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SVERIGES ÅKERIFÖRETAG (SÅ) SÄRSKILDA ANSVARS- 
BESTÄMMELSER I ANSLUTNING TILL ANSVARSFÖRSÄKRING FÖR 
KONTAMINATIONSSKADOR VID BULKTRANSPORTER I SVERIGE 

 
 
 
 
TILLÄMPNINGSOMRÅDE 
' 1 Dessa bestämmelser gäller för bulktransporter, 
som utförs inom Sverige av medlem i Sveriges 
Åkeriföretag, under förutsättning att fraktföraren i 
fraktavtalet uttryckligen hänvisat till dessa särskilda 
ansvarsbestämmelser. Endast transporter som 
utförs i slutna behållare omfattas av dessa bestäm-
melser. 
 
Med bulktransport förstås transport utan eget em-
ballage. Med behållare förstås även på fordonet 
befintliga rörledningar till detsamma. 
 
FRAKTFÖRARENS ANSVAR 
' 2 Fraktföraren ansvarar för person- eller sak-
skada som drabbar mottagaren och som fraktför-
aren genom fel eller försummelse vållat genom 
kontamination (sammanblandning av gods) under 
bulktransport. 
 
' 3 Fraktförarens ansvar är begränsat till ett belopp 
motsvarande sex (6) gånger det prisbasbelopp 
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring, som 
gäller vid tiden för varje skada och som uppkommit 
av samma orsak. 
 
BEGRÄNSNING  I FRAKTFÖRARENS 
ANSVAR 
' 4 Fraktföraren ansvarar inte för skada; 
1 som drabbat annan än mottagaren, 
2 som orsakats av annan än fraktföraren eller 

hans anställda, 
3 på grund av förhållande som fraktföraren inte 

kunnat undvika och vars följder han inte kunnat 
förebygga, 

4 till följd av godsets bristfälliga beskaffenhet eller 
till följd av godsets egen naturliga beskaffenhet 
och lätt fördärvas eller minskas,  

5 till följd av godsets känslighet för kyla, värme 
eller fukt eller 

6 på det transporterade godset. 

' 5 Är godset bristfälligt märkt eller deklarerat och 
uppkommer skada till följd därav, svarar inte frakt-
föraren för skadan annat än om fraktföraren vid 
mottagandet bort inse bristfälligheten och inte gjort 
därav betingat förbehåll. 
 
' 6 Fraktföraren är inte heller ansvarig för skada till 
följd av annan oriktig eller ofullständig uppgift om 
godset. 
 
' 7 Anspråk mot fraktföraren skall framställas utan 
dröjsmål. Försummas detta, och det kan antas att 
försummelsen varit fraktföraren till men, begränsas 
fraktförarens ansvar i motsvarande grad. 
 
Talan mot fraktföraren skall väckas inom ett år från 
dagen då godset utlämnades till mottagaren. Har 
tiden för talan försuttits, upphör fraktförarens an-
svar. 
 
FÖRSÄKRING 
' 8 Fraktföraren skall på anfordran kunna visa att 
han försäkrat sitt ansvar enligt här aktuella be-
stämmelser. 
 
 
OBSERVERA 
Fraktförarens ansvar enligt dessa bestäm-
melser innebär åtagande utöver lag och är 
därför begränsat. För detta ansvar finns en 
likaledes begränsad särskild försäkring, som 
ska tecknas av fraktföraren. 
 
Bestämmelserna bifogas fraktavtalet med på 
detta sätt utökat ansvar. 

 


