcstiim
mc/scr, a1·1·ika111fr .fi'ån \'(Id i 3, 4, 8 
och 9 H swdgas angi/ende hi(iell, 
rcsgodshe1·is och flygji·aktsedel. 

Bi/jeller och resgc1dshe1·is hehii1·.1· 
inte 1·id inrikes /11.frtransporter om 
li~f(fi1rtyget inte skall 111el/anla11d11 
utom riket. 

Vid sådana 111//transportcr .111111 

m•.1·e.1· i ji'irslll stvcket får hcgrii11s
ni11ge11 111· fi'ak(ti'irarc11.1 1111.\"\'ar en
ligt 22 ~ åheropas iil'cn om hi(ic11cr. 
rc.1·godshe1·i.1· 1•ller .fly{!ji·akt.l'l'd/ar 
inte iir 11(/drdade eller om de saknar 
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3.17 

Fiires/11gc11 /rdd.11· 

111nlddt111de '1111 hegrii11s11i11gc11. 
A 11 meddclw1dc f)/11 hcgrii11.rni11gc11 
skall Ji1111t1.1 i 1·11111d11r1h·il//.:.ore11 .fiir 

f>llS.l'llgernr1r1111sporterfi'i(il'I" 111· 22 !$ 

/i"irstll s1rckc1. 

41 ~ 

Har .11111. d1/ de11 hi1riid1fr de11 1 
W11rs;1111·a dc11 /:!. "k1oher /l)2l) 111·

s/111mlc /.:.0111·e111io11e11 om i11l1'm11-
1ir1111'1/ /11fihefi1rdr1111. a1·gi1·i1 fiirkla
ring 'l)m av,i:s i tilliiggsprotukullel 
till s1111111111 /..11111·1'11tio11. s/.:.cJ/11 be
stiimmeherna i Jetta kapitel ej ii.~<1 
1illi11111111i11g ii i111cr11111io11cll l1(fihc
.fi1rdr1111. St!/11 11 z/;.irl'.I 0111 t'dl'i hu n o 1 · 

den .1·1111e11 l'ill'I' av territorium för 
1·ars utliindska angeliigi:nheter den 
~1t11n1 'varar. 

S1!fi·111111 1'11 till d<'n rn·idel'llde 
/.:.1m1·1'11fio11e11 a11s/111e11 swt fiir/.:.la
rat, 1111 /.:.0111·1'11tio111'11 icke s/.:.oll gii/
/11 /11fflJl'.fimlrn11. som 11zfäres fi'ir 
dess militära myndighetl'/" 0111h11rJ 
il ii(/(/ill'tyg 1·i//.:.<1 iiro rcgistremde i 
de11 stll/1'11 och l'i//.:.11s hela lastför
m:·1ga reserverah av dessa myndig
heter eller for deras riikning. s/.:.0/11 
he.11ii111111elsern<1 i dt'ffll kllpitl'I ''.i 
h<'ller iiga 1illiimp11i11g ä s1/di111 he

.fimil'lln. 

Bestiimmclserna i detta kapitel 
giilli·r i11r1· i.fi·1ig<1 0111 s1ldt111t1 i111a

llllfio11d/i1 /ufitrn11.1porter .10111 111-

.fi'irs dire/.:.1a1·1•11 1·iss st ar om de1111<1 
stat. niir den bitriidde de11 k1m1·1'11-
1io11 so111 1111dertec/.:.11ode.1· i \\'arsza
wa den 12 oktobi:r 1929. lii111111Hle 
1'11 s11d1111 förklaring som avsi:s i till
liiggsprotokollet til I /.:.11111·e111i1111c11. 
/)c/.,<111111w gi1/ler t!lll 1r<111sriorte11 
11(/i'irs av en territorium. för vars 
utlänJska angehigenheter 1•11 slidan 
.l'fllf svarar. 

Under .fi'imtsiilfning <1tl 1·11 sr111 
som har hirriitt Wars:1111·a/..0111·c11-
f i()!ll'll h11r lii111nat e11fiirk/ari11g ()/Il 

dcr. giiller hcs1ii111111c/serna i delf11 
/.:.apire/ inte hcl/er ifi·å.~a om 1'11 ii(/i
trnnsport som 11(/i>n ./i'ir den sra
tl'ns militiira myndigheter mcd en 
li!filill'tyg som iir rl').~isrrcmt i Jen 
.1/11!1'11. 0111 f{ll'IVJ.:l'f.1· hela lastför
måga har reserverats av dessa myn
digheter eller för deras räkning. 

10 KAP. 

Om ansmrighet för skada i följd Ansvaret för skador genom luft-
a\' luftfart fart 

Om w1.11·arigh1'/ for skada, som i 
.fi'i(id m· l1!ftfi1rtvgs hegagnande i 
luftfart tillfogas person eller egen
dom som icke hc:fi1rdras med fartv
gct. swdgw i lagen angående an
svarighet för skada i följJ av luft
fart. 

22 Riksdage1119X.J!li5. I .mm/. Nr2IJ. 

Be.1·1ii111111c/ser om a11s1·aret för 
sklldor. som genom luftfart tillfogas 
r1aso111'r eller egendom som inte 
trw1sriorterns med l1d(fitrtyger . 
.finns i lagen !19:!.2: 3821 angående 
ansvarighet för skada i följd al' luft
fart. 
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Ftir ans1·arighet fiir skada som 
m·.1n i I ~ skall. där regeringen så 
fi'irt>rd11ar. finnas fhrsiikring elll'r 
motsvarande säkerhet som rege
ringen hestämmer. 

,,\,. n[1gon, 1·ilkl'l1 fi'irriitwr !iii11.1t 
ä luftfarty!!,, pliktig att ersätta ska
da som i följd av luftfart uppkommit 
genom han~ fel eller försummelse i 
tjiinsrcn. iiger rätten arr, med hän
syn till felets eller försummelsens 
lindriga heskaffenhet. skadans 
sh)rh:k eller omständigheterna i öv
rigt. 11ed1iirra c-rs~irtningen 1'.fter 1·aJ 
som prö\'Gs skäligt. Vad sålunda 
stadgats skall iiga motsl'{lrande 
tillämpning hetriijfande den som 
inom marknrganisatinnen eller el
jc.11, annorstädes än å li(f(t'artyg, 
jbrriittar tjänst 1·arm· trafiksäkerhe
ten iir heroendc. I frt1ga om skade
ståndsansvaret för den som är ar
hetstagare gäller dock 4 kap. I * 
skadeståndslagen ( 1972: 207). 

Föreslagen lydelse 

0111 regeringen Fire.1kri1·1'1' d!'t 
skall det finnas ('/1 trafik/i'irsii/..ring 
för w1s1·<m'I enligt I ~·. f'iirsiikring
en kan ersäuas m· någon motsva
rande säkerhet som regeringen be
stämmer. 

Om någon som tjiin.1'!,giir pli luft
fartyg skall 111ge crsii1111i11g fdr ska
da i följd av luftfart som har upp
kommit genom han~ fel eller fi.ir
summelse i 1jäns1en. jår riitlen 
jämka ersättningen med hiinsyn till 
felets eller försummelsens beskaf
fenhet, skadans storlek dlcr om
ständigheterna i övrigt. /)et.1a111111a 
gäller i .fi·å1-:a om andra med tjänst 
som har hctydelse j('ir trafiksäker
hetcn. 

I fråga om skadeståndsansvaret 
för arbetstagare gäller 4 kap. I ~ 
skadeståndslagen (1972: 207l. 

11 KAP. 

Om flygräddningstjänst och 
bärgning samt om undersökning 
3\' luftfartsolyckor 

Flygräddningstjänst, bärgning 
och undersökning 3\' luftfarts
olyckor 

Flygräddningstjänst 

I* 
Föreskrifter angående åtgärder. 

då luftfartyg är saknat. förolyckat 
eller nödställt eller fara hotar 
lufttrafiken (flygrädd ni n g s
tj ii n st). meddelas av regeringen 
eller. l'.fter regerinr.:ens bemyndi
gand<', m· luftfiirts1·erke1. 

Regeringen må ålägga ägare el
ler innehavare av luftfartyg samt 

Föreskrifter angående åtgiirder. 
da luftfartyg är saknat. förolyckat 
eller nödstiillt eller fara hotar 
lufttrafiken (flyg r ii d d ni n g '>

tjänst), meddelas av regeringen 
eller den myndighet regeringen he
stämma. Om regaingen _t;'ircskri
H'r det får myndigheten iiFerlilta ät 
andru alt leda _tl_1·griidd11i11gstiii11s
lc11. 

Ert /11.f(fartvgs ägare eller inneha
vare och de som tjiinstgiir (Ni lt!fi-
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dem ~om giirn !iiinst ii .11ldun1 _iitr
f_\'g cllt:r vid .flygflla11· eller annan 
anläggning för luftfarten .1krldighc1 
att 111e,/l'crka i llygräddningstjtins
tcn. s1/ ock meddela bcstiimmelser 
om ersättning av allm~inna medel 
för s1ida11 111ed1·crkan. I fdi.ga om 
ersiittning vid pl'!"Sl)ll.l'kada gäller 
lagen ! 1977: 265) om statligt 
personskadeskydd och lagen 
( 1977: 266) om statlig ers;ittning vid 
ideell skada. 

339 

Färe.1/llgcn lydelse 

.fitrtyg eller vid .f/_1'.i.:{'latsl'r eller 
andm 1111liigg11i11gar för luftfarten 
iir s/.:vldiga att delta i tlygriidd
ningstjänsten. Rc;.:cri11gc11 .fi/r ock
så meddela bestämmelser om er
s~ittning av allmiinna medel for del
tagandet. I fräga om ersättning 
vid personskador gäller lagen 
(1977: 265) om statligt personska
deskydd och lagen ( 1977: 266) om 
statlig ersiittning vid ideell skada. 

Bärgning 

Den som biirgar Jf"iro/rckat eller 
niidstii//t luftfartyg dia l)lllhord
''arandc gods eller något. som hiirt 
till stidant .fimyg eller gods. sil ock 
em·ar som medverkar vid bärgning
en har rätt alt. 1·1ire sig hiirgning1'11 
äg! mm till .1jiiss. på land l'ller i 
/11.fien. fil bärgarlön i c11/ighe1 med 
de grunder, somjämlik1 225-227 ~* 
sjölagen ,.:iilla 1·id hiirgning a1· .f;ir
tyg och ,.:ods. Till amid i liin .10111 

skall utgå fi"ir härgningen rnrc ock 
den heriilligad. 1·ilke11 under den 
niid som fdran/clt hiirg11ingl'11 riid
dat människor fran fartyget eller 
med1·akat vid deras räddning. liar 
nftgon l'(jest för bevarande av luft
fartyg eller gods 1·idkiint.1 siirskilda 
kostnader. .wm varit oundgiing/iga 
för bevarandet av ;;irtvgc't eller 
godset. \'arde ock dessa honom er
satta. 

Har gods eller något. som hiirt 
till gods, bärgats eller bevarats. 
hii.fie ägaren med det hiirgwfr eller 
hl'l'{//"(/JC, men ,\TarC ej pl'rSOll/i
gcn. 

Riill till hiirgarlön skall icke till
komma den som med1·erka1 1·id 
hiirgning.1:fi'ire/ag trots uttryckligt 
och befogat förbud av fartygets be
fälhavare. ägare eller innehavare. 
\/ad sälundll stadgats skall iiga 
mot.1Tarandc til/iimpninl! hetrii_f~ 

fanifr kostnader för bevarande av 
fartyg och gods. 

Den som bärgar ett luftfartyg 
:mm har _ti"iroln/.:.at.1 eller hejinner 
sig i niid och alla som medverkar 
vid bärgningen har rätt till bärgar
lön. Detsamma giiller 1·id hiirgning 
m· gods ombord på ett sädant .fiir
tyg eller av något som hiir till f(my
gct eller godset. lfi·äga om hiirgar
/iinen giilla hestiimmclserna i 
225-22H* sjölagen 11891 nr 35 
.1. I J. Den som i en sådan niidsitua
tion riiddar människor från fartyget 
eller med1·erkar vid deras räddning 
har också rätt till en del a1· hiirgar
liinrn. De siirskilda kostnader som 
ni/gon i ii1Tig1 har haft för bevaran
det av ett luftfartyg eller m· gods 
skall också crsiiltas om kostna
derna har 1·arit 11iidl'ii11diga. 

Om gods eller något som hiir till 
gods har b~irgats eller bevarats s1•a
rar ägaren inte f!ersonlige11111a11 en
dast med det som har hiirgats eller 
hc'\'arats. 

Den som deltar i en hiirgning 
trots ett uttryckligt och befogat för
bud av fartygets befälhavare. ägare 
eller innehavare har inte riilt till 
hiirgarhin. Detsamma giiller ifi·åga 
om ersiillning Fir kostnader för be
varande av fartyg och guds. 
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Horgcniir. s1im har fordran ci biir
garfon ~·ller 1/ ersiittning for ko.;;t na
dn .10111 a1·.1e.1 i 2 ~- 1(i111c i fartyget 
clkr gmhet luftpantriitt med för
mån,r;111 enligt 4 ~ förmilnsri1ttsla
gen ( 1970: 979) . . 1c!fim111 biirgar
limc:n eller cr~i1ttningen hiinfi.ir sig 
till i1tgimler 1·ilka sluzfC'irts hiir i ri
ki' I. 

J.fi'irsw .1/_1·c·/..c1 a1-.1·cdd11.f;m/ri11g-
11r .1kol11. 1·ar i _1;ir/11/lla11dc 1i/l .f;m/
ri11gc11.1 hd11f'I'· l(flllll lika riill <!111 

dl' hiirriiru <11· .rn111111<1 hiindclsc: d
,ie.1/ .,J..a/l _rni:u'/i>rdru11 iigofiirt'lrii
d1· .fi·wn.fi'ir iildl"t' _ 

U1a11 hor.i:c11iirc11.1 s111111_1"Ckc 1111/ 

icke. i1111u11 /)('/a/11i11g ji'ir d1'1111c.1 

,1;1rdrn11 g11ldits dia .1iikerhc1 diir
.fi'ir h/i1·i1 .11iilld. l1(/Uiir1_1·gct lii11111a 
dl'! .11iill1'. diir å1giird1'1"11u .fi'ir hiirg-
11i11gc11 eller hcrnrnndct sluzfi'irdes, 
l'il<'r .i.:odse/ m· ii.o.:<1re11 tagas i hc
.1i1111ing. 

L11fipal//rii11 omfattar 1'.f er~iitt

ning. som p{1 grund av försiikring 
eller c/il'st utg~ir _tiir skada 11ä l11.fi
. fi1n\'gc1 dia g(/d.1c1. 

/-iir.1ii(il'.1· !t(fifimyg eller gods ef
ter utmiitning eller under konkurs i 
den (}rd11i11g .11!/11 .fi'ir/iirsii(ining m· 
111111ii11 säda11 cgc11do111 iir s1adgml. 
11p11hiire luftpantriitten i_li1rtygc1 el
ler god.1e1. men horgeniiri'n iige Jil 
del i köpeskillingen rnligl rnd diir
om iir .1iir.1kil! s/adgal. 

Lossas gods. S(}m hiifiar.fi'irfiml
/'l/11, till m·siindares eller laS1e11101-
111garcs förfogande. upphiire /11.fi
pan1riit1c11 i god.1c1. Utlämnas god
set utan horgeniirens tillstånd. 1·arc 
den som 11101/l/ger godset med k11n
.1kap 0111 .f;1rdri11ge11 an.n-arig _for 
denna. dock icke 111ii1·er det värde 
godset hade vid lossningen. 

Oc11 som har en fordran f'<i biir
p1rlön eller ersättning för kostnader 
enlig! 2 ~ ( h(}rgo1iirl'l1) hur luftpant· 
riitt i fartyget eller godset med for
månsriitt enligt 4 ~ förmånsriittsla
gen ( 1970: 9791 (//I/ biirgarlönen el
ler ersiittningen a1".1a iitgiirder som 
har m-.1/111u1s i S1·erigc. 

/:,'n yngrl' .fimlrn11 hur _fi'1retriid1· 
.fi'w11/i'ir 1·11 iildrc. Fordringar .10111 

har 11111iko111111i1 fl/i gr1111J 111· sa11111w 
hii11dd1c hur li/..a rii111ill h1·wl11i11g. 

Fiir all <'Il /11fiti1n1'.i: skull_lii lii111-
11a dt'l1 {Jla!s diir 1/1giird1'n111 Fir 
hiirg11ingc11 ella hc1·an111d1•1 111·sl11-
1ades och ji'ir all iigar1'11 skall .fil Ta 
g(}dSl'I i hesi1111i11g, krii1·s all hor
gl'niirerna medger detla om de inre 
har fl/11 bcwl! _f('ir sinu ji>rdringar 
eller siik('f'hc•/ hur stiillls _t{'ir hl'lal
ningarna. 

L1!fi1iantrii11e11 omfattar inlc den 
ersättning för skador p{1 l1(f(fimyg 
eller gods som utgi1r på grund av 
försiikring eller a1· andrn skiil . 

L1(/i11w11riillc11 llf>phiir om !t(fi
_fi1rt_\'gl'l eller godset .1ii(j.1 efter ut
miitning eller under konkurs f}(l Jc1 
siill so111iir_fi'irl'sk1-il'e1i111siikni11g.1-
h11/ken. Horgcniirerna har doc/.. riill 
till del i köpeskillingen i cnlighel 
med siirskilJa hestiimmdscr. 

L1(/ipa11triill1'n i godset upphör 
om del genom lossning s1ii/l.1· till 
m·siindurens eller 111011agarens för
fogande. 0111 godset liimnas 111 utan 
borgenärens tillstånd. srnrar den 
som Tar emol god~ct _fi'ir fordringen 
11111 han kiinde till denna. lian s1·11-

rar dock inte fiir mera iin det värde 
sv111 godset hade vid lossningen. 
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N11rnrr111dc lrJdse 

L11ftfltllllriit1 i luftfartyg. ~om ~ir 

registrerat hill" i riket, upphiire efter 
tre m{inader från del åtgiirderna för 
biirgningen eller bevarandet av far
tyget a\ slutade~ .. 1ä1·ida icke inom 
niimnda tid borgenärens anspriik pil 
pantriitt hlii·i1 a11111iil1 till inskriv
ningsdomaren för anteckning i in
skrivningsbokcn för luftfartyg sam/ 
dessutom överenskommelse träf
fah om pantriittcn~ bciLipp eller ta
lan om pantr::ittcn viickts i laga ord
ning. 

Ar fi1rtvgc1 n·gis/rcrnl i _fi-iim-
111111ull' slt1/, .10111 hilriill den i Ge
nh-1· tf,•11 19 juni 1941{ m·sl111ade 
ku111'!'11tio111•11 riira11d<' i111i:nwti<1-

nl'il! erkiinn1111dc a1· riill 1ill l1d(fill"-
1yg, rnrt lag .1c>111 i .ti'irsla stycke! 
siigs. med i11k11ag1111dc m· 1111 <111-
111iilan skall skl' hos den myndighet 
som för inskrivningsboken för far
tyget. 

I .fiill dä fartyget icke är registre
rat eller di/ det iir registrerat i annan 
friimmande stat iin i andra stycket 
siigs. upphiire luftpantriitten iji1rt_r
gcl efter ett år frtm det åtgärderna 
för hiirgningen eller bevarandet av
slutades. s<!framt l'.i inom 11iimnda 
tid överenskommelse triiffats om 
pantriittem. belopp eller talan om 
pantriitten väckts i laga ordning. 
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Fiircslagen lvdclse 

L11.fipwrtriitte11 i l'tl luftfartyg 
som är registrerat i Sffri.s.:1· 11pphiir 
efter tre månader frfrn den dag ilt
gärderna för biirgningen eller be
varandet av fartyget avslutades. 
Dc11a giiller dock i11tc 0111 borgenii
rcns anspråk på pantriitt inom sam
ma tid har anmiilts till inskrivnings
myndigheten för anteckning i in
skrivningsboken för luftfortyg och 
dessutom 1'11 överenskommelse har 
triiffots om pantriittens belopp eller 
talan om pantriitten har väckts i 
laga ordning. 

He.1·tii111111clsern11 i fi'irsta .\1\-ckct 
giiller ock.1·<i 0111 .fi1r/Yg1·1 iir rl'gi
strera1 i l'/1 1111111111 Siat som har hi
trärt Ge11i'r<·ku111·e111iti11en. Borge
nären.\ a11sprdk på p1111triitt skall dd 
a11111ii/11.1· hos den myndighet som 
for inskrivningsboken för fartyget. 

0111 fartyget inte är registrerat el
ler om det är registrerat i en annan 
frlimmande stat än .10111 1111ge.1 i and
ra stycket upphiir luftpantriitten ef
ter ett år från den dag åtgärderna 
för biirgningen eller bevarandet m· 
f{irtyget avslutades. De/la giiller 
dock inte om inom sa111m11 tid över
enskommelse har triiffats om pant
riittens belopp eller talan om pant
rätten har väckts i laga ordning. 

Undersökning 3\' luftfartsolyckor 

H 
Inträffar vid lu.f~fimygs nyt(jande 

olyckshiinddse. sc1111 medför att ni1-
gun avlider eller fär allrnrlig 
kroppsskada eller att betydande 
skada uppstår å fartyget eller egen
dom som icke hc:fi1rdrns diirmed. 
skall undersökning 1·erkstiil/11.1 an
gående olyckshiindclscn och dess 
orsaker samt uppkomna skador. 

lntriiffar det en olycka vid <ll1-
1·ii11dni11gcn m· l'I/ l11JUl1rtyg och 
medför olyckan att nr1gon avlider. 
att llclf.:Oll hlir alli·arliRI skadad, att 
fartyget får betydande skador. att 
egendom som inte transporteras 
med fart.\'f.:l'I _får he1yd1111de skador 
eller att jilrfygcl är oåtkomligt. 
skall det giiras en undersökning om 
olycksh~indelsen. dess orsaker och 
de uppkomna skadorna. 
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J\'iir all varlig fora fiir s{idan 
olyckshii11dcisl' fi"irdcgar clkr n;-i
got inrri!/for som I ydcr pfi viiscntligt 
fel hos fartyget eller markorganisa
tionen. skall ock 11nlfrrsökning iiga 
rum. 

t:nderslikning 1·aro111 i 7 ~ .11/gs 
skall 1·1.,.ksriil/as av den myndighet 
regeringen hcstii111111a. 

\'id 11nd1·r.,·iikninge11 skall erfi1r
derlig operativ. teknisk m:hjuridisk 
sakkunskap vara företrädd_ 
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Fiireslagcn lydelse 

L>crsam11w giiller om dcr har.fim
nits någon allvarlig fara för all <'11 
sådan olycka sk11/lc inrriUfi1. om n;i
got har hiinr som tyder pt1 ell vä
sentligt fel hos fartyget eller mark
organisationen eller nm ell ii{ftfor
tyg har .f("irs1·u1111it under .flygning 
och i111c har kunnat årc~f/1111as. 

En undersökning rnligt 7 * skall 
giira., av den myndighet som rege
ringen .fårcskrii·cr. Om regeringen 
.fi"ireskrii·cr det får 111_\'/ldighcr"n 
iil·<'rlåra ä1 andrn a11 giiro 11nda
siik11i11gen. 

Niidi·iindig operativ. teknisk och 
juridisk sakkunskap skall vara före
tr~idd i·id 1111dffsiikni11gen. 

10§ 

f'ä säll re:.:eringen .f{"!rordnar 
skall den myndighet som undt:r
sökt:r olyckan underrätta dem sa
ken kan angil samr bereda dem till
fälle att lll(fi"irll rnd de akta niidigr 
rill hn·akam/e m· sin riitr. De äga. 
s<h·ilf det kan ske 11/an 111en _f(jr 11t
red11ingen. niirvara vid 11ndersiik-
11ing ,) nlycksplatsen samt e/jcsr vid 
utredningsarbctet. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan skall underrätta dem som 
kan i·ara hcrtirda och bereda dem 
tillfälle att ytrra sig. De har rii11 att 
närvara i·id undasiikningen på 
olycksplatsen och vid utredningsar
betet i iil'rigt om så kan ske utan 
men får 111red11i11gcn. 

11 ~ 

U11dcrsiikning skall wforas i 
samriid med poli.1mvndi1d1et eller 
åklagare. som i saken leder _fi"imn
dcrsiikning jiimlikt 23 kap. riitre
gång.1balken. 

I avvaktan på att undersökningen 
inledes har luftfartsverket all i 
sa11mld //lt'd polismyndighet eller 
pil 1111na1 lii111rlig1 siitT fiiretaga de: 
åtgiirder för siikcrstiillande a1· ut
redningen .. 10111 .finnas niidiga och 
icke uran i·i"iclu k11nna uppskjutas. 

Den mymlif!het som undersöker 
olyckan 1111/ hiilla förhör med l'm·ar 
som antages kunna lämna upplys
ning av betydelse för utredningen 

Undasiiknini;:en skall ske i sam
räd med drn som c11lig1 23 kap. räl
tegängshalken leder ji"iru11dcrst'ik-
11ing m· del i11trii.t.fade. 

I avvaktan på att undersökningen 
i11leds ska// luftfartsverket 1·idra de 
åtgärder som hehii1•s för all siikcr
stiilla utredningen och som inre ka11 
uppskjutas. 

Den myndighet som undersöker 
olyckan far hålla förhör med den 
som a111as kunna ge upplysningar 
av betydelse för utredningen. Mvn-
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Nul'arandc lydel.1·<' 

samt granska föremål som kan a11-
tag11.1 iiga s[iJan hetyJelse. 

Säfi'Ulnt 1111dasök11ingc11 .fl1111cs 
e/jl'st icke kunna behörigen ,li1llj("il
ja.1. må myndigheten påkall11 11tl'l'd
ni11g genom polismyndighet. \'id 
säda11 11trcdnin1: skall 1·ad i 23 kap. 
rättegångsbalken är swdgat 1;iilla i 
tilliimpliga delar: tvångsmedel som 
m·s,•s i 24- 28 kap. rättegflngshal
ken mä dock användas allenast i 
den mdn anledning .fi:irekommer att 
brott ~om hiir under allm~int ~ital 
_f;°ir<h 'atS. 

Finner den mvndighct som 1111-. 
dersiiker olyckan n<Jdigt att 1·iu11e 
eller .rnkk111111ig li6res vid domstol 
eller attfiJreltiJ:gande meddelas nii-
1?.on att säsom bevis tillhandahålla 
~k1-(ftlig handling eller förernål. mil 
myndigheren göra jiwnställning 
diil'<1111 hos den allmänna 1111dcrrä!I, 
inom vars område händelsen timat 
eller den vistas som skall hiira.1 el
!t·r tltgiirden e(iest angår. Rätten 
skall an.Hälla förhör eller meddela 
föreliiggande, därest laga hinder c,i 
möter. A11gående ätgärd som nu 
sagts skall i tilliimpliga dl'iar giilla 
md .1c1111 iir stadgat om hevisupp
tagning i riittegäng utom huvudför
handling. 

A.11triUfi1.1· li(fi_fimYg eller gods, 
som h1'.fi1rdrat smed li~f(limvg. eller 
111lgoc, som 11,·;r till sädanc .forcvg 
eller gods, och fiirl'kommcr anled
ning antaga att luftfartsolycka ti
mat. må l'lld som 11111riiff'at.1· icke 
al'liig.rnas eller rubbas utan till
stånd av polismyndighet eller den 
myndighet som undersöker olyc
kan, med mindre det sker för att 
rädda människoliv eller e(jcst syn
nerliga skäl äro diircill. 

Har 11ägo11 tillvaratagit egendom 
som avses i första stycket. skall an
miilan därom (!fördriij/igcn giiras 
/i,1.1· myndighet som m·.l'es i fiirsta 

Föres/agen /_n/d.11' 

dighcren .tiir 01·k.1ti gran-;ka tf,· for.:
mal som kan <llllll.1 \ar(/ (/\' \~idan 
bdydelse. 

Myndigheten jiir hq.;iira 1111 1111-
li.rn1y11digh1·1t·11 hi//'iidcr 1·id 111rcd-
11i11ge11 om 11ndcrsiik11i11ge11 i11/1' kun 
Jiil(fi'i(ias f)(J a1111<11 siilf. Jfr.11ii111-
111clscnw i 23 kap. riittegirngshalken 
gii/ler i .fi'åga om en slidan 11Tr<'.!-
11i11g. Tvfrngsmedel <'nligt 24- 2~ 
kap. rättegängsbalken Nr do1:k an
viindas hara 0111 del)i1111.1 anledning 
att anta att dl't har h,·g,·i1t.1 ct1 brott 
som lyder under allm;int äta!. 

My11di1!,/1l'lc11 k11n hegiiru ~tll \'i11-
11c11 eller .rnkk111111iga lziir.1 vid dom
stol eller att ntigonfiirc/iigg.1 att till
handahälla handlingar eller förcm~il 
som bevis. En sädan hcgiirnn skall 
giiras hos den tingsriilf. inom vars 
område olyckan har skett eller den 
person so111 beriirs a1· hegiirnn vis
tas. 0111 något laga hinder i1111· mö
ter skall rätkn hälla förhör eller 
meddela föreläggande. Diil"l'id gäl
ler hestiimmelscrna om bevisupp
tagning utom huvudförhandling. 

Om det finns anledning 11t1 anta 
att en luftfartsolycka har i111riifiiu. 
får luj(färt\'get. dcr gods so111 har 
Transporterats medfarr.1·gct och dl'I 
som hör till ,fiirtyget elil'I' godset 
i111e rubhas utan tillstånd av 110/is
myndighl'len eller den myndighet 
som undersöker olyckan. Dl'11t1 
gälla dock inr,· om åtgärden sher 
för att rädda m~lnniskoliv eller 1H11 

der i ii1Tigt .finns synnerliga skäl. 

Den som har tillvaratagit cgt'n
dom som avse~ i första sty.:ket skall 
genast anmiila del till po/is111v11-
dighere11 clll'r d1·11 myndighet ,L)m 
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N11l'l1rande lydelse 

sr_,·c/..et. Aln1dighetcn iiga 0111hiin
der111ga egendomen niir det .finnes 
p1lkallar. 
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Fö!"l's/agen lydelse 

1111dcrsii/..er olvckan. 0111 det h1'
hii1-.1 .fiir myndighe/1'11 0111hii11dn111 
egendomen. 

12 KAP. 

Särskilda bestämmelser 

Fiire/..0111111er. d{1 luftfärd skall 
11111riidas. anil'd11i111-: antaga att luft
fartyg ide iir l11/i1·iirdigt ella he
hiirigcn he111111111i/f eller alt e/jl'st 
.f('ir .1clda11 _fi'ird i denna lag eller med 
stöd diin11· .fl1ststiillda 1·illkor 1'.i iiro 
11pf!.f.\·l/d11. 111ci 11(/(/i'irden fi'ir/~judas 
uch _fi1r1ygct hindrns 11/t m·gtl. Be
slut hiirom 111edde/as m· l1!fifitrts-
1·1·r/..l't dll'/' m· den som crhclllir 1·er
kcr.1 be111y11Ji1-:1111Je diirtill. I sist
niimnda .tlill skall hes/uret omt'de/
harl undasrällas 1·erkets priii·ning. 

Innehavaren av allmiin flygplats 
1111' hindra iidUimyg alt lämna Jlyg
plarsen inll{l/1 avgifter. som enligt 6 
kar. 13 ~ skola utgå med a11/cd11i11g 
m· fartygets senaste ankomst. up
pch~1ll och avgiing. hlirir gu/dna d
ll'I" siikerhet ställts. 

Regeringen äger .fi'irordna. att 
rnd i första stycket säp 1'.i skall 
giilla internationell .titrr sum rege
ri111-:1·11 hcstiimmer. 

Angtlende frihet frän kvarstad för 
vissa luftfartyg är särskilt stadgat. 

Regeringen .f('irordnar l'.ficr l'ilka 
i;mnda avgifter och övriga kostna
der för förrättningar enligt denna 
lag skola hcstii111111as. 

: Senaste lydelse 19KI: Kl I. 

0111 det di! en luftfärd skall p1/
hii1:jas k1111 anTas att det luftfartyg. 
med 1·i/ker .fi'irdcn .1·/..all ske. intl' 
11ppf\·lla de 1·illkor smn w1g1·.1· i 
denna lag eller so111 /i{lr .fi1s1.11iill1.1 
med stöd a1· lagrn Jilr l1(/iJi1rt.1r1·r
f.:l'/ eller den so111 1·crkcr urser hes/u
ta mr /11.f~fi'irden inre ,lilr iigu r11111 
och !tindra l1!f(/{ll'tygcr.1 111',f.!ting. 
Om nägon annan än iid((arts1·crket 
har 111eddelar hes/111er. s/..all hes/11-
ter genast anmiila.1 till 1·er/..et och 
priii·as m· detta. 

Innehavaren av en allmiin flyg
plats får hindra el/ lu.fiJi1rtygs m·
gång 0111 de avgifter enligt 6 kap. 
13 * som a1·ser fartygets senaste an
komst, uppehåll och avgfrng inre 
har heta/ars oclt säkerhet inre har 
ställts. 

Regeringen filr .fi'ireskrirn all 
första stycket inre skall giilla i_fi·äga 
<1111 1·i.1.1· internationell lidi.fim. 

Det .finns siirskilda hcstii111111dser 
om frihet från kvarstad för vissa 
luftfartyg. 

Regeringen el/a drn myndighet 
regeringen hesti'immcr.filr meddela 
fiireskr!{il'I' 11111 avgifter och övriga 
kostnader för förrällningar enligt 
denna lag. 
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Sudan kostnud mä. niir dl'n iir 
ji"1rfi1lle11 till hetalning. 11/tagas ge
nom utmätning utan föregående 
dom dlcr utslag. 

Om innehav och nwtjande 1/1' ra
dioanliiJ;gning och radiomo1tag-
11ingsapparat ä luftfartyg eller inom 
markorganisationen stadgas siir
skilt. 
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Fiireslagen lyddl'<' 

Kos/nadcr s,m1 iir .fh1:fi1/11111 till 
hetalning .fiir tos 111 g.:nom utmät
ning utan förcgäende dom. utslag 
eller hesfut. 

Oct.finns särskilda hestiimmelser 
om innehav och w11·iind11ing av ra
dioanfii/,!gningar nmhord på luftfar
tyg och inom markorganisationen. 

13 KAP. 

Ansvarsbestämmelser 

Ö1·crtriider någon fiirhud enligt 1 
kap. 2 a ~eller l'illkor 1•id medgi1w1-
de enligt detta lavum eller p;rhud 
eller föreskrifi som regeringen 
meddelat med stöd ar I kap. 3 ~. 
diime.1· till fiingelse i h1)g.1·t t1·å år 
eller. om bro/le/ är ringa. till dags
hiiter. 

Ö1·erträdclsc m·fiirhud dlcrjiire
skrifi som eljest meddelats med 
stiid m· I kap. 3 § strafJi's med 
dagshi)ta eller.fdngelsc i hiigst sex 
månader. 

Liimnar någon oriktii; uppg(fi 1·id 
ansiikan om lufifartygs införande i 
lujzfiirtygsregistret el/er anteck
nande i hihanget till rq,:istrct eller 
1·id wuwn an.1·älw11 eller anmiilan 
enlii.:t 2 kap., straffcs med dags
hiiter eller fiingel.1·e i högst sex må
nader. 

Fram.får någon luf({artyg, som iir 
märkt med orikti1: nationalitets
och registreringsbeteckning eller 
e(icst saknar i denna lag eller med 
stiid diiral' .forcskrii·na märken. 
diimcs till fängelse i hiigst tl'å år 
eller. om brottet iir ringa. till dags
hiiter. 

23 Rik.1<lage11 1984185. I sam/. Nr 212 

Ansvarsbcstämmelser m. m . 

. 4nsvar 

Till fängelse i högst t1·å år d6ms 
den som vid (iiinst1.:öring omhord 
på ett 11{/Uartyg är så pä1wkad m· 
alkoholhaltiga drycker eller andra 
medel att han inte kan fullgöra sina 
uppg{fter på ett betryggande sätt. 
Detsamma gäller i fräga om dem 
som 11tii1·ar de tjänster som anges i 
6 kap. 16 §. 

Om brottet iir ringa döms till 
biiter. 

Till hiiter eller Ji'inge/.1·1· i högst 
sex månader döms den som 

I. bryter mot I kap. 2 a §första 
stycket eller mot villkor som har 
meddelats enligt 1 kap. 2 <19 andra 
stycket. 

2. bryter mot sådana fi_'irbud eller 
föreskr(fier som har meddelats med 
stiid m· I kap. 3 §. 

3. lämnar oriktiga uppgifter 1·id 
ansiikan eller anmälan enligt 2 
kap .. 

4. fram.fi'ir it{f(fiirtvg i strid meu _ 
kap. 16 § eller .fåreskriftcr som liar 
mPddeluts med stiid diira1'. 

5. bryter mot 3 kap. I§ fi'irsta 
stycket eller 4 kap. I eller 3 ~. 
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Nyttjas ltdifiirtyg utan /m· till 
/11jiJim. ehuru det saknar /1~firiir
dighetshe1·is eller mi/jii1·ärdighets
bei·is eller eljest icke iir luf11·ärdigt 
eller 111i(iä1·ärdigt enligt md i 3 kap. 
.1·iif.:S, diimes till dagsböter eller 
fängelse i högst ett år. 

Samma lag 1·art!, nm 111J(fartyg 
utan lm· nyttjas till luf~fart ehuru 
det icke är bemannat enligt md i 4 
kap. sägs. 
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Fä/"l'slagcn lvddse 

6. l'id tjänstgiiring ombord på 
Ji~(((artyg 1·iigrar att fii/ja hl'.fiillw-
1•aren.1· order, 

7. hryter mvt 5 kap. 7 §. 6 kap. 4 .~ 
ell1•r.fii/"l'skrifier som har mnldelMs 
med stöd a1· 6 kap. 8 §. 

N. uppl!itcr eller driver en anliigg
ning i strid med 6 kap. 9§ fiirsta 
stycket. 

9. bryter mot 6 kap. 15 § ji'irsta 
stycket, 

10. 11tii1·ar l1d(f11rl utan tillstånd 
l'llligt 7 kap., 

11. 1·iJ ll/ö1·ande ar lu.fifart lisi
dosiitter de 1·illkor som har mcdJe
lats med stiid a1· 7 kap. 4 § ji'irsta 
stycket eller 6 § .li'irsta stycket. 

12. bryt I'!" mot trafikf('ircskrijicr 
som har meddelats med stöd a1· 8 
kap. 1 eller 2 §, 

13. underlåter att landa enligt 8 
kap. 3.~. 

14. bryter mot 8 kap. 4 §. 
15. lllll'iinder ett lujifarty[.I l'id 

luftfart utan föreskril'en försäkring 
eller säkerhet enligt 10 kap. 2 §. 

Till höter döms den som 
1. uppsåtligen lämnar oriktiga 

uppgifter i ett iirende som riir inne
hm· <H' cert(fikat eller hehörighets
hel'is eller frågan om annan behö
righet eller l'id prov, komroller eller 
annan tillsyn ö1·er behöriglieten, 

2. bryter mot.fl1reskrifier som har 
meddelat.i· med stöd tH' 4 kap. 20~ 
första och andra styckena eller 6 
kap. 15 §tredje stycket. 

3. bryter mot8 kap. 4a§ och4 b§ 
första eller andra stycket, 

4. u(för passagerartransporter 
utan att det i hi(ietter eller stan
danfril/korfinns sådana wfastelser 
som anges i 9 kap. 22 § första 
stycket, eller 

5. bryter mot Il kap.13§. 
Till höter döms också den som i 

andra fall än som anges i 1-2 §§ 
.fiirsummar någon skyldighet enligt 
1-6 eller 8 kap. 



Prop. 1984/85:212 

N11rarande lydcl.1c 

l>e 11 so111 1i ii(f~f{1 rt_\)..; fi 1rru I/ ur 
tiii11.\"f rarom i 4 kap . ./ -~ siigs 1111111 
att ha\'11 crfi>rdaligt /11.fi_fi1rt.\n'rtifi
ka1. dii111e.1 till Jagshiitcr cl/crtii11g
dse i hiigst sl'.r m<i1u11/er. Till sam
/Tiii straff' diimes Jen som utan all 
hal'll i'l:fim/crligt Cl'rt(fikat J("irrii1-
tt1r (ii.i11.11 so111a1·s1'.1i6 kop. 15 ~-

Sätter sig ni/gun som giir (iiinst il 
l1(!(/i1rt_1-,i.; llf'fl 11101 hl:flilharnren 
och i·iigrar hu11n111 lrdnod. dii1nes 
till dagshiita eller jiif1gdl"I' i hiigst 
et I lir .. 

"/il/ sa11111111 stra_lf'd,·.imes hefiilha
i·arl' som _6.irs1111111111r att. ni.ir l11_ti
.fi1rtyg iir i niid, giira i·ad på honom 
a11kom111er enligt 5 kup. 7~. 

Den som l'id .fhrande m· /11f~fi1r

t_1·g eller 11tiil'l1ing m· w111an !iiinst 
omhord eller 1·iJ wiil'l1ing m· tjiinst 
so111a1·sesi6 kap. 16.~ l'llrit sil på-
1·erkad m· starka drycker eller and
ra stimulerande eller hcdii1·ande 
t1111nen som i 5 kap. JO § siigs, 
Ji.imes till fiingel.H' i hiigst tvcl år 
eller. om brottet är ringa, till dags
h6ter. dock ej under tj11g1(frm. 
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Fc"ireslagcn /ydc/sc 

Om l'll t:iirni11g har ske Il m· ringa 
oaktsamhet skall den intcforanlnla 
11ns1·ar e11/ig1 den nu lag. 

Fiir .t:iiming sn111 iir hl'lagd med 
str1!f.I enligt hrott.1halke11 s/..all inte 
dii111as till 1111s1·11r enligt denna lag. 

Den som med m·s1'ende pc/ så
dant 11tli.i11dsk1 l11fi.fi1rr_1'.t: som m'.\l'.\ 
i I kap. o ~ 11to111 riket har hegi.itt 
hrotr enligt dl'nna lag eller llll'd 
städ diirm· u(llirdade fi"irl'skr(tier 
diims, 0111 han hl'}i1111a sig i .'frcri
gc. l'nligt .1Te11sk lag iil'l'n om :! 
kap.:!~ l'ller 3 ~ 3-5 hro11shalkl'11 
i11ti' iir tilliimpliga. Åtal får 1·iickas 
uran hinder a1· 2 kap. 5 -~ andra 
stycket s11111ma balk. 

Förverkande 

Om iigaren eller någon som iir i 
hans ställe 11pp.1drligcn hegår eller 
med1·crkar till en sådan gärning 
som a111,:es i 2 .9.fi"irsta stycket I eller 
:!. kan li{/i(arrygl'I Ji:irk/aras .fi'in·er
kar om det hl'hö1·s fiir att .(iirehygga 
hroll eller 0111 det i ii1·rigt finns s1"ir
skilda skiil. Detta giilil'r dock inte 
om Jån·crkande är uppe11har1 oskii
/igt. Om fartyget inte jinns i l>ehäll 
kan 1·ärdet fi!r/.;/aras fii1Terka1. 

Första stycket gäller inte mor 
den .1om i god tro lwrfi!1Tiin·at lufi
fartygct eller någon särskild riill till 
det. 

Be.1·tiimml'lsl'rna i första och 
andra styckena gäller också i fråga 
0111 sädanr gods som m•ses i 8 kap . 
./ ~ för.Ila och andra .\'/yckl'na om 
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dess ägare l'llcr någon som är i 
iigarens ställe begär eller mcd1·er
kar till en sådan gärning som llnges 
i 2 .~ 14. 

14 KAP. 

Vissa bestämmelser om lagens 
tillämpning 

l fråga om luftfartyg som icke 
hal'lJ förare ombord eller som Ji'am
dri\'{JS llnnorledes iin med motor el
ler eljest iiro av särskild beskaffen
het iiger regeringen eller. e}it>r re
geringens bemyndigande. l11f(färts-
1·erkct att, diir hinder ej möter m· 
hänsyn till trafiksäkerheten eller 
</('f llllmiinna, medgi\'(J undantag 
från l'lld i 2-8 kap. stadgas, scl ock 
meddela de särskilda föreskrifter 
som .finnas erf(1rderliga. 

Regeringen eller, (/ier regering
ens bemyndigllnde, l1{f(fcms1·erkct 
äger ock meddela föreskrifter om 
sådana för rörelse i luften inrättade 
föremål, som icke äm att hänföra 
til/ luftfartyg. 

Talan mot sådant luftfartsver
kets beslut i särskilt fall enligt den
na lag eller med stöd diirar medde
lade föreskrifter, som rör certifikat 
eller behörighetsbevis för personal 
inom luftfarten, medgimndc att 
utan certifikat göra (iänst å luftfar
tyg. registrering av luftfartyg eller 
förbud mot 111j(f{mygs a1·gång, 
föres hos kammarrätten genom be
svär. 

Mot llnnat besl11t av l1{f(fart.n-er
ket enligt denna lag föres talan hos 
regeringen genom hesl'är. 

Beslut, som avses i denna para
graf. skall omedelbart liinda till l'.f~ 

terriittelse, om l'.i annorlunda för
ordnas. 

I~ 

2§ 

Lagens tillämpning, bemyndi
ganden och definitioner 

I fråga om luftfartyg som inte har 
någon förare ombord. inte är mo
tordril'lw eller i iil'rigt iir av sär
skild beskaffenhet .får regeringen 
ellt:r den mynclighet regeringen be
stiimmcr meddela de särskilda före
skrifter som behö1·s och fiireskriva 
eller i enskilda full medRe undantag 
från bestämmelserna i 2-8 kap. 
Föreskrifter och undllntag får inte 
utformas så att de strider mot sä
kerhetens eller det al/miinna.1· in
tresse. 

I fråga om sådana föremål som är 
inrättade för rörelse i luften men 
som inte är att anse som luftfartyg 
Riiller de föreskrifter som meddelas 
av reg•:ringen eller den myndighet 
regeringen bestämmer. 

Luftfartsverkets beslut enligt 
denna lag eller enligt föreskrifter 
som har meddelats med stöd ai• la
gen överklagas i frågor som rör 
elevtillstånd, certifikat. behörig
hetshevis. tillstånd att tjänstgöra 
på luftfartyg utan certifikat. regist
rering av luftfartyg eller förbud för 
li~fifartyg att avgå hos kammarrät
ten och i övriga frågor hos rege
ringen. 

Beslut som avses i denna para
graf gäller omedelbart om inte an
nat förordnas. 
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Nu1•arande /-ydel.~e 

Närmare föreskrifter rörande 
1illämpni11gen av denna lag medde· 
!as m· rcgerinf,:en eller, l'.ficr rege
ringens bemyndigande, m· luji
fartsverket. 

Regeringe11 må bestämma. all 
md i denna lag sägs om luftfarts
verket skall i el/ cl/er.flera hänseen
den i stället gälla annan myndighet 
som regeringen förordnar. 
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Föreslagen lvde/se 

Regeringen fär meddela ytterli
gare föreskrifter i de ll\'.\eenJen 
som anges i denna lag. Rq:cringen 
får Öl'erlåta ät jår\'tiltningsmvn
dighet att tnl'ddela sådana Firc
skri:fier. 

Om regeringen fiircsk1"il'er det 
får myndigheten är andra ii1·erlåra 
fiirrnltningsuppg{fi som ansluter 
till denna lag och som i11nc:f(111ar 
myndighet.111/ii\'/ling. 

Är S1·erig1· i krig eller krig.1:fitra 
får regeringen fiireskrirn eller i cn
ski/dafall medge undantag fi'än he
stiimmelsema i denna lag, i ji'ire
skrifter som har meddelar.1· med 
stöd a1· denna lag och i andra lagar 
och förfallningar m· betydelse för 
luftfarten. Regeringen fiir diin·id 
meddela de föreskr(fter som he
höFs. 

Detsamma ,::ii/ler om det råder 
sådana utomordentliga fbrhållan
den som är föranledda av krig eller 
m· krigs.fara som S1·erige har befun
nit sig i. 

Om regeringen i andra fall iin då 
Sverige iir i krig har meddelat.före
skrifter enligt denna paragraf skall 
fiireskrifiema underställas riksda
gens prÖl'lling inom en månad efter 
utfiirdandet. Om någon sådan u11-
derställning inte sker eller om fi'ire
skrifterna intl:' godkiinns av riksda
gen inom två månader frän under
stiillningen, upphör fi'ireskriftema 
all gälla. 

5§ 
Vid tillämpningen a1· denna lag 

och fi)reskrifter som har meddelats 
med stöd m· lagen m·ses 

med Chicagokonl'entio-
n e 11 den kon1·entio11 angående in
ternlllionell cii•il lt!f~(art som a1·slu
tades i Chical:!O den 7 dl'cember 
19./4, 

med Gcnc1·ek11111·e11ti11-
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11e11 de11 ko111·e11tio11 riirnnde i11ter-
11arioncllt erkiinnandl' a1· riitr till 
l1(/(li1rt_\'g som m·s/11tades i Genh·i· 
den /Yj1111i 1948. 

med \,\far.1·::a11·11kon1·cn-
1i11 n en den ko111·entio11 0111 inter-
11ati11ncll l11fth1'.fvrdra11 som 11nJer
t1·r·k11ades i Wur.1·::1111·11 d1•n I 2 okr11-
her 1929 och rt'l'ideradl's ge110111 
det i Haag den Ni .1cpremher 1955 
a1·sl11tade prutokoller. och 

med Guadalajarak11n1·en
t i 011 en den ko111·c11tio11 0111 i11tcr-
11atio11cll !11/i!Jl'.fimlra11 som 11(fi'irs 
111' 1111111111 iin dc11 m·talssl11t1111de 
.fi'akt(iiraren. som 1111dertccknm/cs i 
Guadalqfara den 18 septemher 
196/. 

ANDRA A VDELNI:'llGEN 

Om militär luftfart och annan 
luftfart för statsändamål 

I Ji'ilRa om lt!f(fart med n·cnska 
militära lt(f(fiirtvg .1a111t om militiira 
.flygplatser och wuwn militär mark
orgwiisation meJJelus. i Je ii11111e11 
i l'ilka hctrii.f.fi1nde cil'il !t(/(farr 
stadgandcn iiro ginw i denna lag, 
hcstämmelser a1· regeringen eller 
den regeringen hcmyndigar. 

Vad i 9 kap. och /0 kap. 3 ~ ii1·en
s11m 11 kap. 2 ~ fiirsta och tredje 
styckena samt 13 § är stadgat med 
avseende å ci1·il lufifart skall dock 
giil/ajiiml'iil ifall som m·ses ifiirsta 
stycket. 

Bcträjf'andc luftfart med svenska 
luftfartyg. som utan att vara militä
ra nyt(jas 11tesl11tande för statsän
damål och icke för affärs<lrift. gäller 
\'{jd i denna lag, med undantag ll\' 

11 kap. 3-6*~· iir stadgat om ci1·il 
I uftfa rt . 

Militär luftfart och annan tun
fart för statsändamål 

Bestiimmelsema i 6 kap. 15 .~. 9 
kap .. JO kap. 3 ~. Il kap. 2 * .fi'irsta 
och tredje styckena och 13 ~ giiller 
iil'ell i .fi"dga om /11.f(fi1rt med S\'l'/l.\

ka mililiira l1!ftf{myg och i Ji'dga 
om den militära markorganisa
tionen. 

Regeringen eller den 111y1ulighct 
regeringen hcstämmer meddelar i 
ii1·rigt hestiimmclser.fi'ir den 111ilitii
ra lt(f~(artcn i de ämnen som anges 
i den fi'irslll m·ddni11ge11 och .10111 

inte gäller .fi:irhållandct mellan en
skilda eller annars måste meddelas 
i lag. 

Bestiimmelsenw i denna lag 
1110111 11 kap. 3-6 ** gäl kr iil'l'll i 
.fi"äga om luftfart med svenska luft
fartyg. som utan att vara militära 
an1·iinds endast för statsändamål 
och inte för affärsdrift. 
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Regeringen eller den regeringen 
hl'myndigar äger ifråga om luftfar
tyg som m·ses i första stycket med
gil'll ytterligare undantag från rnd 
som enligt denna lag giillcr om cil'il 
lufif{m. dock icke sä1·itt angår de i 
I § andra stycket angil'l1a lagrum
men, sil ock meddela Je särskilda 
föreskrifter som .finnas erforder
liga. 

H11ru1·ida och på 1·ilka 1·illkor 
.fi-ii11111111ndc militära luftfartyg eller 
andra ./i-iimmandl' luftfartyg. som 
nyt(ias llli'.\'/lllandl' för statskinda
mål och icke för affärsdrift, må 1·i11-
na tilltriide till svenskt omrädc. he
s1ii111111er regeringen eller den rege
ringen bem\'ndigar. 
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Föreslagen lydelse 

Fiir sädana luftfartyg .får rege
ringen eller den myndighet rege
ringen bestiimmer meddela särskil
da fön:skrifter samtfiJreskri1·a och i 
enskilda fall medge ytterligare un
dantag från bestiimme/.1crna i 1-8 
kap. denna lag. Undantag far dock 
intl' medges fran hestiimmclser som 
anges i I§ .fi'irsta stycket. 

Regeringen dler den myndighet 
regeringen ht:'stii111111er meddelar 
he.1·tiimmc/ser i fråga 0111 riitten till 
ft(/U{m inom svenskt omrade/dr ut
liindska militära luftfartyg och and
ra utländska luftfartyg som a11-
1·iinds endast för statsiindamiil och 
inte för affärsdrift. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
För sådan utbildning enligt luftfartslagen som har päbörjats före lagens 

ikrafttriidande gäller inte hestämmelserna om elevtillstånd. 
I fråga om besvär över luftfartsverkets beslut i fragor om återkallelse av 

certifikat som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmel
ser. 

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

Lag om ändring i lagen ( 1922: 382) angående ansvarighet för skada i 
följd a,· luftfart 

Härigenom föreskrivs att 3 och Hi:: lagen 11922: 382) angående ansvarig
het för skada i följd av luftfui t skall ha nedan angivna lydelse. 

Nunll"ande lydelse 

Brukar någon utan lov annans 
luftfartyg, s1·are brukaren i ägarens 
ställe för skada. som därunder in
träffar. 

Innehar någon luftfartyg med 
nyttjanderätt. och ingick i uppltl1el
se11 tillika he_fogenhet att anställa 
fiirare eller hefiillumire ä 111.f(furty
ger, \'are sådan brukare lika med 
li(f(fartyge1.1· iigare <111.1-varig .fi'ir 
skada. som i .1;·;/jd m· lt(f(fartygets 
hcgagnande i luFfart intriij{iir; och 
mä ägaren söka sitt åter a1· bru
karen. Lag samma rare. diirest 
brukaren l'.i innehar li(fif11rtyge1 
med sådan befogenhet, som nyss 
sagts, men li/.:1·iil anlitar annan .få-

Fr"ireslagen lydd.1e 

När ett lidtfärtyR innehas pä 
!'/"lind a1· /.:redir/.:iip med .fi"irhehäll 
om återtaganderätt. är kiiparc11 i 
stiillet .får tlJ.?(lrl'n (lfl.\Tllrig enligt 
denna lag. 

När ett l1!f(fi1rtyg innehas med 
nylljanderiill iir 11yr~ia11derät1slw

rnren i stället fi"ir iiRtll"l'n (lns1·ariR 
om 

i. ägaren och nvttjandcriittsha-
1·aren har trä.f./ät a1·ta/ om att a11-
.1Taret skall 1·i/a pil nyttjanderiitts
ha1·aren. 

2. 11vt(iandcriille11 m·ser en he
sttlmd tid om minst etl år. 

3. nyt (ianderättshamren enli[?t 
m·talet har rätt att skqf.fa förare el
ler h(!l"ilha1·arc eller att afll·iinda 
jiJrtygcr för luf((lm i fiin·iin·.1·s_\jie, 
och 

4. anteckninR c1m nyttja11deriitten 
har Riorts i ll((zfartygsrcgistret. 

Den som utan lov afll'iinder ett 
luftfartyg som tillhör någon annan 
iir i stället för iii.:aren ansrnrig for 
skador som inträffar l'id ett sddam 
ti/l(iille. 

Niir ett luftfartyg innehlls med 
nyttjanderätt men 3 § inte är till
liimplig. iir nytrjw1derät1sha\'Ciren 
lika med ägaren ansl'arig enligt 
denna lag om han 

1. enligt nyttjandcriittsm·rall'l 
har riitt att skafji1 fåran- eller hlfiil
hal'lll"e. eller 

2. /rors att han saknar stl dan riitt 
anviinder sig av en annan Firare 
eller hc.flilhm·arc än den som 
iigaren har anställt och skador i11-
tri![fi1r 1·id ett sädam til((iilfr. 
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mre eller h1fiilhm·arc iin den m· 
iigari'n a11stiillde, sam/ ska Ja i11-
triif]i1r under d<'llnl' Firares cl/I'!' 
h1fiilh11rnres /11111d/1111·1111lie m· /11ji
filrt_\')!CI. 
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Den crsiittning iigaren kan ha 
get! 111 i ett .11ida11t .foll som l/l'.1·1·s i 
fiir.1111 .1·1rckct.fi/r han kriirn äter m· 
nyujanderii 11slw 1 ·aren. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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3 Förslag till 

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

Hiirigcnom föreskrivs i fd1ga om lagen ( 1955: 227) om inskrivning av rätt 
till luftfartyg 

dels a11 i 24. 39. 43. 46 och 50 ~~order "luftfartsstyrelsen" skall hytas ur 
mor "luftfartsverket" 1H.:h att i 53 ~ ordet "Konungen" skall bytas ut mot 

n:genngen". 
dels att 7 * skall ha nedan angivna lydelse. 

:V111·11n11ufr lydelse Fiircslagt'n lvdcl.1·E· 

H 
Inteckning i luftfartyg mil icke beviljas, med mindre den som medgivit 

inteckningen ~ir införd i luftfartygsregistret sitsom ägare av fartyget. 

:\r ansökan om irteckning ej 
grundad pil medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar byggt fartyget. skall i tircndet 
styrkas att friin honom iiganderät
lt'n övergiltt till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i fr~imman<le stat. 
skall dock. sftframt ej eljest laga 
hinder möter. inteckning hcviljas. 
där den som medgivit inteckningen 
blivit vid fartygets införande i det 
svenska registret upptagen såsom 
ägare eller ock härleder sin rätt från 
den diiri först införde ägaren. 

Är ansökan om inteckning ej 
grundad på medgivande av den som 
enligt vad luftfartygsregistret utvi
sar hyggt fartyget. skall i ärendet 
styrkas att fran honom äganderät
ten övergått till den som medgivit 
inteckningen. Har fartyget tidigare 
varit registrerat i 1•11 fr~immandc stat 
eller hos en internationell organisa
tion. skall dock. såframt ej eljest 
laga hinder möter. inteckning bevil
jas. där den som medgivit inteck
ningen blivit vid fartygets införande 
i det svenska registret upptagen så
som ägare eller ock härleder sin rätt 
från den däri först införde iigaren. 

Har fartyget i tre år näst före ansökningen varit infört i luftfartygsregist
rct och finnes den som medgivit inteckningen hava varit under hela den 
tiden upptagen i registret såsom ägare eller härleder han sin rätt från den 
som vid bö1:ian av samma tid var införd såsom ägare. skall ansökningen. 
änd{i att annan upplysning om ägandcriittcn ej vinnes. bifallas där ej eljest 
laga hinder möter. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1971: 2891 om allmänna förrnltningsdomsto

lar 

Hiirigenom föreskrivs att 14 och 18 *~ lagen ( 1971: 289! om allmiinna 
forvallning-.d(imstolar 1 skall ha nedan angivna lydebc. 

,\'111·urwulc /ydcls<' 

Uinsriitt rrövar 

Fi"ireslugcn /ydl'isl' 

14*: 

1. mid enligt skatte-. taxerings-. uppbörds- och folkhokföringsforfatt
ningarna i dc:n utstriickning som är föreskrivet i dc:ssa författningar, 

2. rniil enligt socialtjiinstlagen ! 1980: 620!. lagen ( 1980: 621 l med siirskil
da bcstiimrrn.:lser lllll v{ird av unga. lagen ( 1981: 1243 J om v~01rd av misshru
kan.: i \'issa fall. utlänningslagen ( l 9XO: :176). smittskyddslag<.:n (I %8: 2:11 l. 
lagen 11970: .~75! om utliimning till Danmark. Finland. bland eller Norge 
for verkställighet av beslut om v;ird eller behandling och körkortslagen 
( 1977: 477) i den t1htri1ckning som är föreskrivet i dessa lagar samt mitl 
enligt 21 kap. föriildrabalken. 

3. mi1I som avses i 24 ~ lag1:n ( 1984: 3) om kiirnteknisk verksamhet. 

Lii11srii11c11 i Ö.1·/1'1".f.:iillund.1 liin 
priii·ar 111!1/ enlig! l1!f(fimslagt'11 
( 1957: l.97) i den 111s1riickni11g .111111 

iirf('ire.1kri1·c1 i den lagen. 

18 §3 

Uinsrätt iir domför med en lagfaren domare ensam 
1. när åtgärd som avser endast mals heredande vidtages, 
2. vid sådant förhör med vittne eller sakkunnig som begärts av annan 

liinsrätt samt vid sadant förhör i ärende enligt utlänningslagen ( 1980: 376) 
som hcgiirts mc:d stöd av 57 ~ samma lag. 

3. vid heslut som avser endast rättelse av felräkning. felskrivning eller 
annat uppenbart förbiseende. 

4. vid heslut om återkallelse tills vidare av ett körkort. körkortstillständ 
eller traktorkort eller om vägran tills vidare att godkänna ett utländskt 
körkort. niir det iir uppenbart att ett sådant heslut bör meddelas, 

5. 1·id hes/111 om fi"irsiillande ur 
krafl m· etl lt!ftfimscer1ifika1, ele1·-
1i/lstånd. annal cer1ifika1 eller he
hiirighe1sheris. niir det iir 11ppe11-
har1 all el/ slidan/ hes/111 hiir med
delas. 

5. vid annat beslut som inte inne- 6. vid annat beslut som inte inne-
fattar slutligt avgörande av mäl. fattar slutligt avgörande av mål. 

Om det inte är påkallat av särskild anledning att målet prövas av fullsut
ten rätt, är länsrätt domför med en lagfaren domare ensam vid beslut som 
inte innefattar prövning av målet i sak. 

1 Lagen omtryckt 1981: 13~3. 
c Senaste lydelse 1984: 9. 
-'Senaste lydelse 1984: 868. 
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Vad som s~igs i andra stycket gäller även vid avgörande av 
I. mål om utdömande av vite, 
2. mål enligt bevissäkringslagen ( 1975: 1027) för skatte- och avgifts

processen, enligt lagen ( 1978: 880) om betalningssäkring för skatter. tullar 
och avgifter. om besiktning enligt fastighetstaxeringslagen ( 1979: 1152). om 
handlings undantagande från taxeringsrevision, skatterevision eller annan 
granskning och om befrielse från skyldighet att lämna kontrolluppgift 
enligt taxeringslagen ( 1956: 623 J, 

3. mfil om omedelbart omhändertagande enligt 6 *lagen !1980: 621) med 
särskilda bestämmelser om vård av unga och 8 * lagen ( 1981: 1243) om värd 
av missbrukare i vissa fall. 

4. mål enligt uppbörds- och folkbokföringsförfattningarna med undantag 
av mål om arbetsgivares ansvarighet för arbetstagares skatt och mål enligt 
lagen ( 1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare, 

5. mål om uppdelning av taxeringsvärde enligt 20 kap. 15 ~ fastighetstax
eringslagen ( 1979: 1152), 

6. mål som avser ändring av taxerad inkomst med högst 2 500 kr., 
7. mål enligt skatte- och taxeringsförfattningarna i vilket beslutet över

ensstämmer med parternas samstämmiga mening, 
8. mål om rättshjälp genom offentligt biträde i ett ärende hos en annan 

myndighet. 
9. mål enligt körkortslagen (1977: 477), om beslutet innebär att något 

körkortsingripande inte skall ske eller att varning meddelas eller om det är 
uppenbart att ett körkort. körkortstillstånd eller traktorkort skall återkallas 
eller att ett utländskt körkort inte skall godkännas, 

JO. mål enligt luftfarts/agen 
( J957: 297), om beslutet innebär att 
varning meddelas eller om det är 
uppenbart att ett luftfartscertifikat, 
elevtillstånd, annat certifikat eller 
behörighets bevis skall återkallas. 

JO. mål i vilket saken är upper.- I J. mål i vilket saken är uppen-
bar. bar. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 
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